
MANGÁNÉRC-NYOMOK A KSZEGI-HEGYSÉGBEN

LENGYEL ENDRE*

A Kszegi-hegység K-i felében ismert ércnyomok, részben prehisztorikus
leletek és kultúrtörténeti adatok alapján oxidos és szulfidos érc jelenlétére lehe-

tett következtetni. A régebbi és újabb felvételek is utaltak érc várható meg-
jelenésére, de szálbanálló ércnyom csak az 1952. évben Velem környékén végzett
érckutatások révén került napfényre.

A Velemtl Ny-ra es hegységrészben érces behintésü öv bontakozott ki,

fleg a Vidhegy körüli lejtkön, fillit és zöldpala kíséretében. A hegy K-i lejtin
3— 4 m mélyre bevágódott erdei utak feltárásai-

ból pirittartalmú kzetdarabok kerültek el.
A kutatóaknák mélyítését kilúgozott, lika-

csos kvarcitdarabok srbb jelentkezése alapján

indítottuk el a Boronkertben, ahol a kvarcit
üregeinek oxidos kitöltésébl, kioldott szulfidos

ércre is lehetett köyetkeztetni. Az aknából(21 db)
3—6 m mélységben szálbanálló, érces-kvarcitos

kzetdarabok kerültek felszínre..

Az els kutatóaknát a Boron-kert ÉK-i sar-

kában telepítettük s a 10 m-re lehajtott akna
szelvénye a következ :

1. 0,00 — 0,50 m, humuszos, palatörmelékes
erdtalaj

2. 0,50—2,50 m vörösbarna, agyaggá mál-
lott fillit

3. 2,50 — 3,25 m elbontott lemezes fillit

4. 3,25 — 6,50 in vörhenyes, mállott fillit, ki-

sehb-nagyobb kvarcitlen-
csékkel, érces kitöltéssel.

5. 6,50 — 8,00 m zöldesszürke, üde fillit, ér-

ces kvarcitlencsékkel

^ 6. 8,00 — 9,70 m yörösbarna, elbontott fillit,

límonitos-szulfátos fészkek-
kel

7. 9,70— 10,00 m téglavörös, elváltozott, zsí-

ros tapintású fillit, vas-
hidroxidos festéssel

A kutatóaknákból kikerült anyag igazolta, hogy
a felszín alatt 3— 10 m közti mélységben a pala

szétszórtan elhelyezked, néha bven érces kvarcit-

fészkeket zár magába. Régebbi, magánkutatások

(I V á n y i, M a c s e k) az ércet tévesen antimonitnak tartották s a köztudat-

ban is Így maradt meg. srégészeti kutatások a Vidhegy lejtin talált bronztár-

gyak és lepények anyagát szintén az itt bányászott ,,antimonittal” hozták kap-

csolatba. Közelebbi vizsgálatok alapján azonban az érc p i r o 1 u z i t n a k bizo-

nyult, melyben a színképelemzés mindössze nyomokban állapította meg az Sb

jelenlétét is.

• Eladta a M. Földtani Társulat Ásvány-kzettani Szakosztályának 1953. április 1-i szaküiéscn.

Mangánérces n.varclencsék
homokos agyag-fitlitben.-

Tcmbszelvény a-velemi Vid-
hegy DK-, lejtjérl.
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A terület földtani felépítése és hegységszerkezete

Velem környékét paleozói homokos, meszes-márgás-agyagos üledékekbl
és vulkáni tufából kristályos palává alakult fillit, kvarcfillit, meszes-csillámpala

és zöldpala építi fel. Kzettani vizsgálat szerint az átalakulás nem ers, a pala-

sorozat az epizónába tartozik. Az egyes rétegek váltakozásában ismétld üledék-
képzdési ritmus ismerhet fel.

A mélyebb szinteket általában fillit és kvarcfillit alkotja 50—60 m vas-
tagságban, felette meszes csillámpala következik. Eredeti mészanyagából erek-

ben, lencsékben kristályos kalcit vált ki. E lencsék gyakran tartalmaznak kvarcot
és piritet is. A velemi Bányaoldalon az 50 m vastag mészcsillámpala feküjét
100—120 m-es fekete pala, kvarcfillit és palás homokk sorozat alkotja. Válta-
kozásukban az egykori tengermélység ingadozása tükrözdik. E palák karbonát-
és csillámtartalma, valamint átkristályosodásának mértéke szeszélyesen vál-

tozó. Bozsok felé haladva (Középhegy, Sötétvölgy) a fed fillit és homokkpala
közé vékonyabb-vastagabb mészkpalarétegek illeszkednek. A Kalaposkö,
Szélesk lejtin zöldpala alkotja a meredek sziklafalakat. Vulkáni tufára utaló

zöldpala jelenik meg még a Vidhegy és a Wiesinger- (Mária-) major körzetében
is, kevés pirittel, kalkopirittel és fuchsittal, valamint malachitos-azuritos bom-
lási termékkel.

A fillit zöldes- vagy vörhenyesszürke, selymesen fényl, a felszín közelé-

ben gyakran zsíros tapintató, lemezesen szétes, helyenként kisebb-nagyobb
kvarcitlencséket zár magába. A fekete, fényes fillit-változat, bár széntartalmú,
nem igazi grafitpala. Már 500° C-on vörös-agyagos tömeggé égethet. Általában
a mangánérces övben a fillit ersebben elváltozott, itt színe vörhenyesbarna,
tapintása zsíros, könnyen fejthet. A kzettani megfigyelések szerint a pirit-

behintés s a paíásság síkjában elrendezett kvarcitlencsék kialakulása nem függ
össze ércképz folyamatokkal. Nem hidrotermális eredet, hanem az epizónális

kzetátalakulás közvetlen kísér jelensége. Lencsés szerkezet a Kszegi-hegység
palaösszletére mindenhol jellemz.

Velem környékén a legmélyebb, felszínen megfigyelhet képzdmények
a zöldpala és fillit, melyben' vékony mészcsillámpala közbetelepülések is talál-

1 hatók. Efölé kvarcfillit, préselt, pados homokk, feketepala borul. A Vidhegy

Í

tetöve , s a velemi Bányaoldal D-i oldala vastag mészcsillámpalából áll. E hegy-
ségrész elszórt ércesedése részben fiilithez, részben mészcsillámpalához kap-
csolódik.

•' A hegység szerkezetében két ftörésirány állapítható meg. Egy NyDNy—
I KÉK-i idsebb, hosszanti s egy ÉD-i fiatalabb, haránttörés-irány. Ez utóbbi
I a peremek neogén üledékeit is érte. A völgyek lefutása is hegységszerkezeti irá-

1 nyokat követ. A völgyek kialakulásában fontos szerepet visz a kzetminség.
I Bontott, laza kzetekben mélyebb völgyek vágódtak be (Vidhegy D-i és ÉK-i
i lejtje).

A hegység mai alakját erteljes törések alakították ki, melyeket több

^
fázisban nagyszabású redzés elzött meg. Az si, ÉK—DNy-i, varisztikus

li hegységszerkezeti elemek mellett a késbbi alpi redzés hatása is felismerhet.
I Ez utóbbi fként a D-i peremeken jelentkezik NyK-i izoklinális redzdés alak-

j|
jában. Azonos hajlású redzdés és térdráncok minden szintben felismerhetk,

? kialakulásukat fleg a kzettömeg képlékenysége befolyásolta. A képlékenyebb

^ agyagcsillámpala legtöbbször szimmetrikusan, a ridegebb mészkcsillámpala
I aszimmetrikusan gyrdött. Az uralkodó rétegdlés DNy-i, átlagosan 236—
( 242°/18— 20°.’ A vékonyabb mészcsillámpala betelepülések ersebben, a vastag-

!

pados rétegek kevésbbé gyrtek. Nagyobb flexurás törés a Kalaposktl ÉNy-ra
figyelhet meg, 200 m-es elmozdulással.

Velemtl É-ra, a Mária-majori zöldpalában meredek szárnyú szinklinális

állapítható meg, 58—65°-os dléssel. A redk magja legtöbbször mészfillit, a
szárnyak kzete „grafitos” és szericites pala, a teknben kvarcfillit jelenik meg.



!
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Yelemtl Ny-ra, a hegység központi részében bázisos eruptív kzetek nyomultak
a palák közé. Megjelenésük, egyes szerzk szerint, a szulfidos ércek képzdésé-

,

vei is kapcsolatba hozható.
Az eddigi megfi^elésekbl az a következtetés vonható le, hogy a Kszegi- ^

hegység kzettani felépítés és hegységszerkezet szempontjából inkább a Cseh-
;

masszívum elszakadt D-i ága, mint az Alpok K-i tartozéka. Nem illeszthet be i

szorosan sem az Alpok, sem a Kárpátok rendszerébe. Eltér alkotású hegységek
érintkezésén fekszik s ez magyarázza sajátos, különálló jellegét. Amig a hegj-^ség
E-i tömege az alpi gyrdésnek kemény magként ellenállott, a D-i részen a két-
féle szerkezeti elem keresztezdött. A D-i szárny hegységszerkezetileg bonyolul-
tabb. A hegység K-i pereme lehajlással és vetsorozattal bukik lépcszetesen
a fels-pannon agyag- és alsó-levantei homkrétegek alá.

Fontosabb érclelhelyek a Kszegi-hegységben

R: D0RFUN6ER

Jelmagyarázat:

1
- '•

1 Harmadkori üledék FiHit Zöldpala Szerpentin

A kszegi hegység ausztriai részének éretelepei \

Több jel arra utal, hogy a hegység Ny-i oldalán ismert oxidos-szulfidos \

ércelfordulásokhoz hasonlók a K-i lejtkön is keletkezhettek, habár itt a föld-
’

tani helyzet, a t. sz. feletti magasság, a hegységszerkezeti viszonyok némileg
eltérk.

A Ny-i oldal mangánérc-elfordulásainak s a jelenleg is müveit antimonit-
bányák irodalmának tanulmányozása, valamint az onnan küldött kzetanyag
vizsgálata alapján meglehetsen tisztázódott az ottani ércek keletkezése és el-
fordulási viszonya.

A szalónaki (Neustift, Bergwerk, Kurt), bányák antimonérceinek kísér
kzete lágy, kékesszürke, zsíros tapintású, grafitos mészcsillámpala, melynek
fedjében egyez településsel kloritpala és fillit, fekvjében mészcsillámpala
foglal helyet. A palaösszlet általános dlése DNy/20°. A szulfidércek nagyjából
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a mészcsillám- és kloritpala érintkezésén helyezkednek el. A két képzdmény
lefutása párhuzamosan hullámos, vastagsága 20— 60 m. Neustift és Schlaining

között 3— 5 km hosszú, a palákat átszel telér halad végig, többszöri oldal-

elágazással. Két ftelér van, kissé eltér 65— 75° és 60— 70°-os dléssel; a két
telér DK-i irányban találkozik s egyetlen telérré egyesül. Ez áttöri a mész- és

kloritpalát, st a fed csillámpalát is, de csak a kloritpalában érctartalmú, a

többi kzetben medd (kvarcitos-kalcitos, helyenként baritos).

A telérhasadékot 2—50 cm-es, uralkodóan vaskos-tömeges, helyenként
kristályos antimonit tölti ki, néhol bséges limonit kíséretében. Üregek, druzák
ritkán fordulnak el. Kísér ásványok : kvarc, kalcit, hintett pirít és barit.

Az érc a telér mentén szabálytalanul oszlik meg : a szulfidtartalom növek-
szik-csökken, néhol a telér teljesen ki is ékeldik. A kísér palazóna lágy, bom-
lott, sárgás-vöröses. A hasadékrendszer metszéspontjaiban az érces kitöltés

jelentsen feldúsult. A neustift-kurtwaldi ércvonulatot fiatalabb szerkezeti moz-
gások darabolták el és szintbeli eltolódásokat okoztak. A telérek legnagyobb
vastagsága 1,50 m. Átlagban 20—30 cm. Vannak telepszer elágazások is,

melyeknél az érc a pala lapjai közé nyomult s a palásság síkjában elnyúlt lencséket

alkot. A goberlingi lelhelyen kvarcit-fillit, agyagpala a kísér kzet, máslrol

homokk vagy konglomerátum. A bezáró kzet tehát teljesen azonos, ami az
ércképzdésnek a hegységképz mozgásoknál fiatalabb korára utal.

Az antimonit a magasabb szintekben különböz Sb-oxidokká alakult át.

A szalónaki bányákban e másodlagos érceket fejtik. Az ausztriai antimonérc-
telepeket, viszonylag magasabb szintekben, vas- és mangánércek is kísérik.

Mangánérc fordul el a Kis Plischa D-i és DNy-i lejtin ; Schönautól D-re, Mönch-
meierhof (Barátrnajor)-tól ÉK-re, Rumpersdorftól ÉÉNy-ra, Goberlingtl K-re,

Königsbrunntól ÉNy-ra s több más helyen. A mellékkzet zöldpala, vagy kvarc-
fillit. A zöldpalában egyébként limonit és pirít jelenik meg. Limonit Áltschlaining-

tól K-re és ÉK-re, Rauriegeltöl ÉNy-ra
;

pirít Königsbrunn környékén, a szer-

pentintömeget borító kloritpalák kíséretében fordul el, fleg ÉÉNy—DDK-i
törésvonalak mentén.

A hegység K-i oldalán ugyancsak kvarcfillitben jelenik meg a Mn-érc és

limonit, zöldpala szomszédságában. így limonit Kszegtl ÉNy-ra, a Gyöngyös-
patak jobbpartján, továbbá a hegység É-i peremén Pálkútnál, D-en Rrotriegel-

nél. A velemi Vidhegy K-i lejtjén piroluzit és limonit.

A Velem-környéki érckutatások célja az volt, hogy az osztrák érctelepekkel

azonos, szerkezeti és kzettani viszonyok esetleges felismerével határozottabb
nyomokat hámozzon ki. A velemi Vidhegy DK-i lejtjén mélyített kutatóaknák
egyelre csak kvarcitlencsékhez kapcsolódó piroluzitot tártak fel.

Ércképzödési és teleptani viszonyok

A Kszegi-hegység Ny-i oldalán lév érctelepek, antimon-mangán-rézércek
keletkezési kérdései már a múlt század 70-es éveitl foglalkoztatták a kutatókat.

Schnablegger (1) szerint érchozó a mész volt. Az antimonércet
karbonkorú vegyi üledéknek tartotta.

V a c e k (2) az ércet kloritpalával hozza összefüggésbe. Szerinte az Sb-
érc elsleges, résztvett a fiatalabb hegymozgásokban, ezétt a nagyobb anti-

monit-oszlopok hajoltak, siklatás révén görbültek. Elsdleges a kvarc és pirít

is, mely a telep-teléreken kívül a palássággal egyez, néha attól eltér fészkek-
ben is megjelenik.

S c h m i d t (3) szerint a neustifti és goberlingi érc kisebb-nagyobb fész-

kekben, erekben fordul el, mindig bséges kvarccal. A szulfidérc megjelenését
illeten a fillit-csoportba' tartozó kloritpalának tulajdonít fontosságot. A kurt-
waldi grafitos palában az Sb-ércet kvarcon kívül cinnabarit, pirít, kalcit kíséri.

Hinterlechner (5) az antimonérc képzdését karbonkorinak tartja

s a schlainingi (szalónakii elfordulásokat részletesen ismerteti. R a n d a t (6)
a Kszeg-Rohonci hegység Ny-i részének földtani felépítését, hegységszerkezetét

25 Földtani Kö/lönv — 8,6
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tanulmányozta. A mangánérc a hegység Ny-i és É-i lejtjén fleg grauwackehoz
kapcsolódik s kolloidális oldatokból csapódott ki. Fleg kvarcit üregeiben helyez-
kedik el, gyakran porszer.

R 0 c h a t a (5) a schlainingi bányamvek egykori igazgatójának adatai, H i n-

terlechner szerint, bár nem közölte, igen értékesek. A fed kloritpalát rések, i

hasadékok járják át, s ezeket tölti ki az Sb-érc. E repedések a feküt alkotó mész-
*

csillámpalába is behatoltak s érctartalmúak. Másodlagos jelleg feldúsulás a
résrendszer metszpontjaiban következett be.

1947—48 évi felvételi jelentéseikben Földvári, Noszky, Sze-
bényi. Szentes (8) a bonyolult felépítés hegység szerkezetérl, kzet-
tanáról s hasznos nyersanyagairól összefoglaló képet nyújtottak. A velemi
mangánércelfordulást nem említik. ,,Antimonitos”-telértörmelék^t a Vidhegy
K-i lejtjén találtak, de ezt odahordott anyagnak tekintették. Kutatásaik szál-

ban álló érc feltárására nem terjedtek ki. '

A Vidhegy DK-i lejtjén végzett kutatásokból és ásvány-kzettani vizs-

gálatokból a következ megállapításokat szrhetjük le :

A feltárt Mn-érc eredete szorosan összefügg a Kszegi-hegység kzeteit
létrehozó karbon tengeri üledékképzdéssel. Az ércet bezáró selymes pala, kvarc- •

fillit, kzettani jellege alapján, ingadozó mélység partközeli sávot jelez. A Mn-
tartalom bizonyos fokú feldúsulása helyenként már e sekély tengeri üledékekben
bekövetkezett. A közepes méret és ionpotenciálú Fe- és Mn-ionok a lepusztulás
öveiben felszabadultak s a parti meszes-agyagos-homokos üledékekben halmo-
zódtak fel. A lúgos vízben a közeg redoxpotenciáljától és pH-jától függen, a
könnyen oldódó Mn- és Fe-vegyületek aránylag hamar kicsapódtak.

Az üledékekbl a hegységképzdés késbbi fázisaiban különböz típusú í

epizónális fillitsorozat alakult ki (agyagfillit, kvarcfillit, mészcsillámpala stb.). _•

A préseldésnek lassanként enged, palás szerkezetet felvev üledéksorban
emelked hmérséklet kovasavas oldatok keringtek, amelyekbl a kvarc és a
különböz Mn-oxidok egyszerre vagy közel egymásután váltak ki. A nagyobb

'

kvarckristályok néha töredezettek s a képzdött résekbe Mn-oxidos oldat

hatolt. A könnyen oldódó Mn-vegyületek még oldatban voltak, amikor a kvarc
már kristályosodni kezdett. A vidhegyi mangánércterületre jellemz mangános
kvarcitlencsék kialakulása a palásodó kzetekben fokozatos átalakulás folyamata
alatt ment végbe.

Az oxidos Mn-ércek keletkezésein következ fázisokban zajlott le:

1. Bázisos és ultrabázisos eruptív kzetek szerpentinné alakulása mély-
hidratáció útján.

2. Fe—Mn-tartalmú színes ásványok elbomlásakor szabaddá vált nehéz
fémionok vándorlása a peremi medencék üledékeibe.

3. Lúgos oldatból oxidércek elsdleges felhalmozódása az agyagos-meszes-

homokos üledékekben. Üledékes mangánfelhalmozódás a szerpentintömeg lejtin,

a vonulat csapásirányában.

4. Az üledékek epimetamorfózisa. Kovasavas, fémtartalmú oldatok ,

szivárgása. A Mn-érc másodlagos feldúsulása a palásság síkjában elhelyezked

fészkekben, lencsékben, telérekben a kering oldatokból.

5. Az érces palaösszlet újabb gyrdése késbbi hegységképz mozgások
hatására.

A velemi Mn-érc eredete a Kszegi-hegység töbhi peremi elfordulásához,

hasonlóan, epizónális metamorfózissal függ össze. Hasonló eredet Mn-feldúsulás

van pl. az Ardennekben szilúr-palákban.

Szembetn jelenség, hogy a velemi Mn-érc mészcsillámpala környezetben .

dúsult fel, ami megersíti az újabb vizsgálatok eredményeit. S u 1 1 i v a n (7)

megállapította, hogy a mangán - COi-tartalmú vízben ötszörte jobban oldódik,

mint CO 2 mentesben. A metamorfózis folyamata alatt kering hévvizek CO 2
-

tartalma meggyorsította a Mn kioldódását az üledékekbl. Felhalmozódás ott
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íj
következett be, ahol a Mn-tartalmú oldat útját vízrekeszt, agyagos üledékek
zárták el. Valóban a velemi Mn-érc lágy, selyemfény agyag- és mészagyagfillit

fels szintjében dúsult fel, szétszórt lencsék alakjában.

Karbonátos oldatokból, mint ismeretes, nem képzdik közvetlenül kris-

tályos Mn-oxid. Híg oldatból elbb ion-diszperz fázisban oxihidrát, majdkolloi-
dális oxid-szól keletkezik s ebbl válik le, bséges 0 jelenlétében, az oxid vagy
szuperoxid. Általában elbb MnO, majd MnO^ képzdik. A velemi Mn-érc el-'
fordulások (manganomelán, piroluzit) e folyamatokat rögzítik.

Mállás folyamán a Fe (OH),-szól pozitív, a Mn (OHji-szól negatív töltést

nyer. Az elbbi anionokat, az utóbbi kationokat adszorbeál. Ezért fordul el,
‘I hogy oxidos, hidroxidos Mn-ércekhez gyakran Ba, Li, Co, Cu, Pb járul.

Metamorfózis alatt más a Mn magatartása, mint a Fe-é. A vasvegyületek
oxidokká (magnetit, hematit), vagy szilikátos, esetleg karbonátos ásványokká
alakulnak. Okkerré válásuk utólagos mállási folyamatok eredménye. Á Mn
kovasavas oldatokban vándorol, s ha a fizikai-kémiai viszonyok megfelelek,
kvarccal egyidejleg válik ki, amint ezt a Velem-környéki elfordulásoknál
tapasztalhatjuk.

A velemi kvarclencsék mérete, kivételesen éri el az 1 m-t. Hossztengelyükkel
a palásság irányában helyezkednek el. Néha az egyszintbe es lencséket vékony
kvarcerek kapcsolják össze. Résztvettek a palaösszlet gyrdésében is, tehát
anyaguk rejtetten képlékeny kzetben halmozódott lencsékké. Késbb, mint
kemény magok, a redképzést is irányították.

Színképelemzés a velemi Mn-ércben antimon jelenlétét is kimutatta.
A recski ércvizsgáló laboratórium a beküldött mintaanyagban 1% Sb-t álla-

pított meg.

Eddigi kutatásaink csak a felszínközeli oxidációs övre terjedtek ki, szulfid-

ércet nem érintettek. Már régi szerzk is utaltak rá, hogy ha szulfidérc (anti-

monit, stb.) a K-i oldalon is elfordul, ez a Ny-inál, ismert hegységszerkezeti okok
miatt, mélyebb szintben jelentkezhetik. Szulfidos ércesedés, osztrák példák
alapján, esetleg a Vidhégy körüli zöldpala kíséretében, azok mélyebb szintjei-

ben remélhet.

jísvánjüani vizsgálatok

j
A velemi Vidhegy mangánérce két élesen elhatárolódó típusra különíthet

(

el ; 1 . kristályos, szemcsés-lemezes piroluzit és 2. laza, porszerü manganomelán,
ill. kriptomelán.

1 Az érc kristályhalmazai kisebb-nagyobb üregekben jelennek meg. A táblás

{ kristályok mérete általában 1—2 mm. Kivételesen 5—6 mm-es lemezek is elfor-
i dúlnak. Szürkés-fehérek, ezüstös fémfények, néha barnás, vagy kékes, acélszürke

^
árnyalattal. A kristályok gyakran sugaras csoportokba rendezdtek s ilyenkor

t antimonitra emlékeztetnek. Eddigi félreismerésüket fleg ez okozta. A nagyobb
í kristályegyének széleiken szétforgácsoltak.

A mangánérc elfordul 5—6 m-es mélységben 20—60 cm átmérj, sza-
: bálytalan fészkekben is, melyeket barnás-fekete, porló Mn-ásvány tölt ki. Á fekete

> anyag manganomelánnak, a barnás, szennyezett rész kriptomelánnak bizonyult.
' Mindkett olyan mangánoxid, mely kolloidális alakban csapódott ki s vizet is

J tartalmaz. Néha üregek falát vonják be bársonyos bevonatként,

j

A kristályos mangánérc mindig fehér, lilás, vagy sárgás-fehér kvarccal
szövdik össze. A lencsék friss törési felületén hártyaszer, lemezes bevonatok
észlelhetk. E jelenség azt bizonyítfa, hogy a kvarc megszilárdulásakor a mangán-
vegyület még oldatban volt. Lencsékben a hosszú oszlopos kvarckristályok vagy
csoportok mechanikai hatásra összetörtek s a szabálytalan lefutású részeket
piroluzit tölti ki. Egyes lencsék körzetében sajátos, laza, fehér-sárga-téglavörös
bomlási termékek találhatók.

-. 5*
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Összefoglalás

A Vidhegy DK-i lejtjén 4—10 m-re mélyített 21 kutatóakna mindegyiké-
ben sikerült érctartalmú kvarclencséket feltárni. A lencsék érce uralkodólag
piroluzit. Néhány aknában szabálytalan fészkekben laza, fekete manganomelán
és rendkívül finomszem, szennyezett kriptomelán került napfényre. Ez utób-
biak fém Mn-tartalma 49,19%. (Elemz : G u z y K. - n é.)

A kutatóaknákat az átlag 240/20° dlés lejtn telepítettük, egymástól
40—50 m távolságra, ÉNy— DK-i csapásban. Az érclencsés telepvastagság K-i
irányban növekszik.

Megállapítható, hog>" a Kszegi-hegység K-i és Ny-i lejtin lév Sb- és

Mn-ércek eredete eltér. A Ny-i lejtkön mutatkozó Sb-érc túlnyomó része a
palaösszletet 60— 70°-os dléssel átszel telérekben jelenik meg. Keletkezésük
nyilván utómagm.ás mködéssel függ össze. Több kilométeres törésvonalak men-
tén váltak ki kisebb hmérséklet hidrotermákból. A jugoszláviai antimon-
ércek is szerpentinekkel vannak genetikai kapcsolatban. A telérek folytonos-
ságát utólagos hegységszerkezeti folyamatok szakították meg.

Az újharmadkorú vulkánosság (fleg bazalt, andezit), régebbi feltevésekkel

ellentétben, nem tekinthet ércszállítónak, mert az ausztriai és dunántúli bázisos

kitörési kzetek sehol sem hoztak felszínre számottev szulfidos érceket.

Velem környékén, a Ny-i oldal ércelfordulásaihoz hasonlóan, oxidos
mangánércváltozatok kerültek napfényre. Minden valószínség szerint bázisos

eruptivumok színesásványainak bomlási termékei s mint ilyenek már a kristályos

palák eredeti üledékanyagában felhalmozódtak. A késbbi metamorfózis folya-

matai alatt a fémvegyületek nagyrésze újra mozgékonnyá vált s a palákká
alakult üledékekben, a palásság síkjával párhuzamosan, lencsékben, fészkekben
halmozódott fel. Szállító közegként kovasavas oldatok szerepeltek. Az érc szét-

szórt kifejldése miatt nem mürevaló. Keletkezés szempontjából a vidhegyi
Mn-ércelfordulás a hegység Ny-i és É-i oldalán nagyobb számban jelentkez,

de kétségkívül azonos eredet mangánoxid felhalmozódások K-i ismétldése.
A Vidheg}^ DK-i alján, a község Nj'-i végénél vasokker-kiválású forrás is

fakad. Anyaga a mangánéval rokon eredet, a palák vastartalmú ásványainak
bomlási terméke.

A metamorf kzetövek ásványos összetételének különbözségét elsdleges
anyagi adottságokon kívül egj'es elemek, illetleg vegyületeik migrációja idézte

el. Ennek következménye bizonyos fémvegyületek helyenkénti feldúsulása.

A nehéz fémionok (Fe, Mn) már eredetileg sem egyenletesen oszlottak el az üle-

dékekben, hanem bizonyos meghatározott kzetfajtákban vag>^ azok kíséretében

másodlagosan dúsultak fel.

Az aránylag közepes méret és ionpotenciálú Fe- és Mn-ionok már a lehor-

dási területek mélyebb szintjeiben kicsapódtak s hosszabb id alatt feldúsultak.

Megállapítható, hogj' a mangánérc f kísérásvánj^a fehér kvarc s ez szoros

kapcsolatban van az érckiválással. A kett együtt vándorolt s helyezkedett el

a palássági lapok közé ékeld lencsékben. Az érces kvarclencsék olykor össze-

függ lencsesorokba rendezdtek s a késbbi gyrdésekben is résztvettek.

A kvarc legtöbbször kataklasztos, a törések réseibe mangánoxid hatolt.

A velemi érckutatás tisztázta a téves, antimonit jelenlétére utaló feltevé-

seket. Antimonitnak a hozzá hasonló lemezes-sugaras piroluzitot tekintették.

Ilyen értelemben a Vidhegy nagyhír antimonbronz-öntvényeinek kérdése is

új mag}’arázatra szorul. Ha ugyanis az antimonbronz helj kohászatát el is

fogadjuk, amit világszerte ismert leletek (10) igazolnak, valószín, hogy nemcs^
a rezet, hanem az antimont is máshonnan szállították. Az antimonitot talán

a szalónaki lelhelyrl.
A kutatásokkal az ércnyomok képzdési és települési körülményeit alapo-

sabban megismertük. Továbbiakban az ausztriaihoz hasonló hegységszerkezeti

és ásványképzdési viszonyok kipuhatolása fontos, esetleges szulfidércek fel-

derítése célj^ól.
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JlCHrbC-Tb 3. :

MecTopoM<AeHHe MapraHueeoH pyAW b KécercKHX ropax

Ha ociiOBamm c.ieAOB pyflbi b KécercKiix ropax f)bbaa iiaMara paaneAKa iia pvAi>i.

Abtop oniicbiBaex reononmccKvio cxpyKTypy ii TeKTommecKiie ycnoBiiJi oöjiacxH. Oh
aamiMaexcH yc,xoBHH,MH renexiiKii pyA, Kaic ii saHOKaAiii ii npnxOAHx i< aaKJUOMemno,
Mxo BCK'pbixaM xyp({)aMii AuipranueBaH pvAa xeciio CBHoaHa c nepxHeKapfioiionbiM Aiop-

CKHAi ocaAKOofípaaoBamieAi. B c.iaimax b bhac -thiib ii rne3A BCxpeMaioxcíi iiHponio-

311X II AianraHOAieJiaii (i<pimxoAie.iaii). Oh ii3.iaraex reojioniuecKiie npoueccbi, npoiicxo-
AiiBiBiie B necKO.TbKiix (Jiaoax.

An Oceurrenee of Manganese re in tho Kszeg Mountains

by E. LENGYEL

The Eastern Part of the Kszeg mountains consists of phyllites, quartz-
phyllites, calcareous mica schists and green schists, converted int crystalline

schists from paleozoic sandy calcareous-marly sediments and volcanic tuffs.

The crystallization does nt reach a great extent and the schists belong to
the rangé of the epizone.

In the environs of the viliágé Velem the deepest level is formed by green
schists and phyllites. The oxide and sulphide ores of this part of the mountains
are attached partly to phyllites, partly to calcareous mica schists.

In the structure of the mountains there can be determined two principal

fracture lines, one of which is an older longitudinal fracture directed from WSW
to ENE, the other a younger transversal one directed from N to S. The present
shape of the mountains has been developed by intensive folding and later on by
fracturing. The Kszeg mountains are sooner a detached part of the Bohemian
massif, than an Eastern part of the Alps.

The genetic and depositional conditions of the Eastern wing of the moun-
tains are identical with those of their Western part. The disclosed manganese
re is closely connected with the marine sedimentation of Upper Carboniferous
age which produced the Kszeg—Rohonc mountains. The enrichment of the
Mn-content has regionally already taken piacé in these n''ritic sediments.
In the zones of erosion the Fe and Mn ions, having a médium radius as well

as a médium charge, came off and accumulated in the sandy-calcareous-clayey
sediments of the shore. In accordance with the redox potential and the p/f of

the médium the easily forming compounds of Mn and Fe precipitated relatively

quickly in the basic water.

In the course of orogeny the sediments metamorphosed int epizonal schists

and at increasing temperatures quartz and Mn-oxides precipitated from the
circulating siliceous Solutions. During the metamorphism the Mn-ore,
together with the quartz, crystallized in the form of lenticular bodies.

In the prospecting shafts, having an average depth of 10 m, there have
been unearthed crystalline pyrolusite and loose, powdery mangáno-
mé 1 a n (cryptomelan). The latter appears in irregular pockets of 50—60 cm
and does nt contain quartz. It precipitated in colloidal form and contains somé
water too. The content of metallic manganese amounts to 50% ;

converted int
MnO the value totals 77%.

The prospecting in Velem has cleared the opinions on the re of this occu-
rence as well as the geochemical processes of enrichment and established the
generál direction of subsequent researches.
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