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E gránátos tufák újabb (Bükkös-patak balparti) elfordulása külö-

nösen a gránátos andezitek petrogenetikai problémája szempontjából

fontos. Mert amilyen valószín, hogy a gránátkristályok egyenletes

eloszlása a Bölcs-hegytl (Koleuka) ENy-ra húzódó tömeges biotit-

amfibolandezitekben, azoknak nagyobb mélységben történ származása

mellett szók épp olyan lehetetlen e probléma megfejtésénél bizonyos

kzetek rezorpciójának lehetségét figyelmen kívül hagynunk. Mint

ahogyan valószínnek látszik az is, hogy nemcsak a Dvnazug-hegység-

ben, hanem többi andezithegységeinkben is a különböz andezitfélesé-

gek keletkezésében a magmatikus differenciáción kívül lokális jelent-

ség kzetasszimilációnak is jelentékeny szerep jutott. De igen érde-

kes kérdés elé állítja a kutatót a gránátos andeziteknek mindenütt az

eruptikus terület peremén történ megjelenése is.

Ez alkalommal csak futólag érintem e petrogenetikai észrevétele-

ket. Genezisük megoldásának kérdése amúgy is hosszabb kutatást és

gondos vegyi analíziseket igényel.
*

Készült a m. kir. Ferenc .József Tudományegyetem ásvány- ijs föld-

tani intézetében, Szegeden, 1925 május havában.
t
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A m. kir. pénzügyminisztérium megbízatása folytán 1921 és 1922

nyarán -feladatom volt a Mátra- és a Bükk-hegvség hasznosítható

ásványelfordulásainak geológiai tanulmányozása, valamint a rudó-

bányai vasércelfordulás és ugyancsak a telkibányai ezüst- és arany-

elfordulás folytatásának kinyomozása.

A következkben a Mátra ércelfordulásait óhajtom röviden

ismertetni.

Általános geológiai viszonyok.

A Mátra1 ftömege fiatal eruptív kzetekbl és azok tufáiból épült

fel. Az erupciók Recsk és Párád környékén a kisebb kiterjedés biotitos-

amfibolandezittel indulnak meg az alsómediterrán elején. Ezt követik

az alsó- és felsmediterrán határán a Mátrának általában kelet-nyugati

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi május hó 6-i szakülésén.
1 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1868. F. v. Andkian, p. 509. — Földt. Int. Évi

jelent. Noszky J. 1910. p. 47.; 1911. p. 46.; 1912. p. 147. — Math. és térni.-tud. Közle-

mények, 1909. Mauritz B. p. 133.
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irányú s nyugati végén dél felé kanyarodó, fgerincót alkotó piroxén-

andezit lávái és tufái s ennek kerületi fáciesét képez piroxénbiotit-

andezitek. Az eruptiv kzetek sorát végül a déli peremen fellép s már
a felsmediterrán végén megjelen riolit és riolittufa zárja be.

A piroxénandezitek kitörését megelzleg egy riolit kitörési perió-

dust kell feltételeznünk, s innen származnak a mátravidéki alsómediter-

rán széntclepek fekvjében fellép riolittufák és késbb a piroxón-

andezitt ufával váltakozó piroxénandezitlapillit tartalmazó riolittufák.

Ennek a kitörésnek eredeti kzetét és helyét nem ismerjük.

Üledékes kzetek (homokkövek, agyagok, márgák, mészkövek)

csak a hegység peremén s egyes mélyebben benyúló öblökben észlel-

hetk. Az egész hegység magán viseli a vulkáni eredet bélyegét. A vul-

káni utóhatások Recsk és Párád környékén a biotitos-amfibolandezit

nagymérv elkaolinosodásában, elkvarcosodásában s ezzel karöltve

járó piritesedésében, érces telérek s impregnációk keletkezésében jelent-

keznek. Ugyancsak ilyen természetek a Gyöngyösoroszitól északra a

Kisbükk déli lábánál, a Tóthegyesen tapasztalható elváltozások is,

amelyek a Hidegkút-hegyen, a Nyikomon, az ólombércen s a Muzslai-

hegyen át a Koncsur délkeleti oldaláig nyomozhatok. A vulkáni mkö-
dés további szakaszában az Alföldi medence függélyes elmozdulásával

vagy gyrdésével kapcsolatban a déli Mátra szélein hidrokvarcitok

és opálszerií lerakódások jelennek meg, amelyeknek keletkezési ideje a

pannoniai idszak-elttre esik s leginkább a szarmata-kort foglalja le.

A kéregmozgások az opállerakódások óta is tartanak, mint. azt a

Gyöngyösoroszitól északra lev feltárások mutatják, ahol az opálos

rétegeken baritt el érék húzódnak keresztül. Végül a nagyszámban talál-

ható szénsavas források a vulkáni tevékenység ma mköd utolsó fázi-

sait mutatják.

Ércelfordulások.

A Mátra-hegység ércelfordulásait három csoportban tárgyalom.

I. Az els csoport középpontja a Párád és Recsk közé es Mátra-

bánya. Idetartoznak a Lahoca-hegy, a Fehérk, a Veresvár és a

Hegyestet.

II. A második csoport Gyöngyösoroszitól északra a Kisbükk déli

lábánál terül el. Ehhez hasonló ércesedés mutatható ki a Hasznosi-völgy

fels részében a Dessewffy-hutától délre.

III. A harmadik csoport az elbbenioktl teljesen eltér Rajpataki

termésréz elfordulás, amelynek esetleg a Nagvrézoldalban és a Damó-

hegyen van meg a folytatása.
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I. A Párád és Recsk közé es terület bányászata.

1. A Lahoca-hegy bányái.

A tulajdonképeni Lahoca-hegy a Recsk és Párád közötti biotit-

amíiból-andezites hegyeknek a Bikk-patak, Tarnapatak és Rétkert-

patak mélyen bevágott völgyei által határolt része.

a) A Lahoca déli oldala.

A Lahoca déli lejtjén, a mai Mátrabányán, már 1858-ban 2 meg-

találjuk a Fels-György- és a Középsö-György-tárókat, valamint ezek

alatt a Katalin-tárót.

Cotta B.
:;

szerint a György- és Katalin-táróban a szarúkszer
porfirban s különösen annak küls szélein vannak az ércek. Sem telér-

nek, sem tömzsnek nem nevezhet, hanem inkább az impregnáció egy

különös fajának tekinthet (kontakt impregnáció). Az elbontott közel

szabálytalan fészkekben tartalmaz szabálytalanul fellép piritei s fakó-

crcet s néha kevés enargitot. Ezek az ércek helyenként teljesen átjár-

ják a kzetet, különösen ott, hol az petróleum tartalmú. A válogatott

érc 4—10% Cu-t tartalmaz, a maradékot felzúzzák. Az ércelfordulás

szélein agyagos tömegek találhatók fekete rézoxidokkal (Kupfer-

schwarze) és mindenféle bomlástermékkel.

Kevéssel Cotta után Andrián F. járt területünkön,
4 akitl a

inai Mátrabányára szintén igen értékes adatokat kapunk. Kár, hogy a

részletesen leírt adatokat térkép híján már nem lehet pontosan követni.

A bányászat késbbi alakulásáról az irodalomban csak a következ

adatokat találtam:

1875. Szabó J.: Enargit újabb eljövetele Párádon. Földtani Köz-

löny V. köt. p. 158.

1877. Nendtwich K.: A parádi enargit. Mathematikai és termé-

szettudományi Közlemények, XIV. köt., p. 33.

1912. Emszt K.: Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai labo-

ratóriumának mködésérl. Föld. Int. Évi Jel. 1912.

1914. Greisiger R.: A körmöcbányai m. kir. pénzverhivatalnál

2 A. Vass: Bergbau in der Mátra, öesterreichischc Zeitschr. f. Berg- und Hütten-

wesen. (1858.) p. 125.

s B. Cotta: Die Kupfer- und Silbererzlagerstatten der Mátra in Ungarn. Oester-

reichische Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen. (1866.) p. 90.

4 F. Andrián: Die Erzlagerstátten der Mátra. Oesterreichische Zeitsch. f. Berg-

u. Hüttenwesen. (1866.) p. 387., 399., 410.

—
: Die geologische Verbáltnisse der Erzlagerstátten von Recsk. Verhand. d. k. k.

geol. Reiehsanst. 1867. p. 167.

— : Die geologischen Verháltnisse der Mátra. Jalub. d. k. k. geol. ReichsanstaJt.

1868. p. 520.

Földtani Közlöny. LV. köt. 1925. 9
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az 1870. évtl 1913. évig beváltott nemesfómanyag statisztikája.

Bányászati és Kohászati Lapok, XLVII. óvf., I. köt., p. 628.

1922. Zsivny V.: Ásványtani megfigyelések Recskrl. Annales

Musei Natíonalis Hungarici p. 147.

A következ sorokban a bányászat elrehaladását vázoltam, amint

azt az irodalom alapján és a mai helyzetbl látjuk.

A 185*9 m tengerszínefeletti magasságban telepített Katalin-táró,

amelyet 1858-ban 123 m, 1866-ban 245 m-nyire hajtottak, most már
600 m hosszú. Általában a Sckwarze Kluftot követi ÉÉNv-i irányban,

amely egy fontos törési iránynak felel meg a Mátrában, amint arról

számos andezittelér tanúskodik.

A Középs György-táró az élbbemtl 100 m-nyire északra s vagy

25 m-rel magasabban 210*5 m tengerszínefeletti magasságban van tele-

pítve s hossza 1922-ben körülbelül 500 m'. A Sckwarze Kluftot a maga-

sabb szinten tárta fel.

A Fels György-táró 231*6 m tengerszínefeletti magasságban,,

most teljesen üzemen kívül van.

Körülbelül 100 m-nyire a Katalin-táró szájától keletre van az

Álsó György-, a bányászoktól Kis Katalinnak nevezett táró, amely

újabb kelet s körülbelül 200 m-nyire halad ÉÉK irányban.

A bányageologiai viszonyokat röviden a következképen jellemez-

hetem. Az ércelfordulás mellékkzete a glaukonitos homokknél való-

színleg idsebb biotitamfibolandezit. Ezt K—Ny-i és ÉÉNy—DDK-i

irányú törések (csuszamlások) járják át. A „Schwarze Kluft“, amelyen

most is mozog a bányászat, egy ÉÉNy—DDK-i irányú zúzódásos.

breccsiás szerkezet törésvonalnak felel meg. Az andezit nagy kiter-

jedésben piritesedett s a törések mentén ers kvarcosodást mutat. A réz-

ércek a kvarcosodott övékben jelennek meg.

Az ércek eloszlásáról az alábbiakat állapíthatjuk meg. A felszín

alatt 10—20 m-nyire a kzet fehér, lágy, leveles szerkezet, kilúgzott.

Ez alatt következik a „Kupferstrasse
li
néven ismeretes érckoncentráció,

amely az, oxidációs zóna és a cementációs zóna határának felel meg

a szulfidok mellett megjelen termésrézzo] és fekete rézoxidjaival.

A Fels György-táróból Kleinschmidt 5
szerint fakóérc (1*4% ezüst-

tartalommal) került ki, Andrián pedig fképen fakóéreri s részben

kalkopiritrö1 emlékezik meg. A Középs György-táróban Andrián sze-

rint az érc csaknem tisztán kálkopirit, azonkívül van kevés fakóérc.

szfalerit és enargit is. A mostani dús érc a Középs György-táróban

enargit, fakóérc. pirít és kevés kálkopirit. A Katalin-táróból Andrián

5
J. L. Kleinschmidt: Dió Kupíor- und Silbororziageretátton dór Mátra in Ungarn.

Oo«t*>rrcichÍKcho Zeitschr. f. Borg- u. Htittenwosen. (1866.) p. 317.
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fakóércet, kalkopiritet s piritet említ s végül

a 20 m-rel a Katalin-táró talpa alá es akná-

ból kovandok mellett kristályos és vaskos

cnargitTÓ\ emlékezik meg. gylátszik, hogy az

oxidációs érckoncentrációs öv (a 2 m vastag

„Kupferstrasse“) alatt megjelen fakóérc és

kalkopirit a mélység felé fogy, és helyébe az

enargit kerül. A mellékelt hosszszelvénycn igye-

keztem a gyér adatok alapján a mátrabányai

bányászat mai helyzetérl egy vázlatos képet

adni. Bármin gyér adatok mellett is, annyi

mégis kiviláglik, hogy a Katalin-táró szintjén,

a 82. m-ben, ahol a Kupferstrassén termés-

rezet, fekete rézoxidokat találtak, az oxidációs

övben vagyunk. A 150. m. körüli öv, ahol

Andrián szerint a sok fakóércet, kalkopiritet és

piritet lelték tonnánkénti 300—450 g ezüsttel

és 4*/2—

6

3
/é g arannyal, a gazdag szulfidos

cementációs övnek felelhet meg. A Katalin-

táró talpa alá a 150. méterben mélyített és

20 m-es aknából kikerült kovandok és kris-

tályos, valamint vaskos enargit esetleg már a J

primar ércesedés összetételéhez közeledik.

Miután mikroszkópi kzet- és ércvizsgálatok

nélkül ezt a különben is vitás genetikai, de

fontos gyakorlati jelentség kérdést eldönteni

nem lehet, összehasonlításul áttanulmányoztam

két, sok tekintetben a mátrabányai ércelfor-

duláshoz hasonló, de amellett tekintélyes mély-

ségben feltárt s igen behatóan megvizsgált

enargitos ércelfordulást.

Az egyik az északamerikai Montana állam-

ban Butte várostól északra lev aránylag kis

rézérctellércsoport,
6
amely egy tercier eruptív

> '

o »v

%

8 Beyschlag—Krusch—Vogt: Die Lagerstátten

dér nutzbaren Mineralien und Ge6teine. II. Bd. 1913. p 374.

Stelzner—Bergeat: Die Ezlagerstátten. II. Halfte,

2. Abt. 1906. p. 700. és p. 853.

Beck R.: Lehre von den Erzlagerstátten. 3. Aufl.

T. Bd. 1909. p. 328.

W. H. Emmons: The enrichment of re depo6Íte.

U. S. Geol. Survey Bulletin. No. 625. 1917. p. 199.

9*

10.

ábra.

A-B-szelvény

a

Lahoca-kegyen

keresztül,

a

mátrabányai

tárók

hosazszelvényóvel.

Mérték

1:
6700.
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területen lép fel. A rézérctelérek 3 kin hosszú és IV2—2 km széles terü-

leten vannak. .

Ide iktatom a buttei rézércbányászat fejldésének rövid történetét

:

Az 1860-as években Butte környékén alluviális rétegekbl kevés aranyat

mostak. Ezután áttértek a kvarcdús, sok mangánoxidtartalmú ezüst-

telérek oxidációs övének mvelésére. Ez a bányászat az 1890-es évek

közepéig tartott, amikor is az ezüst nagy értékcsökkenése miatt, azzal

felhagyni voltak kénytelenek. Kezdetben a felszínhez közel egyik-másik

rézérctelért. is mvelték kizárólag ezüstre, amennyiben a különben meg

lehetsen ezüstszegény primár rézércek oxidációs övében az ezüsttarta-

lom valamennyire koncentrálódott s visszamaradt, miközben a réz

csaknem teljesen a mélyebb cementációs övbe került. A tulajdönképen

i

nagymennyiség rézérc jelenlétére csak olykor-olykor elkerül kevés

termésréz utalt. Rézkarbonátok teljesen hiányzanak s a rézoxidok is

a ritkaságok közé tartoznak. Általában a legfeljebb 100 m mélységig

lenyúló oxidációs zóna annyira rézmentes, hogy kezdetben teljes lehe-

tetlenség volt azokra a mélységben lev gazdag rézércekre következ-

tetni. A kitartó és a mélység felé irányuló kutatásoknak csak az

1880-as évek elején sikerült a gazdag cementációs ércre rábukkanniok,

amely éles határral jelentkezik a legfeljebb néhány láb vastagságú oxi-

dációs ércek alatt. A legmélyebb bánya 1910. év szén 900 m mély volt.

A legnevezetesebb bányák legmélyebb fejtései 800 m mélységben

vannak.

A rézércteléreket nagyobb terjedelemben szegény eziistérctelérek

öve veszi körül. A rézérctelérek a kzet átalakulásából keletkeztek.

Sales szerint Butten van egy centrális zóna rézércekkel, fleg kalkocit

és enargit; egy közbüls zóna, amely kalkocitot, enargitot, szfaleritot,

rodokrozitot, rodonitot s kevés ezüstércet; s egy küls zóna, amely

szfaleritot ,
rodonitot

,
rodokrozitot, tetraédritet, tennavtitot és kalko-

piritet tartalmaz, ritkán kalkocitot vagy bornitot. A küls öv fféme

ezüst, arany, cink és valamelyes ólom. Az ezüsttelérek kibúvása fel-

tn, a rézércteléreké nem. A kilúgozott öv 300—400 lábnyira is le-

nyúlik.

A primár érc összetétele még nincsen véglegesen kikutatva. Wkei>

legújabb munkájában 1912-ben azt mondja, hogy a másodlagos ércnek

fképen enargitból, réztartalmú piritböl vagy idsebb kalkocit generá-

cióból kellet keletkeznie. Ugyancsak Weed szerint a bányászat kezdete

óta a réz 75%-a kalkocitból, 20%-a enargitból, 4^f-a bomitból, 0’5%-a

eovellin és 0*5%-a kalkopiritbl került ki.

A másik, a mátrabányai rézércelforduláshoz hasonló viszonyokat
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feltüntet rézérc a kcletszerbiai bori Cuka-Dulkan rézércelfordulása,

amelyre Lazarevic M. 7
több tanulmánya vet világot.

Szerinte ez egy granodioritos magma eífuziv kzeteihez (augit-

amfibolandezit) van kötve, amelynek kitörése a felskrétába és az

ó-tercierbe esik. A mellékkzet egy biotittartalmú amfibolandezit, ame-

lyet zeolitos propilitesedós tüntet ki. Az érc maga kvarcosodott ande-

zittel! lép fel. A tulajdonképeni érckiválás részére a mellékkzet ki-

szorítása adott helyet. Az ércelfordulás tehát metaszomatikus.

A bányászat maga már 1912-ben 100 m-nél nagyobb mélységben

mozgott, s a talajvíz tükre alatt már 60—70 m-nyi mélységben. Az

ércnek tömzsszer kifejldése van. Az oxidációs zóna 22—35 m.

A kvarc a felszínhez közel nagyon limonitos. Néhány méterrel mélyeb-

ben helyenkint felgyülemlett vas-rézoxidot tartalmaz 1
-5G Cv tarta-

lommal. 7—10 m mélységben tömegesen lép fel kén 1—2 mm-nyi kris-

tálykák halmazában, a kzetnek 7%-át is alkotva. A gazdag szulfid-

ércek öve már 70 m-rel a talajvíz felszíne alá nyúlik. Az enargit és a

covellin, mint a legfontosabb két rézérc eloszlásáról a következket

mondja: Az 1. szinten (12 m-rel a közepes talajvíz szintje, alatt,

1—2 m-rel a völgy talpa fölött) kizárólag szekundár enargit fordul el,

melynek viszonya a covellinhez 0-2 : 1. A 2. szinten (27'5 m-rel az

1. színt alatt) primár és szekundár enargit van. Viszonya a covellin-

hez = 1 : 1. A 3. szinten 27 m-rel mélyebben csak primár enargit, mely-

nek viszonya a covellinhez = 2 : 1. A pirittartalom általában úgy

viszonvlik a többi érchez, mint 3:1. A kvarc átlag 42%. Változik

40 és 55% között.

Az elmondottakon gyakorlati szempontból nem változtat G. Berg 8

vizsgálatainak az az eredménye, hogy szerinte a bori enargit legnagyobb

része kétségtelenül szekundár eredet, más része pedig legfeljebb

bizonytalan eredet, és hogy primár eredetre valló, azt bizonyító meg-

figyelésre nem volt alkalma.

Ezek után most már vessünk egy pillantást a mátrabányai tárók

hosszszelvényére. Mindjárt feltnik az, hogy a mélység felé egyáltalán

7 F. Cornu und M. Lazarevic: Zr Paragenesis dér Kupfererze von Bor in

Serbien. Zeitschr. f. pr. Geologie. 1908. p. 153.

M. Lazarevic: Neue Beobaehtungen über die Enargit-Covellin Lagerstátte von

Bor und verwandte Vorkommen, Zeitschr. f. prakt. Geologie. 1909. p. 177.

M. Lazarevic: Einige Beitrage zu den K ritérién dér reiehen Sulfidzone. Zeitschr.

f. prakt. Geologie, 1911. p. 321.

M. Lazarevic: Die Enargit-Covellin Lagerstátte von Cuka-Dulkan bei Bor in

Üstserbieri, Zeitschr. f. prakt.- Geol. 1912. p. 337— 370.
8 G. Berg: Mikroskopische Untersnchungen an Erzen von Bor in Serbien, Zeitschr.

f. prakt. Geol. 1918. p. 108.
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nem haladt sem a bányászat, sem pedig a kutatás, holott valószín,

hogy a Kupferstrasse oxidációs ércei a Katalin-táró alá is folytatód-

nak, de ha ez nincs is meg, mindenesetre meg kell lennie a Katalin-

táró talpa alatt annak els, küls szakaszában a táró szintjében le-

fejtett oxidációs ércnek megfelel cementációs övnek. Igaz, hogy a

bányában megfigyelhet telérek és vetk rendszere nem ismeretes, de

az órcesedés hirtelen megszakadása a Katalin-táró küls szakasza alatt

csak egy fiatalabb vet útján volna lehetséges. Nézetem szerint ez

nincsen kikutatva. Csak a bányába behatoló víztl való félelem, illetve

a vízzel való küzdelemhez szükséges anyagi eszközök hiánya okozta

azt, hogy a további bányászat csak a hegy belseje felé mozgott. Butten

azt tapasztalták, hogy a legnagyobb ércgazdagság a nagyon zúzott

kzetöveken van meg, amelyek egyben sok vizet tartanak. „A dry and

tight vein is barren, a wét and crushed one is rich.“

Itt vetem fel a gyakorlati szempontból legfontosabb két kér-

dést: 1. Milyen mélységig tart az ércesedés? 2. A mélység felé mint

fog viselkedni a réztartalom? — Az els kérdésre csak azt válaszol-

hatjuk, hogy a metaszomatikus ércölfordulások alakja nagyon szabály-

talan. A második kérdésre a buttei és a bori tapasztalatok arra utal-

nak, hogy az enargit azoknál a kovandos rézércelfordulásoknál, ame-

lyeknél szfalerit és galenit nagyjában hiányoznak, a mélység felé eredeti

primar változást nem mutat
v

b) A Lahoca északi felének bányái és hitatásai.

A Lahoca-hegy északi lejtin, Derecske község határában, a múlt

század 50-es és 60-as éveiben a következ bányák és kutatások

léteztek

:

9

1. Isten adománya- (Gabe Gottcs)- táró a Bikkpatak torkolatával

szemközt, amely észak-déli irányú s 1857-ben 38 m hosszú volt és

3 telért tárt fel. A táró szájánál a ftelér vagy fekete telér (schwarze

Gang), amelyet keletre 15 méterre követtek s 2 m vastagságú s igen

gazdag érceket tartalmazott.

1868-ban Andrián azt írja az Isten adománya-bányáról, hogy a

37. teléren (Kluft) agyagot fejtettek gazdag fakóérccel. Az elfordulás

természetét nem sikerült megállapítania. 30 méterrel odébb egy máso-

dik érces rész következik sejtes kvarccal, amelyben 1863-ban elször

ismerték fel az enargitot. A mögötte következ bomlott zöldkben egy

11 A. Vass: Die im Mátraer Gebirgo bestehenden Silber- und Kupferbergbaue und

die dasolbst seit dem Jahrc 1850 gebildoten Gruben Goworksehaften. Oeaterreichische

Zeitechr. f. Borg- und Hlittenwo6en. 1857. p. 166. — A. Vass: Bergbaue in dér Mátra

Oesterreichiacho Zeitschr. f. Big- u. Hüttenweaon. 1858. p. 125. — F. Andrian: Dió

geologischen Vorhaltnisae dór Mátra. Jahrbuch d. k. k. gool. Reichsanet. 1868. p. 520.
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38 m vastag szaruk tóiért tártak fel, amely behintett érceket tartal-

maz ugyan, de fejtésre nem való. Hogy milyen mélyre hatolt a táró

Andrián idejében s hogy azóta mvelték-e, erre nem találtam adatot.

2. Az Isten adománya-altáró 15 m-rel mélyebben volt telepítve.

3. Az Isten adománya-tárótól 300 m-re nyugatra a telérvonulat

fcsapására merlegesen, valószínleg ÉD-i irányban hajtották az Alsó

dános-tárót. Ez 1857-ben 95 m hosszú és az üzem szünetel.

4. A Fels János-táró vagy a János-ftevágat 38 m hosszú. Frce

ínkóérc.

A Lahoca bányáinak és kutatásainak térképvázlata. Mérték 1 : 10,000. A mátra-

bányai tárók és az Isten adománya-táró hosszátlásd az A-B-szel vényen (10. ábra).

5. A Sándor-kutató-táró 152 m-rel magasabban van, mint az Isten

adománya-bánya. Fakóérckibuvásra telepítették.

6. A Véletlen kutatás a János-tárótól nyugatra 300 méterre azzal

egyenl magasságban a Lahoca lábánál, a Jajmalommal szemben, a

völgy talpában van és egy 4 m vastagságú, fakóéregömböcöket

(Fahlerc mügéin) tartalmazó telért keresztez. Ez a telér 7—

8

h csapású.

A 3—6-ig leírt mveletek 1857-ben tke híján szünetelnek.

7. Andrián 1868-ban még megemlékezik az István-kutatótáróról,

amely ugyanabban a szakadékban van, mint az Isten adománya-táró,

csak kissé feljebb. Itt egy l
-3 m vastag, 3 m magas és 5 m hosszú

fészekbl 22 -4 tonna fakóércet nyertek 40% réz és 1*5% ezü6t maxi-

mális tartalommal. Ez a fészek agyaggal volt körülvéve, amelyet szin-

tén sok ér járt át.
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Az 1—7 alatt leírt mveletek további sorsáról napjainkig csak

annyit tudtam meg, hogy Mátrabánya mostani tulajdonosa Schmidt

Jen 1922 tavaszán az Isten adománya-altárót, a Sándor-kutat ó-tárót

és az István-tárót kitisztítatta, de eközben ércet még nem találtak.

Az ércek összetételére nézve megállapítható, hogy az 1-tl 7-ig

leírt kutató- és bányamveletekben csak fakóércrl tesznek említést.

Az Isten adománya-bánya ftelérén vagy fekete telérén talált igen

gazdag érc valószínleg fekete rézoxidos oxidációs ércekbl állott.

Ugyancsak valószín, hogy a Lahoca északi felén az Isten adománya-

tárón jutottak be legmélyebben a hegybe s azért érték el abban a

kvarcos enargitot. A mellékelt vázlaton feltüntettem, amennyire lehet-

séges volt, a Lahoca északi felének bányáit és kutatásait 1 : 10.000

méretben. A vázlat csak az 1858-as viszonyokat, azokat is csak bizo-

nyos valószínséggel tünteti fel, de tekintve a mátrabányai ércnek az

ottani tapasztalatok útján is megismert tömzsszer, a metaszomatikus

eredetnek megfelel fellépését, biztosan feltehet, hogy az ismertetett

kutatások és bányák a Lahocában lehetséges érc feltárására távolról

sem elegendk. Ezt annál is inkább feltehetjük, mert a csekély anyagi

erkkel rendelkez mátrai bányászat a kvarcosodott, ennélfogva kemé-

nyebb közöket kerülte.

Megemlítem még, hogy a galenit és a szfalerit a Lahoca északi

felén is hiányzik az ércek során, ami szintén feltn egyezés a bnr-i és

a butte-i enargitos rézércelfordulással.

2. A Fehérk bányái.

A mai Parád-fürd mögött lev Fehérk hegyen az 1850. év után

gombamódra nttek a kisebb bányák és kutatások, amelyek 1857-ben

fleg a Pest-Mátrai bányatársulat birtokában voltak.
10

1. Az Antal-, Irma- és Ilka-bányák málHott porfir és kalkopirit

elegyébl álló úgynevezett agyagos télért alkotnak. Ennek a telérnek

rnarája 2—4% rezet, 2—4% ólmot és 0-03—0-09% (1 tonna marában

300—400 g) ezüstöt tartalmaz.

2. A Friedrich Wilhelm és a Mária bányamértékek gálenittal be-

hintett fakóércet tartalmaznak, az Eisenfresser-bánya pedig 2 m vas-

tag kvarcos telérkitöltés kalkopirittel és fészkekben tarkar ézérccel.

Andrián” 1868-ban megemlékezik az Orczy-táróról, amely szaru-

ktélért keresztez pír? ítél és fakóérccel.

1U A. Vass: 1857. óé 1858. loc. cit.

11 F. Andrian: Die goologische Verháltnisee dér Máira. J^brbucb d. k. k. jjeóL

Heichsanst. 1868. p. 520.
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A Párádhoz tartozó területen
1 " a Fehérk keleti lábán galenitrn

és fakóércre hajtott Jó szomszéd-táró (Gute Nachbar) 200 m hosszú.1852-

tl 1855-ig csak a táróhajtásból és az ereszkébl több mini

112 Ionná vaskos érc és 90 tonna mara került ki. A beváltás mázsán-

kint (50 kg) 2 frt volt, amit felerészben ezüstért és felerészben rézért

fizettek.

Cotta B.
13 1866-ban azt mondja, hogy a Jó szomszéd-táróban

szaniktartalmú porfir lép fel. Számos telér járja át, amelyek gyenge

kitöltése fleg agyagos. E telérek egyik szélén, rendesen a fedben,

a kzet 30—60 cm-nyire szarukvel, kvarccal és érccel átjárt. Ezt az

impregnált övét. nevezik telérnek, amely azonban csak a telérhasadék

felé bír éles határral. Az impregnáció helyenkint teljesen hiányzik a

hasadékok mentén. Fakóércen s piriten kívül galenit és szfalerit is

található itten. Ezek az ércek kis szemeket, fészkeket és kristályhalma-

zokat alkotnak a bomlott kzetben. A galenit 0-06—0‘09% ezüstöt

tartalmaz. Ezek az ú. n. telérek mvelésre alkalmasnak nem mutat-

koztak.

Andrián 14 szerint a Jó szomszéd-táróban egy összekuszált; telér-

rendszer van feltárva, amely fkép galenit . fakóérc, Icalkopirit és szfale-

rit tartalmú, részben kvarcos, részben agyagos töltelékben.

Az Egyesség-bánya13
(Vereinsfelder, Unió Grube) a Fehérk olda-

lában, a timsóforrások fölött van. Itt fakóércet fejtettek. 1852-ben és

1853-

ban 20 tonna ércet váltottak be 1378 frt-nyi ezüst- és 804 frt-nyi

rézt artalommal. Egyes stufák 35% rezet és 0‘45—0-81^ (1 tonna érc

4500 g—8100 g-nyi) ezüstöt tartalmaztak.

Cotta10
szerint itt a kissé bomlott, szürke kzetet számtalan,

0 -6—2’6 cm vastag, kvarcér járja át, amelyek szimmetrikusan kristá-

lyodott kvarccal telvék. Azonkívül találhatók itt breccsiaszeren ki-

töltött igen szabálytalan s gyakran hamar kiékeld hasadékok, ame-

lyek kvarcos tölteléke mellékkzettörmelékeket zár be. Ezek tehát az

elbb említett kvarctelérek szabálytalan halmozódásának tekinthetk.

Ezekben a breecsiákban is szokott fakóérc megjelenni. Ezeket az el-

fordulásokat sem találták fejtésre alkalmasaknak.

Andrián17 szerint az Egvesség-bánya fleg fakóércet tartalmazott.

A. Vass: Oesterreichische Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1857. p. 166.

1S B. Cotta: Oesterreichische Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1866. p. 90.

M F. Andrián: loc. cit.

15 A. Vass: loc. cit.

16 B. Cotta: Die Kupfer- und Silbererzlagerstatten dér Mátra in Ungarn. Oester

reichische Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1866, p. 90.

17
F. Andrián: Die geol. Verháltnisse dér Mátra. .Jahrbuch d. k. k. geol. Reichs-

anst. 1868. p. 120.
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Végül Andrián megemlékezik még a Westliche Zubaustollenról,

amely a Fehérk legszéls nyúlványán van telepítve és D—É irányban

hajtva..

3. A Veresvár bányái.

A Tarnapataktól délre a Veresvár, Hegyestet és a Veresagyag

hegyek közül csak a Veresvár északi meredek lejtjén a Károlyi-kastély

közelében eszközölt bányászkodási kísérletrl van adatunk. Vass A .

18

szerint, — akinek egyszersmind a tulajdonát is képezték a következk-

ben leírt feltárások, — a felszínen kibukkanó két ércelfordulást egy

csuszamlás következtében vették észre, ölömére- és fakóérc-tartalmúak.

Az adományozás 1854-ben történt és a Róza-, Pál- és Etelka-tárókkal,

valamint az Etelka külmívelettel tárták fel. A teléreket tárókkal

csapásirányban 114 m-nyire, dlésben pedig ereszkékkel követték.

A telérek párhuzamosak és 6—8 m-re vannak egymástól. Vastagságuk

a kibúvás közelében 10—15 cm, beljebb és mélyebben 30 cm-t- is elér.

Kitöltés kvarcos 5 cm-es érclencsék és 10% zúzóérc, amely helyenkint

galenit és fakóérc, máshol pedig szfalerit és fakóérc. Az érc tartalmaz

12% rezet és 0-14% ezüstöt.

1856-ban az ereszkét elöntötte a víz s úgylátszik beszüntették a

további feltárást. Késbb Cotta és Andrián a Veresvár bányáiról már

meg sem emlékeznek. Újabb adatokat a Fehérk és a Veresvár bányái-

ról sem tudtam meg. Valószín, hogy már Andrián ottjártakor a leg-

több végleg felhagyatott. A bányák leírásából már látjuk, hogy azok-

nak érctartalma ásványos összetétel, illetve fémtartalomra nézve eltér

a Lahoca-hegy érceinek összetételétl. Az eltérést galenit és szfalerit

megjelenése és az enargit elmaradása okozza. Azonkívül itt már

tapasztalható telérek fellépte normális kvarc váladéklapokkal (Saal-

band). Ez már átmenetet alkot az ezüstös ólom ércformációs telér-

csoporthoz, amint ez Butte és Bor környékén is a rézércelfordulások

küls övében ismeretes.

II. A Gyöngyösoroszi-i bányák.

Az itteni bányászatról Vass A. 19 az ötvenes évek végén a követ-

kezket mondja:

1. A Vrányi György tulajdonában lév György'- és Elek-bányák

részben galenit, részben fakóérc tartalmúak. Üzemük be van szüntetve.

2. A Gyöngyösoroszi-i Pál bányatársulat 2 telérre nyitott bányát.

A fels bánya Péter-Pál-táróyá,va\ (1857-ben 171 m hosszú) agyagporfir-

ban lév 24h 5° csapású és 69° keleti dlés 1—2 vastagságú tetárt

18 Lop. cit.

1! ‘ Loc. cil.
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228 m hosszúságban tárták fel. Tartalom kvarcos töltelék, aranyos

ólomércek és szfalerit. A táró nem jut. nagy mélységbe, mert a felszín

a táró irányában csak kevéssé emelkedik s a telér mégis csaknem egész

tömegében zúzóércet ad. A marák 20—25% ólmot, 003—0*06% ezüstöl

és 0-031—0-053% aranyat tartalmaznak. Egy tonna marára átszámítva

az ezüst- és aranytartalom 300—600 g ezüstöt és 310—530 g aranyai

eredményez. A táró szája közelében az ereszkében az ércmennyiség

annyira növekszik, hogy jobb zúzóérc mellett már válércre alkalmas is

jelentkezik.

A Péter-Pál-tárótól 570 m-re lejebb keletre van a másik bánya,

ahol egy csaknem 4 m vastagságú 22h 15° csapású 84°-ra nyugatra

dl telért vettek mvelésbe. Az érceloszlás itt is hasonló a Péter-Pál-

tárónál tapasztalttal. Ugyanis míg a magasabb fekvés s gyengén

emelked térszín alatt hajtott József-táró (1857-ben 76 m hosszú)

galenit, szfalerit és aranytartalmú piritbl álló tartalma csak gyéren

és mvelésre nem méltó mennyiségben jelentkezik, addig a 15 m-rel

alacsonyabb szinten lev Károly-táróbán a telér már jó zúzóércet ad.

A bello kifejtett telért ölt elék 6-1% marát adott 7% ólom, 61%
kénesk, 0-136% ezüst és 0 -03% arany tartalommal. Ezt a tartalmat

a telérkitöltésre átszámítva a következ értékeket kapjuk: 0‘427%

ólom, 0-0083% ezüst és 0-0018% arany (1 tonna kifejtett telérben

tehát 83 g ezüst és 18 g arany).

A bányától 700—800 m-rel lejebb (délre) a völgyben van az érc-

elkészít m, egy 12 nyilas zúzóval, 2 sepr6zérrel (Kehrherd),

6 szérel m (Schlemmherd) és 1 aranyszér (Goldlutte). Végül az

északi völgyben egy befejezetlen völgyzáró gát tartozott a Gyöngvös-

oroszi Pál-bányatársulat felszereléséhez.

Cotta2 *1

szerint Gyöngyösoroszin 1855 óta egy zöldkben fellép

3 in vastag kalkopiritek tartalmazó telért fejtenek, amelyen még fakóérc

és galenit is megjelenik nagy fészkekben.

Andrián 21
4 párhuzamos É—D-i csapású meredek téléirl emlé-

kezik meg. Vastagságuk 2—3 m. A telértöltelék szalagos szerkezet

és kristályhalmazos kvarc. Az ércek fakóérc, arany- és ezüsttartalmú

galenit. kalkopirit, pirít és szfalerit. A galenit átlagban 20—55%
ólmot, 0-03—0-06% ezüstöt és 0-031-—0'053% aranyat tartalmaz.

A Péter-Pál-táró 380 m hosszban van feltárva.

A gyöngyösoroszi-i bányák mai állapotáról a mellékelt térkép-

vázlat (1 : 15.000 méret) és a bejárt két táró vázlata nyújtanak némi

20 B. Cotta und E. Fellenberg: Die Erzlagerstatten Ungarns und Siebenbür-

gens. 1862. p. 144. és 195.
11 F. Andrian: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1868. p. 520.
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tájékozást A két táróban a mátrabányaitól teljesen eltér viszonyokat

találunk. A két tárót két egymástól 200—300 m-nyire párhuzamosan
É—D-i irányban haladó teléren hajtották. A délibb fekvés Károly-

v. József-tárón egy 1—1*5 m vastag típusos kvarc-vállapokkal határolt

felért fejtettek. Ennek a tárónak déli ágában egy állítólag 80 m mély

akna valószínleg összeköttetésben volt egy a Gyöngyösoroszi völgy-

ben még délebbre nyíló és mélyebb színt táróval. A Kisbükki-út mel-

letti északibb fekvés Péter-Pál -táróban 2—3 m szélességet meghaladó

fejtés van a mélység felé.

12. ábra. A Gyöngyösoroszi-i bányák térképvázlata. Mérték 1 : lOOO

A bányákban és a hányókon gyjtött anyag csak támogatja és

megersíti azt, ami a régi leírásokból is kitnik. Itt ugyanis már

tipusos telérekkel találkozunk, amelyeknek kitöltésében a kvarc-váll-

lapokon belül fellép ércben fnkóérc. kalkopirit és pirít mellett mint

jellemz és férc az arany- és ezüsttartalmú galenit. valamint a szfale-

rit. is megjelenik. Mátrabánya és a tle légvonalban 18 km-nyre

Ny-—DNy-ra fekv Gyöngyösoroszi-i bánya egymással valószínleg

hasonló genetikai kapcsolatban vannak, mint Butten és Boron az

enargitos rézércelfordulással kapcsolatos aranyos-ezüst érctelérek.

Ili. A Baj pataki kutatások.

A múlt század közepe táján a Mátra északkeleti csücskében meg-

indult rézérckutatásokra a megindító lökést, úgylátszik, a Recskiül
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félórányira DK-re lev ú. n. aszaláshegyi termésréz\e\etek adták meg. 22

Eltekintve a környék lakosságának lázas rézkeresésétl, a szakszerbb
bányászati kutatás a kincstár részérl 1849 novemberében indult meg.

A kzet, amelyben a réz egy valóságos telór kitöltése gyanánt jelenik

meg, Haidingek leírása szerint vörösesbarna diorit. A telér 23h csa-

pású és 70 alatt keletre dl. A legnemesebb ponton a televóny alatt

60 cm vastag. A 15 g-tól 17 kg-ig terjed súlyú réz azonban csak 6 m
csapásban és 4 m mélységig tartott. A telérkitöltésben haléit, laumontit.

és vasoxidtartalmú veres kvel vesz még részt. A termésróz némely

darabján a malachiton, rézzöldön s a knpriton kívül még kvarc bekér-

gezést is észlelhetünk. Szulfidok még a legszorgosabb vizsgálat mellett

sem voltak fellelhetk. Sem kalkopirit, sem pirít. Ugyancsak szulfid-

mentes a kevés medd kzetdarab. A telér további nyomozását egy

13. ábra. A Károly v. József-táró 1922-ben 14. ábra. A Péter Pál-táró 1922-ben be-

bejárható részének vázlata. Mérték 1 : 1200. járható részének vázlata. Mérték 1 : 2500.

táróval végezték. Ezt a völgy talpán fektették s benne december közepe

táján a 17. méterben elérték a telért, de az meddnek bizonyult.

1850. év január végérl jelentették, hogy a telért csapásirányban É-ra

követve réz újból mutatkozik. A felszín közelében lev rézdarabokból

112 kg-ot gyjtöttek. Eddig jutunk Haidinger W. leírásából.

Vass A.23 1857-ben a termésrézelf'ordulásokról mondja, hogy Recsk

területén a Bajpatak vidékén az Áldáska-táró 1853-ban adományozott

és 1854-ben kimért bányamérték. A táró nyugati irányban 76 m hosszú,

s több kaiéit telért keresztez, amelyekben változó vastagságban terviés-

réz jön el.

Cotta24
,
aki 1861-ben a bajpataki leleteket még a íelstóvidéki

22 Haidinger W.: Note über das Vorkommen von gediegenem Kupfer zu Recsk

bei Erlau in Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1850. p. 145.

as Vass A. loc. cit.

24 B. Cotta: Die Erzlagerstatten Europa’s. (1861.) p. 308. — B. Cotta: Oester-

reichische Zeitschrift f. Berg- u. Hüttenwesen. 1866. p. 90.
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északamerikai rézelfordulásokhoz hasonlította, 10 év után bejárta a

mátrai rézlelhelyeket s arra az eredményre jutott, hogy a Haidinger
által ismertetett, Recsken talált termésrézelfordulásának közelebbi

vizsgálata kiderítette, hogy az másodlagos helyen volt. Ugyanezt a

kérdést veti fel Kubinyi F.
2 '’ az 1850-ben tartott s 1867-ben megjelent

eladásában. Andrián, úgy látszik, átvette Cotta nézetét a bajpataki

termésréz eredetére vonatkozólag, mert arról a bányászati viszonyokra,

különben kiterjeszked munkáiban nem emlékezik meg. Az újabb kuta-

tások azonban HaidingerI igazolják, mert a Bajpatakban csakugyan

egy kalcit-zeolitos rézelfordulással van dolgunk. Gyakorlati jelent-

ségének megítéléséhez még kevés adat áll rendelkezésünkre.

Ha a további kutatások is megersítik azt az állítást, hogy a réz

a kaiéitteléreken csak a felszínhez közel van meg s a mélység felé

pedig eltnik, úgy ez és a szulfidok hiánya valószínvé teszik azt a

gondolatot, hogy a réz itt a felszínrl oldatok útján került a telérekbe.

Ennek idben össze kell akkor esnie a Lahoca-hegy érceinek vagy a

keletkezésével vagy még inkább egy olyan idponttal, amikor a Lahoca

érceinek oxidációs övét talán az oligocén vagy alsómediterrán sós-

tenger kezdte ki. A tengervíz ugyanis a termésrezet elég jól oldja s ez

oldatból ferrosók hatására zeolitok jelenlétében kiválik.
2 '1

Javaslatom a mátrai ércbányászat felélesztésére.

A Mátra ércelfordulásainak tanulmányozása a következ gyakor-

lati szempontból fontos eredményekre vezetett.

A Lahoca-hegy rézércelfordulása az enargitos metaszomatikus

rézércelfordulások csoportjába tartozik s mint ilyen benne az érc

nagyon szabálytalan alakban jelenik meg. Általában megállapítható,

hogy a völgy talpa fölötti részek sincsenek eléggé feltárva. A mélység

felé pedig teljesen hiányzik a kutatás, pedig ott primr réz-

ércek feltárása is várható.

A fenti általános megjegyzésekhez a következ konkrét
javaslatot csatolom a mátrabányai rézércbányászat felélesztése

céljából. A Katalin-táró els 80 méteres, a kavicsban hajtott szaka-

szában, vagy, ha a víz ott zavarna (ezt már szakszer bányászra, kell

bíznom)
,
azon túl, de lehetleg közel a kavics határához, egy akna

mélyesztend, amelybl egy táróval a Katalin-táró szintjén kifejtett

oxidációs ércek (Kupferstrassc) folytatását fel kell kutatni. Azonkívül

25 Kubinyi F.: A recski termésrézrl. A m. Földtani Társulat munkálatai. III. két.

18(17. p. 1.

2# C. Doelter: Handbuch dér MincraJcliemie. Bd. III. p. 45. 1919.

Beyschj.ac., Krijsch, Vogt: Die Lagerstátten. Bd. II. p. 424. 1913.
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a Katahn-táró szintje alatt meg kell lelnünk úgy a Katalin-táró szintién

lefejtett oxidációs érceknek, valamint a táró szintje alatt még elkerül

oxidációs érceknek megfelel dús szulfidos cementációs érceket. ítl

hívom fel a figyelmet arra is, hogy a Lahoca, Fehérk és Veresvár

közötti völgyek (kelet—nyugati és északnyugat—délkeleti) tektonikai

mozgások és posztvulkáni mködések által meglazult kzetek kimosá-

sából származott (ércesedés és oxidáció) eróziós völgyek. Nagyon való-

szín tehát, hogy a mátrabányai érc a völgy alatt folytatódik, st

valószín , hogy ott került a felszínre az érc zöme.

Ha a javasolt kutatás eredményes, akkor elssorban a biotit-

amfibolandezites területen oly helyeken
,

amelyek ércesedett részek

oxidációs maradékának bizonyainak. 100—150 m-es fúrással kell a

mélyben lehetséges tömzsszer érc jelenlétét kifürkészni. Ilyen hely

lehet a Hagymás timsóskút. környéke.

A mátrai rézércbányászat jövjére nézve nagy horderej kérdés

a szegényebb ércek dúsításának problémája. A régibb

nagyobbarányú bányászat egyik kerékkötje a vízszegénység volt. Ma
vannak ércdúsító eljárások, amelyekhez nagyon csekély vízmennyiségre

van szükségünk. Ki kell tanulmányozni a Mátra érceinek a flotációs

eljárásoknál tanúsított viselkedését.
27

A bányászat, életképességét mozdítaná el, ha az ércbányászattal

együtt feltáruló anyagok egyikét-másikát melléktermék gyanánt lehetne

feldolgozni vagy értékesíteni. Ezt a célt szolgálja a mátrabányai tárók-

kal feltárt kaolinszer agyag vizsgálata, amelyrl talán más alkalom-

mal számolhatok be.

A Fehérk és Veresvár bányáinak felújítása a mai pénzügyi és

gazdasági helyzetünknél fogva nem ajánlatos , mert ezek úgy a törté-

neti adatok, valamint a Butte és Bór analóg ércelfordulásainál tapasz-

talt viszonyok figyelembevételével, nagyobb ércmennyiségek feltalálá-

sára nem jogosítanak.

A gyöngyösoroszi-i aranyos-ezüsttelérek is csak akkor kerülhet-

nek véleményem szerint újabb feltárás alá, ha Mátrabánya a várako-

zásnak megfelelt, mert ahhoz képest, amilyen mélységig analóg telérek

másodlagos aranytartalma terjedni szokott, már tekintélyes mélységig

le vannak fejtve. Itt inkább arról lehetne szó, hogy az ezzel analóg

s bányászat tárgyául még nem szolgált 486. ponttól keletre lev
kvarcitot tárnák fel annyira, hogy megvizsgálása lehetvé váljék.

i

87 P. Krusch: Die Untersuchung und Bewert.ung von Erzlageretatten. III. kiadás.

1920. p. 141.

Paul Vageler: Die Schwimmaufbereitung dér Erze. 1921.


