
BALÁNBÁNYA KÖRNYÉKE BÁN YAG EO LÓGIAI VISZONYAI
Irta : dr. F ö l d v á r i  A l a d á r  és dr. P a n t ó  Gábor.

(i színes földtani térkép, 3 térképvázlat és 3 szelvény)

I. B e v e z e t é s .

Balánbánya a Hagymás-hegység nyugati lábánál, az Olt völgyének 
felső szakaszán fekszik. Az irodalomban erre a vidékre vonatkozó adat, 
különösen ami a kristályos kőzetekre vonatkozik, nagyon kevés talál
ható; részletes földtani térképezését pedig csak mostani kiküldetésünk
kel kezdtük meg. A Hagymás-hegységtől északra lévő területről, a 
Tölgyes-szoros környékéről nemrég jelent meg A t a n a s i u  I. leírása : 
Récherches géologiques dans les environs de Tulghes, district Neamţu. 
Anuarul Inst. geol. al României XIII. 1928. A ditrói eleolitszienit masszí
vum környékéről K o c h  A.: A ditrói szienittömzs kőzettani és hegy
szerkezeti viszonyairól. (Értekezések a Természettudományok Köréből. 
IX. 2. szám, 1879.) M a u r i t z  B. : Adatok a gyergyó-ditrói szienit
tömzs kémiai viszonyainak ismeretéhez. (Mat. és Természettud. Ért. 
X X X . 1912.) M a u r  i t  z B.-V e n d 1 M.: Adatok a ditrói szienit- 
masszívum abissziküs kőzeteinek ismeretéhez (Mat. és Természettud. 
Ért. XL. 1923.) M a u r i t z  B. - Ve ndl  M.— H a r w o o d  H. F.: A ditrói 
szienit újabb típusai. (Mat. és Természettud. Ért. XL. 1923.) M a u r i t z
В. — V e n  dl  M. - Ha r wo o d  H. F.: A ditrói szienit további petrokémiai 
vizsgálata. (Mat. és Természettud. Ért. XLI. 1925.) M a u r i t z  B. : 
A magmatikus differenciáció a ditrói és a mecseki foyaitos kőzetekben. 
(Mat. és Természettud. Ért. XLI. 1925. V e n  d l  M. : Telérkőzetek a 
ditrói nefelinszienit masszívumból. (Mat. és Természettud. Ért. XLIII. 
1926.) című régibb dolgozatokon kívül S t r e c k e i s e n  A.: Über das Ne
phelinsyenitmassiv von Ditró. (Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beilage- 
Band 64. Abt. A. Brauns-Festband, 1931.) című munkája érdekes, 
melyhez a vidék átnézetes földtani térképvázlatát is mellékelte. 
A Hagymás-hegység mezozoikumára vonatkozó klasszikus H e r b i c h  
F: A Székelyföld földtani és őslénytani leírása (Földtani Int. Evk. V. 
1878.) és N e u m a y r  M. : Die Fauna der Schichten mit Aspidoceras 
acanthicum (Abhandl. d. kk. geol. Reichs-Anstalt. V. 1873.) munkákon 
kívül V a d á s z E. : Földtani megfigyelések a Persányban és a Nagy
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hagymásban. (Földtani I. Évi jelentése 1914-ről.) S z e n p é t e r y  Zs.: 
The copper ores and diabases of Transylvania. (Economic Geology XIX. 
1924.) C h e l a r e s c u :  Nöte sur le gisement cuprifère de Balan. 
(C. R. de l ’Inst. des Sciences Roumaines. III. 1938.) é s M a c o v e i  G. : 
Aperçu géologique sur les Carpates orientales, A t a n s i u l .  : La masse 
cristalline et les dépôts mésozoiques des Monts Haghimas, továbbá 
M a c o V e i G.-A t a n a s i u I. : La zone interne du flysch dans la région 
des vallées de la Bistricioara et du Bicaz. (Association pour l ’avance
ment de la géologie des Carpates. Deuxième Réunion en Roumanie,1927.) 
művekben találunk adatokat Balánbánya környékére vonatkozólag.

Mi a vizsgálatainkkal elsősorban az ércelőfordulás és a kevéssé 
ismert kristályos kőzetek tanulmányozását kezdtük meg. Már a rendel
kezésre álló rövid idő alatt is sok alapvető fontosságú megfigyelést tehet
tünk, ezek alapján elhatároztuk e vidék részletes kőzettani és földtani 
feldolgozását.

A bányageológiai és kőzettani tanulmányokon túlmenően a terepen 
olyan tektonikai problémák is felmerültek, melyek döntőek lehetnek a 
Déli és Északi Kárpátokat összekötő terület hegyszerkezete szempont
jából. Kötött munkaprogrammunk miatt nem dolgozhattuk ki ezeket a 
problémákat, azonban reméljük, a jövőben alkalmunk lesz a terepmunka 
folytatásánál a hegyszerkezeti kérdések kidolgozására is.

A felvételi munka két részre tagolódott, egy hónapig együtt dolgozva, 
az első tájékoztató bejárásokat végeztük a bányában és a felszínen, 
továbbá részletesen fölvettük azt a háromszögalakú területet, melynek 
északi oldala: Egyeskő, Gyengeménes-patak, Franci-patak (az 1 : 25.000 
térképen tévesen Müller-patak néven szerepel), Irottkő vonala. Keleti 
oldala: Öcsémtető csúcsa, Andrássarok-gerinc, Szimin-patak. Nyugati 
oldala az Irottkő, Bánya-patak, Benkőreze, Várbükk csúcsa vonal volt. 
Ezalatt dr. P a n t ó G á b or megismerkedett az intézeti módszerekkel 
és a terület képződményeivel, úgyhogy azután további i'5  hónapig 
dolgozva, részletesen fölvette a járható földalatti feltárásokat és kiegé
szítette a felszíni térképezést is.

Természetesen, a részletesen térképezett területen kívül is végeztünk 
megfigyeléseket tájékozódó szelvényezések során. II.

I I .  A t e r ü l e t  f ö l d t a n i  s k ő z e t t a n i  f e l é p í t é s e .

A rendszeres leírás áttekinthetősége és érthetősége érdekében 
H e r b i c h ,  S t r e c k e i s e n ,  A t a n a s i u  térképei alapján, kiegé
szítve azt saját megfigyeléseinkkel, a mellékelt áttekintő földtani 
térképvázlatot szerkesztettük a Gyergyói-havasok középső részéről. 
Ezen a térképen jól kidomborodik Balánbánya távolabbi környékének 
észanyugat-délkelet irányú vonulatokban elrendezett zónás felépítése.
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A  részletes leírást e térképvázlaton feltüntetett zónabeosztás alapján 
tagoltuk.

I. zóna. A fiatal harmadkori andezit lávákból és vulkáni törmelék- 
kőzetekból álló Kelemen-havasok, Görgényi-havasök és Hargita vonu
lata határolja nyugaton a Gyergyói-havasok kristályos területét. Az érint
kezésihatáron helyezkedik el a Gyergyói-és Felcsíki-medence. Ezek kelet 
határvonalán a Gyergyói-havasok kristályos palái hirtelen leszakadnak, 
létrehozva a medencék depressziós területét. E peremi depresszió (átte
kintő térképvázlat II. zónája) mentén törtek fel az I. zóna fiatal harmad
kon andezit vulkánjai.

Az andezit vulkáni anyag helyenkint a medencéktől keletre is meg
található a kristályos pala területén mint borító lepel (térképvázlat la  
jelzése), sőt Borszék környékén a kristályos palákat áttörő andezit
vulkánok képében is. A Gyergyói- és Felcsiki-medencék közti hegy gát is 
andezitekből áll. Űgylátszik, a medencék beszakadása az andezit 
vulkáni működése után is folytatódott.

Az I. és II. zóna a tárgyalandó Gyergyói-havasoknak csupán elő
terét képezi. Annál fontosabb számunkra a III. zóna, mely már a Gyer
gyói-havasok kristályos vonulatai közé tartozik. Ezt a III.  zónát a ditrói 
szienit-masszívum (térképvázlaton A.) és kontakt köpenye képezi. A szie- 
niten és telérkőzetein kívül e vonulat felépítésében sötétszínű, többé- 
kevésbbé durvaszemű kontaktpalákból, fekete grafitos és kvarcit palák
ból és ezekre diszkordánsan települt kontaktmetamorf márványokból 
álló rétegcsoport vesz részt. A kontakt palák a szienit intruzió hatására a 
keletre következő IV. zóna fillitjeiből keletkeztek. A fillit-csoport kőze
teitől nagyobb keménységük, durvább szemcséjük, ásványos összetéte
lük, szaruszirtszerű szövetük alapján jól megkülönböztethetők. 
S t r e c k e i s e n a  kontakt palákat mint »gyergyói krisztallin« sorozatot 
elkülönítette a keletre következő »hagymási krisztallin« sorozattól. 
A »gyergyói krisztallin« sorozatra a biotit fellépését tartja jellemzőnek. 
S t r e c k e i s e n  nem foglal határozottan állást a »gyergyói krisztallin« 
kontakt eredete mellett, mivel azt tapasztalta, hogy nem mindig a szienit- 
masszívumhoz közelebb eső rétegek a legmagasabb biotittartalmúak. 
Azt azonban ő is megállapítja, hogy általában véve a biotit-tartalom 
nyugat felé, a szienit tömzs felé közeledve nő. A Kassa környéki, vala
mint a barcelonai Tibidabo-vonulat gránit intruziója kontakt paláinak 
tanulmányozása alapján a »gyergyói krisztallin« paláit határozottan 
kontaktmetamorf eredetűnek tartjuk. A gyergyószentmiklósi Nagy- 
Kürüc-patak palafeltárásaiban és a ditrói szienit-masszívum más helyein 
is észleltük, hogy ugyanazon feltárás különböző palarétegei különböző 
fokban alakultak át. Erősen átalakult és észrevehető átalakulást nem 
szenvedett rétegek váltakoznak egymással. Ezeket a különbségeket nem 
a szienit intruziótól való távolságban, hanem a rétegek anyagában, az
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átalakító gázok és oldatok irányában tanúsított áteresztőképességben, 
hővezetőképességben kell keresni. A kontaktvonulat fekete kvarcit- 
palái átkristályosodtak és mikroszkóp alatt kövezetstruktúrát mutatnak.

S t r e c k e i s e n  térképén Vasláb felett látható izolált palaterület 
a szienit-tömzs fedőköpenyének maradványa.

A kontakt márványok diszkordánsan települnek a palákra, mint azt 
a Feketeréz-hegyen, vagy a vaslábi Lokvize-völgy környékén megfigyel
tük. A márványokban az eleolitszienit intruzió mállott telérkőzeteinek 
(hornblenditek) áttörései láthatók. A mállott kőzetekben csak a nagy
mennyiségű amfiból-kristály maradt többé-kevésbbé épen. A márvá
nyokban helyenkint pl. Szár-hegyen kontakt ásványok találhatók.

A márványok anyakőzetét azokban a mezozói kori mészkövekben lát
juk, melyek a Hagymás-hegység szirtjeiben ma is változatlan állapotban 
találhatók. Ez a valamikor egységes mészkőtakaró a szienittcmzs feletti 
zónában kontaktmetamoifózist szenvedett, máshol változatlan maradt.

Az eleolitszienit intruziójának korát az üde megtartás alapján a 
legtöbb szerző igen fiatalnak, mezozoikum véginek, esetleg harmadkori
nak tartja. Ezt a nézetet nagyon megerősítené a márványok anya- 
kőzetéről fentebb kifejtett nézetünk, mivel a mezozói mészkövek kontakt
metamorfózisát csak egy krétakori vagy harmadkori intruzió okozhatta.

A ditrói eleolitszienit intruzió sajátszerű összetétele véleményünk 
szerint tekintélyes mennyiségű szediment anyag beolvasztásának a követ
kezménye. Erre mutat az igen nagyfokú differenciáció, hirtelen változó 
slirszerű összetétel. Aligha képzelhető más magyarázat az egész Alpes- 
Kárpáti hegyrendszerben egyedül álló, sajátos kémiáju eleolitszienit 
intruzió képződésére vonatkozólag, mint a modern kőzettani kutatások
nál egyre nagyobb szerepet játszó asszimilációs elmélet.

A cancrinit tartalmú szienittípusok gyakorisága és a márványlelő
helyekhez való közelsége mészkőanyag beolvasztására utal.

A szienit folytatása Gyergyószentmiklóstól délre a mélyben rejtőz
ködik, felszínen csupán kontakt kőzetekből álló köpenye van. Ez a 
jelenség teljes összhangban áll azzal a megfigyeléssel, hogy a keleti 
Kárpátok kristályospala vonulatainak tengelye délfelé egyre mélyebbre 
kerül, és végül eltűnik a flis kőzetek takarója alatt.

Az eleolitszienittel kapcsolatban eddig komoly ércesedés nem volt 
ismeretes. Újabban a ditrói szienitmasszívum területéről piritelőfordu- 
lást jelentettek, az előfordulást más helyen ismertetjük.

A IV. zónát fillitvonulatnak nevezzük a felépítésében résztvevő 
nagy vastagságú fillitcsoportbeli kőzetekről. A közönséges filliten kívül 
grafitos fillit, fekete kvarcit és kloritos fillit is részt vesz e kőzetcsoport 
felépítésében, ezek a kőzetek azonban vékony, csapásban nem követ
hető betelepülések és így nem voltak külön térképezhetők. A fillit- 
csoport kőzetei mindenütt keleti vagy északkeleti dűlésüek. A sorozat
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nagy vastagsága minden valószínűség szerint tektonikai hatások ered
ménye. Izoklinális redők feltételezésével a többi képződményekhez 
viszonyított nagy vastagság könnyen magyarázható lenne. Gyűrődések 
kétségtelen nyomait megtaláltuk a balánbányai altáró szelvényében, 
A t a n a s i u tölgyesi szelvényei (legyezőszerű gneisz redők) is ilyen 
szerkezetre utalnak. A fillitcsoport vastagságát növelik azok a vető
dések, illetve sajátságos összezúzott vetődési zónák, melyeket a balánbá
nyai bányászat tárt fel és amelyek az ércvonulat követését megnehezítik. 
A felszínen eddig nem sikerült redővonulatok kimutatása, afillit réteg
sorozat vagy teljesen izoklinális, vagy izoklinális redőkbe gyűrt.

A fillitekben csapásmenti porfiroidtelérek találhatók. A legvastagabb 
porfiroidtelérek a balánbányai érctelérek környezetében figyelhetők 
meg.

A porfiroidtelérek lefutását ugyanazok a vetődések zavarják, 
melyek az ércteléreket is elvetik. Érdekes jelenség, hogy a porfiroid
telérek csak a fillitzónában lépnek fel, az ortogneisz (=  gránit) injekciók 
inkább a csillámpalában és a paragneiszekben találhatók ugyan, de a 
fillitnek a csillámpala felé eső részeiben is megjelennek. Ebből az követ
kezik, hogy a porfiroidok a gránitintruziókból létrejött gneiszvonulatok 
szediment köpenyébe bocsátott porfirapofízisekből keletkeztek.

A Szepes-Gömöri Érchegységben az ércesedést sok esetben a porfi- 
roidtelérekkel hozzák kapcsolatba. Első pillanatra Balánbányán is 
feltűnik az érctelérek és a porfiroidok közti összefüggés. Azonban rész
letesebb vizsgálatok után el kellett vetni ezt a feltevést. Az érctelérek, 
bár a porfiroidtelérekkel közel párhuzamos leíutásuak, sohasem talál
hatók a porfiroidtelér kontaktusán, hanem attól mindig távolabb lépnek 
fel. Az érctelérek ásványai préselődés nyomát nem mutatják, a porfi
roidok erős dinamometamorfozist szenvedtek. Végül az érctelérek a 
Bánya-patakban keresztezik a porfiroidtelért.

Nagyon jellemző, hogy az érctelért kísérő porfiroid helyenkint 
nagyon erősen elkovásodott, az elemzés szerint 91 súly % Si0 2 tartalmú, 
makroszkópos és mikroszkópos megfigyelés szerint majdnem kizárólag 
kvarcból áll. Különösen feltűnő ez a Bányapatak északi oldalán lévő 
nagy hányó alján tarajként kiálló legkeletibb durvaszemű porfiroid- 
teléren. Ez az utólagos elkovásodás kapcsolatba hozható az érceket 
kísérő kvarcos teléranyag keletkezésével.

A fillitcsoportban csapásmenti zöldkőpalatelérek is fellépnek. 
Különösen fontosak az érctelérekkel való. kapcsolatuk miatt ; S z e n t -  
p é t e г y idézett munkája az ércesedést egyenesen a zöldkőpalatelérekre 
vezeti vissza. Az újabb ércképződési elméletek szerint azonban nem a 
zöldkőpalák ércesítettek, hanem csupán az érces oldatokból kiszűrték, 
kicsapták az érceket. Térbelileg tehát kapcsolódnak az érctelepekkel, 
az ércesedést azonban más kőzetek okozzák. Makroszkópos és mikrosz
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kópos megfigyelés alapján a zöldkőpalák két csoportba sorolhatók. Az 
egyik csoport kétségkívül szediment eredetű, leginkább kloritosodott 
fillitnek tekinthető, ezt a továbbiakban kloritpalának nevezzük. Ilyen 
típus kíséri a balánbányai porfiroid vonulatot a nyugati oldalán : mint
egy ércesedett köpenyként kísérve azt. Máskor a zöldkőpalák határozott 
nyomát mutatják az eredeti diabázos szövetnek, bár eredeti ásványi 
összetételük megváltozott. Mindenben hasonlítanak a Szepes-Gömöri 
Érchegység hasonló eredetű zöldkőpaláihoz. Ilyen kőzetmintákat a 
bejárható tárókban szálban nem találtunk, csak a bányairoda régi 
fejtésekből származó kis gyűjteményében és a régi hányókon. Eszerint a 
lefejtett magasabb szinteken nagyobb mennyiségben vagy nagyobb 
vastagságban fordult elő. Ez a kőzet diabázból dinamometamorfózis 
útján keletkezett, tehát valóban zöldkőpalának nevezhető.

Az újabb teleptani elméletek alapján a zöldkőpala-áttörésekkel 
csupán a bányában található magnetites érczsinórok hozhatók köz
vetlen genetikai kapcsolatba. A kovandos érceket külön ércesedésnek 
tartjuk, mely a zöldkőpalákkal csak térbeli kapcsolatban áll.

Ezt a felfogást igazolja a békási Gyermán-hegy csúcsán lévő zöld
kőpala telér, mely mentén metamorfózis előtti tiszta magnetites ércesedést 
találtunk, kovandos ércek nélkül. Itt tehát a zöldkőpala jelen volt, 
azonban az ércszállító oldatok hiányoztak, amelyekből a zöldkőpala 
kovandos érceket csaphatott volna ki.

A fillitekben Balánbányánál az Olt keleti oldalán gneisztelért talál
tunk. Ugyancsak gneisztelér van fillitben a Várbükk -ф- 1054 pontjától 
keletre vezető völgyben is feltárva.

A Bánya-patak környékén fekete színű diabáztelérek is találha
tók a fillitek közt. Ezek nem szenvedtek metamorfózist és kétségkívül 
az eddig tárgyalt kőzeteknél fiatalabb intruzió termékei. Tárgyalásuk
kal a gneiszvonulat kőzeteinél foglalkozunk.

A fillitcsoport tektonikájának legérdekesebb jelenségei a dűléssel 
ellentétes hajlású, valamint a csapást keresztező vetődések zúzóddsi 
zónái. A zúzódási zóna előtt és után kitünően lemezes, egységes dülésű 
fillitrétegeket látunk, a köztük lévő zúzódási zónában kaotikusán gyűrt, 
összevissza töredezett fillitrétegek lépnek fel. Hogy az ilyen deformáló
dott fillitzónában tekintélyes elmozdulások voltak, azt bizonyítja a zavar
talan fillitszárnyakban lévő érc-, porfiroid- és zöldpalatelérek elvetett 
helyzete.

A fillitcsoport keleti határán Balánbányától keletre az Olt keleti 
oldalán csillámpalák következnek. Az Olt-völgy bevágódása nem követi 
pontosan a két kőzetcsoport közti határt, hanem a fillit keskeny sávja 
átnyúlik az Olt keleti oldalára és a fillit fedőjében, vele konkordásan 
rátelepszik a csillámpala. A csillámpala vonulat seholsem vastagabb yz 
km-nél. Meglepő az, hogy a csillámpala a normális sorrendtől eltérőleg a
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fillit fölé települ, másrészt a csillámpala vonulatnak a többi kőzethez 
viszonyított relatív vékonysága. Tektonikai okokra, áttolódásra vissza
vezetni a csillámpala anomális helyzetét nem lehet, egyrészt mivel a 
csillámpalát a fillit és gneisz felé helyenkint folytonos szinte észre
vehetetlen átmenet és konkordancia köti össze, másrészt sehol sem 
sikerült a kettő közt áttolódási sík nyomát felfedezni. A t a n a s i u  
ugyancsak hiába kereste a »gyergyói krisztallin« és a »hagymási krisz- 
tallin« határán áttolódás nyomát. A csillámpala rétegei közt vékonyabb- 
vastagabb, néha külcn térképezhető gneisz-injekciók találhatók. A csil
lámpala néhol gránáttartalmú.

A csillámpala elterjedését csak a Balánbánya környékén térképezett 
területen ismerjük, a Gyergyói-havasok más területén való előfordulási 
körülményeit csak a jövőben fogjuk megállapítani.

Az áttekintő vázlaton IV-el jelzett fillitzónában irodalmi adatok és 
saját megfigyeléseink szerint a Gyergyói-havasok területén (S t r e с к e i- 
s e n »hagymási krisztallin« területén) két gneiszvonulat található : a 
B-vel jelzett »baláni gneiszvonulat« és a C-vel jelölt »tölgyesi gneiszvonulat«. 
A t a n a s i u  a tölgyesi területen ezeket a gneiszvonulatokat legyező
szerű redők formájában tünteti fel. Balánbánya körül a Hagymás
hegység mészkőtakarója elfedi a gneiszvonulat keleti szárnyát, így a 
»baláni gneiszvonulat« legyezőszerű szerkezete csak a Putna- és Nagyrez- 
patakok feltárásaiban lenne eldönthető, melyek 1941. évi felvételi 
területünkön kívül estek.

A balánbányai gneiszvonulat a csillámpala felett konkordánsan 
települ. Felépítésében a terület legváltozatosabb és legérdekesebb 
kristályos kőzete. Pár cm vastagságtól többméteres vastagságig ter
jedő, a rétegzéssel tcbbé-kevésbbé párhuzamos slirekben változik az 
összetétele. Már makroszkópos megfigyelés alapján is orto és para ere
detű rétegek különíthetők el benne, ezt a megkülönböztetést a mikrosz- 
kópi vizsgálat és az elemzések is megerősítették. Tipikus ortogneisz 
a régi szerzők »vörös gneisze«. Színes elegyrészt úgyszólván egyáltalán 
nem tartalmazó gránit-aplit és pegmatitból keletkezett. Megtalál
hatók a normális kétcsillámú gránitnak, az amfiból-biotit tartalmú 
dioritnak és világos színű granulitnak megfelelő típusok. Ezek az crto- 
gneiszek vékonyabb-vastagabb slirekben lépnek fel és közöttük egy 
szabadszemmel is eredeti szedimentnek látszó, jól rétegzett biotitdús 
paragneisz rétegei is megjelennek. Ezek az utóbbiak mikroszkóp alatt 
szövetük és jellemző ásványi összetételük alapján is parakőzeteknek 
bizonyultak és vegyi összetételük is ezt bizonyítja. Igen sok csiszolatban 
találtunk disztént, zoizitot, gránátot. Térképen az orto- és paragneiszek, 
vagy az ortogneiszek egyes fajtáinak elkülönítése nem lehetséges. 
Az egész gneiszkomplexumot egységesen, mint injekciós gneiszt tün
tettük fel.
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A felvett terület északi határán aNagynyir-sarck területén nagyobb 
területen nagy vörös földpátokat tartalmazó szemes ortogneisz lép fel.

A csillámpala és gneiszterület határa közelében egy sötét színű, 
a terepen diorit-gneisznek tartott kőzet foltjait külön térképeztük. 
A laboratóriumi vizsgálat szerint ez a kőzet paragneisz.

A gneiszek keletkezését illetőleg a dinamometamorfózist megelőző 
gránitos intruziónák a környező agyagpala köpenybe való injekciójára 
és átalakító hatására gondolunk. Az intruziót követő dinamo-meta- 
morfózis az agyagpalát fillitté, az injiciált részeit paragneisszé és az 
injektált anyagot ortogneisszé alakította át. A mélyben az injekciós 
sorozat magjában tiszta orto eredetű tömeget várunk.

Valószínűleg ugyanez az intruzió hozta létre a fillit csoportban 
található porfiroid- és zöldkőpalateléreket is.

A déli Kárpátokban az injekciós gneiszek nagy elterjedésűek, 
balánbányai kimutatásuk további lépést jelent a kárpáti kristályos- 
kőzetvonulatok párhuzamosításához és egységesítéséhez.

A gneiszekben amfibolit- és amfibolpalat elérek húzódnak. Ezek 
megfelelnek a fillitzóna zöldkőpalateléreinek, a gneiszzóna magasabb 
metamorfózis fokának megfelelő szövettel és ásványi összetétellel. 
Ugyanúgy mint a fillitek közt, a gneiszzónában is találunk a metamor
fózis után áttört, változatlan ásványi összetételű, nem préselt fekete 
diabdzteléreket. Ilyen pl. a Kisnyír-patak torkolatában lévő kőbányá
ban feltárt gneiszinjekcióban található diabáztelér. Ezeket a diabázo- 
kat a mezozói rétegsorban talált, többnyire erősen átalakult, szerpenti- 
nesedett diabázokkal és melafirokkal tartjuk egyidőseknek. Az iro
dalom szerint ezek a kőzetek a triászkori képződményeket még áttörik 
A kristályospalákban talált diabázok és a mezozói rétegek közt talált 
diabázok megtartási állapota közti különbséget arra vezethetjük vissza, 
hogy a kristályospalákban lévő telérek jobban meg voltak védve a 
kőzetet átjáró vizek hatásától, mint a mészkövekben lévő telérek.

Az injekciós gneiszek keletkezésével kapcsolatba lehetne hozni 
a csillámpalazóna keletkezését és ez magyarázatul szolgálna abnormis 
vékonyságára is. Feltehető, hogy az agyagpala injekciójakor a külső 
kontaktudvar durvább szemcséjűvé alakult kőzeteiből keletkezett 
dinamometamorfózis útján a csillámpala. Ennek a nézetnek a helyes
ségét azonban egyelőre semmiféle konkrétummal nem tudjuk támo
gatni.

A balánbányai gneiszvonulat térbeli helyzetét illetőleg az előtte 
lévő fillitzónával együtt kelet felől nyugat felé hajló ferde tengelyű 
antiklinális nyugati fekvő szárnyát képezi. Másként a rétegek fordított 
sorrendjét —  alulról felfelé : fillit, csillámpala, gneisz — , nem tudjuk 
magyarázni. A kristályospalák eredeti normális rétegsorát a terüle
tünktől keletre lévő Almás-völgyben találtuk meg. Ez azonban már
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az áttekintő lapon C-vel jelölt »tölgyesi gneiszvonulat « A t  a n a s  iu- 
tól bdomuki tarajnak« nevezett szárnyához tartozik.

Az V. zóna a Hagymás-hegység mezozói rétegeiből áll. Ez a főleg 
karbonátos kőzetekből, mészkövekből, márgákból és dolomitból álló 
zóna északon a Békás-patak— Gyilkostó szakaszon a legszélesebb, dél
felé keskenyedik. A hegyvonulat gerince délfelé egyre fiatalabb kőze
tekből áll. Ebből következtetve a kristályospalák és a hagymási mezo- 
zoós takaró csapásirányának különbözősége nyilvánvaló.

A Hagymás-hegység mezozoós rétegsorának alsó tagja az a kris
tályos dolomit, melyet a régibb szerzők paleozoós (perm) korinak tar
tottak, A t a n a s i u  azonban a tölgyesi területen talált kövületek 
alapján alsó triász korinak tart. A kövületes bizonyítékok hatására el
fogadjuk A t a n a s i u  szintezését, azonban kiemeljük, hogy a dolo
mit a felette következő rétegsorhoz képest sokkal jobban igénybe vett, 
kevéssé rétegezett, de erősen átkristályosodott, az alatta lévő kristá
lyospalákhoz szorosabban kapcsolódik, mint a felette lévő rétegek. A 
Hagymás-hegység nyugati szélén végig követhető dolomit és a Nagy
hagymás és Öcsémtető hatalmas tithonmészkő vonulata közt az alsó 
triász márgái, homokkövei, mállott diabázai, a H e r b i c h  és V a 
d á s z  által leírt liász és dogger-rétegek csak kis foltokban, redukált 
vastagságban lépnek fel. Úgy látszik, hogy a kristályospalák letarolt 
felszínére lerakodott dolomit autochton-képződmény. A felette követ
kező agyagos márgás rétegsor a . területünkön kifejlődött wer- 
feni palákkal együtt, mint csúszólap szerepelt a felette következő merev 
mészkő sorozat számára és így az nyugat felé felpikkelyeződött és át
tolódott.

Erre a mozgásra vezethető vissza a közbeeső rétegek kipréselődése, 
izolált foltokra tagolódása, egyes tagoknak a szelvényből való kima
radása.

Az egyes pikkelyek vízszintes elmozdulása a Hagymás-hegységben 
azonban nem lehetett nagy.

Az áttekintő térképen Vl-al jelölt bbékási aptien« vonulat tekto
nikai helyzete egyelőre tisztázatlan. A t a n a s i u  Tölgyes környé
kén a kristályos palák közé begyűrt külön szinklinálisnak térképezte 
az aptien-vonulatot. Mi a Hagymás-hegységtől keletre a Kisbékás- és 
Domuk-völgy közti szakaszon takarónak láttuk az aptien-rétegeket, 
mely a kristályospalákkal együtt megjelenő dolomit felett rátolódott 
vagy transzgredált a kristályospalákra. Akár tektonikai akár transz- 
gressziós eredetű diszkordanciával is állunk szemben, ez az aptien- 
vonulatnak a Hagymás-hegység mezozoós vonulattól független önálló 
egységként való helyzetét jelzi. Ezek a következtetések csak néhány 
szelvényben végzett észlelés alapján készültek és így csupán első hozzá
vetőleges próbálkozások a hegyszerkezeti viszonyok magyarázatára.

34 3



A Domuk-pataktól keletre lévő VIII.  zóna már a flis belső vonu
latának kárpáti homokkő és márga rétegeiből áll. Ezek az irodalom 
alapján a valanginien és hauterivien emeletbe tartoznak és az ú. n. 
»sinaiai« rétegekkel párhuzamosíthatók- Ez a flis rétegsor a Hagymás
hegység mezozoikumát és a békási aptien pikkelyét hordozó kristá
lyospala vonulatnak nyomódott.

Az egész tektonikai kép tehát a kristályospala vonulatok nyugat 
felé buktatott redői, a mezozoós és flis vonulatok helyzete alapján 
keletről a Kárpátmedence felé irányuló mozgásokra mutat.

Áttekintve a vidék földtörténeti fejlődését, az alábbi szakaszo
kat lehet megkülönböztetni:

1. Paleozóos intruziók injekciója agyagpala rétegekbe, az intru- 
ziókkal kapcsolatos porfir- és régibb diabáztelérek behatolása a 
köpenybe, régi kontakt udvarok kialakulása. (Magnetites ércesedés.)

2. A rétegsorozat paleczóos korban történt regionális (dinamó) 
metamorfózisa, régi kontakt udvarok átalakulása paragneisz- és csillám
pala zónákká, porfirok átalakulása porfiroidokká, diabázoké zöldkő
palákká és amfibolitokká.

3. Kvarcos réztartalmú kovandos érctelérek képződése.
4. A kristályospala terület letárolása a perm korszakban.
5. Triász-korszakban meginduló transzgresszió, mely a mezczóos 

rétegsorok képződésére vezetett.
6. Űjabb diabáztelérek keletkezése, melyek a triász, sőt A t a- 

n a s i u szerint a krétakori képződmények egy részét is áttörik ; ezek 
a diabáztelérek dinamometamorfózist nem szenvedtek.

7. Alpesi hegyképződés a felső kréta-harmadkorban.
8. Az alpesi hegyképződéssel egyidőben a ditrói szienittömzs 

intruziója. Mészkövek stb. beolvasztása, kontaktmetamorf udvarok 
keletkezése (az. ú. n. »gyergyói krisztallin« kialakulása).

9. Medencék beszakadása és harmadkori andezitvulkánok kitörése.
Korai lenne még a terület nagytektonikai helyzetéről nyilat

kozni. Azonban már most ki kell emelni azt a nagyfokú hasonlóságot, 
mely a Szepes-Gömöri Erchegység kőzettani felépítésében jelentkezik. 
Mindkét területen legnagyobb tömegű a fillit-sorozat, közbetelepült 
porfiroid, zöldkőpala és amfibolit telérekkel. Mindkét területen felis
merhető fiatal intruziós kőzetek kontakt hatása : a Szepes-Gömöri
Érchegységben gránitok, a Gyergyói havasokban eleolitszienit okozott 
kontaktpala képződést. Az ércképződés analógiáját is megtaláljuk a 
szepességi Szomolnok kovandos ércesedése és a balánbányai ércesedés 
rokonsága folytán. Legújabban a Csikszentdomonkoson talált gabbró 
és a szomolnoki Határkő-táró gabbrójának összehasonlító mikroszkópi 
tanulmányozásával mutattuk ki a két kőzet megegyezését és szaporí
tottuk a két terület közti analógiák számát.

344



Ez a felismerés annyiban fontos, hogy a Szepes-Gömöri Erchegy- 
ségnek már az U h 1 i g-féle szintézisekben különálló fontos egységé
nek mását sikerült a keleti Kárpátokban is megtalálni.

A kristályos kőzetek feldolgozása folyamatban van, a vizsgálatok 
eredményéről más alkalommal számolunk be.

Külön említést érdemelnek a Hagymás-hegység szirtfalai alatti 
kőfolyások. A kőfolyások morfológiailag a gleccserekhez hasonlóak. 
Felépítésükben háznagyságú mészkőtömbök is résztvesznek. Néhol 
a morfológiai lépcsők alakjában több szakaszban való képződésük 
nyoma is megmaradt, mintha periodikusan több egymásra rakódott 
rétegből állanának. A Kovács-patakban levő kőfolyás nyugati oldalán az 
alsó réteget szilárd konglomeráttá cementezték össze a kőfolyásban 
fakadó meszes vizek.

I I I .  B á n y a g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k .

A balánbányai rézércbányászat a fillitzóna palássági síkjában 
fekvő hidrotermál kovandtelérekre települt. Az átlag 3400 csapású érc
vonulat felszíni kibúvásait mintegy 7— 8 km hosszúságban, a Vár- 
bükke legdélibb nyúlványától, a Vársarkától a Ruszák-patak fejéig 
sikerült nyomoznunk. A bányászat az ércvonulat déli részén indult, 
de a szegényes ércelőforduláson megélni nem tudott. A X IX . század 
elején került át a bányászat súlypontja az ércvonulat középső szakaszára, 
a Balán-havas déli lejtőjére. A mai bányaműveletek is ebben a köz
ponti bányamezőben folynak.

A balánbányai ércvonulaton a legdélibb bányaművelet az Olt- 
reze déli lejtőjén, a Csikszentdomokos— Balánbányai országút »Csá- 
szárhídja« mellett, a fillit csapásirányában hajtott, kb. 10 m-es táró. 
Érckibúvás nyomait ebben nem sikerült megtalálnunk.

A Magasbükk-patak A835 pontjánál, a Vársarka alján egy aknát 
mélyítettek, amely el van fullasztva. Főtéjében szegényes piritzsinór 
húzódik.

A Várbükke déli -ф-1006-os és -ф-977-es nyúlványai közötti rövidebb 
gerinc déli lejtőjén indul az Apafi táró, amelynek kb. 20 métere jár
ható. A fillit csapásirányában gyenge pirít es zsinór mentén hajtották.

A középső bányamezőben a kutatások négy telért tártak fel, kelet
ről nyugat felé : a Kovandos (Kiesige), Párhuzamos (Parallel), a Töréses 
(Bruch i) es a Pr OhO'p'l télért. Ezek közül hosszabb csapásmenti kiterje
désben csak' a Párhuzamos telér volt fejthető, hosszabb-rövidebb 
meddő pásztáktól eltekintve a Kovandos és Töréses telér is mürevaló- 
nak bizonyult. A Prokopi-telér sehol sem volt fejtésre érdemes.

A telérek egymástól átlag 15— 20 m-re vannak, párhuzamos le- 
futásúak, a fejthetők átlagos vastagsága 2 m. A Párhuzamos telér volt
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a leggazdagabb, ez néhol 6-—8 méterre is kivastagodott. Az átlagos 
Cu-tartalom a ma feltárt telérrészeken 3— 4% ; lehetséges, hogy 
a felső, lefejtett részeken valamivel gazdagabb volt a telér.

A középső bányamezőben a bányászat a János (Johanni) táróval 
indult meg, amelyet 1064 m magasságban a Párhuzamos telér csapás
irányában hajtottak. Alatta megfelelő szintközökben a következő 
csapásirányú vágatokat telepítették a Párhuzamos teléren : 
Franciska (1048 m), Jó reménység (Gute Hoffnung) (1013 m), Légtárna 
(Wetterstollen) (983 m), József (948 m) és a Ferdinánd-tárókat (920 m 
magasságban). Az említett tárókat a Párhuzamos teléren kb. 400— 500 
m hosszúságban, a 2150 60— 700 dőlésű »Nagy vető«-ig hajtották ki és 
rajtuk keresztül három észak felé kb. 70°-kal dőlő érces pillért fej
tettek le.

A Ferdinánd-tár óval elérték a Bánya-patak szintjét, ezen a szinten 
a Várbükke oldalában а К  ár oly-tár óval a Párhuzamos telér déli foly
tatását is felkutatták. Mürevaló ércet a telér mentén nem találtak, 
kb. 100 m után pedig vetőzónát ütöttek meg, amelyen túl a telér foly
tatását nem sikerült újból megtalálniok.

870 m magasságban az Olt völgyéből Balánbánya község északi 
végénél indították az érctelérek alá az Antal-altár ót, amely nagyjából 
a kőzetek dőlésirányában haladva 1124 m hosszúságban az ércteléreket 
magába foglaló rétegcsoportot harántolta.

A kiváló palasságú, vékonylemezes fillit általában KEK-dőlésű, 
de részletes mérésekkel határozott átfordulásokat sikerült kimutatni 
benne. Az altáró 100— 400 métere között egy szinklinális, 400— 500 m 
között pedig egy antiklinális mutatható ki.

A telérek az altárót a 740— 810 méterek között keresztezik. A 
szállítóvágat Ё és D irányban a Párhuzamos telér csapását követi. 
A D-i vájvég nem volt megközelíthető, a bányatérkép adatai szerint 
ugyanabban a vetőzónában végződik, amelyet a Károly-táróban is 
feltártak.

Észak felé az alapszinten az altárótól 450 m-re érték el a Párhuza
mos telér csapásán a magasabb szinteken is megtalált 2150 60— 700 
dőlésű »Nagy vető«-t. A vetőzónát kb. 20 m hosszúságban harántolták, 
majd a vetőzóna csapását követve 130 m-nyire ütöttek meg egy átlag 
2 m vastag telért. A »Nagy vető-n túl az addig uralkodott 340°-os csa
pással szemben 3100 irányba csap át a telér. Harántvágatokkal nem 
sikerült mellette párhuzamosan futó telért találni. Három érces pillért 
fejtettek le a teléren, melyek felfelé gyengülnek —  így a Ferdinánd- 
táró szintjét a telér csak y2 m-es vastagsággal éri el. Az alapszinti vágat 
az altárótól észak felé számított 950 méterénél ismét meddőbe jutott. 
1050 m-en túl harántvágatokkal a telérnek néhol igen tekintélyes vas
tagságú (9 m) töredékeit tárták fel. Az alapszinti vágat mindkét ága
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széles vetőzónában végződik. Ez az eddigi bányaműveletek legészakibb 
pontja.

Az altárót a telérek harántolásán túl Ny felé még 1124 m teljes 
hosszúságig hajtották ki. Egyenletesen dőlő fillitben halad egészen az 
1080 m-ig, ahonnan 1120 m-ig vetőzónát harántol. Az altáró K-i dőlésű 
fillitben végződik.

Az ércvonulat csapását porfiroid és zöldkőpalatelérek kísérik. Délen 
az Oltreze déli lejtőjén a vonulat csapásában két porfiroidtelér bújik 
felszínre. Az Apafi-tárótól nyugatra keskeny zöldkőpalatelér fut az 
ércesedéssel párhuzamosan. A Benkőreze északi és a Bálán havas déli 
oldalán hatalmas vastagsággal (40— 150 m) lép felszínre két porfiroid
telér, melyeket a nyugati oldalon több-kevesebb állandósággal zöldkő
pala kísér. A porfiroid- és zöldkőpalateléreket itt az érctelérekkel együtt 
több vető darabolja fel. A bányaműveletekben észlelt vetők felszínre 
vetítésével jól lehet a kőzettelérek kibúvásán megfigyelhető vízszintes 
eltolódásokat is magyarázni. A bányaműveletek ezenkívül felvilágo
sítást adnak a kőzettelérek mélység felé folytatódásáról. Az Antal- 
altáró az érctelérektől К felé, vagyis a telérek fedőjében, csekély 
vastagságú porfiroidteléreket tár fel, amelyeket csak ferdeirányú vető 
feltételezésével lehet az 50 m szélességet meghaladó telérkibúvásokkal 
összefüggésbe hozni. Az érctelérek feküjében az altáró 30— 40 m vastag 
porfiroid- és zöldkőpalatelérek kibúvása alatt fillitben halad. Az ész
leltek magyarázatára fel kell tételeznünk, hogy az altáró Ny-i vájvége 
előtt keresztezett vetőzóna mentén a Ny-i szárny lezökkent. így a már 
ismert érctelérek elvetett, felső részének tekinthetők azok az ércki
búvások, amelyekre a produktív ércvonulattól nyugatra a Bánya-patak 
völgyében a Karolina- és Szt. Háromság-kutatótárókat telepítették. 
Ezek mélységbeli folytatását az altáró szintjén eredménytelenül ku
tatták.

A bányaműveletekből jól ismert »Nagy vető«-nél a kőzettelérek 
nagyjából az érctelérekkel párhuzamosan зо°-ка1 Ny felé törnek meg. 
Az alapszinten, ahol a »Nagy vető« az érctelér kb. 100 méteres víz
szintes eltolódását okozza, az érctelér eredeti irányában porfiroidtelér 
jelenik meg, mely nyilván az altáróban a telér fedőjében feltárt por
firoidtelér folytatása.

Az érctelérek tulajdonképpen a fillit-zöldkőpala mellékkőzet eres
lencsésen ércesedett zónáinak tekinthetők, amelyeket a feküben, fedü- 
ben egyaránt széles érccel hintett zóna kísér. A fellazított, részben ki
szorított mellékkőzet csak ritkán ad helyet nagyobb összefüggő érc
testek befogadására. A telérek legtöbb részén az érc kvarcos kitöltés
sel I — % cm-es lencsés zsinórokban járja át a mellékkőzetet. Ez a 
lencsés szalagos telérszerkezet makroszkópos méretekben éppen úgy ki
fejezésre jut, mint a mikroszkóp alatt.
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A Párhuzamos telér közvetlen fedőjében zöldkőpalatelér kíséri 
az ércteléreket. Az érctelértől távolabb eső részeken a zöldkőpala 
kevésbbé alakult át, úgyhogy a diabáz kiindulási kőzetnek jól felismer
hető jellemvonásait őrizte meg. Az érctelér közelében a zöldkőpala 
eredeti földpátot nem tartalmaz és erősen kvarcosodott, néhol albito- 
sodott. A vetők a zöldkőpalavonulatot az érctelérekkel együtt bonyo
lultan összeszabdalták —  a bejárható feltárások nem nyújtottak elég 
adatot a zöldkőtelér lefutásának pontos meghatározásához.

A zöldkötelérhez kötve, zsinór és elszigetelt fészkek alakjában, 
magnetit jelenik meg. Az átlag 2— 5 mm-es idiomorf kristályos szer
kezetű ép magnetit a fő ércképző fázisnál idősebb képződmény. Hematit, 
pirrhotin és kalkopirit-szemcsékkel hintett telérkvarc tölti ki ugyanis 
a magnetitszemek repedéseit és veszi körül a gyakran reszorbeált, le
kerekedett szemeket. Hogy a magnetit magmatikus vagy parameta- 
morf eredetű-e, bizonyosan eldönteni nem sikerült, az előbbi eredet 
azonban valószínűbbnek látszik.

Az érctelérek keletkezésük óta igen erős tektonikai mozgásokban 
vettek részt, de a kőzetek regionális metamorfózisa az ércesedés idején 
már befejezettnek tekinthető. Helyenként zöldkőpala az érctelérek köz
vetlen mellékkőzete, azonban általában kloritos fillitben futnak. 
S c h n e i d e r h ö h n  a »kloritos rézércformációk« csoportjában a klo- 
ritnak a hidrotermák Cir'-ionjaira gyakorolt kicsapó hatásával magya
rázza az érc és kloritos kőzetek szoros térbeli összefüggését. Balánbányán 
is a fillitsorozatnak, különösen kloritos tagjai foglalják magukban az 
ércet, de, hogy ennek a kloritnak egy része nemcsak az ércesedéssel 
kapcsolatban képződött-e, vagy szállítódott oda, pontosan eldönteni nem 
lehetett. Az, hogy az érctelér meddő közeiben meghúzódó klorit mindig a 
palásság síkjába rendeződve, lencsés (Fiaser) szerkezetben jelenik meg, 
arra utal, hogy metamorf kőzetnek az ércesedésnél idősebb alkatrésze.

Az érctelér felépítésében gyakoriság sorrendjében a következő érc
ásványok vesznek részt : pirit, kalkopirit, szfalerit, galenit, tetraedrit 
és még két ércásvány, melyeket eddig nem sikerült pontosan meghatá
rozni. Gyakorlati szempontból csak az első kettő fontos, a többi pusztán 
ásványtani érdekességű.

A pirit átlag 2— 3 mm-t elérő szemekben képez kisebb-nagyobb szi
geteket a telérkvarcban, a kloritos kőzetzárványokban még apróbb sze
mekben hintve jelenik meg. A szemek felülete általában igen gödrös, a 
nagyobb szemek erősen töredezettek. A telérkvarcba ágyazott szemeken 
gyakoriak a korrózió nyomai. Teljesen izotróp viselkedésű szem kevés 
akad, a felület simaságának arányában változó fokú anizotrópia tapasz
talható,amit a kristályba beépült idegen rácselemek (As"‘,Sb '” ,) okoznak.

Az emített jellemvonások különböző kifejlődése alapján két pirit- 
generációt lehet elkülöníteni. Az első simább felületű, erősebb bireflexiójú,
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törésekkel szétdarabolt és erős reszorbciót szenvedett szemeket tartal
maz. A második generációban gödrös felületű, csaknem izotrop, repede
zett, de megközelítőleg idiomorf szemek léptek fel. A második generációt 
a telérkvarccal egy fázis képződményének tartjuk és ehhez soroljuk a 
telér kőzetzárványai és a mellékkőzet hintett pirittartalmának javát.

A kalkopirit heteromorf szigetekként jelenik meg a telér kvarc 
piritjéhez csatlakozva —  a mellékkőzetbe igen ritkán lép be. Általában 
szemcsés szerkezetű, ikerlemez ességet ritkán sikerült megfigyelni. Elosz
tása a telérben igen változó, általában a telérkitöltés 2— 10%-át teszi, 
de néhol önálló erekben, foltokban dúsul fel. A kalkopirit a második pirít - 
generációnál is fiatalabb képződmény.

Hasonlókép az utolsó képződmények között foglal helyet a szfalerit. 
A kalkopirithez hasonlóan a telér piritjét kíséri. A kalkopirittel egyidős, 
annak apró zárványait tartalmazza. Világos belső reflexű, közepes vas
tartalmú szfalerit. Mennyisége alárendelt.

Ritkaságként jelenik meg néhol a kalkopirit mellett a galenit egy- 
egy heteromorf szigete. Az utolsó képződmények egyike.

A tetraedrit szórványos megjelenése is a kalkopirithez kötött. Zár
ványként jelennek meg benne két pontosan meg nem határozott érc
ásvány néhány |-t-os szemei.

A balánbányai rézércelőfordulás legfeltűnőbb teleptani jellem
vonása a túlnyomórészt effuzív kőzetekkel kapcsolatos hazai teléres érc
előfordulásokkal szemben, hogy a telérek összetétele nagy kiterjedésben 
változatlan. A Balánbányán 300 m szintközben és mintegy 1500 m csa
páshosszban felkutatott telér összetételében kisebb helyi eltéréseket leszá
mítva, teljes állandóság nyilvánul meg, a bányaműveletek minden részén.

A telérek ennyire kiterjedt egyöntetűsége csak hosszú időn át vál
tozatlan összetételű hidrotermák feltörésével, vagyis nagyobb, mélység
beli intruzív tömeggel való genetikai összefüggéssel magyarázható. Az 
éret elért kísérő kőzett elérek még jóval az ércesedés előtt nyomultak be a 
fillitsorozatba, így a diabázzal (zöldkőpala) és porfiroiddal az ércelőfor
dulást nem lehet genetikai kapcsolatba hozni.

S c h n e i d e r h ö h n  legújabb alapvető teleptani kézikönyvében 
megállapított nevezéktan szerint a balánbányai ércelőfordulás a hipa- 
bisszikus sorozatba tartozik, keletkezési hőmérsékletét illetően pedig, 
mivel az ásványos összetételben alacsonyabb hőfokon, felszínközelbeni 
keletkezés jut kifejezésre, epitermális lelőhely. Azokat a rézércelőfordulá
sokat, amelyek kloritosodott kőzettelérekkel függnek szorosan össze, az- 
előbbi kategórián belül a »kloritos rézércformációk«, »Chloritische Kupfer
formation« csoportban egyesíti S c h n e i d e r h ö h n .  Igen szép példái 
ennek a típusnak a sziléziai Kupferberg és Magma Mine Arizonában. 
Eddigi ismereteink szerint ebbe a csoportba soroljuk Balánbányát és a 
rendelkezésre álló hiányos adatok alapján Szomolnokot is.
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Szomolnok és Balánbánya között a két ércelőfordulás megjelenési 
formája az érc összetétele és a környezet geológiai és kőzettani viszonyai 
alapján igen messzemenő hasonlóságot látunk.

S c h n e i d e r h ö h n  kézikönyvében Szomolnokot a metamorf érc
előfordulások között említi, de részletesen nem tárgyalja, munkájának 
a metamorf lelőhelyeket tárgyaló része eddig még nem jelent meg. Nem 
állapíthattuk így meg, hogy milyen jellemvonások alapján tartja 
S c h n e i d e r h ö h n  Szomolnokot metamorf ércesedésnek. Baián- 
bányát mindenképpen a magmatikus sorozatba tartozónak véljük és kelet
kezését a mellékkőzetek regionális metamorfózisának befejeződése 
utánra tesszük, mivel a telérásványokon dinamometamorfózis hatását 
kimutatni nem lehetett.

A balánbányai ércelőfordulás nagy térbeli állandósága jogosít fel a 
bányászat jövőjét illetően a legkomolyabb reményekre. Az altáró 
szintje alatti — 25 és — 50 m mélységig végzett feltárásokban sem a 
telérek vékonyodására, sem a réztartalom csökkenésére utaló jel nem 
mutatkozott. A telérek magasabb szinteken fejtésre érdemes szakaszain 
tehát a mélyszintek művelése is hasznot Ígér. A telérek — 100 m-nél 
előbbi kiékülését feltételezni nem indokolt.

Nem valószínű, hogy É-i irányban a balánbányai ércvonulatnak 
az alapszint É-i vájvégénél vége szakadna. Gyenge felszíni érckibuvások 
ismeretesek messze északabbra is, így a Ruszák-patak fejénél. A bánya
műveletek északi vége igen bonyolult vetőzónába jutott, melynek meg
oldása eddig még nem sikerült. A vetőzóna harántolása és utána annak 
csapása mentén reményvágatok hajtása eredménnyel járhat.

Az éret elérek csapásmenti folytatásának könnyebb felkutatására a 
bánya tulajdonosai elektromos és mágneses geofizikai méréseket végez
tettek az ércvonulat északi részén. Az indikációkat, az ércvonulat foly
tatódására bizonyító értékűnek nem lehet venni. Az ércvonulat feltárt 
részén a grafitos vetőzónák felett ugyanis ugyanolyan intenzitású maxi
mumokat mértek, mint érctestek felett. A fel nem tárt részen a grafitos 
zónákra és érctestekre visszavezethető indikációkat elkülöníteni tehát 
nem lehet. Hasonló nehézségekkel küzdöttek a svédországi Boliden-i 
kutatásoknál,1 ahol az elektromos mérések alapján telepített sok kutató
fúrás csak grafitot tárt fel, amíg végül sikerült a hatalmas érctestet 
megütni.

A geológiai térképvázlatra pillantva feltűnő, hogy az ércvonulat 
mentén eddig feltárt legnagyobb ércgazdagság pontosan egybeesik a 
legszélesebb porfiroidtelérkibuvásokkal. Bár teleptani meggondolások 
alapján nem tarthatjuk a porfiroidot az ércesedés anyakőzetének, a 
szoros egybeesésnek véletlennél több jelentőséget kell tulajdonítani.

1 O. ödm an : G eology and Ores of the Boliden Deposits. Sver. Geol. 
Undersökning Arsbok. 35. 1941.
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Ezen az alapon a felvételi területen kívül eső Olt-forrás környéke leg
biztatóbb érckutatások szempontjából, itt ugyanis a porfiroidtelérek 
igen nagy vastagsággal bukkannak felszínre. E terület részletes átkuta
tását az 1942 nyári felvételünk első feladatául választanánk.

Összefoglalás.

A balánbányai rézércelőfordulás egy mélyben feltételezhető intruzív 
kőzethez kötött hidrotermális érctelep. A négy telér, mely tulajdon
képpen a mellékkőzet gazdagon ércesedett zónája, fillitben csapásmentén 
húzódik. A telérekkel párhuzamosan zöldkőpala- és porfiroidtelérek fut
nak. Nem ezek az ércesedés anyakőzetei, de befolyást gyakoroltak az 
ércesedésre. Hatalmas vetőzónák szelik át a teléreket. A telérek felső 
részét egy vető Ny felé vetette le és a csapásirányból is több helyen 
vetők térítik ki a teléreket. A bányaműveletekben egy ilyen vetőt meg
oldottak, a csapásirányú feltárások mindkét irányban megoldatlan vető
zónában álltak meg. A feltárt szakaszon a mélyszintek művelése bíztató, 
a további csapásmenti feltárásokban számítani lehet újabb érctestek 
megtalálására.
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