Nemesfémek előfordulása a Hargitában
Irta: Dr. BÁNYAI JÁNOS

Európa legszebb fiatal vulkáni vonulata, a Hargita, sokáig úgy sze
repelt, mint egy anyagában nagyon egynemű andezitből felépített hegy
ség. A kőzettani vizsgálatok tökéletesedésével m utatták ki, hogy az an
dezitféleségeknek szép sorozata található itt.
Már Herbich F., az 1878-ik évben s később Pálíy M. 1895-ben elég
jó összefoglaló képet tudtak nyújtani a változatos, szép kőzettani összeté
teléről. E munka folytatója Szádeczky Gy. részben saját, főként az álta
lam begyűjtött anyag mesteri feldolgozásával már világos képet tudott
nyújtani a rendkívül változatos, és az alaphegységből asszimilált anyagok
felvétele által kapott típuskeveredésekről. Sajnos, hogy e vizsgálatok
mind nem jelenhettek meg, de kéziratban vannak.
Az utóbbi évtizedek részletes geológiai felvételei terelték rá a figyel
met sok olyan adatra, amelyek megvilágítják nemcsak a hatalmas vulkáni
sor bonyolult szerkezeti összetételét (3, 12, 13, 19, 20, 26.), hanem a vul
káni utóhatások által előállott rendkívül változatos bomlási módosulatok
szerepét (5. 8.) is. Különösen a borvízek kutatása adott alkalmat sok olyan
ténynek a megvilágítására, amelyeknek szerepe éppen az újabb felfogás
kialakulásában válik nagy fontosságúvá..
A legutóbbi időkig az volt az általános vélemény a fémtartalom
szempontjából, hogy ezek teljesen hiányoznak a Hargitából. A már ősidők
től ismeretes tényt, hogy az ősembertől kezdve találunk adatokat a vasol
vasztásra, általában nem igen vették számításba, mert a vas felléptét nem
a Hargita eredeti anyagával való összeköttetésnek tartották, mint azt E r
dély nemesfémeket tartalmazó hegységeiben látjuk.
A vasat, akár limonit, akár a szferoszideritek alakjában is tárgyal
ták, azt mindig a borvízek témájával kapcsolták egybe és sehogy sem akar
ták a Hargita-kérdéssel megoldani.
Hogy a Kakukhegy szép hematit lemezkéi több mint egy évszázada
foglalkoztatják a tudományos irodalm at s hogy az onnan kikerült vascsil
lám alakjában ismert csillogó szép kristálylapok az ásványgyűjtemények
nagy ritkaságai, mind nem adtak elég tápot arra, hogy vajon még a most
szemeink előtt is lejátszódó geokémiai folyamatok, mint amilyenek a bor
vizeknek, vagy még előbb a gejzíreknek a szerepe, mégis csak kell jelent
senek valamit az ércek keletkezése szempontjából.
Köztudomású s alapvető tény a z érctelepek keletkezésének a vizsgá
latánál, hogy repedéseken feltörő s mélyből felszálló forróvízes oldatok a
felsőbb szintekben lerakodó ásványi anyagnak a hordozói.
110

■ Könnyű elgondolni, s azt már a részletes kutatási adatok igazolták
is, hogy a forró oldatok, mint ásványképző tényezők anyagukat olyan réte
gekből oldják ki, amelyeket az útjukban találnak. Közel a felszínhez a csök
kenő nyomás és lehűlés által az anyagok legnagyobb része leválik s a fel
szálló útjukat képező repedés falára lerakódnak. A lerakódásban elsősor
ban a nehéz fémek vesznek részt, azokkal a nemfémekkel, amelyek szintén
nehezen tarthatók oldatban.
Ha most már e szemszögletből nézzük a Hargita esetét, a még most
is működő melegvízű források, az egykori gejzíreknek az utódai nyilván
mutatják az ezen' a területen még most is folyamatban lévő ásványképző
működést. Ha a Hargita területén már ismert rendkívüli sok opál-előfordu
lási foltot nézzük, nyilvánvaló, hogy ezek nemcsak a felszínen lerakodott
kovasavanyagok felszállítására mutatnak, hanem a mélyebben lerakott ér
ces anyagok jelenlétére is engednek következtetni. Hogy. ennek van már
itt, a Hargitában is, elfogadható példája, a M adarasi Hargita csúcsához
közel fekvő higanyérces (cinnaberit) előfordulásokra kell rámutatnunk,
amelyek az erdélyi fejedelmek idején kitermelés alatt állottak.
Ezzel el is érkeztünk a Hargita nemesfémeinek a kérdéséhez.
Hogy a Hargitában arany van, érdekes, hogy azt a falusi „kincskeresők“ jobban tudták, mint a kutatók, a szakemberek. Ennek a paradoxon
nak az a magyarázata, hogy amit már régen kimutattam (5. 8.), a H ar
gitában számos helyet ismerünk, ahol a borvízforrások közelében piritimpregnációk vannak, amelyeknek a csillogása vakította el a mi falusi ku
tató társainkat, akik elfeledték azt a jó régi közmondást, hogy „nem mind
arany, ami fénylik11!
Próbálkoztak az „aranyuk" értékesítésével, de sehol eredményt nem
érhettek el, mert nem úgy volt az eset, ahogyan ők azt elképzelték, az
egész piritet tiszta aranynak gondolván, hanem a tény az volt, hogy igen
kis százalékban — mint általában — majdnem minden pirit-előfordulás
tartalm az ugyan aranyat, de ennek a kinyerése kohósítási eljárást kíván.
Viszont ehhez, hogy kifizethető is legyen, hatalm as pirittönregre volna
szükség.
Sok szép ábrándot, felcsigázott reménységet tört le a szomorú va
lóság.
És végeredményben mégis ezeknek a nagy „arany kincsekében- fa
natikusan hívőknek van igazuk.
A részletkutatásokkal felszínre került rendkívüli sok adat alapján fel
kell tételeznünk, hogy a Hargitában is kell számítanunk a nemesfémek
előfordulására, amelyek közül az egyik biztosan jelenlévőt, a higanyt már
előbb említettük is.
Papp Károly mutatta ki az Erdélyi Érchegységben végzett vizsgála
tai alapján, hogy a vulkáni kőzetekben ott lehet reménység nemesfémek
előfordulására, ahol ezek kristályos pala alaphegységet törnek át. Ugyanis
a mindenféle anyagunk letéteményesei a kristályos palák, amelyekben ha
esetleg nem is érckoncentrációk alakjában, amelyek már maguk is alkal
masak a kitermelésre, hanem impregnációkban fordul elő az érces anyag
vagy tiszta fém, az áttörő lávaanyagba olvadnak be s mintegy természetes
kohósítási folyamattal lesznek annak az alkotó részeivé. A kisebb nyomás,
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a lehűléssel járó differenciálódás hozza magával az ásványonkénti kiválást
s főként koncentrációját egyes helyeken.
Ezeknek a folyamatoknak a mi Hargitánkban is megvannak a felté
telei.
A kristályos palák a Hargita tövében Csíkrákos mellett a felszínre is
kijutnak (13.). Ugyanis a hargitai vulkánizmus megindulása előtt a mai
Keleti Kárpáti vonulaton belül is volt egy másik is, amelynek egyik'rész
lete a Persányi hegységnek kristályos palán nyugvó mezzozoikus vonulata,
a másik a Csíkszenttamás határában folytatódó részlet.
Hogy az áttört közbülső rész tényleg megvolt, azt az előbb említett
csíkrákosi kis maradvány bizonyítja, de ennek nagyobb tömegét Csikszenttamás és Csikjenőfalva nyugati határában lévő hatalmas kristályos
palatömzs s az ezt átjáró gránitos pegmatitok és aplitok (12.) bizonyít
ják a legjobban. De más bizonyítékai is vannak az Erdélyi belső medence
felől. A sómasszívumok az ekcémaszerű felnyomulásukkal magukkal ci
pelték a sótelep bázisát képező s az akkori felszínen lazán ott heverő szikla
darabokat is. Ezért találunk a parajdi sóhegy tetején s a szovátai sótömzs
szélén hatalmas nagy kristályos pala-, kvarctömböket is a többek között.
De a Hargitát kísérő hatalmas méretű platót felépítő kidobott törme
lékben is gyakoriak a félig-meddig megemésztett kristályos pala- és kvarckavicsdarabok. Nyilvánvaló, hogy a kirobbanás alkalmával feltépett alap
hegység törmelékei ezek.
Tehát azok a feltételek, amelyek az erdélyi fiatal eruptivumban ta
lálható nemesfémtartalom keletkezésénél szerepet játszottak, mindazok itt
a Hargitában is megtalálhatók. Csak a mi vulkánsorunk, igen fiatal lévén,
nem mehetett még át azokon a változásokon, amelyek az Erdély nyugati
részén levő vulkánikus területen az arany könnyű feltalálását elősegítették.
Az egyik változás a repedéseket kitöltő töltelék utólagos átalakulá
sában áll. Ugyanis — ahogy szokták mondani — még a keletkezésük, szü
letésük pillanatában sem egységes tartalmú, egy a mélységbe lenyúló re
pedés, telér tartalma. A nemesfémtartalom rendesen benn van a telért
kitöltő ásványokban (főként a szulfidokban). Ilyen állapotban marad mind
addig, amíg a felszín annyira le nem mélyül, hogy a talajvíz szintje el nem
éri s a felszín alatt a közeli patak szintjéig árkuláló víz a repedésekbe be
hatolva a levegőről magával hozott oxigén- és szénsavtartalmával meg nem
bontja a telért tartalmazó ásványokat. Erre éppen a szulfidok a leghajlan
dóbbak. így aztán utólag egy újabb ásványképződési folyamat áll be,
amely az ásványoknak kétféle csoportját szüli meg. Az egyik fent marad
oxidációs termék gyanánt a bomlási szinten, a másik része pedig oldat
alakjában a repedéseken a mélybe süllyed le s ott rakódik le. Az előbbi,
az ú. n. okszidációs zóna keletkezésre vezet, amelynek főanyagát a limonit
képezi (vaskalap) s ebben igen sokszor lehet találni már nemesfémeket
termés állapotban. A budapesti egyetemi ásványtani intézetben van egy
ilyen limonitos példány apró aranykristálykákkal. A mélybe leszálló olda
tok az újonnan képződött ásványoknak egy egész sorát rakják le, s ez a
zóna volt alkalmas az oldatba átment aranynak is a kiválására. Itt kap
hatók a legszebb termésarany leletek.
112

ÖjO03

A teljesség kedvéért még hozzá kell fűznünk, hogy cementációs zó
nában (koncentrációsnak is nevezik a rendkivüli sokféle ásványi anya
felhalmozódása miatt) levő változatos ásványi társaságtól nagyon eltér
még mélyebben fekvő eredeti ásványi tartalm at az eredeti állapotában ta r 
talmazó szint, az ú. n. primer zóna.
A Hargitánk szempontjából erre a feltűnő ásványi elkülönülésre
nemcsak, hogy még nem volt ideje, hanem alaki körülményei miatt módi a
sem. Az egyik hargitai bejárásom alkalmával B arbat Th. geológus nagyon
helyesen jegyezte meg, hogy a Hargita keletkezési körülményei hasonlók
a nagybányai területhez. Különbség csak az, hogy a régibb születésű nagy
bányai érctermő hegyek külső alaki szempontból a nagymérvű 'letárolás
miatt a mélységben rejlő érces teiérek hamarabb kerültek a külszínnel
érintkezésbe.
\
A Hargita vulkánológiai szempontból szinte tanulmány tárgyul
szolgálhatna az aktív vulkánok tanulmányozására, annyira frissen meg
őrizte eredeti alakját. A szép kráterek, lávafolyások, a kidobott törmelék
ből felépített hatalmas piáló még ma is egy szünetelő vulkán hatását kel
tik, amely akármelyik pillanatban folytathatja borzalmas kitörését. Ez az
oka, hogy az egyebütt hamar a felszínre került érces telérekben megkez
dődhetett az atmoszíeriliák által beindított bomlási folyamat, amely aztán
a felismerésükre is vezetett (a feltűnő vasas foltok a felszínen az érces te
lérek kibúvásával. Ez az ú. n. vaskalap, amelyről előbb szó volt).
Ez a folyamat itt a Hargitában nem indulhatott meg a feltételezhető
érces telérekben, hanem már vannak nyomok erre, még pedig a most is
működő borvízforrások hatására. (5. 8.)
Ennek az oka éppen a Hargitának majdnem az eredeti állapotban
való maradásában keresendő.
A mi nemzedékünknek s talán az utódainknak is sokáig kellene várniok, hogy a Hargita mélyében rejtőzködő anyagaink felszínre kerüljenek.
Nekünk kell ennek a lassú természeti folyamatnak elébe vágnunk azzal,
hogy a már kikutatott ércesedési helyek alatt a lehető legmélyebb szintek
ben keressük meg a még érintetlen állapotban levő eredeti (primer) zó
nát. E zóna fölött talán a Hargita belsejében reáakadhatunk a már meg
indult átalakulási eredményekre is, amelyeket még feltárások hiányában
nem ismerünk. Ezeket csak sejthetjük a cinóbertelepek kisebb méretű fel
tárásaiból, amelyeknek, sajnos, részletes bányageológiai adatait nem ismer
jük, csak a felfedezett s beomlott bányák kidobott törmelékeiből következ
tethetünk valamire.
ÖSSZEFOGLALÁS.
Az előbbiekben röviden csak fel akartam hívni a figyelmet erre a
nagyon fontos témánkra. ,A tárgyalás menetében főgondot fordítottam arra,
hogy amint a szovjet kutatások is teszik a nagy Lenin irányító gondolatá
nak az elfogadásával, a tudományos kutatásoknál ne álljunk meg az elmé
leti síkon, hanem kapcsoljuk be lehozott eredményeinket a gyakorlati meg
valósítás lehetőségeibe.
Évkönyv 8
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Erre igen szép példának látszik a H argita eddig nagyon hallgató
természete. Igyekezzünk megszólaltatni olyan módon, hogy beszéde tény
leg hasznos legyen.
Megvan minden okunk arra, hogy az eddigi kutatási eredmények
alapján megindulhassanak azok a feltárási munkálatok, amelyek már be
bizonyíthatják a tényleges kitermelésnek a szükségességét.
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