
BANYAFÖLDTANI TANULMÁNY RUDABÄNYÄN ÉS KÖRNYÉKÉN
Irta: P antó  G á b o r

I. A rudabányai mélyművelés földtani felépítése
A mélymüveletek tanulmányozását a 4 km hosszú altáró kihajtása tette 

időszerűvé. A bányászat tengelyében haladó altáró a fekvőről, egy szakaszon 
pedig a mélyebbre zökkent érces képződményekről nyújtott kitűnő hosszanti 
feltárást, amelyet a gyors ütemű kifalazás többnyire még ugyanebben az 
évben el is takart a megfigyelés elől. Ezenkívül csak az Andrássy II. és a 
Vilmos-bánya közötti földalatti vágatok és fejtések voltak bejárhatók.

1. S e i s i - e m e l e t
Az altáróban Polyánkától az Andrássy I-ig, s a Vilmos-bányától a 

Splényiig volt megfigyelhető. 5—50 cm vastagságú táblás homokkő 2—20 cm 
vastag agyagos közbetelepülésekkel váltakozik, helyenként meszes rétegek is 
előfordulnak. Színe általában zöldes, a világosszürkétől az élénk sötétzöldig. 
A rétegeket metsző «borvörös» csíkok a polyánkai részen leginkább az agyagos 
rétegekhez vannak kötve. Kövületet gondos kereséssel sem találtam.

2. C a m p i l i - e m e l e t
a) Fekete agyagpala-homokkö. Az altáró Vilmos-bánya és Bruimann- 

bánya közötti szakaszán fordul elő. A sötétszürke-fekete, gyakran kereszt
rétegezett homokkő fekete agyagpalával, elvétve egy-egy mészkőpaddal válta
kozik. Kőzettanilag a seisi rétegekhez nagyon hasonló. A homokkő réteg
lapjain helyenként hieroglifaszerű dudorodások vannak. A Splényi-szakaszon, 
a táró szájtól 630 m-re megütött 30 cm vastag mészkőpadból, meghatározha
tatlan kagylótöredékek kerültek ki. A csoportot kőzettani hasonlóság alapján 
minősítem campilinek, és a külszínen több helyről ismert kövületes kifejlődés
sel hasonlítom össze.

b) Világosszürke pala-márgapala. Leginkább világosszürke színe és 
kemény, palás kifejlődése különbözteti meg a többi campili rétegtől. Össze
tétele a meszes, illetve dolomitos márgától a valóságos kovapaláig, széles 
határok között változik. A földalatti művelésben igen elterjedt. Kifejlődése 
alapján a külszín campili képződményeivel jól párhuzamosítható.

c) Kékesszürke, borvörös-csíkos agyagmárga. A külszíni művelések e jel
legzetes, az érces övhöz kötött képződményét, limonitos vagy sziderites érc
testek közé csípve a Vilmos-bánya és az Andrássy II. közötti mélyművelés is 
számos ponton feltárta. Főjellemvonása a képlékenység; minden feltárásban 
erősen gyűrt; nyugodt településben Rudabányán nem is ismeretes. Lehetsé
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ges, hogy e tulajdonsága részben hidrotermális bontás eredménye, kiindulási 
anyaga а b) csoportba volna helyezhető. A rétegeket metsző borvörös csíkokat 
ugyancsak hidrotermális hatások hozhatták létre; ilyenek Rudabányán kívül 
a felszín campili képződményeiből nem ismeretesek.

3. A n i s u s i - e m e l e t
a) Guttensteini dolomit. Az altáró Andrássy I. és Vilmos-bánya közötti 

szakaszán, egyébként földalatt főleg a vonulat К  és Ny szegélyén tárták  fel. 
Összetört részein olykor padosság vagy táblásság vehető ki, ami legtöbbször 
beillik az. uralkodó ÉK-i csapásba. Átkristályosodott brachiopoda-átmetszete- 
ket találtam benne, az altáró Andrássy III. segédereszkéjében a 75. mérési 
pont táján.

b) Pátos vasérc. Többé-kevésbbé teljes áttestesüléssel, a dolomit rész
ben szideritté, illetőleg sziderites dolomittá alakult. Az ércesedés átkristá- 
lyosodással járt. A sziderittestek szegélyén átkristályosodott, de jelenték
telen vastartalmú dolomit vezet át a meddő dolomitba. Az átkristályosodás 
során az ércképződés előtt keletkezett törések összehegedtek, ezért a meta- 
szomatózis udvarán belüli érces kőzetanyag az átalakulatlan dolomitnál 
kevésbbé összetörtnek tűnik. Sok helyen azonban a dolomit breccsás szövete 
vagy eredeti padossága még jól felismerhető az. érces anyagon; azt tehát 
rétegtanilag egész tömegében az anisusi emeletbe sorolhatjuk.

c) Limonitos vasérc. A földalatti művelések magasabb szintjein a pátos 
vasérc limonitos érccé, ankeritté, illetőleg limonitos dolomittá alakult. 
A dolomit eredeti szerkezetét ez az átalakulás még jobban elmosta.

A felsorolt képződmények egy-egy típusában a főbb alkatrészek mennyi
sége az ózdi Anyagvizsgálati Hivatal elemzése szerint a következő:

Az elemzési adatok bizonyos, az áttestesüléssel kapcsolatos anyagátadást, 
vagy anyagkicserélődést is valószínűvé tesznek:

A seisi-rétegcsoportban a homokkő jelentős agyagos szennyezettségén 
kívül a nagy és változó vastartalom szembeötlő. Bár a zöld szín kétségtelen 
ferrovastól ered, a vastártalom egy része másodlagos felhalmozódás. Ezt az 
is bizonyítja, hogy helyenként dús hematiterek vagy lencsék vannak a 
seisi-homokkőben, olykor pirít kíséretében (pl. altáró 58/1 pontnál). Repe
dések mentén kalcitos, barnapátos vagy sziderites kiválások sem ritkák; 
tehát feltehető, hogy a repedéseken áthaladó vasas oldatok helyenkét magát 
a kőzetet is elváltoztatták.

A campili-fekete palák (2 a) jelentős karbonáttartalma csaknem mag
néziummentes. Utólagos átalakulás ennél a csoportnál nem valószínű.

A campili-szürke pala (2 b) a Ca-hoz képest felényi Mg-t tartalmaz. 
Jelentős a vastartalma is.

A campili-márga (2 c) szürke és borvörös részének összetétele között 
nincs jelentős különbség. Szembetűnő azonban mindkettő magas Mg-tar- 
talma (Mg : Ca arány nagyobb, mint a rudabányai dolomitokban) és vas
tartalma, amely aligha lehet elsődleges.

Az anisusi dolomit Mg : Ca aránya kb. 1 : 2 .  A 8. elemzés kevéssé 
zúzott és viszonylag tiszta, a 9. jelentős vasas-agyagos szennyezést tártál-
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Sor
szám Típus S i0 2 a i 20 3 F ̂ 2^3 CaO MgO C 02 Összeg

í . (1) Seisi zöldes-
szürke ho-
mokkő (Altáró 
64/1 pont). . . 71,85 17,45 4,73 1,34 1,97 1,32 98,68

2. (1) Seisi zöld ho-
mokos márga 
(Altáró 58/1 
p o n t ) .............. 44,19 32,70 8,87 3,69 1,23 4,17 94,85

3. (1) Seisi zöldes-
szürke agya
gos homokkő 
(Altáró 191. 
ponttól 20 m 
É - r a ) .............. 62,88 17,61 10,48 1,31 2,89 1,05 96,22

4. (2a) Campili fekete
meszes pala 
(Altáró 135. 
p o n t ) .............. 29,91 12,13 4,73 28,50 1,26 22,75 99,28

5. (2b) Campili szürke
pala (Altáró 
2332. ponttól 
10 m É-ra) . 32,29 16,04 6,76 12,12 5,95 15,86 89,02

6. (2c) Campili szürke
agyagmárga 
(Altáró 27/1
ponttól 8 m 
D - r e ) .............. 37,18 17,88 6,05 9,75 7,52 14,26 92,64

7. (2c) Campili bor-
vörös márga 
(Altáró 27/1 
ponttól 8 m
D - r e ) .............. 30,59 14,00 6,74 14,50 10,90 21,03 97,76

8. (3a) Guttensteini
dolom it (Al
táró 2384 pont
tól 20 m É-ra) 2,06 1,09 2,43 32,30 16,32 44,60 98,80

9. (3a) Anisusi agva-
gos lemezes 
dolomit (Al
táró 167. pont-
tói 15 m É-ra) 18,16 4,76 9,89 23,31 10,30 36,56 102,98

mazó, lemezessé hengerelt dolomitra vonatkozik, amelyet fokozatos átmene
tek kötnek össze a campili palákkal.

A seisi és campili palák (1., 2 a  és 2 6) a bányászat szempontjából 
fekvő képződmények. A különböző mértékben ércesedett guttensteini dolomit 
és az ennek rögei közé ékelődött campili márga (2c, 3a, 36 és Зс) a bányászat 
alatt álló vasérces csoportba foglalható. Fedőképződménye az alsó-pannoniai 
rétegösszlet.
-9 F ö ld tan i In téze t évi je lentése —  10/9
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A földalatti művelések változatos és bonyolult szerkezete a külszíni 
feltárásokéhoz hasonló (2.); csaknem vízszintes síkok mentén történt rátoló- 
dások, pikkelyeződések uralkodnak. A legmélyebb feltárások sem értek el 
nyugodt településű rétegsort. Rudabányán egyetlen 200 m-nél mélyebb 
fúrólyuk sincs. A fúrások megálltak a «mélyfekü»-nek ismert seisi homokkő
ben, nem tisztázták az átmozgott triász rétegsor vastagságát, s hogy alatta 
milyen alaphegységre lehet számítani?

A mélyművelés szerkezeti képének pontos megrajzolásához a vágatok 
szűk vetületei nem elegendők. A fúrási adatok még kevesebb felvilágosítást 
adnak a szerkezetről. A régi fúrónapló csak hozzávetőleges kőzettani meg
jelöléseket tartalmaz, gyakran a képződmények kora sem állapítható meg 
egyértelműen. Magot nem fúrtak.

Az altáró vonalában szerkesztett hosszszelvény viszonylag sok pontos 
megfigyelést összesít ugyan, azonban a pikkelyeknek a rudabányai szerkezetre 
oly jellemző kétirányú összetorlódását, «háztető-szerkezet»-ét nem mutathatja.

Az ÉNy—DK-i irányú nyomás, ill. ellennyomás a fekvőképződményeket 
nagyjából egyenletesen gyűrte meg. Az ÉK-i csapású redő-tengelyek az altáró 
irányával közel párhuzamosak. Az általában 60—70° dőlésű és sok helyen 
apró másodlagos redőkbe gyűrt szárnyakat ezért csak egy-egy vájvégen, 
vagy harántvágatban lehetett megfigyelni. E szerkezeti formák a fekvő
képződmények rétegcsoportonként nagyjából egyező és egyenletes képlé- 
kenysége folytán alakulhattak ki. Rétegenként az agyagos és homokos 
rétegek képlékenysége között természetesen nagy különbségek lehetnek. 
Ezek azonban csupán kisebb, rétegmenti elmozdulásokban oldódtak fel, 
amelyek az egész képződmény-tömeg egyenletes deformációját nem befolyá
solták. Az agyagos réteglapok mentén olykor mégis jelentős eltolódások 
történtek, amit csúszási nyomokon kívül a homokos rétegekről legyalult, 
kihengerelt és az agyagba belegyúrt kőzettöredékek jeleznek.

A gyűrt rétegcsoporton belül síkokkal határolt, különösen igénybevett 
övék is kialakultak, amelyek mentén a nyíró feszültség kaotikus gyűrődést 
eredményezett. Alárendelten harántvetők is fellépnek.

Ugyanezek az erők a rideg vasérces csoportban egészen más szerkezeti 
formákat hoztak létre. A plasztikus deformációra kevésbbé alkalmas gutten- 
steini dolomit táblákra, pikkelyekre tört, s ezek a gyűrődésnek úgyszólván 
minden nyoma nélkül, szabálytalanul egymásratolódtak.

Amikor a hegységképző erők az összefüggő triász rétegsor e felső tagját 
felpikkelyezték, az az alatta levő és nyomás alatt álló képlékeny campili- 
márgát magával gyúrta. A több sorban egymásratolódott guttensteini 
pikkelyek campili márga «kenőréteg»-en mozogtak, így a márga vékonyabb- 
vastagabb bevonata a guttensteini pikkelyek közé iktatódott. A márga 
ezenkívül ejektív mozgásra is képes lehetett, s a reáható nagy nyomás alatt 
alulról, a dolomit- és vasérctestek közötti minden hézagba betüremkedett..

A mezozoikum karsztos felszínére egy-két méteres terresztrikum települ; 
fölötte a pannon váltakozó homokos-agyagos, barnakőszenes rétegsora 
következik.

A vasérces és fekvőcsoport szintbeli helyzete csapásmentén jelentősen 
változik. A vonulat D-i és É-i végén a vasérces csoport kb. 230—300 m t. sz. f.
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magasságban van: itt az altáró (217 m) fekvőképződményekben halad. Az 
Andrássy I. és Vilmos-bánya között ellenben ez érces csoport egyes részei 
200 m alá nyúlnak, viszont sok helyen nem emelkednek 250 m fölé. E szaka
szok határán nincsenek mélyreható harántvetők, a szintkülönbségeket 
kialakító harántelmozdulások a pikkelyeződés előtt történhettek.

A földalatti pátfejtések, az érces öv mélységi és oldalirányú kiterjedését 
kutató feltárások a mélybeszakadt rögökben folytak. E szakaszon az altáró 
is a vasérces csoportban halad. Az érces csoport külszíni felépítése ma már 
csak a vonulat K-i és Ny-i szárnyain figyelhető meg; a vonulat tengelyében 
rég lefejtett érc tömegek szerkezete ma már alig rekonstruálható. A fúrások 
képződményhatárainak összehuzogatásával készített bányászati szelvények 
a szerkezetről vagy semmit, vagy éppen hamis képet nyújtanak.

Valószínűleg PÁLFYt ( 1 .) is ezek a szelvények befolyásolták, márpedig 
érctelepeik és enyhe redőformáik csupán abból a hamis feltételezésből 
születtek meg, hogy az egymástól 50—100 m-re levő fúrások képződményei 
zavartalanul összefüggenek. Ilyen rétegállandóság feltételezése azonban az 
összes feltárásokkal ellentétben áll. Az Andrássy II. - Vilmos-bánya föld
alatti feltárásai is azt igazolják, hogy a «szárnyak» pikkelyes-rátolódásos 
szerkezete az érces vonulat mélyebbre zökkent, még lefejtetlen szakaszán, 
a középső részre is érvényes. Az altáró csapásmenti szelvényéből is az tűnik 
ki, hogy egységes, összefüggő érctelepről nem beszélhetünk, hanem csupán 
a campili márga csúsztatórétegen egjunásratolódott, kibillent, összetört 
sziderit-dolomit rögökről.

Az altáró vonalában fektetett 1 : 1000 méretű szelvénynek célja a 
konkrét földtani észlelések mérethelyes ábrázolása volt. A megfigyelésekhez 
semmit sem adtam hozzá sem «bevetités», sem «összekötés» útján, ezért 
aránylag sok fehér folt van rajta. A külszíni feltárások és a fúrások zöme 
éppen a vasérces csoportnak a fekvőképződményekkel való érintkezéséről 
nem ad tiszta képet. Ez az egységesen deformálható gyűrt zónát a pikkelyes 
rátolódások zömétől elválasztó, s tektonikailag jelentős határfelület — a skót 
irodalomban «sole», azaz a pikkelyes rátolódások talpfelülete — a bányában 
sincs sehol jól feltárva. A «sole» mentén még 20 km-es áttolódások alatti 
pikkelyeződés bázisán sem történt jelentős eltolódás, ez tehát csupán a 
horizontális elmozdulások alsó határát jelenti; a nyomóerők efelett, a pikke
lyek egymásratolódásában oldódtak fel. A rudabányai pikkelyeződés talp- 
felületén sem indokolt nagyobbarányú eltolódást feltételeznünk.

A rudabányai ércelőfordulás pikkelyes rátolódásos — de nem áttoló- 
dásos — felépítésében főleg azoknak a feszültségeknek volt szerepük, melyek 
a «déli mészkőöv» triász összletének a szendrői karbonröggel való érintkezé
sén felléptek.

A pikkelyeződés mechanizmusa általában a káposztagyalú működéséhez 
hasonlítható. A klasszikus pikkelyes övék a takarók alsó felületéről gyalulódtak 
le; az egymásratorlódó pikkelyek egyirányúak. Rudabányán azonban ellen
kező dőlésű, ellenkező irányból egymásratolódott pikkelyek tornyosulnak 
egymással szemben. E «háztetőszerü» szerkezet kétoldali erőhatásokat tükröz, 
amelyek Rudabányán a satupofák közé szorult triásztábla ismételt, kétirányú 
elmozdulásait idézték elő a nyomás, ill. ellennyomás viszonyának megfelelően.
9* 10/8
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A pikkelyek igen különböző méretűek. Hatalmas pikkelyek íeltolódását 
apróbb pikkelyek legyalulódása kísérte, ami a takarók alatti pikkelyeződés 
kicsinyített mását idézi. A satupofák nyomására a «sole» alatti, egyenletes 
deformációra képes rétegsor csupán intenzíven redőzött és az elmozduló, 
szétdarabolódó fedőréteg hézagaiba nyomult be.

A guttensteini dolomit Rudabányán a pikkelyeződés hatására helyen
ként morzsássá zúzódott, sok helyen pedig vastag dörzsbreccsa alakult 
belőle. A dolomitpikkelyeket minden oldalról beburkoló campili márga víz- 
rekesztő hatása a dolomit megnövekedett áteresztő képességével párosult, 
s így vált lehetővé, hogy a vasas hidrotermák a dolomitot átitassák, de a 
burokból csak az oldószer távozhassák, s így többé-kevésbbé teljes meta- 
szomatózis jöjjön létre.

Azok az elvek, amelyeket a hegységszerkezet ércesedésre gyakorolt 
hatásának értelmezésében a mai ércgeológia alkalmaz, általában pontosan 
illenek Rudabányára. Részletek tisztázása a hatalmas megfigyelési anyag 
részletes kiértékelésétől és a gyűjtött érc- és kőzetanyag pontos ásványtani
vegyi vizsgálatától várható. Ennek révén az ércképződés folyamatát esetleg 
majd szakaszokra sikerül bontani és kisebb méretekben az érceloszlásban is 
törvényszerűségeket sikerül majd találni. A szerkezet és az ércképződés 
időrendjét illetően egyelőre az látszik bizonyítottnak, hogy a rudabányai 
szerkezet az ércképződés megindulásakor nagy vonásaiban már megvolt, 
részleteiben azonban az ércképződés alatt és után tovább fejlődött.

11. A Telekesi-völgy környékének kutatási lehetőségei
A rudabányai viszonyok elemzése támpontot nyújt az ércvonulat ÉK-i 

folytatásának követésére, bár itt jelentős ércesedés felszíni nyoma nem isme
retes. Mélységbeli ércesedésre csupán a felszín szerkezeti viszonyaiból követ
keztethetünk.

A Telekesi-völgy környéke nem egyszerű «folytatás»-a az ércvonulat
nak, Felsőtelekesnél csak К —Ny-i irányú harántelmozdulás tehető fel, 
amelynek mentén az É-i szárny mélyebbre került. A vetőhasadék hidro
termák vezetésére is alkalmas lehetett, mert az É-i szárnynak kedvező 
magassági övben elhelyezkedő seisi homokkövei is ércesedtek (Deák-bánya, 
Szőlőhegy). E két érclelőhely élesen elüt a rudabányaitól és Magyarországon 
is egyedül áll. A seisi homokkő, ha tartalm azhatott is mészkőlencséket, semmi 
esetre sem különösen alkalmas áttestesülésre. A Deák-bánya seisi homok
kövére tolódott guttensteini dolomit-pikkelynek csak egy része alakult 
vasérccé. A szőlőhegyi hasonló kibúvás feltárás híján nem becsülhető.

T o v á b b  É -fe lé  k o m o ly a b b  re m é n y tk e ltő  k ib ú v á s  n in cs . É rc fe l tá rá s t  
c su p á n  á tfo g ó  k u ta tó p ro g ra m m tó l  le h e tn e  v á rn i. E ls ő s o rb a n  PÁLFYnak a 
T e lek es i-v ö lg y ö n  á t  É K -fe lé  h ú z ó d ó  n a g y  d o lo m itfo lt ja  jö h e t  e té r e n  sz á m í
tá s b a . E z  u g y a n c s a k  e g v m á s ra to ló d o tt  p ik k e ly e k  h a lm a z a , s a n n y ib a n  
m in d e n e se tre  h a so n ló  a  r u d a b á n y a i  érces te rü le th e z , h o g y  szé lén  v ilág o s  
m é sz k ő -p ik k e ly e k  v a n n a k . Az é rc k é p z ő d és  n é z ő p o n tjá b ó l az  a  fő k é rd és , h o g y  
k e n ő d ö tt-e  az  eg 'y m ásra to ló d ó  g u t te n s te in i  p ik k e ly e k  k ö zé  v íz re k e sz tő  
m á rg a ?
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A Szőlőhegy-Kollát dolomitterületének folytatását remélhetjük a t 
Dubina-tető pannóniai takarója alatt is.

A Perióc- és Kistelekes-tetót a Telekesi-völgy alsó folyása mentén 
húzódó ladini márga és mészkő elválasztják a Kollát dolomit-vonulatától.
Az elhatároló síkok a terület általános szerkezeti képének megfelelően való
színűleg rátolódási felületek. A felszíni kibúvások alapján itt megvolt a 
guttensteini dolomitpikkelyek campili márgával való összegyúrásának lehető
sége. De itt is csupán két ponton volt rövidéletű kutatás: 1. A gerinc ÉK-i 
sarkán a Gedeon-féle táró vascsillámos seisi homokkövet, majd hidroter
málisán bontott dolomitot tá rt fel. 2. A -ó- 269 környékén a campili márga 
vasas impregnációin folyt kutatás csekély mélységű aknákkal. Ennek az 
ércnyomokkal és a gerinc közbeeső szakaszán erős hidrotermális elbontással 
jelzett zavargási övnek DNy-i meghosszabbításán, már lefedett területen 
települt a meddő Szalonna I. sz. fúrás.
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CONTRIBUTIONS TO THE GEOLOGY OF THE RUDABÁNYA IRON
ORE DISTIL

B y  G. Panto

Previous survey work in the iron ore mine of Rudabánya has been 
completed by mapping of the underground workings. First of all the 4 km 
long new heading has been studied.

Stratigraphy: Lower Werfenian (Seisian) (s) sandstones. Alternating 
sandy clayey or limy beds with irregular purple bands cutting the plane of 
stratification.

Upper Werfenian (Campilian). Three members have been distinguished: 
Cj., Black shales and sandstones. C2. Light grey, shales. C3. Bluish grey marls 
with irregular purple bands cutting the plane of stratification.

Anisian (Guttenstein beds). Dolomite (g). Siderite (metasomatic) (p). 
Limonitic iron ore (by oxidization of the former) (é).

Petrology. Approximate chemical analyses of the mentioned formations 
are tabulated on p. 129 Seisian sandstones are characterized by a higher 
Fe content wich might be secondary as shown even by some hematite strin
gers and lenses in it. Campilian black shales are purely calcareous, while 
grey shales and marls contain significant quantity of Mg (higher Mg : Ca 
ratio than in the dolomites (1 : )).

Structure. The excellent exposure of the new heading enabled us to 
construct in its direction a longitudinal section of the deposit. By structural 
analyis of the exposures of the opencast (survey of 1947 (2.) and underground 
mining as represented in this section, formations can be divided in three


