
SZABADBATTYÁNI SZARHEGY FÖLDTANI ÉS ÉRCGENETIKA! ADATAI

Kiss János.

(IV—V—VI. táblával és térképmelléklettel.)

Szabadbattyán és Polgárdi között húzódó Somlyó- és Szárhegy 'földtani föl-

építése és ércgenetikai viszonyai az irodalom évtizedek óta függben lév, s a leg-

újabb idben eltérbe került kérdése volt. Tanulmányozását és részleteiben való tisz-

tázását nemcsak a hozzáfüzó'd általános kérdések megoldásának tudományos fon-

tossága, hanem gyakorlati vonatkozásai is indokolják.

A terület földtani fölépítését és leírását több szerz munkájából ismerjük.

(Winkler, id. Lóczij, Ven dl A.) . Behatóbban id. L ó c z y és V e n d l A. fog-

lalkozott, kik a földtani felépítés, tektonikai és hidrológiai viszonyok ismertetésével

a földtani kor kérdését is analógjai alapján döntötték el. Üjabban Föd vári A.

is foglalkozott a terület földtani fölépítésével és az ércesedés kérdésével, vizsgálati

eredményét eddig még nem közölte az irodalomban, de szóbeli közlésébl ismeretes,

hogy a karbon-képzdmények itteni jelenlétét elsnek ismerte föl.

A Somlyó- és Szárhegy általános EK—DNy.-irányban húzódó, a Magyar
Középhegység csapásában lév, és a pannóniai térszínébl ersen lepusztított rög
képében bontakozik k !

. Földtani fölépítésében a különböz paleozoos kifejldéseken

kívül, csak pannóniai, valamint pleisztocén-rétegek vesznek részt.

Pleisztocén és pannóniai képzdmények.

A lefgiatalabb képzdmény, a lösz, igen elterjedt. A pannóniai rétegeket édes-

vízi jelleg mészk, márga, valamint a környéken végzett talajkutató fúrások alapján

megismert váltakozó település homok, homokos agyag, sárga és sárgásszürke
agyag, majd márga betelepülések képviselik. Polgárdi Ipartelep körül, a miiút és a

vasút keresztezdésénél mélyített kutatófúrás a következ képzdményeket harántolta:

Pleisztocén- 0,40 m löszös talaj.

0,70 m édesvízi mészk
3,00 m sárgásszürke homok,
4,40 m sárgásszürke homokos agyag
0,30 m szürke homokos agyag, márgabetelepüléssel,

Pannon: 6,40 m sárgásszürke képlékeny homokos agyag, 6,0 m-nél ke-

ményebb agyagzsinór-betelepüléssel,

11,10 m-nél a fúrás igen szívós agyagos márgában állt le.

Ezek a pannóniai rétegek összefüggen nyomozhatok a D- és É-Balatonfelvi-

dék felé, ahol legfiatalab-neogén fedként simul a paleozoos, illetve mezozoos alap-

hegységhez. smaradványt nem igen tartalmaz. Eddig csak egy termésre utaló

növényi maradvány került k>. Itt kell megemlítenünk, hogy a Polgárdi Ipartelep nagy
kfejt DNy részén lév altáró bejáratánál a karsztos mészk kisebb-nagyobb iire-
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geit, töböreit a lepusztult pannóniai agyag alatt limonitos konkréció, limonitos mész-
k-törmelék tölti k ;

,
melyben Kormos T. 1910-ben tekintélyes mennyiség, a

magyar föld els pikermi típusú, gerinces csontleletére bukkant, minek alapján a kép-

zdményt másodlagos településének kihangsúlyozásával pliocén- (pannóniai) korra

rögzíti. (I. sz. szelvény.)

(Pannon )

I. szelvény.

Pannóniái nyomok észlelhetk a jelzett kfejt DK.-Í részén lév 3—4 m vas-

tag hasadékában, és az ércbányászat által föltárt vágatokat harántoló törésvonalak

mentén is. Az akna szájától kb. 20 rn ENy-ra lév lencseszer hasadékot bemosott

és tektonikusán rétegzett törmelékes képzdmény tölti ki, melyben csilláinos agyag-
pala, finom és durva agyagoskötszer kvarctörmelék volt fölismerhet, ugyancsak
pannóniai korú. Ezek rögzítése igen fontos a tektonikai folyamatok idrendjének
tisztázásánál.

Paleozoikum.

A paleozoos-össziet kifejldése élesen elkülönítheten hármas osztatú: A) sár-

gásszürke, szürkészöld agyagpala, finomszemcsés kvarceres homokk, helyenként
ersen pirites, grafitos-bitumenes mészk és kvarcit; B) változó szövet és szín
kristályos mészk és C) kvarcporfír. Településük alapján az elz sorrend állapít-

ható meg.

A) A paleozoos-öszlet legidsebb tagja az alsó, agyagpalasorozat. Ez tekto-

nikusán breccsás zónával érintkezik a fels mészk-összlettel. A fels, kristályos

mészkösszlet alján 0,20—0,30 m vastag breccsás zóna következik, kristályosmészk,
csillámos agyagpala és bitumenes mészk-törmelékével. A palasorozat fels részén

találjuk a bitumenes-grafitos mészk betelepülést. A palasorozat kzettanilag általá-

ban hármas osztatú: sárgás, sárgászöld és zöldesfekete kvarceres agyagpaia, agyagos-
kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, lekerekített és

aránylag könnyen málló kzet. Lényegesen tömöttebb szövet és ellentállóbb az
agyagos-kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, leke-

rekített és szögletes kvarcszemcséket tartalmaz. Ezek a kzettani megkülönbözteté-
sek településükben nem különíthetk el a kell föltárás hiánya, valamint az alsó sz-
iét gyiiredezett jellege miatt. Ennek a tisztázása felvilágosítást adna a palasorozat

üledékképzdési folyamatára vonatkozólag. A bitumenes-grafitos mészk nem egyen-

letes kifejldésü. Általában két típusát kell megkülönböztetnünk: ersen tömött,

kristályos-szövetü, és laza, agyagos, pirites bitumenes mészkövet. Faunaelemek ki-

zárólag ebben a mészkben jelentkeznek, jellegzetesen eltér faunatársaság képében.
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A tömött, kristályosszövet bitumenes mészkben fleg korallok uralkodnak, bryo-

zoák és alárendelt mikrofauna kíséretében. A másik típusú mészkben barchiopodák,
molluszkák és az elzvel szemben lényegesen több mikrofauna társaságában
jelentkeznek.

Eddigi közelít meghatározással íölismerhetk voltak: kollektív típusú fora-

miniferák: Nodosinella, Endcthyra alakok. Korallok, Kolos várt/ G. meghatáro-
zása szerint: Syringopora cf. ramulosa Goldf., Campophillum sp., Hapsiphillum

battyányi n. sp., Dibunophyllutn sp. aff. vaugani Sálié
,
Dibunophyllum kissi n.

sp., Zciphrentoides cf. sophiae H érit se h. Korallok közül a Syringopora cf. ramu-
losa Goldf. si, szilur-devon alak, mely az alsó karbonban is megjelenik. Fels
karbonból nem ismeretes. A Dibunophillum, Flapsiphyllum és Campophyllum sp.-ek

a Zaphrentoides sophiae kivételével határozott karbon-alakok- (A korallok részletes

leírása Kolosa ár y: Szabadbattyányi korall-tanulmányok c. munkájában talál-

ható.) Fölismerhetk voltak a továbbiakban bryozoák, apró Bellerophon és sima-

héjú brachiopodákon kívül Productus cf. lalissimus S o w. a Productus giganteus

aiakkörbl, és közelebbrl meg nem határozható Productus- félék. A Productus -ok és

részben a korallok k'vételével túlnyomólag apró alakok. A nagyszámú csiszolatban

Fusulinák semmi nyoma sem mutatkozott, úgyhogy a karbon-kor biztos megállapí-

tása mellett, a kifejldés és a Fusulinák hiánya alapján ezek a rétegek az alsókarbon
visée - i szintjének képviseljéül tekinthetk.

B) Az érctartalmú kristálvosmészk-öszlet mint jeleztük, tektonikus disz-

kordanciával települ az alatta lév palasorozatra. Vastagsága 100— 120 m között

ingadozhat. Kzettanilag, alulról fölfelé: sávozott, fels részén pados galambszürke,
majd sárgás-rózsaszín lemezes és durvakristályos világosszürke pados, végül
helyenként ersen limonitos (ankerites) mészkövet lehet megkülönböztetni.

Ez utóbbi kisebb-nagyobb betelepülésekben és foltokban az egész területen

föbsmerhet. Nagyobb kiterjedésben és vastagságban mutatkozik a Somlyóhegy ÉK-i
oldalán, de megtaláljuk az ércbánya 30—39 m-es szintjeiben is, kisebb-nagyobb fol-

tok alakjában (II. sz. szelvény). A limonitos kifejldésü mészk kétféle keletkezését
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11. szelvény.

tételezzük föl. Lehet hidrotermális-metászomatikus szider't-képzdcs utólagos vegyi

átalakulása, vagy elsdleges, szingenctikus íerrokarbonát-üledék diagenetikus limo-

nitosodása. Átlagos vastartalma Simo B. elemzése szert: Fe^Os : 13,07%. Mikro-
szkópi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kzet sz'derit vegyi átalakulása

révén jött létre, ahol a primér szideritet ferrokalcitos, l'monitos szegély veszi körül,

majd apró üregekben limonitos szferolitok jelzik a íerrihidroxid ritmikus kicsapódását.

A mészk helyenként, különösen a Szárhegy É-i részén, valamint az ércbánya
30—39 m-es szintjében kisebb-nagyobb mértékben elkovásodott, am' az ércesedéssel

kapcsolatos hidrotermális folyamattal függ össze. A kzet mikroszkópi vizsgálatából

kitnik, a kovasav egyenltlenül, a mészk porozitásától függen átitatta, „kiszorí-

totta" azt, majd apró ürege : ben '/2 mm nagyságú és a „c“ tengellyel párhuzamosan
megnyúlt- kvarckristályok jöttek létre (IV. tábla 1. kép). A mészk kristályossága



délrl észak felé határozottan fokozódik, és különösen szembetn a „kristályosabb"

szövet az alatta lév agyagpala és b'tumenes-mészkvel szemben. Az elz irodalmi

adatok a felszínen lév kristályosmészk-összletet ennek a „kristályos", „ids" jellege

alapján helyezték az ópaleozoikumba (devon). A kristályosmészk középs, sárgás,

sárgásszürke, lemezes részébl mmdössze egy (meghatározhatatlan, bizonytalan

korall került ki, mely a korkérdés eldöntésére nem elegend.
C) A kvarcporfírt Polgárdi Ipartelep hatalmas kfejt ÉK-i fala tárja föl,

minek vastagsága 1
—8 m közötti ingadozik (1. fénykép).

a) kvarcporfir

b) kristályos mk
A kvarcporfir valószínleg a geofizikailag is kimutatott nagyobb mélységben

húzódó eruptív tömeg (gránit batolit?) mészkbe nyomult és azzal együtt ersen
megpréselt differenciációs terméke, apofizája. A kzet zöldesszürke, helyenként sár-

gásbarna, tömött szövet, melyben az ersen kaolinoscdott földpátokon kívül nagy,

kerekded kvarcszemek és itt-ott kifakult biotit-pikkelyek, valamint limonitos gócok
észlelhetk, melyek részben a biotit, részben valószínleg pirít elmá ! fásából jöttek

létre. Ezt a kzetet vegvelemzés és átfutó mikroszkópi vizsgálat alapján egyszeren
aplitnak írja V e ti dl A, de a helyenként ersen kaolinosodott volta miatt részleteseb-

ben nem vizsgálta. Elemzés adatait Sr J. alapján a következkben adja meg:

Si02

AI 2O3

TiO.

74,35%
17,35%
0,09%

ZrÖ, 0,33%
F.eaOi 0 .02%
FeO 0,47%
MnO nyom.
CaO 1,58%
BaO 0

,
01 %

M-go. 0,31%
K>0 2

,
20%

Na,0 1,25%
P>Oó nyom.
H,O+110 1,481%

H.0— 110 0,67%

Összesen: 100,11%
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A tömöttebb, kevésbbé kaolinosodott kzetrészek mikroszkópi vizsgálatában

a következket figyelhetjük meg: A kzet határozott szubvulkáni-effuziv szövet,
j

Ásványos összetételében a földpátok rendszerint teljesen átalakultak, ritkán találha-

tók ép földpátok, inkább osak az eredeti ásvány központi, tehát még át nem alakult

részének bizonyulnak. Uralkodólag a Na-tartalmú ortoklász-földpát, helyenként

karlsbadi ikerösszenövéssel, mutatkozik. A plagioklász-földpát alárendelt szerepet

tölt be. A földpátok elkaolinosodtak, vagy szericitté alakultak át. Porfíros elegyrésze

az uralkodó dihexaéderes kvarc és a ritkán ép biotit. A kvarc összetöredezett és túl-

nyomólag rezorbeálódott. A kvarcot szericit-kaolinos, s itt-ctt kalcitos-szferolitos

szegély övez. Apró üregeket helyenként másodlagos kalcit tölti ki.

C/kont és apatitot csak elvétve észlelni.

Színes elegyrésze a többnyire átalakult biotit, melybl utólagosan magnetit,
limonit és ritkábban hematit keletkezett.

Üjabb vegyelemzés és a számítások alapján a kzet Niggli rendszerében
biotitaplitgránitos magmának felel meg. Bár a Niggli-értékekben a „c“ érték ersen
kiugrik az utólagos kalcitosodás miatt, s az eredeti CaO-t az elemzésbl megállapí-
tani nem tudjuk, nem mond ellen a kzet kvarcporfírral való azonosításának. Ilyen

kvarcporfírra utaló kzetek Vendl A. és Földvári A. megállapításai szerint

a Velencei Hegységben egyaránt elfordulnak, ami joggal föltételezi az azonos
gránitosodással való kapcsolatát. Megfigyelésünk szerint, a felzites alapanyag, a por-

fíros szövet (bár hidrotermális folyamatok még inkább hozzájárultak ehhez), vala-

mint a reakciós szegély és összetöredezett dihexaéderes kvarc (utóbbi tektonizmus

eredménye is lehet) a magma szubvulkár.i és nem hipoabisszikus megmerevedésre
utal. Ennek alapján a kzetet nem aplitnak, hanem gránitporfír és kvarcporfír kö-

zötti átmeneti jelleg kzetnek kell mmsítenünk. A továbbiakban is a kzetet kvarc-

porának nevezzük. A kzet vegyi összetételében szerepl nagy CaO-tartalom, mint

jeleztük, tólagos kalcitosodás eredménye, s osak kis mértékben szerepel a plagio-

klász-földpát összetételében. A MgO, Ti02, MnO, FeO, s valószínleg a teljes Fe20 3
-

tartalcm is a biotithoz kapcsolódik. A kzet vegyelemzés adatait és Niggli-értékeket

a következkben adjuk meg:

Elemezte: Síim B. Xiggli értékek:

Si02
• . 70,77 % Mól. értékek : . .

.

si : 519

TiO .. 0,14 „ 2+ ti : 0,00061 -f
P.,0 . . 0,01 „ 0,1 P : 0,00003

aÍA . 13,9: „ _ ... 137 al : 47,33

t'e,03
. 0,57 ., 2 x. ., fin : 9,11

FeO . 0,30 4 c : 29,56

Mno . • 0,CI .. 0.1 alk : 14.00

-MgO • • . 0,59 .. 100,00 7°
CaO • 4.72 „ 84
K,0 • 3,12 „ k : 0,91
Na20 . 0..1 ., mg : 0,45
+H

20-(-C0.> . .

.

• 5,09 „ O : 0,27
-H/J • 0,84 .. c/fm : 3,23

100/9 % 286,1 Metszet : VIII.

A régebbi és az új elemzés közötti eltérés részben a feltárási viszonyok külön-

bözségével, a változó felszíni kilúgzással hozható összefüggésbe.

A kzet elkaolinosodása nem egyenletes. Legerteljesebben a kfejt DK-i

szárnyán észlelhet, ahol határozott hévforrásom nyomok vannak, ami az azzal járó

átalakulás kapcsolatát rögzíti.

A kvarcporfír határán seinilven érintkezési hatás nem észlelhet. Vendl A.

id. Lóczy nyomán aktinolil és tremoht elfordulást jelez, ezek azonban a jelenlegi

föltárásokban nem észlelhetk. A mészk itt azonos kristályos fokot árul el, mint a

terület távolabbi részén. Ez arra utal, hogy a kvarcporfír a gránit alacsony hmérsék
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és krisztalizátorokban nagyon szegény részlege, mely kontakthatást nem is válthatott

ki a mészk határán.

Ercbányászatilag eddig föltárt részeken a magmatizmusnak ilyen nyoma nincs.

Tektonizmus és ércesedés.

A földtani kifejldések elemzésénél jeleztük a két paleozoos-összlet anyagössze-

tételébl adódó egyenltlenül átalakult jellegét. A kzettani átalakulás, valamint az

ércesedés szoros kapcsolatban áll a szerkezeti formák kialakulásával, mely több tek-

tonikai mozzanat keretében jött létre. A részletes mszeres felmérés adatai szerint

szerkesztett szelvényeinkbl szembetnen kivilágl'k a terület enyhén gyrt jellege,

valamint a töltésrendszerek kialakulása. Legnagyobbmérvü gyrdés Poígárdi Ipar-

telep nagy kfejt ÉK-i falán látható EENy-irányban átbuktatott red képében, majd
a terület többi részén szerkezetileg összetöredezett ráncolódások mutathatók ki,

(III. sz. szelvény és 2. sz. felvétel.)

éíny
‘

' cox

S5C*

111. szelvény.

A terület id. Lóczy és Vendl A. által megállapított gyrt és összetöre-

dezett szerkezetét a szerkesztett szelvényeink részleteiben is igazolják. (IV. és VI.

sz. szelvények.)

Id. Lóczy Somlyóhegyrl közölt szelvényében ÉK—DNv-irányú „vastag-

padokban hirtelen szkül sz nklinálist“ látunk, melynek csak kisebb része mutatko-
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IV. szelvény.

zik a jelenlegi föltárásban. Méréseink id. Lóczy-x al szemben itt feide antikliná-

list mutattak ki.

A terület szerkezeti kialakulása intrakarbon gyrdéssel, és az azzal járó
átkristályosodással indult meg, mely az a s z t u r i a i fázisnak felelhet meg, s mely
a terület teljes kiemelkedését és ezt követleg a permi szárazföldi törmelékes üledé-

kek lerakódását eredményezte a csapásába es fülei Khegy és D-Balatonfelvidék
egész vonalán. Erre az idre rögzíthet az alsó és fels paleozoos-összlet metamorfó-
zisa is. A késbbi, fiatalabb mozgások a fels összlet merev rögében jobbára csak
törésekben nyilvánultak. A törések k'alakulásának idejét pontosabban rögzíteni nem
tudjuk, mindenesetre a fels karbontól a pannón-poszípar.nóniai mozgásokig a külön-
böz tektonizmus eredményei. Vendl A. Cloos- 1 idézve feltételezi, hogy az
„aplit“ szintektonikus gyrdéssel préseldött nemcsak az antiklinálisba, hanem a

szinklinálisba is. Jelenlegi föltárás és méréseink viszont azt igazolják, hogy a kvarc-

porig intruziója a gyrdést követ ÉNy—DK és ÉK— DNy-irányú törésvonal men-
tén történt. Feltehet, a kvarcporfír intruziója permi magmás ciklussal függ össze,

mivel anyaga általában a fels permi törmelékes üledékekben fellelhet. A földtani

kifejldések tárgyalásánál nem tisztáztuk a fels kristályos mészk-összlet korát. A két

paleozoos-összlet tektonikus érintkezése az ércbánya 39 m szint ÉNy-i vágatában ÉK-i
(45°—225°) csapású és 65°—70° délkeleti dlés sík mentén észlelhet, ahol a

mészk 15°/20° dlést mutat. Az akna kb. 50 m-nél ugyancsak a palasorozatot érte

el. (V. sz. szelvény.)
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A 39 m-es szint újabban kihajtott déli vágata hasonlóan a kristályos mészk-
és a palasorozat tektonikus érintkezését tárja föl, ahol 25°—205° csapású és ÉNy 70°

dlésirányú sík mentén a palasorozat magasabb szintbe került. Ez az új föltárás ’s

jelzi, hogy' a két paleozoos-összlet a p
:

kkelyezés után kisebb-nagyobb rögre tagoló-

dott, ahol a kristályosmészk nem összefügg sík mentén, hanem kisebb-nagyobb

ugrómagasságban helyezkedik el az alsó palasorozaton.

A kristályosmészk dlési adatai, a két összlet települési viszonyai nem jelz
; k

a két összlet áttolt helyzetét, hanem felételezi a krislálvosmészk a priori diszkordans

települését, majd a palasorozatra való pikkelyezését rögzíti. Ennek, valamint az
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elz fejtegetéseinknek alapján, a kristályosmészk-összleiet a íaunisztikailag igazolt

alsókarbónnál fiatalabb, felsökarbon képzdménynek tételezzük fel.

A kszárhegvi ércesedés részben a kvarcporíír, valamint a nem nagy mérték-

ben eltér pátkai ércelfordulással azonos törésrendszerbe tartozik. Az érc föltárá-

sát 1938 augusztusában Iparügyi Minisztérium Bányászati Osztálya végezte.

A kutatás a Szárhegy E-i részén, az akkori kfejtben észlelt galenit-impregnáció nyo-

mán indult meg egy déli irányban kihajtott 7°-os lejtés ereszkével. Ezt késbb egy

II. sz. északi irányban kihajtott ereszke követte, mely 80 m-nél az agyapalasorozatot

érte el. Mivel a mélyfúrás alapján a legnagyobbmérv ércesedés a két lejtakna

között mutatkozott, a fúrólyuk helyén függleges aknát mélyítettek, melybl 18—30

és 39 m-es vágatokat hajtottak ki. A 39 m-es szintben ers karsztvízbetörés jelent-

kezett, mely azóta is igen nehéz feladatok elé állítja a bányászatot.

Az ércesedés kialakulása az eddigi föltárások alapján apomagmatikus, vagyis
hiányzik a magmatesttel való szoros kapcsolata. Idrendi k'alakulása tekintetében

fiatalabb a kvarcporíír infúziójánál. Eddigi megfigyelések szerint genetikailag a

gránitos magmához kapcsolódik. Az ércesedés epihidrotermális—metaszomatikus
kifejldés, melyben a következ paragenetikai sorrendet különíthetjük el:

1. sziderit,

II. ezüsttartalmú galenit és fakóérc,

III. kvarc- és kalcit-kiválás.

Az érc „metaszomatikus“ jellegét a mellékkzet, a mészk fizikai és kémiai tulaj-

donságai szabták meg. így az érces oldat koncentrációjától függen, az ólomszulfid
kiszorította a mészkövet, és kisebb-nagyobb tömzs es lencse formájában települt bele.

A fakóérc részben a galenitot kíséri, esetenként „nagyobb
1
* földúsulást mutatva erek-

vékony telérek formájában jelentkezik. A galenit és a fakóérc eltér települési jellege

valószínleg vegyi és termodinamikai körülmények függvénye, mert határozottan
kimutatható a fakóérc fels szintekben való keletkezése, megjelenése.

Legerteljesebb ércesedés a nagy ÉK-i törésvonalat harántoló törésvona-
lak mentén észlelhet, melyek az érces oldatok szabad közlekedését b

:

ztosították.

Az ércesedés a f törésvonallal párhuzamosan húzódó és ettl kb. 10— 15 m-re
ÉNy-ra lév törésvonalig észlelhet. Azon túl az ércesedésnek semmi nyoma nincs.

Az ércesedést követleg a kristályosmészk-összlet az alsó karbon sorozatra pikkelye-

zdött, majd a késbbi intra, st posztpannóniai mozgások következtében DK-iránv-

ban felteheten nagyobb mélységbe zökkent. Az érctest intra és posztpannóniai Szök-
kenését és földarabolását az általános ÉK-irányú törésvonalak jelz'k, melyeket pan-

nóniai homok tölt ki, majd ezeket újabb törésvonalak harántolták.

Az érctest jelenlegi képre a fels szintekben cementációs-oxidációs zóna jelen-

létét tünteti fel.

Az érc mikroszkópi vizsgálata az ércesedés egyhangú lefolyását jelzi. A meg-
lehetsen homogén galenit fokozatosan szorította ki a mészkövet, illetve a szideritet,

majd utólagosan kvarc-erecskék harántolták, vagy öbölszeren nyomultak a gale-

nitba. A tektonikai igénybevétel következtében a galenit hullámos transzlációs szer-

kezetet árul el. Ahol a galenit mellett fakóérc is megjelenik, az apró szigetecskék

formájában lokalizálódott a galenit rovására. A galenitet, különösen a fels szin-

tekben, szivacsszeren anglezit felemésztette, majd apró üregeiben cerussít vált ki.

A fakóérces galenit érdekes, cementatív jelleg szövetet mutat. A galenit majdnem
teljesen anglezitté alakult át, a fakóérc átalakulása pedig a következ sorrendet

árulja el:

Fakóérc -> kalkozin-covellin ->

azurit -v malachit -*

termésréz -> cuprit.

A covellin hálózatos-pikkelyes szövet, s a kalkozinnal átmeneti állapotot rög-

zít. Azurit csak helyenként maradt meg, többnyire malachittá alakult át, mely

4 Földtani Közlöny.
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utóbbi nemcsak a primér érc mellett, hanem az ércmentes részeken is jelentkezik,
ahol idiomorf, megnyúlt lécek formájában apró üregeket tölt ki. Ilyenkor egyenl
kifejldés pozitív-negatív romboéderekkel és prizmalapokkal határolt mm. nagy-
ságú kvarckristályok kísérik. Bár a romboéderek egyenl kifej ldések, az ersen
megnyúlt hab'tus alacsony hmérsékü keletkezésére utal. (L. a IV., V. és VI.
tábla ábráit.)

A termésréz malachit átalakulása révén jött létre apró szigetecskék formájá-
ban, valamint a kvarc repedéseit tölti ki. A termésréz mellett helyenként idiomorf
cuprit. általában azonban cuprit övezi utólagos oxidáció folytán. A kovasav utólagos
kiválásával és kikristályosodásával a termésréz helyenként orientált összenövésben
jelentkezik a kvarc (1011) lapjával párhuzamosan. (L. a IV. tábla 4. ábrát.) A fakó-
érc átalakulásával felszabadult Sb 203 a galenit mellett bindheimit-szer ásvány-
nyá alakult át, mely kénsárga, sárgásvörös porszer bevonatként, valamint apró
földes-gumó alakjában jelentkezik a fakóérces galenit felületén, illetve azok
üregeiben.

Eddigi megfigyelések alapján, a kovásodás két egymásutáni fázisban történt.

Az els közvetlenül a szulfidos ércek kiválása után, a másik, a primér ércek oxidá-
ciója, átalakulása után, ahol, mint már jeleztük, a kvarc átalakulási termékeket
(malachit, termésréz) kísér, vagy vesz körül.

Az érc vegyelemzésébl kitnik, hogy 0,5— 1,0 és 0,40—2,00 g/t. aranyat
is tartalmaz. Az arany jelenléte szubmikroszkópos eloszlása miatt ércmikroszkóppaí
nem észlelhet. A paláshomokk és az agyagpala megiszapolt maradékában azon-

ban, a pirít mellett 1—2 aranypikkely volt észlelhet. Eddigiek alapján az arany
genetikai hovatartozandóságát eldönteni nem tudjuk. Valószínleg a kovásodással
függ össze.

Ami az ércesedés kiterjedését illeti, eddigi megfigyeléseink szerint az érces-

zóna csapásban a 228 A felé húzódik, ahol nagyobb harán'ttörés valószínleg meg-
gátolta az ércesedés jelzett csapásban való folytatását. A Somlyóhegy ÉK-i részén

lév legalsó kfejtjében id. Lóczy által is észlelt igen ritkán elforduló gom-
bost nagyságú galenitnyomok azt bizonyítják, hogy az ércesedés ezen a terület-

részen is nyomot hagyott ,eddig még ismeretlen mértékben.

Az érc metaszomatikus kifejldése meglehetsen nehéz körülmények elé

állítja a bányászatot, ahol a többé-kevésbbé szabálytalan lefutású érclencséket, töm-
zsöket, kisebb-nagyobb törések szabdalták föl. Megnehezíti még ezt ama körülmény
is, hegy az érctest a karsztvíz-szint alatt helyezkedik el, ahol DI\T y-i irányból számos
azonos törésvonal mentén ers vízbetörés észlelhet. Hidrológiailag a kérdés megol-

dása igen nehéz feladatnak bizonyul, mert, a két sziéi településébl láttuk: a) az

agyapalasorozat záróréteget alkot az érctartalmú kristáiyosmészk alatt, és b

)

a

karsztvíz-szinttel egymagasságban lév, és a kristályosmészk-öszlethez simuló
többnyire agyagos kifejldés pannóniai takaró meggátolja a karsztvíz szabad fel-

színi lefolyását.

Kétségtelenül megállapítható, az érctest DK-i irányban lezökkent, sajnos, ez

a körülmény sem jogosít föl benniiket vérmes reményekre.

Ezek a megfigyelések új megvilágításban hozzák ennek a területrésznek föld-

tani fölépítését és ércgenetikai körülményeit. A terület paleozoos kifejldésének tisz-

tázása nagyban hozzájárulhat a magyar föld paleozoikumának szintéziséhez, az érc-

genetikai körülményeinek és települési viszonyainak a fölismerése és részleteiben

való tisztázása viszont a gyakorlat vonatkozásában nyújt biztosabb támpontot.
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íí. Kmimi

JJamibie k eonpoey pyjooöpaaoBamin na MeeTopBJiiAeHHii

Ca5a^6aTah— Capxc^b

BospacT na.ieojoöcKHx nopoj Capxe^a HBJineTCH cnopnbiw BonpocoM c aoji-

roro BpeMsmi. B pe3yjibTaTe iiccjie&OBaHHÍi npoii3Be,aeHHbix b nponuio.M ro,ny

vaa.iocb peniaTb 3Tor Bonpoc- Abtop 3aunMaeTCH H3Jio>K6HHeM cbohx paöox. Py^o-
06pa30BaHae npOH3om.ao no er mhhhio b OTHOcirrejibHO He^aBHOe npeMH, b

CBH3H c HeoreHOBbiviH nocTMarMarviaTHqecKHMn HBJieHHHMu. Abtop ycTaHOBHJi

TaKroannesKai cBaaa o ooya;nHH3M b oxpyiKaopTH tlaTKa n c MercopojKflmiieM

anjiHTa b OKpyacHOCTii tlojirap/tH. ZJ-ia OKOHqaTejibHOro pemenHH Bonpoca Heoxo-
jjhmo aajibine bsctii nccji^/iOBaHHfl b 3toh oöJiacm

LES CONDITIONS GEOLOGIQUES ET METALLOGENETIQES
DU MONT SZAR DE SZABADBATTYAN.

pár J. Kis s.

La structure géologique et la compositi.on tecton'que de ce terrain, ainsi que
les circonstances metallogénétiques avant des rappcrts étroits avec celles-ci, ont été

pendant longtemps des questions non élusidées pár les auteurs hongrois. Des reeher-

ches géologiques et métallogénétiqnes faites récemment, ont éclairé en détail cette

question en suspens.

La structure géologique du terrain comprend, en partié prápondérant, des for-

matana paléozoiques, avec, en minorité, des formations pannoniques. La /óné
paléozoique se divise généralement en trois: la sér'e pa'.éozoiqueinférieure est fermé
de schiste argileux, de grés, de calcaire bitummeuse, et de quartzite, tandisque la serie

paleozoique super'eure est composée de calcaire cristalline a la texture et aux cou-
leurs variables. La fauné, trouvée exclusivement dans la série inférieure, se com-
pose de Foramiriiféres (Endothyra

, Nodosinella), de Briozoair.es
,
d 'Anthozoaires, de

Gastéropodes et de Brachiopodes art’culés: Productidae (P. longissimus Soiv.).

L’áge de la zne paléozogique inférieure est fixé pár les données faunistiques dans
le carbonifére inférieure aux développements maritimes, parti supér'eure de la

période viséenne.

La zne de calcaire cristalline, qui se situe au-dessus de la zne inférieure, et

d’oü l’on n’a pu extraire qu’un seul reste d’Antozoaire vaguement conservé, est, vue
sa situation géologique, une formation du carbonifére supérieure. Cette zne de

calcaire cristalline est percés, aux environs des établ'ssements industriels de Pcl-

gárdi, d’une veine de quartzporphvreux, produit — probablement — du vulcan :sme
permien inférieur.

La minéralisation, qui s’était produite sur ce territoire, est un développement

hidrothermal, métasomatique, appartenant á un systéme de cassures, parallelé á la

veine de quartzporphvreux. Du point de vue géochimique, la minéralisation s’était

produite du magma pranitique en trois phases: a) siderite métasomatique; b) galénite

et tetraédrite; c) cristallisation ultérieure de quartz et de calcite.

Pár suite de mouvements tectoniques ultérieurs (rhodano-roumains), les

corps métallique a été démembré et s’est affaissé en direct’on de Sud-Est.

4 *
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