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Bevezető
Vajda Lajos A szentkeresztbányai vasgyártás tör-

ténete című munkájában összefoglalja a székelyföldi 
vaskitermelés, feldolgozás múltját. Innen tudhatjuk 
meg, hogy a 16. századtól Csík az erdélyi vasgyártás 
egyik központja. Sajnálatos módon ő is csak Vitos 
Mózes munkájára hivatkozik a vasfúvó-dombi le-
lőhely megemlítésénél, de mint vashámort tünteti 
fel Taploca, Csíkszereda és Csíksomlyó határában.1 
Ebből következően nemcsak az itt előforduló vasérc 
kitermeléséhez kapcsolódik, hanem a környező te-
lepülések területén található ércet is ide hordhatták 
olvasztani. Vitos Mózes különben a következő csíki 
településeken említ még vaslelőhelyet: Csíkdánfalva, 
Csíkvacsárcsi, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos, 
Madéfalva, Csíkszentmihály, Csíkszentkirály, Csík-
szentsimon, Csíkverebes, Csíkszentimre.2 

A székelyföldi, kitermelés alá került vaselőfordu-
lások két kőzettípushoz kapcsolódnak. A fl is öve-
zetében szferosziderites rétegek találhatóak, ilyenek 
például a kovásznai vasművelés emlékei. A jelentő-
sebb csoport azonban a vulkanizmushoz köthető. 
Utóbbi telepeket 1981-ben írják le behatóbban,3 
két genetikai típusukat különböztetve meg: a Lö-
véte-típust (andezit-piroklasztitok kontakt-övében, 
konkréciók és lencsék formájában, vulkáni-szedi-
ment környezetben), valamint a Szentegyháza-típust 
(vulkániszediment-környezet és hidrotermális-me-
taszomatikus átalakulások alsóbb szinjeiben). A vas-
fúvó-dombi előfordulás a Lövéte-típushoz sorolható, 
a többi Csíki-medencei vagy akár az erdővidéki lelő-
helyek többségével egyetemben. 

A Vasfúvó-dombnak kitermelési szempontból 
ma már gyakorlatilag semmi jelentősége nincsen, 
viszont helytörténetileg különös jelentőséggel bíró 
terület, bizonytalan korú vasművelése okán védet-
té nyilvánítása érdekében megtörténtek az első lé-
pések.4 Ilyen szempontból behatóbb kutatása még 
várat magára. A hatvan évvel ezelőtti, mindeddig 

egyetlen vonatkozó tanulmány reméljük segíteni fog 
abban, hogy megfelelő szakmai fi gyelem irányuljon 
rá. (P. A.)

A közlésről
A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évköny-

ve, 1879–1954 tanulmánykötetet eredetileg a Szé-
kely Nemzeti Múzeum 1949. évi, majd 1954. évi 
jubileumi emlékkönyvének szánták. A rendszervál-
tást követően, Románia és Magyarország együttes 
területét nézve, vidéki múzeum első alkalommal 
hozott ki ezáltal 1955-ben évkönyvet, és a szakmai-
szakmapolitikai sikert jól jelzi, hogy rögtön utána 
felső kérésre kellett megjelentetniük román fordítás-
ban is.5 Folytatását, a Magyar Autonóm Tartomány 
múzeumainak (ezúttal) közös évkönyvét éveken át 
(1957–1959) próbálták megvalósítani, végül politi-
kai okokból végképp meghiúsult. A Székely Nemzeti 
Múzeum Könyvtárában azonban több olyan kézirat 
megőrződött, amelyek részben még az első tartomá-
nyi évkönyv anyagából maradtak ki (pl. kicenzúráz-
ták vagy késve érkezett be), részben a második, ter-
vezett évkönyv elfekvő anyagához tartoztak (köztük 
olyan is, amely egyértelmű, hogy még az első számára 
készült).6 Vörösváry Béla kézirata is egy ilyen, ponto-
sabban nem datált irattartóban maradt fenn.7 

A dolgozat valamikor az 1948. július – 1950. 
szeptember időszakban készült. Bányai János ismert 
székelyudvarhelyi geológus tanárnak a kézirat végén 
említett 1948. nyári  felkérése ugyanis majdnem bi-
zonyos, hogy a romániai állami tervbizottság 1948. 
július 2-i felállításával függ össze, amely – a gazdaság 
egységes, központi irányítására – 1949-re és 1950-re 
egyéves tervet dolgozott ki, másrészt viszont 1950. 
szeptemberben a kommunista közigazgatási reform, 
az ún. rajonálás már felszámolja a dolgozatban még 
említett Csík és Udvarhely vármegyéket is. Még pon-
tosabban, a kézirat valószínűleg 1949-ben készült, 
mert egyfelől az 1948-as felkérésre már visszautal, 
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1 VAJDA L. 1983, 16.
2 VITOS M. 2002, 244–257.
3 PELTZ, S. – PELTZ, M. – BRATOSIN, I. – IANC, R. 1981.
4 Botár István régész (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda) szíves 
közlése.

5 SszgyTMÉ 1955; AMRSfGh 1955.
6 Az említett múzeumi évkönyvek történetét lásd részletesebben 
BOÉR H. 2009 (jelen kötet).
7 Évkönyvből visszatartott dolgozatok, ötvenes évek (SzNM It).



124

VÖRÖSVÁRY Béla

másfelől pedig – mivel 1948-as felkérés alapján ke-
rült sor a megírására – nem valószínű, hogy az elké-
szítése elért volna a második, 1950-es egyéves tervig 
(1951-ben szerzője el is hagyja Csíkszeredát). Az 
1949-es datálás megmagyarázná az 1955-ös évkönyv 
anyagai közé való bekerülését is: Bányai, aki kezdet-
től fogva segítette Székely Zoltán sepsiszentgyörgyi 
múzeumigazgatónak ezt a törekvését, a kiadvány 
tervének nyilvános bejelentése pillanatában, 1949. 
október 11-én épp a Székely Nemzeti Múzeum ún. 
nagy munkakollektívává átalakuló igazgató-választ-
mányának az alelnöke.8 Kérdés viszont, hogy miért 
tartalmazza a kézirat a teljes román fordítást is, mely 
ráadásul nem tűnik egyidejűnek a magyar változattal9 
(ez inkább a második évkönyvbe való leadásra utalna 
– Bányai ekkor több, a térség kutatásában érintett 
nem-székelyföldi szakembertől is kért dolgozatot).

A Székely Nemzeti Múzeumban közöletlen ma-
radt régi kéziratok feldolgozására túl későn került 
sor, így a szerzőtől sajnos már nem kérdezhetjük meg 
a részleteket. A mostani közlést egyben szerény tisz-
telgésnek szánjuk a székelyföldi származású és indu-
lású, a földtani témákat is nagyon kedvelő, ebben az 
évben elveszített jeles nagyváradi biológus tanár és 
kutató emléke előtt. 

Itt szeretnénk külön is megköszönni Jánosi Csa-
ba csíkszeredai geológusnak és a szerző fi ának, a Tá-
piószelén kutatóbiológus Vörösváry Gábornak az 
ehhez nyújtott segítségét. (B. H.)

Dr. Vörösváry Béla (1920–2009)
Vörösváry Béla Homoródszentmártonban szüle-

tett, 1920. április 15-én. Édesapja Vörösváry Ferenc 
orvos, édesanyja Kozák Ilona háztartásbeli. Elemi 
és középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen 
végezte. 1944-ben biológia-földrajz tanári képesí-
tést a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 
szerzett, ahol tanársegédként is dolgozott az egye-
tem állattani tanszékén. 

Doktori diplomáját a véglénykutatás terén elért 
eredményeiért kapta. A Kalános-patak csillós véglényei 
című doktori disszertációját summa cum laude mi-
nősítéssel jutalmazták. 1945-ben a kolozsvári Bioló-
giai Intézet osztályvezetőjéként végzett tudományos 
tevékenységet. 1946-ban Csíkszeredába került, ahol 
megkezdte hosszú és eredményes középiskolai tanári 
pályáját. A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimná-
zium biológiatanáraként lelkesen és szakszerűen ok-
tatta a természetrajzi ismereteket. 1951-ben került 
Nagyváradra, ahol a munkásfakultás tanár-igazgató-
ja, tartományi tanfelügyelő, majd a 4. számú Líceum 

igazgatója és a 2. számú Líceum tanára volt. 1971-től 
1980-ig, nyugállományba vonulásáig a nagyváradi 
Ady Endre Líceum érdemes tanáraként fejtette ki 
tevékenységét. Vörösváry Béla szenvedélyesen szere-
tett tanítani. Igényes számonkérő volt, oktatói mun-
kájába bele tudta szőni az irodalmi felkészültségnek 
köszönhetően líránk nagyjainak a természet csodá-
latos szépségeiről szóló gondolatait is. Rendszeresen 
szervezett szakmai kirándulásokat tanítványainak 
Románia különböző vidékeire (Bihar-hegység, Bu-
csecs-hegység, Duna-delta, Keleti-Kárpátok) a ter-
mészet szépségeinek megismerésére. 

Tanári munkája mellett paradicsomfajták vizs-
gálatával (103 különböző fajta), gyógynövények és 
gombák gyűjtésével és hasznosításuk népszerűsítésé-
vel is foglalkozott. Tudományos téren a véglényku-
tatásban alkotott maradandót. Két új nemzetséget 
(Bursostoma, Atractos), 6 új fajt (Prorodon hivernalis, 
Loxophyllum piriformis, Bursostoma bursaria, Para-
holosticha vitrea, Atractos contortus, Histrio hyalinus) 
és 2 új változatot írt le. Szabad idejében akvarelleket 
festett, alkotásaiból Budapesten és Tokodaltárón is 
rendeztek kiállítást. Szép életútja során pályatársai 
és tanítványai részéről nagy tisztelet és megbecsülés 
övezte. Rövid szenvedés után, életének 89. évében, 
2009. március 6-án hunyt el, Dorogon. (V. G.)

A csíktaplocai Vasfúvó-domb
gejzíres és vasas lerakódásai
Történeti adatok: 
Magának a helységnek a neve is elárulja, hogy 

valamikor itt vaskitermeléssel foglalkoztak. Bizo-
nyítékul szolgálnak erre a felhagyott bányagödrök, 
a limonittörmelék és a vassalak.

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című munká-
jában említést tesz e helyről: „önálló csúcsocska... 
melyet Vasfuvónak hívnak; mondják, hogy régen 
vasművelet folyt ottan”.10

Vitos Mózes a Csíkmegyei füzetekben a követ-
kezőket írja e helyről: „Volt még egy vashámor... 
az úgynevezett Vasfuvó Dombon, hol és melynek 
szomszédságában kiégett vassalakok és itt-ott vas-
kődarabok még ma is nagy mennyiségben láthatók. 
– De hogy e vashámort ki, mikor állította, s meddig 
szerepelt, szintén adatok hiányában bővebben nem 
tudjuk ismertetni”.11

A Vasfúvó-domb Csík vármegyében, Taploca köz-
ség12 határában fekszik, a Tolvajos-hágó kezdetén.

Morfológia: 
A Vasfúvó-domb az Erdőalja nevű Olt-terasznak 

félszigetszerű kinyúlása az Olt síksága felé. A dombot 

8 BOÉR H. 2004, 256–257.
9 Valamint mindkét változatból (valamikor később, egyidejűleg 
kivágták a bevezető sorokat).

10 ORBÁN B. 1869, 11.
11 VITOS M. 2002, I, 254–255.
12 Csíktaploca, ma Csíkszereda része.
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különben minden oldalról síkság veszi körül, kivéve 
az északnyugati részét, amellyel a platóhoz tapad. 
Az Erdőalja felől nézve a domb kirívóan emelkedik 
ki a környezetéből, tehát helyzete és alakja is elárul-
ja, hogy eróziós származása ki van zárva. Nem egyéb 
a valóságban, mint az egykori gejzír opálos anyagá-
val cementált agglomerát, amely ellenállott a kör-
nyezetét denudáló hatásoknak, s így kipreparálódva 
szigetelődött el az eddig egységes terasztól.

Vízrajz: 
A dombon nem fakad egyetlen forrás sem. Száraz, 

bokros legelő és szántó. A domb délkeleti sarkánál 
folyik a Tekerő-patak. Déli oldalán kisebb patakocs-
ka folyik, és beleömlik a Tekerő-patakba. Északi ol-
dalán kisebb láp terül el, melynek vize a domb alján 
fakadó bő forrásokból táplálkozik.

Közlekedés: 
A Vasfúvó-domb a Csíkszeredától Székelyudvar-

hely felé vezető országút mellett fekszik, az úttól 20 
méterre, a hargitai hágó kezdetén. Csíkszeredától 
5 km-re, Szentkeresztbányától 20 km-re, a csicsói 
vasútállomástól pedig 5 km-re van. A kitermelt vas-
ércet autóval vagy szekérrel könnyűszerrel lehet szál-
lítani a szentkeresztbányai vasolvasztóhoz. De nem 
kerülne sok költségbe egy sodronypálya kiépítése 
sem Szentkeresztbányáig, melynek útja a Vasfúvó-
dombtól ki is van vágva, ugyanis a székelyföldi villa-
mosvezeték oszlopait ebbe az irányba építették ki.

Általános geológiai rész: 
A Vasfúvó-domb származás szempontjából, mint 

előbb említettük, gejzírmaradványnak tekinthető. Ke-
letkezési helye beleesik abba a törésvonal-rendszerbe, 
amely a Hargitafürdő borvízelőfordulásait, a Vasfúvó-
domb mellett fakadó langyos borvizeket, a csíktaplo-
cai melegforrást és a csíksomlyói borvizeket összeköti.

A domb legnagyobb része vulkáni törmelék, 
ún. agglomerát. Anyaga piroxén-andezit. Összeálló 
nagyobb tömegben csak a domb délkeleti oldalán 
fordul elő. Durva, homokszerű törmelék, melyben 
helyenként kidobott lávatömbök vannak. Ezt az 
egész tömeget a mélyből feltörő vastartalmú kova-
savas vizek átjárták, és lazán összecementezték. A 
kiömlés torkánál a ragasztóanyag fehér, szürke opál. 
A domb szélén pedig a limonitos ragasztóanyagtól 
vöröses színű ez a laza breccsa. Ásványi összetétele 
nagyjából elkaolinosodott földpát, amfi bol, augit, 
biotit. A térképen13 (4) számmal van jelölve a felszí-
nen előforduló kemény andezitbreccsák helye.

Már a domb tetőrészén és délnyugati lejtőjén
az andezithamu hullásából származó törmelék meg-
maradt a maga laza állapotában. Ezeken a helyeken 

ma szántók terülnek el (3). Azonban a szántók mé-
lyebb rétegeiben is durva agglomerát fordul elő.

A terület többi részén (I–VII) opálos limonittelep 
van. Ez a rész gazdaságilag csak legelőnek használ-
ható a sovány talaj és a sok bányagödör s lövészárok 
miatt.

Bányageológiai viszonyok: 
A vastelep, amint a térkép is mutatja, lagnagyobb 

részben a domb tetején helyezkedik el. Kisebb elő-
fordulások ugyan vannak a domb keleti aljában is. 
Helyzete azt árulja el, hogy a limonit a hajdani gejzír 
lerakódásából keletkezett. Ezek a gejzírek sok oldott 
kovasavat és vasat hoztak a felszínre. A hajdani gej-
zírek maradványai még ma is megvannak a dombtól 
keletre (500 méterre) fakadó langyos borvízforrások 
alakjában. A feltörő vízből legelőször a kovasav csa-
pódott ki, opál alakjában, majd a forrástól távolabb 
a dombon lefelé folyó vízből a limonit vált ki. Ezt 
a származást az V. számú vasérctelep is szépen iga-
zolja. Ugyanis a bányagödrök limonitban dús he-
lyen vannak, míg a közöttük levő érintetlen részek 
limonitban szegényebbek, és gyakran opált tartal-
maznak, különösen sok faopált, mely növényi detri-
tuszból áll. Az ilyen opálos foltoktól néhány lépésre 
mindenütt dús limonit-előfordulások vannak. A li-
monit tehát nem egyenletesen terjed el a területen, 
mert több forrásból származik, ezt bizonyítják az 
opálos fészkek, a körülöttük elterülő limonitos udva-
rokkal. A limonitos telep nagy kiterjedésben takaró-
hoz hasonlítható, tehát a domb hajlatát követi. Erre 
vonatkozólag szép feltárásokat szolgáltatnak a múlt 
világháborúban ásott lövészárkok (a térképen jelöl-
ve), valamint a bányagödrök. A limonit legnagyobb 
vastagsága nem a domb közepén van, hanem a lejtő 
kezdetén, itt 2,5-3 méter vastagságot is elér a limo-
nit. Azonban a lejtőn lefelé haladva fokozatosan el-
vékonyodik, és színe is halványodik az okkersárgáig, 
míg szürkés földbe nem megy át. A limonittelepben 
helyenkén opálos rétegek is előfordulnak. Az egész 
telep igen össze van töredezve, úgyhogy javarésze 
törmeléknek számít. Valószínű, hogy a fagy és a bá-
nyászás  darabolta így fel. Részletesebb tájékoztatást 
csak abban az esetben lehetne adni, ha rendszeres 
felderítő fúrásokat végezhetnénk.

A Vasfúvó-dombi vasérc minőségileg kb. 40-41% 
vastartalmú lehet. Hogy kitermelése és olvasztása ki-
fi zetődő volt, azt bizonyítja a bányászata és az olvasz-
tása, amit itt helyben végeztek el. Az olvasztó, vagyis 
a hámor helye a domb délkeleti lábánál volt (a–b–c-
vel jelölve). Ezen a helyen hamu- és vaslerakódások 
vannak.

13 A Vasfúvó-domb geológiai térképe (Csíktaploca község határa). 
A térképmelléklet (sajnos nem maradt fenn. A dolgozat végén 
szereplő jelmagyarázatból következtethetünk jellegére: 1 = Árte-

rület (Alluvium); 2 = Árterület (Tőzeges terület); 3 = Andezitagglo-
merát; 4 = Andezitbreccsa; I–VII = Az egyes limonitos foltok vastag 
vonallal határolva; a–b–c = vassalakos halmok.
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A Vasfúvó-dombon 7 különálló telepben fordul 
elő vasérc. Az egyes telepek nagyságát és vasérctar-
talmát alább táblázatban tüntetem fel.14 A IV. szá-
mú telep a domb keleti sarkánál terül el. Valószínű, 
hogy ez volt az első bánya. Bányagödrei átlag 2-3 
méter mélyek, és aránylag elég sűrűn helyezkednek 
el egymás mellett. Limonitja tömött, és sötét színű. 
A telepnek kb. 20%-a már ki van termelve. A telep 
végénél salaktelep van (c), lehet, hogy hámor is volt 
ezen a helyen.

I. sz. telep. Alacsony teraszon terül el. Ma szán-
tó van a helyén. Anyaga világossárga limonit, tör-
melékfölddel eléggé összekeverve. Limonittartalma 
kevés.

II. sz. telep. A domb alatt húzódik. Mély bánya-
gödrei azt bizonyítják, hogy vastag limonittömböket 
szedtek innen ki. Törmeléke is sötét. Ennek a telep-
nek a közelében található két vassalaktelep is (a–b), 
melyek mennyisége kb. 15 szekér. Valamikor több 
volt, de az emberek udvartöltésre széthordták.

A III. sz. telep a domb oldalán, az agglomerát 
között kisebb fészkekben előforduló limonitból áll. 
Ez a legkisebb és leggyengébb telep.

V. sz. telep. A domb tetején terül el, terjedelem-
re nézve az összes között a legnagyobb. Valószínű, 
hogy ezen az egykor lapos helyen volt a gejzír me-
leg vizű. A telep szélén limonitos rétegek követik a 
domb 5-10º-os enyhe hajlatát. Helyenként igen össze 
van töredezve a limonit a suvadások miatt, úgyhogy 
törmelékszámba megy. A bányagödrök sűrű volta 
és átlagos 3 m-es mélységük, azonkívül a kávébar-
na limonit azt mutatják, hogy a legkiadósabb telep. 

Ennek kb. 10%-a van kitermelve. Itt volt az egykori 
vasbányászat fő kitermelőhelye.

A VI–VII. sz. telep a Vasfúvó-domb tetejének 
nyugati részén terül el. Érintetlen telepek. Sehol 
sincs rajtuk bányagödör. Valamikor rendszeres fel-
tárást végeztek ezeken a telepeken, amit a táróásások 
helyei bizonyítanak. Ezeknek a telepeknek a kiterje-
dését csak a felszínen látható limonitdarabkák alap-
ján lehet megállapítani, de valószínű, hogy rendsze-
res feltárások nagyobbnak fogják találni.

Összefoglalás:
Csodálatosképpen ez az érdekes gejzíres terület az 

eddigi kutatók fi gyelmét kikerülte. Bányai János ge-
ológus mérnök volt szíves felhívni a fi gyelmemet erre 
a területre, s bízott meg az állami vaskutatások során 
a részletes kutatásokkal, az 1948-as év nyarán.

Az eredmény nemcsak tudományos és a gyakor-
lati értékesítés szempontjából volt értékes, hanem 
a természeti ritkaságok után érdeklődőknek is hálás 
kirándulóhelyül kívánkozik, már csak azért is, mert 
Csíkszereda közelében fekszik (5 km), közvetlen 
a székelyudvarhelyi országút mellett. Jó csalogató 
lehet nemcsak a hely érdekessége, hanem az is, hogy 
a dombról pompás kilátás nyílik, s a letelepedőknek 
a közelben jó borvízforrás áll rendelkezésükre. Aki 
pedig emléktárgyat akar magával vinni, az bősége-
sen válogathat a különböző színű mutatós opáldara-
bok között.

Az egykori gejzírműködés olyan szép állapotban 
konzerválódott e helyen, hogy a gejzírlerakódások 
tanulmányozására alkalmasabb helyet keresve sem 
lehet találni.

14 Az említett táblázat sajnos szintén hiányzik a kézirat mellől.
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Zăcăminte de gheizir cu minereuri de fi er din Topliţa-Ciuc
(Variantă în limba română)

Date istorice:
Chiar numele dealului dovedeşte (vasfúvó = ’turnător de fi er’) că odinioară era exploatat fi erul pe acest 

loc. Ca dovezi amintim groapele de mină părăsite, fragmente de limonit şi zgura de fi er, afl ate pe dealul 
sus-numit.

Balázs Orbán, în Descrierea pământului Secuesc, vol. II, Ciuc, 1869, scrie despre acest loc: se zice că s-a 
exploatat odinioară fi er pe dealul Vasfuvó.

Mózes Vitos, în Csíkmegyei füzetek (= ’revista Ciucului’) scrie următoarele despre acest loc: pe dealul 
Vasfuvó se găsesc şi astăzi mari cantităţi de fragmente de limonit. Nu se ştie când şi din ce cauză s-a încetat 
mineritul şi topirea fi erului.

Dealul „Vasfuvó” se afl ă în jud. Ciuc, în hotarul comunei Topliţa, la începutul trecătoarei „Tolvajos”.
Morfologie:
Dealul „Vasfuvó” este o prelungire în formă de peninsulă spre şesul Oltului, a platoului vulcanic „Er-

dőalja” din munţii Harghita. Dealul este împrejmuit din toate părţile de şes, exceptând partea de nord-vest 
prin care se alipeşte platoului. Privit dinspre platoul „Erdőalja”, se prezintă ca o platformă de cetate. De fapt 
nu este altceva decât un fost con de gheizir.

Hidrografi c:
Pe deal nu există niciun izvor. Este o păşune uscată şi tufoasă. La colţul de sud-est al dealului curge pâ-

râul Tekerő. În partea dinspre sud curge un pârâu micuţ care se revarsă în pârâul Tekerő. În partea de nord 
a dealului se întinde o mlaştină mai mică.

Comunicaţie:
Dealul „Vasfuvó” este aşezat lângă şoseaua naţională care duce de la Miercurea-Ciuc la Odorheiu [Se-

cuiesc], la o distanţă de 20 m de la drum, la 5 km de la Miercurea-Ciuc, la 20 km de la minele de fi er din 
Vlăhiţa, jud. Odorheiu, şi la 5 km de la gara Ciceu.

Geologie generală:
În ceea ce priveşte geneza dealului, este rămăşiţa unui con de gheizir. Locul lui de naştere se găseşte în 

linia sistemului de falii, care leagă izvoarele carbogazoase ale Băilor Harghita, izvoarele carbogazoase calde 
ale dealului „Vasfuvó”, izvorul termic de la Topliţa-Ciuc şi izvoarele carbogazoase de la Şumuleu[-Ciuc].

Dealul este alcătuit în cea mai mare parte din aglomerat vulcanic, cu conţinut de andezit piroxenic care 
se prezintă într-o masă mai compactă numai pe partea de sud-est a dealului. Este un prundiş nisipos dur 
în care se găsesc pe-alocuri blocuri de andezit. Apele feroase şi silicioase ieşite la suprafaţă din adânc au pă-
truns şi au cimentat slab acest aglomerat. Această brecie slabă este roşiatică din cauza cimentului limonitic. 
(Pe hartă am semnat cu (4 ) locul unde se afl ă aceste aglomerate compacte.)

Pe platoul şi pe coasta de sud-vest a dealului se găseşte nisip vulcanic. Aici se întind astăzi ogoare, sem-
nate pe hartă cu (3). Dar sub ogoare se afl ă de asemenea aglomeratul sus-numit.

Restul teritoriului (I–VII) cuprinde zăcăminte de limonit. Aici nu se găsesc azi decât păşuni, din cauza 
pâmântului sărac şi a gropilor de mină.

Zăcămintele de fi er:
După cum arată harta, zăcămintele de fi er se afl ă în cea mai mare parte pe culmea dealului. Aşezarea 

zăcămintelor arată că limonitul s-a format în gura mare a gheizirului. În acest loc a ieşit la suprafaţă apa ter-
mală, aducând cu ea mult acid silicic şi fi er dizolvat. Urmaşii gheizirelor sunt izvoarele carbogazoase calde, 
afl ate la 500 m de la deal înspre est. Din apa gheizirului s-a precipitat mai întâi acidul silicic, în formă de 
opal, apoi mai la distanţă de izvor, pe coastele dealului, s-a precipitat limonitul. Zăcământul V dovedeşte 
acest mod de formare. Gropile de mină se găsesc în locurile bogate de limonit, iar părţile mai sărace în 
limonit, care se afl ă între aceste locuri, sunt neatinse. În aceste locuri se găseşte şi opal, mai ales opal de 
lemn, care constă din fragmente [silicifi ate] de plantă. Zăcământul de limonit seamănă cu o prelată întinsă 
care urmăreşte înclinaţia slabă (de 5–10%) a dealului. În privinţa aceasta reprezintă dezveliri convingătoare 
tranşeele săpate pe vremea războiului mondial din 1914 (semnate pe hartă), precum şi gropile de mină. Gro-
simea cea mai mare a limonitului nu se afl ă în mijlocul dealului, ci la începutul înclinaţiei unde limonitul 
atinge şi o grosime de peste 3 m. Coborând pe coaste, se subţiază treptat şi-şi schimbă culoarea în galben-
ocru. Printre minereurile de limonit se afl ă pe-alocuri şi straturi de opal. Zăcământul întreg este sfărâmat.

Informaţii mai amănunţite s-ar putea da numai în cazul dacă am putea face explorare sistematică.
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Minereul dealului „Vasfuvó” conţine în medie 40% fi er. Mineritul şi prelucrarea făcută în acest loc do-
vedesc că exploatarea ar fi  rentabilă. Locul furnalului părăsit se afl ă la capătul de sud al dealului (pe hartă 
semnată cu a–b–c). Aici se găsesc şi astăzi grămezi de zgură şi cenuşă.

Minereul de fi er se găseşte pe dealul „Vasfuvó” în 7 locuri separate. Întinderea şi conţinutul acestor ză-
căminte fi gurează în tabelul de mai jos. 

[Între 1949 şi 1959 Muzeul Naţional Secuiesc editează un anuar muzeistic, respectiv încearcă să editeze în 
continuare şi un anuar comun al muzeelor din Ţinutul Secuiesc numit atunci Regiunea Autonomă Maghiară. 
Acest al doilea volum de studii este interzis până la urmă din motive politice, în anul retorsiunilor naţionaliste 
din 1959. În biblioteca muzeului s-au păstrat unele manuscrise rămase nepublicate, din ambele volume amintite. 
Documentaţia geologică de mai sus a fost întocmită probabil în 1949, în două limbi, de regretatul biolog orădean 
dr. Béla Vörösváry (1920-2009), atunci profesor de ştiinţele naturii în gimnaziul superior romano-catolic din 
Miercurea-Ciuc. Red.]

Th e iron-deposits of geyser-origin in Csíktaploca
(Topliţa-Ciuc, present-day district of Csíkszereda/Miercurea-Ciuc)

(Abstract)

Between 1949 and 1959 Székely National Museum published a yearbook/annual, and also tried to pub-
lish a joint yearbook of the museums of Székelyföld, called at that time Hungarian Autonomous Region. 
Th is second volume of studies was fi nally banned because of political reasons in the year of the national-
ist retaliation, in 1959. Th e archives of the museum still preserve some of the unpublished manuscripts.
Th e geological studies regarding the iron deposits from Csíktaploca (Topliţa-Ciuc) and the reports on 
processing the mineral on the spot, in forges, were probably drawn up in 1949, in two languages, by the 
late biologist from Nagyvárad (Oradea), dr. Béla Vörösváry (1920–2009), at that time professor of natural 
sciences at the Roman-Catholic High-school in Csíkszereda (Miercurea Ciuc). (Ed.)
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1. ábra A Vasfúvó-domb a második katonai felmérésen 1860 körül

2. ábra A csíktaplocai Vasfúvó-domb délnyugatról. (Jánosi Csaba felvétele)
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4. ábra A csíktaplocai Vasfúvó-domb délkeletről. (Jánosi Csaba felvétele)

3. ábra A csíktaplocai Vasfúvó-domb délnyugatról. (Jánosi Csaba felvétele)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [581.102 822.047]
>> setpagedevice


