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MÁTRABÁNYA ARANY-, EZÜST- ÉS RÉZÉRC-
BÁNYÁSZATA.

írta: Vitális Sándor dr.*

— Egy bányatérképpel és egy szelvénnyel a kötet végén. —

A trianoni békeszerzdés természeti kincseinknek legjavát a meg-

szállók kezére juttatta, ezek közt összes arany-, ezüst- és rézércbányáin-

kat. Újabban épp ezért mindinkább reátereldik a szakközönség figyelme

csonka országunk ama területeire, amelyeken arany-, ezüst- és rézércek

bányászatára gondolhatunk. Ezen területek között különösen Mátra-

bánya vidéke kecsegtet sikerrel. Minthogy 1922-ben alkalmam volt a

mátrabányai érckutatásokban résztvenni, úgy hiszem, szolgálatot teszek

az érdekld szakközönségnek, ha a következ sorokban tapasztalataim-

ról tárgyilagos adatokat közlök.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926 február hó 17-én tartott szakülésén.
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Mátrabánya Recsk (Heves megye) községtl, illetve Párád vasút-

állomástól P6 km távolságra fekszik a Mátra-hegység északi oldalán, a

Lahoca-hegy déli lejtjén. A kutatások, amelyeknek történetét fleg

Kubinyi
,

1 Haidinger 2
s mások részletesen leírták, a Lahoca, Fehérk,

Veresvár, Hegyestet és Aszalás hegyek környékén történtek, de tény-

leges bányászkodás csakis a Lahoca-hegy déli oldalán, Mátrabányán

volt. A fentebb említett hegyek biotitamfibolandezithöl állanak, kivéve

az Aszalás-hegy (Bajpatak) környékét, ahol karbonpalák jutnak a fel-

színre, melyen diabáz telérek törnek át. A környék részletes földtani

viszonyait s a végzett kutatásokat, már számosán ismertették: Vass
,

3

Cotta
,

4

Andrián
,

6 Mauritz
,

6 Noszky 7
stb., utoljára Löw Márton

,

8
s

így ezzel nem foglalkozom, hanem csakis az 1922. év tavaszán és nya-

rán Mátrabányán történt kutatásokat s ezeknek adatait s eredményeit

ismertetem.

1922 március hó folyamán a vízzel megtelt s helyenként beszaka-

dozott tárókat rendibehozatva s bejárható állapotba hozva, elkészíthet-

tem a tárók bányaföldtani felvételét. Ezenkívül munkám fleg arra szo-

rítkozott, hogy a Katalin- és György-tárókban felkutassam a még bent-

hagyott ércfészkeket s ezeknek anyagából próbákat véve, meg lehessen

ejteni az elemzéseket, mert sajnos, a régi, rendelkezésre álló elemzések

próbáiról ma már nem tudni, mely helyekrl s mily körülmények közt

vették.

A Lahoca-hegy déli oldalán, DK—ÉNy felé, három táró van ki-

hajtva, mégpedig a Katalin-, Középs-György- s Fels-György-, és egy

1 Kubinyi F. : A recski termésrézrl Heves megyében, stb. A Magyarhoni Föld-

tani Társulat Munkálatai, III. k., 1867.
2 W. Haidinger: Note über das Vorkommen von gediegenem Kupfer zu Recsk

bei Erlau in Ungarn. Jahrbuch dér k. k. Geol. Reichsanstalt, 1850, I. Jahrgang, p. 145.

3 A. Vass: Bergbau in dér Mátra, österreichische Zeitsch. f. Berg- und Hiitten-

wesen. 1858, p. 125.

4 B. Cotta: Die Kupfer- und Silbererzlagerstátten dér Mátra in Ungarn. Berg- und

Hiittenmánnische Zeitung, 1866, XXV. Jahrgang, p. 1.

B. Cotta: österreichische Zeitsch. f. Berg- und Htittenwesen, 1866, p. 90.

5 F. Andrián: Die Geologischen Verháltnisse dér Erzlagerstátten von Recsk. Ver-

handlungen dér k. k. Geol. Reichsanstalt, 1867, p. 167.

F. Andrián: Die Erzlagerstátten dér Mátra, österreichische Zeitschr. f. Berg- und

Hüttenwesen, 1866, p. 387, 399, 410.

F. Andrián: Die geologischen Verháltnisse dér Mátra. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichs-

anstalt, 1868, p. 520.

0 Mauritz B.: A Mátra-hegység eruptív kzetei. Math. és Terin.-tud. Közle-

mények, XXX. k., 1909, p. 133.
7 Noszky J.: Adatok a Mátra geológiájához. A m. kir. Földtani Intézet Évi

Jelentése 1910-rl, p. 47.

8 Löw M.: Ércei öfordulások a Mátrában. Földtani Közlöny, 1925, LV. k., p. 127.
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táró DDNy—ÉÉK felé, az Alsó-György. Ezeknek a táróknak a hely-

zetét, bányászati és földtani viszonyait a mellékelt bányatérkép és

A

—

B metszet (lásd a kötet végén) tüntetik fel. A bányászat csak

az els három táróban folyt, míg az Alsó-György-táró csak kutató

táró volt.

A Katalin-táró 186’949 m tengerszint feletti magasságban lett tele-

pítve, s fvágatának a hossza 618 m, de jelenleg csak 590 m hosszan

van bejárható állapotban, mert a fvágat az utolsó 28 m-ben be van

szakadva. A táró fvágata a következ érctömzsöket, illetve kzeteket

tárta fel. A fvágat a táró szájától kezddleg 30 m hosszan vasas-

breccsia-szer, majd 50 m hosszan zöldkövesedett biotitamfibolandezit-

ben halad s a 80. m-ben éri el az I. sz. tömzsöt, melyben 20—25 m
hosszan halad. Az I. sz. tömzsben a fvágattól ÉK-i irányban kiágazik

egy vágat a 85. m-ben s ugyancsak e tömzsben a 106. m-ben egy fel-

törés ÉK-i irányban. E két vágat tárta fel az úgynevezett rézvágatot,

mely ma már javarészt be van tömedékelve. A rézvágatban állítólag

termésréz-darabok is voltak. A tömzs a Katalin-táró szintje felett volt

ércben (enargitban) dús, míg a táró szintje alatt s magán a táró-

szinten ércesedésnek alig van nyoma és ez a tömzs teljesen le van

fejtve. A régiek próbáltak lefelé is kutatni s állítólag egy 10—12 m
mély kutató-aknácskát mélyítettek le, de lefelé az ércesedésnek semmi

nyoma sem volt. A fvágat az I. sz. tömzs után 40 m-t halad eléggé

málott, zöldkövesedett biotitamfibolandezithen s a 145. m-ben éri el

a II. sz. tömzsöt, melyben 70 m-t halad. Ez a tömzs a Katalin szint-

jén kovásodott biotitamfibolandezitböl áll, de ércesedés csak igen kis

mértékben található benne, s ami kisebb ércfészek volt, az le van fejtve.

A tömzs elején egy gurító van, mely a Középs-György-táróval köz-

lekedik, s ebben jól megfigyelhetjük, hogy a Katálin-tAró szintje felett

cca 5—10 m-rel feljebb kezddik az ércdús zóna. A II. sz. tömzsbl
kijutva, a fvágat 25—30 m hosszan halad zöldkövesedett biotitamfibol-

andezithen s a 275. m-ben belejut a III. sz. tömzsbe s ebben 150—180

m-t halad. E tömzs végén egy hosszú feltörés van, mely a Középs-

György-táróval közlekedik. A III. sz. tömzsben, a 34—36. sz. mérési

pontok közt, egy bentfelejtett, dús ércfészekmaradék van, melyben a kéz-

zel kiválogatott dús érc, Emszt Kálmán elemzése szerint 20‘59% rezet,

1'62% ólmot, tonnánként 157 g aranyosezüstöt s ebben 13’8 g aranyat

tartalmazott, sajnos, azonban a még lefejthet ércmennyiség csekély.

Az érc e helyen fleg enargitból s alárendelten kalkopiritbl áll. Egy
másik helyen is van e tömzsben ércesedési nyom (impregnáció), a

41. sz. mérési pontnál, mely fleg kalkopirit- s piritet tartalmaz, azon-

ban az innen vett próba elemzése (lásd: elemzési táblázat, 2. sz.) réz-

tartalom tekintetében nem kielégít s az ércmennyiség is nagyon cse-



MÁfTRABÁNYA ARANY-, EZÜST- ÉS RÉZÉRCBÁNYÁSZATA. 33

kély. A III. sz. tömzsben még egy helyen, a 43. sz. mérési pontnál, van

diús ércfészekmaradék, mely ugyanolyan, mint a 34—36. sz. mérési pon-

toknál lév s fleg enargithól áll. (E helyrl elemzés nem áll rendel-

kezésemre.) A Katalin-táró szintjén, a III. sz. tömzsben, a fenti három

helyen kívül másutt nem sikerült ércesedést találnom s ezen a szinten

a tömzs le van fejtve s a még lefejthet rész csekély. Ebben a tömzs-

ben, a Katalin-táró szintjétl lefelé, két helyen is mélyítettek 10—12 m
mélységre kutató-aknácskákat, de lefelé az ércesedés minimális volt 6

az egyik aknácska talpából lefúrt 12 m-es fúrólyuk biotitamfibolandezitbe

jutott. A III. sz. tömzs után 60 m-t halad a fvágat biotitamfibolandezit-

ben, mely helyenként zöldkövesedett s ez után belejut a IV. sz. tömzsbe

s ebben 70 m-t halad!. A IV. sz. tömzs végén, 28 m hosszban a fvágat

be van szakadva, s így a IV. sz. tömzsnek csak az eleje' van ezen a

szinten feltárva, s nyitva. A tömzs elején, az 51. sz. mérési pontnál, van

egy kisebb feltárt ércfészekmaradék, melyben a kézzel kiválogatott dús

érc, Emszt Kálmán elemzése szerint, 6*83% rezet, tonnánként 99'8 g
aranyosezüstöt s ebben 25'2 g aranyat tartalmazott. Mivel ebben a

tömzsben még nem fejtettek rendszeresen, a további kutatás van hivatva

a reménybeli ércvagyont feltárni. Az érc e tömzsben is fleg enargitból

áll. A tömzs a vájat végén, a szakadás eltt, látszólag átmegy megint

biotitamfibolandezitbe, de lehetséges, hogy ez csak a szakadásból kifolyó-

lag látszik így s a tömzs folytatódik még tovább.

Összefoglalva a Katalin-táróban látottakat, megállapíthatjuk, hogy

e szinten négy érctömzs van feltárva, de ezek teljes egészükben nem
ércesedett.ek, hanem a tömzsökön belül voltak egyes, kisebb ércfészkek,

melyekbl négy benthagyott ércfészekmaradékot sikerült megtalálnom,

míg a többi, ami volt, teljesen le van fejtve. Szükségesnek tartom itt

megjegyezni, hogy az irodalomban az I. és II. sz. tömzsöket egynek

vették, pedig a különállóságuk teljes határozottsággal megállapítható

s ezért tartottam indokoltnak nem három, hanem négy tömzs megkülön-

böztetését. A III. és IV. sz. tömzsökben a négy ércfészekmaradékból

valamelyes dús érc feltétlenül kitermelhet lesz. A Katalin-táró szint-

jén s ez alatt, mivel a tömzsök kovásodása és ércesedése igen kismérv,
nincs sok remélni való, s a Katalin-táró szintje felett is cca 5—10 m
magasságig hasonlók a viszonyok, ebbl azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy a Katalin-táró szintje a primaer érczónába tartozik s ez

alatt tekintve az ércesedés szegény voltát, nézetem szerint további

kutatásnak nincs helye.

A Középs-György-táró fvágatának a hossza 500 m s a Katalin-
táró felett 23’5 m-rel magasabban ugyancsak ÉÉNy-i irányban halad.

A táró szájától kezddleg 45 m hosszan, teljesen elkaolinosodott biotit-

amfibolandezitben halad, s a kaolin sárgás, de néhol egészen tiszta fehér

Földtani Közlöny. LVI. köt. 1926. 3
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szín. Ezután 10 m hosszban kissé kovásodott biotitamfibolandezitben

halad a fvágat

,

s az 55. m-ben éri el a II. sz. tömzsöt, melyben 100 m-t

halad. Ebben a tömzsben hatalmas, 5—10 m magas, kivájt üregek van-

nak, melyeket mint kifejtett, nagy, dús ércfészkeket tekinthetünk. Ez a

tömzs majdnem teljes egészében le van fejtve, egyedül a 121. sz. mérési

pont körül van egy benthagyott dús ércfészekmaradék, melyben az esz-

közölt fejtési próba alkalmával 1 m 3 fejtményben 3 q kézzel kiválo-

gatott dús ércet találtunk. A dús ércbl vett próba, Emszt Kálmán elem-

zése szerint, 8*77% rezet, tonnánként 112‘8 g aranyosezüstöt s ebben

24'4 g aranyat tartalmazott. (Sajnos, ebbl az egy adatból a II. sz.

tömzs egész tömegének ércmennyiségét, illetve fémtartalmát nem volt

lehetséges megbecsülni.) A II. sz. tömzs után 30 m hosszan biotitamfibol-

andezithen halad a fvágat s ezután bejut a III. sz. tömzsbe, melyben

200 m hosszúságban halad. E tömzsben több helyen 10—20 m vastag

medd közök vannak. A III. sz. tömzsben, a 93., 94. és 96. sz. mérési

pontok köimyékón, vannak benthagyott dús ércfészekmaradványok, elég

nagy mennyiség érccel. Az e helyekrl kézzel kiválogatott dús ércek

elemzéseibl (lásd: elemzési táblázat, 5., 7. és 8. sz.), látjuk, hogy

itt a dús ércek feltn nagy
,

218’6—286 g tonnánkénti aranyosezüstöt ,

illetve 44'2—52’2 g tonnánkénti aranyat és 11’64—23% rezet tartal-

maznak, s épp ezért ezeknek lemvelése igen jó eredményt, kell, hogy

adjon. A 94. sz. mérési pont közelében lév feltörésbl egy m3
fejt-

menybl 4 q, míg a 96. sz. mérési pontnál 1 m3 festménybl

5 q válogatott dús ércet nyertünk. A 93. sz. mérési pontnál a kissé

kovásodott biotitamfibolandezithl (tömzs mellékkzet) is vettem pró-

bát, hogy láthassuk a mellékkzet érctartalmát. Az elemzésbl (elem-

zési táblázat, 6. sz.) láthatjuk, hogy a tömzs mellékkzet érctartalma

igen csekély: 6 -

8 g tonnánként s így nem is jöhet számításba. A III. sz,

tömzs bentmaradt ércfészekmaradványaiban a kitöltanyag fleg enar-

git s emellett kalkopirit, pirít, szfalerit és galenit. Az enargit poralak-

ban, agyagos repedéstöltelék, vagy pedig kristályos alakban fordul el,

míg a többi ásványok fleg mint impregnációk. A III. sz. tömzs nagy-

jában le van fejtve, de itt a mondott helyeken kívül feltétlen lesznek

még egyes dúsabb ércfészkek, mert a tömzs kiterjedése nincs teljesen

felkutatva. A III. sz. tömzsbl kiérve, a fvágat 50 m-t halad néhol

kissé kovásodott biotitamfibolandezitben s ezután beér a IV. sz. tömzsbe

s ebben 50 m-t haladva végzdik a fvágat. A IV. sz. tömzs még nincs

teljesen felkutatva s itt van a legtöbb kilátás arra, hogy lesznek még
eddig föl nem tárt dús ércfészkek. E tömzs egy gurítóval összekötte-

tésben áll a Katalin-tátró\a\, de ottlétemkor a Katalin-táró s a gurító

alsó része be volt omolva s nem volt megvizsgálható. A gurító fels

részén a tömzs ércesedlett s a 111. sz. mérési pontnál van egy nagyobb
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dús ércfészek részben feltárva, melyben a próbafejtésnél 1 m 3 fejtmény-

bl 7 q kézzel kiválogatott dús ércet kaptunk, melynek elemzése alap-

ján megállapíthatjuk\ hogy az összes dús ércek közt ebben van a leg-

magasabb, 29‘93% réztartalom. Ez annál is fontosabb, mert ezen a

helyen van a legnagyobbnak látszó ércfészek, s ebbl a régiek igen keve-

set mveltek le. A 111. sz. mérési pont mellett, a gurítónál, a biotit-

amfibolandezitbl vett próbaanyag elemzése (lásd: elemzési táblázat,

10. sz.) rezet csak nyomokban s aranyat és ezüstöt egyáltalán nem
konstatált. A dús ércfészekben az érc enargit, galenit és szfa leritböl áll.

A 111. sz. mérési pontnál a kézzel kiválogatott dús ércbl vett próba-

anyag teljes elemzése9
a következ:

100 súlyrészben van:

kovaeav (Si 02 ) 16'20 súlyrész

réz (Cu) 29'93 „

vas (Fe) 2'72 „

ólom (Pb) 2'91 „

arzén (As) 10'93 „

kén (S) 29-95

aluminiumoxid (Al 2 03 ) 6’61 „

kalciumoxid (Ca 0) nyomok

magnéziumoxid (Mg 0) 0'77 „

összesen: 100’02 súlyrész

Az érc 1 tonnájában van 177 g aranyosezüst s ebben 18'6 g arany.

összefoglalva a Középs-György-távóhan látottakat, megállapít-

hatjuk, hogy ezen a szinten három érctömzs van feltárva s ezekben öt

helyen sikerült dúsabb ércfészekmaradékot, illetve ércfészket találnom.

A II. és III. sz. tömzs, kivéve az egyes megemlített dúsabb ércfészek-

maradékokat, majdnem teljes egészében le van fejtve, míg a IV. sz.

tömzs nincs teljesen feltárva s itt tekintélyesebb ércmennyiség remél-

het. A táró szintje alatt az érctömzsök dússága 10—15 m mélységig

tartott, míg a tárószint felett 15—20 m magasságig. Ez a legércdúsabb

köz, melyet a cementációs zónának tekinthetünk, — függleges irány-

ban (pillórmagasságban) 25—40 m vastag, s majd teljes egészében le

van a dús érc fejtve s csak a nagyon szegény ércek maradtak benne.

A Fels-György-táró a Középs-György-tárónál 21 m-rel maga-

sabban van s állítólag cca 150 m-re hajtották ki, de ma csak 50 m
hosszban van bejárható állapotban, mert ezután be van szakadva. A táró

szájától kezddleg 15 m hosszban halad teljesen elkaolinosodott biotit-

amfibolandezitben s ezután a szakadásig 35 m hosszan zöldkövesedett,

Emszt Kálmán elemzése!
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majd helyenként kissé kovásodott biotitamfibolandezitben. A táró min-

denütt közvetlen az érctömzsök felett, az oxidációs zónában haladt

s ezen a szinten nem is fejtettek semmit, hanem ami e szint alatt volt,

azt a Középs-György-táróból fejtették le.

Az Alsó-György-táró 200 m hosszban van kihajtva biotitamfibol-

andezithen s ez az els 50 m-ben zöldkövesedett, míg beljebb mindig

jobban kovásodott. A táró szájától 65 m-re van egy 12 m mély kutató-

akna, mely jelenleg víz alatt áll. Ez az akna a mellette elhúzódó 10—15

cm vastag ércerecskére lett lehajtva, de ez a mélység felé teljesen eltnt;

Az ércerecske csapásiránya KDK—NyÉNy s kalkopiritet, piritet tartal-

maz és enargitnyomok is vannak benne. Az érces erecskébl vett próba-

anyag elemzése (lásd: elemzési táblázat, 11. sz.) szerint réz csak nyo-

mokban volt benne s az arany- és ezüsttartalom is sokkal kisebb, mint a

tömzsök dús érceiben. A táró a kutatóaknácska után, zöldkövesedett s

kovásodott biotitamfibolandezitben halad s a 150. m-ben ismét van egy

jelentéktelen érces erecske. Ettl kezdve a táró kissé ersebben kovásodott

biotitamfibolandezitben halad s az utolsó 10—15 m-ben a kzet át van

járva (impregnálva) érces erekkel, melyeknek csapásiránya KDK

—

NyÉNy. A legersebben van a kzet érccel a vájat végén impregnálva,

mely pirit- és kalkopirithl áll. Ebbl az érccel impregnált kzetbl vett

próbák elemzése (lásd: elemzési táblázat, 12., 13. és 14. sz.) rezet ugyan

nem, de aranyosezüstöt adott. A három elemzés átlaga alapján egy tonna

ilyen impregnált kzet 3-33 g aranyat s 24*4 g ezüstöt tartalmazott.

A mellékkzetbl vett in-óba elemzése (lásd: elemzési táblázat, 15. sz.)

már nem adott megfelel eredményt s itt is láthatjuk, hogy az érctar-

talom csak ott éri el a megfelel mennyiséget, ahol a biotitamfibolandezit

ersebben kovásodott. Az Alsó-György-táró valószínleg szintén a pri-

maer érczónában van kihajtva s így e táró fölött 10—15 m-rel a kutatás

indokolt lenne.

A 37. oldalon lev táblázatban áttekintésül összefoglalva lát-

hatjuk a tárgyalt ércek elemzéseit.

Mint láttuk, a Katalin- és György-tárók négy érctömzsöt tártak

fel, melyeknek érc-, illetve fémtartalmát most utólag, sajnos, nem lehet

még megközelítleg sem megállapítani, legfeljebb következtetni lehet

az érctömzsök kiterjedésérl a még esetleges érctartalmukra. Az érc-

tömzsök kiterjedése becslésem szerint a következ: Az I. sz. tömzs

hossza 25 m, szélessége 20 m s magassága 10 m, vagyis a kiterjedése

5000 m3

,
de ez a tömzs teljesen le van fejtve. A II. sz. tömzs hossza

100 m, szélessége 30 m, s a magassága 30 m, s így a kiterjedése 90.000 m3
.

A III. sz. tömzs hossza 170 m, szélessége 40 m, s magassága 20 m, s

így kiterjedése 136.000 m 3
. A IV. sz. tömzs hossza 70 m, szélessége

30 m, s magassága 20 m, s így kiterjedése 42.000 m3
. A II., III. és
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IV. sz. tömzsök kiterjedése összesen 268.000 m3

,
melynek súlya (1 m3

súlya 20 q-val számítva) 5,360.000 q volna. A 268.000 m3 tömzs kitöl-

tési anyagnak majdnem a kétharmada le van fejtve s így a még le-

fejthet mennyiség cca 90.000 m3
lenne. Természetesen ez a 90.000 m3

mennyiség (1,800.000 q súlyú) tömzskzet ércben nagyon szegény s

legjobb esetben 1 q tömzskzetben 005 kg ércre lehet számítani, vagyis

ennek alapján a lehetséges ércmennyiség 90.000 q, melyben 1% réz-

tartalmat feltételezve, 900 q rézre lehet még itt kilátás. Ez a rózmeny-

nyiség, tekintetbe véve az 1889—1902. években termelt rézmennyisé-

geket, mintegy két esztend alatt volna kitermelhet, ha a szegény

ércek dúsítása sikeres lesz. Ugyanis, ha nézzük az 1889—1902. évek ter-

melését (Varga József, volt mátrabányai migazgató összeállítása

alapján), ezalatt a 14 év alatt Mátrabányán 111.545 q dús ércet ter-

meltek, s ebbl 5756-69 q rezet, 79-911 kg aranyat és 639-185 kg ezüs-

töt nyertek ki, vagyis ezen id alatt évente átlag 411 q fémrezet, 5’7 kg

színaranyat és 45*656 kg színezüstöt termeltek s ezen az alapon a 900 q

réz tényleg mintegy két év alatt kinyerhet volna, feltételezve az akkori

viszonyokat s berendezéseket. Kérdéses, természetesen, hogy a fent

becsült 90.000 m3 mennyiség tömzskzet q-jában lesz-e tényleg 0'05 kg

érc s ebben 1% réztartalom s a szegény ércek dúsítása sikeres lesz-e?

A 90.000 m 3 tömzskzetben a jelen közleményemben említett dús érc-

fészkek, illetve ezeknek maradékai is bennfoglaltatnak, különben ezek-

bl legfeljebb 1500—2000 q dús érc lesz kitermelhet 10—20% réz-

tartalommal. (Megjegyzem, hogy 1922-ben a kutatásokból 200 q dús

ércet termeltek 16—20% réztartalommal.) Természetesen, ha a feltárt

dús ércfészkeken kívül a 90.000 m3
-re becsült tömzskzetben még nagyobb

és kiadósabb dúsércfészkek lesznek, ez a kinyerhet réz mennyiségét

igen elnyösen befolyásolná. Épp ezért nagyon fontos Mátrabányán a

kutatások és feltárások további folytatása. A további kutatások és

feltárások szükségessége kitnik akkor, ha az érctelepülési viszonyokat

megismerjük.

Összefoglalva a tárók által feltárt adatokat s a külszínen látható

földtani viszonyokat az érctelepülésekre vonatkozólag, a következ meg-

figyeléseket tehetjük. A Lahoca-hegy biotitamfibolandezitjét ÉÉNy

—

DDK-i irányú repedések s erre merlegesen kisebb hasadékok járják át

s ezek mentén vannak az érceljövetelek, melyek itt határozottan töm-

zsök formájában lépnek fel. A biotitamfibolandezitet ezen repedések

mentén posztvulkáni hatásra ersen kovasavas gázok és gzök (gej-

zírek) járták át s a repedéseket s ezek mentén a biotitamfibolande-

zitet elkovásították. A kovasavas gázok és gzök a mélybl maguk-

kal hozott érc-, illetve fémtartalmúkat a kovasavval együtt ezekbe a

repedésekbe, üregekbe rakták le, vagy pedig a biotitamfibolandezitet
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ércesítették át (impregnálták), azaz a likacsok s apró repedések-hasa-

dékok mentén ércesítették át a kzetet. A posztvulkáni hatás ezen-

kívül fleg a biotitamfibólandezit-zöldkövesedés, alunitosodás és kao-

linosodásában nyilvánul meg. A kaolinosodás érdekel bennünket köze-

lebbrl, mert a kaolin néhol 40—50 m vastagságban van feltárva s

helyenként egészen tiszta fehér vagy világossárga szín és szabadszem-

mel láthatólag jó minség. A kaolinosodás is a repedések mentén s

fleg a felsbb régiókban a legnagyobb mérv. Másodlagos hatásként

a csapadékvíz a Lahoca-hegyben a kaolinosodott biotitamfibolandezit-

ben mély völgyeket vájt s a kaolinosodott övék felett a biotitamfibol-

andezit érceit oxidálta s oldott érctartalmát a mélyebb részekbe vitte.

Így álltak el a kaolinosodott övék felett a vasas-biotitamfibolandezitek

s breccsiák („vaskalapok
u
)

,

melyeket az oxidációs öv frészének tekint-

hetünk s ennek vastagsága 30—70 m. A vaskalap s kaolinosodott övék

alatt van az ércben dús cementációs öv, mely a Katalin—Fels-György-

tárószintek közti résznek felel meg s a vastagsága 20—40 m. A cemen-

tációs öv alatt van a primaer érczóna, mely véleményem szerint nem
tart nagy mélységig. Ennek bizonyságául legyen szabad felhoznom, hogy

a Katalin-táró szintjérl lemélyített kutatóaknácskák ércesedést alig

találtak és a III. sz. tömzsben, a Katalin szintjérl lemélyített 12 m
mély kutatóaknából lefúrt 12 m-es fúrólyuk már biotitamfibolandezitbe

jutott. Ezenkívül az összes érctömzsök a Katalinrtáró szintjén elmed-

dülnek s órcesiedés csak igen kis mértékben van bennük. Ezt az összes

tömzsökben, de kiváltkép a IV. sz. tömzsben figyelhetjük meg, ahol

az érctömzs a Katalin-táró szintjén úgyszólván teljesen elmeddtil s

a biotitamfibólandezit kovásodása is kisebbmérv. Ebbl azt a követ-

keztetést vonhatjuk le, hogy a Katalin-tiró szintje alatt a tömzsök
10—20 m mélységig folytatódnak s épp ezért a további kutatások a

mélység felé nem adhatnak jó eredményt.

A bányászat további terjeszkedése szempontjából megállapíthat-

juk, hogy az újabb feltárások csakis a Középs-György-táró folytatá-

sában indokoltak már csak azért is, mert ez a szint az ércdús cemen-

tációs zónában mozog. Ezt a megállapítást a következkkel világít-

hatjuk meg. A feltárt négy érctömzs egy EÉNy-DDK-i irányú nagy
repedés mentén van s ez a repedés az egész Lahoca-hegyen átvonul

és a Lahoca-hegy északi oldalán e repedés mentén eszközölt régi kutató-

tárók az Istenadomány, János, Véletlen és István szintén feltártak

ércesedést, kiváltkép az István-táró, mely Andrián szerint l'B m vas-

tag, 3 m magas és 5 m hosszú ércfészket tárt fel s ebben az ércfészekben

40%-os rézércek is voltak. Ha tekintetbe vesszük, hogy a Lahoca-hegy-

ben ez a repedés cca 1200 m hosszú s ebbl mintegy csak a fele van fel-

tárva, és ennek a repedésnek a mentén eddig négy nagyobb érctömzs
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találtatott, joggal tételezhetjük fel, hogy a még feltáratlan 600 m kosz-

szúságú repedés mentén szintén lesznek ilyen nagyobb érctömzsök

-

A bányászat jövje szempontjából a Iíözépsö-György-táró továbbhaj-

tását tartom igen fontosnak, részint a IV. sz. tömzs további feltárása

és az esetleges új tömzsök felkutatása végett.

*

Dolgozatom befejeztével hálás köszönetét mondok Schmidt Sándor
és Schmidt Jen bányaügyi ftanácsos, bányaigazgató uraknak, akik

munkámban szívesek voltak támogatni.

ATAVISZTIKUS VONÁSOK A SZELETAI BARLANGI
MEDVE FOGAZATÁN.
Irta: Maverfelsi Maier István.*

A következkben a szeletai barlangi medvemaradványokon végzett

azirányú vizsgálataimat fogom röviden összefoglalni, amelyek a foga-

zat atavisztikus vonásaira vonatkoznak. A Szeleta-barlangból el-

került medvecsontok mind a lehet legszorosabb értelemben vett Ursus

spelaeus Rosenm. fajtól származnak és határozott korú, nevezetesen

szolütrén kori rétegkomplexusból kerültek el.

Dolgozatom egyedüli célja: kijelölni azt az irányt, amelyen a

barlangi medve fogazatának alakulása, tehát fejldése és redukciója

haladt. A fogak felépítésének, tehát koronájuk és gyökérzetük részletes

leírását más dolgozatom keretében fogom ismertetni.

A barlangi medve fogazatának törzsfejldése a fels és alsé

P 1—2—3 fogak eltnésével, valamint a zápfogak jelents megnövekedé-

sével és rágófelületük megnagyobbodásával, továbbá az alsó negyedik

elzápfog koronájának sajátságos átformálódásával jellemezhet.

Az alsó és fels zápfogak fejldésük maximumát a barlangi medvé-

nél érték el, mely állapot után, hosszú évezredeken keresztül említett

elemek fokozatos redukcióját tapasztalhatjuk.

E redukciós folyamat elre kijelölt pályán mozoghatott, amennyi-

ben különféle vidékeken és így jelents környezeti differenciák ellenére

is a legapróbb részletekig szigorúan egyazon utat követte.

A szeletai anyagon megállapított redukciós irányt számos hazai

és Wienben a Naturhistorisches Museum külföldi anyagain is sikerült

kimutatnom. A szeletai anyag a barlangi medve fogazatának e reduk-

ciós folyamatát a szolütrén idszak állapotában tünteti fel.

* Bemutatta dr. Kadic Ottokár egyetemi m. tanár a Magyarhoni Földtani

Társulat 1926. évi március hó 3-án tartott szkülésén.


