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1954-ben, a gyöngyösoroszi ércbányászat fejlesztése érdekében szük
ségessé vált a nyugat-mátrai ércterület részletes vizsgálata. Ezzel a fel
adattal kapcsolatban kezdődött meg a M. Áll. Földtani Intézet részéről
a Mátrahegységnekmais folyamatban levő 5000-es méretarányú földtani
térképezése.
A vizsgálatok értelmezési munkálataiba 1958-ban S zádeczky K ardoss E. akadémikus újrendszerű petrológiai és vulkanológiai kuta
tásaival kapcsolódott be.
A részletes vizsgálatot az indokolta, hogy hazánk egyetlen jelentős
színesércbányászati bázisa a Mátrahegység területe. Ezért a kutatás
fő célja — a hegység földtani felépítéséből és az előforduló ásványi
nyersanyagok minőségéből kifolyólag — ércföldtani jellegű; emellett
kiterjed a kutatás az egyéb hasznosítható ásványi nyersanyagokra is.
Ipari jelentőségű nyersanyagok felderítésére igen sok mesterséges fel
tárást (kutatóárkok, kutatóaknák, kutatótárók, lejtősaknák, függőleges
és ferde mélyfúrások) létesítettünk és geokémiai, metallometriai vizs
gálatokat, radiológiai méréseket végeztünk.
Gyöngyösoroszi határában a kutatások megindulásáig feltárt ólomés cinkérctelérek ércvagyona a hatalmas beruházással létrehozott ércelőkészítő-mű gazdaságos működéséhez csupán néhány évre volt elegen
dő. Az érctelérek felszíni és mélységbeli továbbkutatása épp ezért azóta
is feltétlenül szükségszerű és földtanilag is indokolt.
A Mátrahegység részletes földtani térképezését és az ezzel kapcsolat
ban végzett felderítő érckutatást népgazdaságunk számára döntő fon
tosságúvá teszi az a tény is, hogy a hegység keleti részében levő recski
rézérces terület a teljes leműveléshez egészen közel áll.
A M. Áll. Földtani Intézet gyakorlatában példátlan intenzitású
felderítő kutatástól tehát nemcsak a recski ércelőkészítő működéséhez
szükséges ércvagyon feltárását, hanem az eddig hiányzó hazai cink-kohó
létesítésének gazdasági alapfeltételeit várjuk.
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Az 1961. év végéig részletes földtani vizsgálat alá vont területré
szeket és az egész területi célkitűzés határait jelző vulkáni képződmények
megközelítő körvonalát az 1. ábra szemlélteti.

2. ábra. A Mátrahegységben folyamatban levő részletes vizsgálatok területi váz
lata
Jelmagyarázat: 1. e ru p tív k é p z ő d m é n y e k fe lszín i e lte r je d é s e ; 2. az 1 9 6 1 -ig e lk é sz ü lt 1 : 5 0 0 0 -e s alap ú
fö ld ta n i térképezés h a t á r a ; 3. v á g a t t a l és m é ly fú rá ssa l m e g k u ta tá s a la t t á lló te r ü le t

Abb. 2. Planskizze der im Mátra-Gebirge gegenwärtig getriebenen ausführlichen
Untersuchungen
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Puc. 1. Схема районов детальных исследований в горах Матра
Легенда: 1. поверхн остное распространение извер ж ен н ы х обр азовани й; 2. границы гео логи ч еского
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A földtani térképezés helyzete
Minden behatóbb szerkezetkutatás természetszerűleg a részletes
földtani térképezésből indul ki. Térképezésünk alapja az ÁFTH által
rendelkezésünkre bocsájtott szabványos Gauss-Krüger rendszerű, új
felvételű topográfiai térkép. A terepen és akamerális szerkesztésben ennek
az 1 : 1 0 000-es méretarányban készülő szelvényrendszernek fényképi
úton 1 : 5000-esre felnagyított változatát használjuk. Az eddigi térképe
zési munka Mátrakeresztestől Recsk— Kisnána környékéig terjedő
területet öleli fel. Az 1955— 1961-ig terjedő idő munkájának eredménye,
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hogy a hegység 370 km2-nyi eruptív törzséből 270 km2-nyi területről áll
rendelkezésünkre részletes földtani térkép, mégpedig észlelési, fedett és
fedetlen változatokban.
A részletes földtani térképezés és vizsgálat során már eddig is igen
sok új megállapítás jutott kezünkbe. Közülük csak néhány fontosabbat
sorolunk fel:
A hegység andezites főgerince alatt igen mélyre süllyedt alaphegység
összetételét a részletes térképezés során talált zárványok vizsgálata
világította meg és ezek alapján azt egy ÉNy-i gránitos (paleozóos) és
egy DK-i márgás— meszes (mezozóos) alaphegységrészre lehet különí
teni. A harmadidőszaki üledékes fekvőképződmények közül a hegység
K -i részében különösen a 150— 500 m vastagságú szürke, homokos— agya
gos helvét rétegcsoport („slír” ) elterjedéséről vannak pontos adataink.
Megismertük a középső-miocén vulkanizmus első nagytömegű termé
kének: az előző időkben „középső riolittufá” -nak nevezett dacittufaösszlet kifejlődését. A hegység főgerincének É-i oldalán ezideig csak
kis elterjedésben ismert dacitos képződményekről beigazolódott, hogy
jelentékeny nagyságú vulkáni ciklus termékei, mely nagyrészben meg
előzte az andezites vulkanizmust, kisebb részben közbeékelődést mutat.
Több vizsgálati adat arra vall, hogy az említett nagytömegű dacitos
piroklasztikum kiszórása és a dacitos lávaképződmények között vulkanológiai— genetikai kapcsolat lehet (V arga G y . 1961). Mélyfúrásos kutatás
sal megkaptuk az első tényleges adatot a Mátra tortonai magmás takarójá
nak vastagságáról. Eszerint a Galyatető DK-i nyúlványán, a csúcstól
1,2 km-nyi távolságban az idősebb, típusosán kifejlődött sztratovulkáni
összlet 474 m vastag, a felette levő fiatalabb, „bazaltos” andezit jelenlegi
lepusztult állapotában 195 m vastagságú, a helvéti üledékre fokozatos
tuíitos átmenettel települő magmás takaró összes vastagsága tehát itt
669 m. Több mélykutatással győződtünk meg a két hatalmas tortonai
andeziterupciós ciklus eltérő kőzettani, vulkanológiai és ércesedésbeli
jellegéről: az egyik az idősebb, változékony, vegyes elváltozású sztratovulkános andeziteket, a másik a fiatalabb, üdébb, olivint is tartalmazó,
bazaltos jellegű ,,fedőandezit” -et szolgáltatta. Előbbi a produktív érc
telepek mellékkőzete (Ny-i Mátra), utóbbinak csak alsó lávapadj aiban fejlő
dött ki produktív ércesedés (Nagylipót). A hegység középső és keleti
részének É-i előterében meglehetősen sok augit- és hiperszténandezites
kőzettelér nyomozható; megállapítottuk az ezeken és a különböző mellékkőzeteken észlelt kontakthatásokat. Radiometriás vizsgálatokkal való
színűsítettük a nagyobb aktivitású pontok koncentrikus eloszlásával
egybevágó kaldera-szerkezetet.
A térképezési munkálatok során kapott számos új tudományos
adat végső szintézisét a vizsgálatok befejezésével, tervünk szerint 1965ben szándékozunk megadni. Ugyanekkor a hegység teljes magmás tör
zsének és minden képződményének ismeretében nyúlhatunk hozzá a föld
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tani térképsorozatok megszerkesztéséhez, melyek nyomtatott közre
adását 1 : 10 000 méretarányú fedett és fedetlen változatban tervezzük.
Ércföldtani kutatások
A részletes földtani térképezés során a kőzetelváltozások és hidro
termális nyomok alapján a hegységben három nagy területrész rajzoló
dott ki, amelyen belül gyakorlati értékű hidrotermális ércesedést sejthet
tünk. Az egyik a nyugat-mátrai gyöngyösoroszi ércbánya körzetéhez
Ny és É felől közvetlenül kapcsolódó 12 km2-nyi terület. A másik a K özépső-Mátrában Galyatető—Parádsasvár— Nyírjes környékének 15 km2nyi része. A harmadik a Keleti-Mátrában a recski ércbányászat révén
ismert Lahóca— Parádfürdő 15 km2-nyi körzete. Egyelőre ezekben a
körzetekben indítottuk meg évről-évre folyamatosan továbbfejlesztett
színesérctelep-kutatási műveleteinket.
Az ércelőfordulásra kilátást nyújtó terület rendkívül aprólékos, min
den földtani jelenség részleteibe menő földtani térképezést igényel. A mátrahegységi ércesedés kutatásánál igen jól bevált a külszíni kőzetelbontások
részletes vizsgálata és az egész terület morfológiai, tektonikai, szerkezeti
szempontú mérlegelése, melyekből megalkothatjuk az adott kőzet sa
játos kutatási menetét: a munkahipotézist. A klasszikus általános érc
kutatási elvek a Mátrában csaknem minden esetben csődöt mondanak.
A megállapított új érctelérek eddig minden esetben hegyoldalakon, vagy
azok közelében, gyakran mély völgybevágásokat keresztezve vonulnak,
csapásirányuk a felszíni nyomok elterjedését néha éppen derékszögben
keresztezi.
Az érctelep felderítésére alkalmazott feltárásos kutatásokat a foko
zatosság elve alapján fejlesztjük. Külszíni kutatóárkoktól nagyobb mély
ségű kutatóaknákon át haladunk a külszínközeli, majd a nagyobb mély
ségű bányászati, vágathajtásos kutatás felé. 10 esetben mélyfúrást, 2 eset
ben ferde mélyfúrást is alkalmaztunk. A geofizikai kutatómódszerek közül
eddig többféle, elektromos módszerrel végrehajtott kísérlet sikertelen
maradt. Geokémiai, metallometriás vizsgálatok szívós kitartással al
kalmazott módszertani kísérletei után az Áll. Eötvös Lóránd Geofizikai
Intézet geokémiai kutatócsoportja G e d e o n A. vezetésével 1961-ben egy
dúsan érces telep földtani megkutatásának lehetőségét adta kezünkbe.
A bányászati kutatásokat alapkutatásnak tekintjük és ezért igen
részletes bányaföldtani szelvényezést végzünk. Számítanunk kell arra,
hogy kutató vágataink idők folyamán bevonódnak, beomlanak, ezért
egy érces terület későbbi tudományos feldolgozásakor, vagy az iparági
művelésre történő átadásakor olyan adatra lehet szükség, amelyhez hozzá
jutni többé nem tudunk. Az érces képződményeken, a vágatokban lehe
tőleg szorosan az elővájást követve, szabályszerű résmintavételezés
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történik. A résminták vegyvizsgálati követelményei, minthogy azok
egy-egy kutatóobjektumon és egy kutatási időszakon belül a többezres
nagyságrendet is elérhetik, messze túlhaladják az Áll. Földtani Intézet
vegyi laboratóriumának teljesítőképességét. A terület szerint érdekelt
bányák és az Ércbányászati Feltáró Vállalat laboratóriumaik útján a
vegyvizsgálati, bányamérő-szolgálataik útján pedig a geodéziai közre
működést szolgáltatják. Különösen sok munkát végzett az utóbbi idő
ben e téren a Recski Ércbánya és az Ércbányászati Feltáró Vállalat.
A M. Áll. Földtani Intézetnek annak idején J a n t sk y B. által ve
zetett ércföldtani osztálya, majd az ennek örökébe lépő Mátrahegységi
kutató osztály a Nyugciti-Mátrábari a gyöngyösoroszi ércbánya körzeté
ben vagy ahhoz kapcsolódóan az 1955— 59. években összesen 18 hidro
termális telér jelenlétét, illetőleg csapását állapította meg. Ezek közül
5 telér (összesen mintegy 2500 m-es csapáshosszban) a kutatásaink előtti
időben teljesen ismeretlen volt, további 3 telér pedig csupán szétszóródott
törmelékei alapján volt ismeretes. Ferde mélyfúrással kutattunk meg 2
teléres vonulatot, bányászati mélykutatást telepítettünk 6 olyan telérre,
amelyek ércvezetési és szerkezeti viszonyairól előzőleg semmit sem
tudtunk. Az iparág számára átadott nyugat-mátrai új ércterületnek a
bánya műveleteibe irány vágattal való szerves bekapcsolódása 1960-ban
megkezdődött. A terület É-i részén: Mátraszentimre környékén a kutatási
munkálatok ma is folyamatban vannak. Erről, mint időszerű munkáról
érdemes felemlíteni, hogy eredeti tervelőirányzatunk szerint 1961-ben
szándékoztuk befejezni, a Nehézipari Minisztérium azonban érdemesnek
tartja a kutatási műveletek folytatólagos továbbfejlesztését. Hogy a
kutatás arányairól némi fogalmunk legyen, megemlítjük, hogy az 1959ben telepített mátraszentimrei lejtősaknából csak az 1961. évben 610 fm
vágatkihajtás történt. A kutatás az 1960. évben igazolt igen tekintélyes
ércvezetést mintegy kétszeresére emelte és 406 m3 árkolásos felszíni
feltárással nemcsak a már ismert mátraszentimrei telér Ny-i szárnyának
további szakaszát, hanem egy újabb telér (Gubola-ház) jelenlétét is
igazolta. A nyugat-mátrai ércterületnek ezen a legfelső részén új akna
tervezése és Gyöngyösorosziból a Mátra gerince alatt létesítendő nagytávú
szállítóvágat kihajtásának előkészítése megkezdődött.
A nyugat-mátrai új telérek érce beleillik a gyöngyösoroszi bánya
ismert teléreinek szerkezeti rendszerébe. Ezekben — mint azt korábban
is közreadtuk — 7 periódusból álló genetikai sorrendet állapítottunk
meg. A nagy területrészekre kiterjedő kőzetváltozások vizsgálata alapján
ugyancsak hét hidrotermális régiót határoltunk körül, amelyeken belül
a nyugat-mátrai érces telérek előfordulhatnak.
A Középső-Mátrábcin az érckutatást megelőző térképezést és nagy
erővel folytatott külszíni árkolásos kutatást 1958-ban kezdtük meg,
akkor, amikor a Gyöngyösoroszihoz kapcsolódó nyugat-mátrai területen
számbavehető érctartalékkészleteket derítettünk fel, viszont a kimerülő
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ben levő recski ércbánya termelésének pótlása fenyegető kérdésként
nyomult előtérbe. Még ugyanezen év őszén indítottuk a Kislipóton fel
derített egyik telérbe az első külszínközeli kutatótárót. 1959-ben a közép
mátrai területen 21 kutatóárkot és kutatóaknát, ezenfelül 5 újabb kutató
tárót telepítettünk, csaknem valamennyit pozitív eredménnyel. A munka
túlfeszített ütemét az a nyomasztó tudat sarkallta, hogy ugyancsak
1959-ben — sok szerencsétlen körülmény miatt már túlságosan későn —
láttunk hozzá komolyabb erővel a recsk— parádfürdői szükebb körzet
megkutatásához. Ez a munka pedig az eszmei értékű földtani tapaszta
latokon kívül semmiféle gyakorlati eredményt nem hozott, sőt ilyet
egyelőre nem is Ígért. Nincs mód arra, hogy a közép-mátrai új érces
terület tudományos izgalmakban bővelkedő kutatásának epizódjait
itt ismertessük. Egyik-másik táró kitűzése olyan kombinatív lánckövet
keztetéseken keresztül jutott el a megvalósulásig, amelynek konklúziója
a gondolatlánc ismerete nélkül még szakértő szemében is merő földtani
képtelenség. Ma ott tartunk, hogy egy Parádsasvár felől a Galyatető
felé irányuló 1,2 km-es altáróval céloztuk meg azt a — külszínen csaknem
teljesen nyomtalan — felső-nyírjesi Teodor-telért, amelyet előzőleg
külszínközeli vágattal megkutattunk, 120 m mélységben átfúrtunk és az
műrevalónak bizonyult. Ez a hosszú táró menet közben feltárja a részben
korábban megkutatott, részben még ismeretlen teléreket. Az 1961. év
végén a nagymélységű főtáró műveletei közel jártak az 1000 m-es
hosszúsághoz és eddig több kisebb ércesedésen kívül három, 0,5— 5,0 m
vastagságú érctelért harántoltak a külszín alatti 120— 150 m-es szinten.
A végcélul kitűzött Galya-f elsőnyírj esi telér 200 m-es mélységű szint
jének felderítése előtt még legalább 3 további érctelér földtani viszonyai
nak megállapítását várjuk ettől a vágattól. Erre, mint nagymélységű
főtengelyre igyekszünk kapcsolni távolabbi területrészek megkutatott
teléreit is, mint pl. az 1961-ben vágattal feltárt és igen gazdagnak ígér
kező Nagylápafői telért.
A kutatások során a Galyatető és Parádsasvár közötti területen,
helvéti slírre és tortonai dacittufára települt rétegvulkános andezitta
karóban kifejlődött hidrotermális telérrendszer rajzolódik ki. Az ebben
uralkodó ÉNy— DK-i és ÉÉ K — DDNy-i irányú rendszerek közül az
előbbiek ércesek, utóbbiak gyakorlatilag meddők. A telérek mellékkőzete az első nagy tortonai andezites erupciós ciklus terméke, melynek
rétegvulkános szerkezetű felsőbb szintjei alatt túlnyomórészben vulkáni
breccsás összletek rejtőznek. A mélyebb szinteket alkotó vulkáni breccsák
részben piroklasztikus, részben tektonikus eredetűek. A hasadékrendszerekben kifejlődött epitermális telérek jellegét — a nyugat-mátrai
kvarcos tel érékkel szemben — a ritmikus településű kalcit adja meg,
mint legnagyobb tömegű meddő kísérőásvány. A feltárt érctelepek az
ólom— cink— réz formációhoz tartozó polimetallikus telérek, kisebb rész
ben tektonikus eredetű breccsás összletben kialakult érchintéses mezők
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(„volbura55), melyekhez hasonlóról hallomás útján az Erdélyi Érchegység
(Románia) új kutatásaiból értesültünk.
Maguk az érctestek — szerkezetüket tekintve — négyféle alaptí
pusúnk: 1. Ritmikus durvakristályos—kalcitos epitermális dúsérces
telérek. 2. Igen gazdag zúzott „nagypecsétes5’ ércásványtársulást vezető,
agyagásványos cementezésű karbonátos telérek. (A tiszta típusok keve
redése is gyakran előfordul.) 3. Határozatlan szegélyű, gyenge teletermális jellegű, szegényérces zúzott övék. 4. Alacsony nehézfém-koncentrá
ciójú, kovasavas hidrotermák által összecementezett breccsás hasadékkitöltések.
Az érces ásványi alkotók az uralkodó tömegű szfaleriten kívül,
mennyiségi sorrendben: korrodált galenit, kalkopirit, kalkozin, kovellin
és greenockit. Érdekes szukcessziós összefüggéseket tapasztalhatunk az
egyes szfaleritgeneráciök és a kalkopirit között. Nagy általánosságban
a szfalerit változó vastartalma és ezzel színének sötétsége a hőmérséklet
függvénye. A Parádsasvári-táró 400 m-ben telepített vágatának érchintéses mezője kvarcos cementezésű, a kvarccal együtt sötét szfalerit is
előfordul. Ugyanezt láttuk a Nyírj esi felső táró telérében, a kalcitos telért
átjáró fiatal kvarcos fázisban. Ebben a sötét szfaleritben bőven vannak
szételegyedésszerü kalkopiritrészek is. Ámde a kvarcos paragenezisben
ugyanitt jelentős mennyiségű fennőtt, automorf kalkopirit is jelen van.
Arra kell gondolnunk, hogy a hasadékrendszeren magasabb hőmérsék
letű, rézszulfidtartalmú oldatok jutottak a kalcitos— szfalerites rend
szerbe, ez a rézszulfid diffúzió útján a szfaleritbe is behatolt és mint
kalkopirit, ismét elkülönült. Az is lehetséges, hogy a kalkopirit a galenit
korróziója idején került oldatba és ismét kivált. Ezeket a kérdéseket
részletes kalkográfiai vizsgálattal kell majd megoldani.
Gyakorlati szempontból külön figyelmet érdemel a szfalerit jelentős
Cd-tartalma is.
A Keleli-Mátrában, Recsk— Parádfürdő területén, a régi idők óta
ismert és művelt Lahócahegy ércelőfordulásainak körzetében az 1958— 59.
években végeztünk részletes ércföldtani térképezéssel kapcsolatos kül
színi feltáró munkákat. 1960-ban, a kutatás fokozatosságának megfe
lelően, megkezdtük a külszínközeli szinteknek bányászati megkutatását
is. A Lahócahegynek kevéssé ismeretes Ny-i gerincén és környékén mély
fúrásos kutatásokat is alkalmaztunk. A ma is folyamatban levő kutatások
célja a teljes leművelés határán álló bánya környékén kifejlődött és sze
génynek ismert ércesedés genetikai és teleptani tisztázása, ezáltal gya
korlati jelentőségének eldöntése. A munka méreteinek jellemzéséül
megemlítjük, hogy az 1960— 61. években 560 m3-nyi árkolás, 637 fm táróhajtás és 3 670 fm mélyfúrás
lént a területűi. Mindenütt egyöntetű
volt a megállapítás: a tektonikus mozgások hasadékai és azok követ
keztében létrejött nagy kiterjedésű zúzott övék fellazulásai adtak alkal
mat a hidrotermák felszín felé áramlására. A kőzetben a zúzott és ková-
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sodott és ismét megzúzott övék mentén elszórtan szegény ércesedési
nyomok jelentkeznek, melyek részben egy fakóérces— enargitos—pirites, részben egy szfalerit— galenites formáció termékei. Vágathajtásos
kutatásainkban azt találtuk, hogy a fakóérces— enargitos ásványtársulások
csaknem mindig kovához és kvarchoz, a szfalerit— galenites asszociációk
pedig többnyire erősen agyagásványosodott, lebontott mellékkőzethez
kapcsolódnak. Előbbire a Veresagyagbérc D-i kúpján hajtott táróban,
utóbbira a Hegyeshegyhez tartozó Macskahegy tárójában találtunk
szembeszökő példákat. Ügy láttuk, hogy a kvarcos— fakóérces ércesedés
uralkodóan É K — DNy-i csapásirányú kőzetrepedésekhez kötött és való
színűleg fiatalabb, mint az agyagásványos kőzetlebontáshoz kapcsolódó
szfalerit— galenites ércesedés. Ez az észlelés egybevág Sztrókay K.-nak
a lahócai érceken végzett korábbi vizsgálati eredményével.
A külszíni indikációk alapján telepített vágatokban érc mindenütt
van, de csak mutatóban, kis mennyiségben. Két éven át minden kutatás
mutatta, hogy eddigi külszínközeli szintjeinken az ércesedés szegény,
szeszélyesen szétszóródott és alacsony hőfokú. Utóbbit támasztják alá a
Veresagyagbérc és Macskahegy baritkiválásai is.
Az 1960. évi kutatási jelentésben a recski területről többek között
ezt írtuk: „Kedvező volna a helyzet, ha a hintett, szétszórt szegény
ércek egy mélyebb szintről mobilizált dúsabb érctelep hírnökei volnának.
Hogy ez így van-e, azt az eddigi kutatásokból még nem tudjuk. Ebben
a kedvező esetben nem látjuk okvetlenül szükségszerűnek, hogy az ér
cesedés kizárólag a magmás mellékkőzethez kötött. A hidrotermális
csatornák gyökérzónái lenyúlhatnak mélyen a lakkolitok alá is, sőt a
lakkolit-alapzatok tájékán a feláramló oldatok lefojtott fizikokémiai
viszonyaik miatt impregnációs érctelepeket hozhattak létre az idősebb
üledékekben is. Nagy kérdés, hogy — ha ez egyáltalában így van — ez a
mélység a kutatással, vagy bányászattal egyáltalán elérhető-e. A mély
ségben levő esetleges produktív ércfeldúsulás elérése függvénye annak a
földtani vonatkozású másik nagy kérdésnek, hogy a lakkolitokból a
szarmata korszaktól a pleisztocénig tartó lepusztulás milyen vastagságú
anyagot távolított el, illetőleg a mai felszín alatt milyen mélységben van
a lakkolit talpa.”
Mikor ezt 1961. elején leírtuk, a Lahócától DK-re telepített nagy
mélységű Recsk V. sz. fúrásunk koronája már 700 m mélység körül, még
mindig andezitben forgott és a Lahóca ismeretlen Ny-i szárnyára telepí
tett 5 db 300 méteres mélyfúrásból álló fúrásrendszerünk nem állapított
meg sem érces indikációt, sem tömzskőzetet.
1961. május 15-én a három éven át mérhetetlenül sok műszaki aka
dállyal küszködő Recsk V. sz. mélyfúrás 780 m mélységből, az amfibolandezit feküjében levő agyagos márgából érces mintákat hozott fel.
Az értekelés eddigi állapota szerint a fúrás az alábbi fontosabb ered
ményeket szolgáltatta:
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1. A recski Lahócahegy és környezetének amfibolandezitje látszólag
-szubvulkáni helyzetű. Befogadó kőzete tengeri eredetű üledék: agyagos
márga, mely az ősmaradványvizsgálatok eddigi eredményei szerint
középső-oligocén korinak vehető.
2. Az amfibolandezit hasadékait, tektonikus zúzódásos öveit
egy második fázishoz kötött vulkáni termék járta át, mely igen fi
nomszemcsés, sötétebb, andezit— dacit-jellegű kőzet, kvarc- és biotittartalommal. Nagyfokú elváltozása, asszimilációs idegen anyagtartalma miatt pontos meghatározása még nem sikerült. A Lahóca kör
nyéki ércesedés ehhez a második vulkáni fázishoz kapcsolódik. Ez hozta
fel magával az érceket, nemcsak újraoldott mobilizátumként, hanem
néha még eredeti törmelékek alakjában, zárványok formájában is, az
andezit alatti fekümárga töredékeivel együtt. Az érces környezetben
.erek alakjában megjelenő fluorit azt mutatja, hogy a hidrotermális ágen
sek között HF is jelen volt, amiből a kőzetelbontás és valószínűleg az
ércek mobilizációs folyamatának savanyú kémhatású közegben való
lefolyására lehet következtetni.
3. A fúrásminták vizsgálatából a következő összefoglaló kőzet
sorrendet látjuk: 5— 110 m-ig agyagos márga, 110— 727 m-ig elbontott
andezit, helyenként szegény érccel impregnálva, vagy ércesedett nyomok
kal. 727— 779 m-ig kovásodott agyagos pirites márga; 779— 782 m kö
zött dúsérces minta (15,99% átlagos Pb— Zn— Cu-tartalommal, 216 g/t
Ag- és 1,05 g/t Au-tartalommal, erős Sb, Ba és As színképpel); 782— 880
méterig kovásodott, pirites márga.
4. Az elbontott andezittakaró alatt, kovás-karbonátos metaszomatózist szenvedett agyagos márgában 700— 800 m közötti felszín alatti
mélységben átfúrt magas koncentrációjú színesérctelep paragenezise a
Recskre és környékére jellemző kétféle ércformáció együttes jelenléte,
vagyis az ólom— cink— réz és a réz— arzén— ezüst szulfidjait tartalmazza.
Feldúsulásukra éppen az andezit lefojtó hatása adhatott alkalmat.
Arra lehet következtetni, hogy az előbb említett második fázishoz kö
tött, andezit— dacit-jellegű vulkáni termék a nagymélységü komplex
érctelep anyagát regenerálta és felsőbb csatorna-rendszerbe juttatta.
Ilyen csatorna-rendszert jelentett pl. a Lahócát átszelő ÉNy— DK-i
zúzódásos öv, melyben a jellegzetes tömzsös ércesedés az ún. „kékpala”
lefojtó hatása miatt fejlődhetett ki.
5. A fúrás 118 m táján, továbbá 460— 510 m között érte el azt a
tektonikus övét, amely mentén a Lahóca andezittömegének D-i szárnya
lezökkenhetett. A vetődési síkok a fúrás tengelyével kb. 45°-os szöget
zárnak be.
Az andezittakaró alatti dúsérctelep kiterjedésének felderítése to
vábbi nagymélységű fúrásos kutatást tesz indokolttá. 1962-ben egyelőre
további két, egyenként 1000 m-es fúrást telepítünk e területre. Ezektől
várunk döntést a szubvulkáni helyzet kérdésében is.
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A kutatás további örvendetes mozzanata volt, hogy a Recsk 190. sz
fúrás több szegény ércesedésen kívül 40 m körül figyelmet érdemlő ér—
cesedést, a Lahóca DK-i lejtőjére állított Recsk 200. sz. fúrás pedig 56—
60 m között lahócai típusú dúsérces telepet igazolt 1961 végén.
Ha az elmondottakat mérlegeljük és arra is gondolunk, hogy az
innen megközelíthető közép-mátrai új ércterület hazánk viszonylatában
tekintélyes bázissá kezd fejlődni, és hogy a még kutatás alatt álló egyetlen
mátraszentimrei érctelep eddigi ércvagyonával is több mint tíz évig
képes lekötni a recski ércelőkészítőmű mostani kapacitását, akkor bíz
vást elmondhatjuk, hogy az országnak értékes nyersanyagot adó nagy
múltú recski ércbánya kapuján egyelőre még nem kell megfordítani a
kalapácsos jelvényt.
A hegység eddigi részletes földtani térképezésében és vizsgálatában,
különböző területeken és változó időtartamokkal Ja n t sk y B., K iss J.,
K isvarsányi G., Gőbel E., M árton G y ., T örök K ., Siklósi S., V arrók
K ., V arga G y ., L engyel E., M ezősi J. és V idacs A. vettek részt. A most
lezárt 1961. térképezési évadban V arga G y ., Csillag Р .- n é , V arga
A . - n é , L en gyel E. és M ezősi J. működtek közre.
Az érctelepkutatás feladataiban V idacs A.-nak Scholtz T. nyúj
tott közvetlen segítséget.

AUSFÜHRLICHE ERZGEOLOGISCHE FORSCHUNG IM
MÁTRA-GEBIRGE
von

A.

V

id a c s

Da das Mátra-Gebirge die einzige Basis für Bunterzbergbau in k n ,
Ungarn darstellt, trägt der Hauptzweck der detaillierten Untersuchung
erzgeologischen Charakter. Die von der Ungarischen Geologischen An
stalt auch gegenwärtig getriebenen Erkundungsarbeiten wurden in 1954
im W-Teil des Mátra-Gebirges in Angriff genommen, wo die bei der alten
Erzgrube von Gyöngyösoroszi errichtete, moderne Flotationsanlage neue
Erzvorräte erforderte. Wegen der zu erwartenden Erschöpfung der
im NO-Teil des Mátra-Gebirges tätigen, anderen alten Bunterzgrube
von Becsk musste inzwischen die Erkundung auch auf den zentralen und
östlichen Teil des Gebirges ausgedehnt werden.
Die ausführliche erzgeologische Kartierung, als erste Phase der
Erkundungsarbeiten, umfasste bis zum Ende 1961 eine Fläche von 270
km 2 des magmatischen Gebirgsstockes, die Aufnahme der übriggebliebenen Fläche von 100 km2 bildet die Planaufgabe bis 1965.
Die Hauptmasse des Gebirges stellt eine auf helvetische sandig-merge
lige Liegendgesteine sich erstreckende tortonische Stratovulkan-Decke
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dar, in deren Bau folgende wichtigere Bildungen beteiligt sind: 1. Da
zittuff und Dazit, 2. zersetzter älterer Pyroxenandesit mit typischer
stratovulkanischer Lagerung, 3. einheitlicher, frischer, dunkler Andesit
basischen Charakters. Diesen Bildungen, insbesondere im NO-Teil des
Gebirges, schliessen sich eine Reihe biotitamphibolandesitischer Lakkolite und beträchtliche Massen von durch Spalten aufgedrungenen, grob
körnigen Pyroxenandesiten an. An die vulkanische Phase, welche die
älteren, umgewandelten Andesite zu Tage gebracht hat, sind bauwür
dige, hydrothermale Erzlagerstätten gebunden. Der jüngste Andesit
vom basaltischen Charakter ist in praktischer Hinsicht erzleer.
Die Erkundungsarbeiten auf Erz haben im W-Teil des Gebirges,
im Bezirk der Ortschaften Gyöngyösoroszi, Mátrakeresztes und Mátraszentimre die Streichung von 18 quarzigen-erzführenden Gängen fixiert.
Im Zentralgebiet des Gebirges, im Raume von Galyatető— Nagylipót— Parádsasvár sind bauwürdige karbonatisch-erzführende Gänge
entdeckt worden. Die wichtigsten Erzmineralien innerhalb der Parage
nese der epithermalen Gänge sind: Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit;
akzessorische Mineralien sind: Chalkosin, Kupferindig, Greenockit.
Im О-Teil des Gebirges, in der Umgebung von Recsk und Parádfürdő gab die Tiefbohrung Recsk V. in 1961 das interessanteste Ergeb
nis, dass hier unterhalb einer aus Biotitamphibolandesit bestehender
Deckenhülle, in scheinbar zum Oligozän gehörigen Tonmergeln ein komp
lexes, reiches Erzlager liegt, das aus Fahlerz, Enargit, Galenit, Spha
lerit und Chalkopyrit besteht und cca 780 m tief unter der Tagesober
fläche nachgewiesen worden ist. Es ist wahrscheinlich, dass die früher
bekannten, oberflächennahen Erzlager durch die Spalten des Andesites
aufgestiegene, mobilisierte Produkte des neuentdeckten Erzlagers dar
stellen. Zum Zwecke weiterer Verfolgung des letzteren werden an dieser
Stelle weitere Bohrungen angelegt.

ДЕТАЛЬНОЕ РУДНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОР МАТРА
А. ВИДАМ

Так как горы Матра представляют собой единственную значительную
базу для разработки полиметаллических руд, цель детальных исследова
ний носила главным образом рудно-геологический характер. Проводимые
Венгерским Геологическим Институтом геологоразведочные работы были
начаты в 1954 г. в западной части гор Матра, где рудообогатительный
завод, вновь построенный у старого рудника в с. Дьёндьёшороси, требовал
открытия новых запасов руд. Впоследтвии, из-за ожидаемого истощения
другого рудника полиметаллов, расположенного в северовосточной части
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гор Матра в с. Речк, разведочные работы следовало распространить и на
центральную и восточную части горного массива.
Детальное рудно-геологическое картирование, как первая фаза по
исково-разведочных работ, охватило до конца 1961 г. часть магматической
основной массы гор Матра, занимающую площадь 270 км2, причем съемка
остальной площади, составляющей 100 км2, представляет собой плановое
задание до 1965 г.
Основная масса гор Матра представлена тортонским стратовулкани
ческим покровом, излившимся на подстилающие песчанисто-мергелистые
отложения гельветского яруса. Важнейшими образованиями, участвую
щими в сложении покрова, являются следующие: 7. дацитовые туфы
и дациты, 2. разложенные, сравнительно более древние пироксеновые
андезиты с типичным стратовулканическим залеганием, 3. однообразные,
свежие темноцветные андезиты основного характера. К ним пирсоединяются, в северовосточной части горного массива, ряд лакколитов биотитоамфиболовых андезитов и значительные массы грубозернистых пироксеновых андезитов, поднявшихся по трещинам горных пород. К вулкани
ческой фазе, в которой метаморфизованные, сравнительно более древние
андезиты вышли на поверхность, приурочены образования промышленных
залежей гидротермальных руд. Наиболее молодой основной андезит прак
тически является безрудным.
Разведочными работами на полиметаллические руды были установ
лены простирания 18 кварцево-рудоносных гидротермальных жил в райо
нах сс. Дьёньёшороси, Матракерестеш и Матрасентимре в западной части
гор Матра.
В центральной части горного массива в районе Гальятетё-НадьлипотПарадшашвар стали известными промышленные жилы карбонатных руд.
В парагенезе эпитермальных жил важнейшими рудными минералами
являются следующие: сфалерит, галенит, халькопирит; акцессорные ми
нералы: халькозин, ковеллин, гринокит.
В восточной части гор Матра в районе сс. Речк и Парадфюрдё, в 1961 г.
наиболее интересный результат был предоставлен глубокой скважиной
Речк V, в которой под покровом, сложенным биотито-амфиболовыми
андезитами, в считаемых олигоценовыми глинистых мергелях, на глубине
от поверхности около 780 м была открыта очень богатая, комплексная
залежь, слагаемая блеклой рудой, энаргитом, галенитом, сфалеритом,
халькопиритом. Вероятно, что открытые уже раньше приповерхностные
залежи руд являются мобилизованным продуктами новой залежи, под
нявшимися по трещинам андезита. Здесь будут пробурены дальнейшие
скважины, предназначенные для прослеживания глубокозалегающей руд
ной залежи.

