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A Kassa környéki Hilyó község határában lévő érctelérről.

Irta: Dr. F ö l d v á r i  A l a d á r .

1940. évben Kassa környéki bányageológiai felvételemen Hilyótól 
északnyugatra érdélért találtam és a kincstár részére való zártkutat- 
mányi lefoglalását ajánlottam.

Időközben elkészült a telérből vett minták kémiai és mikroszkópi 
vizsgálata is. Szükségesnek tartom, hogy ezekről beszámoljak az arany- 
idai bányászat fejlesztése érdekében. ,

A telér előfordulására és a földtani viszonyokra a mellékelt: 
1:25.000 térképvázlat és földtani szelvény nyújt felvilágosítást.

A telér kibúvása 900 m hosszú, közepén 200 m széles, mindkét 
végén teljesen kivékonyodó. Ezen a területen mindenütt a telér hatal
mas tömbjei vagy kisebb törmeléke található, csupán a kibúvás déli 
végén láthatók szálban álló sziklái. A telér vörös színű kvarcit, mely 
az ércdús helyeken vörhenyes barnára változik. Ilyen helyeken sűrűn 
találhatók idomorf ércszemek, amelyek 5 mm nagyságot is elérnek.

Mikroszkóp alatt feltűnő a kvarcit „kövezet“ struktúrája, a kvarc
szemek közel azonos nagyságúak, méhsejthez hasonló elhatárolásúak. 
Az idomorf ércszemek e kvarcit alapanyagban helyezkednek el. Az érc- 
kristályok körül sok helyen megfigyelhető, hogy a kvarcszemek palliszád 
sejtekhez hasonlóan helyezkednek el. Ez az elhelyezkedés az ércképző
déssel szingenetikus keletkezésre mutat; a kvarcit tehát valódi telérkőzet 
és nem valamely homokkő érccel való impregnálásából keletkezett. 
Kiválási sorrend: érc-kvarc. Igen erős nagyításnál megfigyelhető, hogy 
a kvarckristályokban igen sok apró zárvány van. Ezek egyrésze ma
gas fénytörésű, kettőstörő ásvány (cirkon?) a többi pedig idiomorf 
kristályos vagy cseppalakú, vörös vagy barna színben áttetsző hema- 
tit és limonit szemecske. Az érctartalom tehát részben a kvarckrislá-
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lyok között elhelyezkedő nagy idiomorf kristályokban, részben a kvare- 
szemekben apró zárványként jelentkezik.

Dr. P a n l ó G á b o r  ércmikroszkópiai vizsgálata szerint az érc 
magnetil és az ebből martitosodás útján keletkezeit hematit.

Az érctartalom megállapítása végett F ö l d v á r i n é  Dr. V o g 1 
M á r i a  több elemzést készített:

Minta száma: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10.

Fea 0  súly o/o 75.50 26.46 13.05 10.83 33.75 16.71 18.46 15.53 34.P0
Au-f-Ag g/t 11.45 7.9 3.29 nyom nyom 11.63 7.41 202
Au g/t 
Ag g/t

1.04 ■ 0.7 nyom 0.5
1.7

nyom —•— 1.02 nyom --•--

1. Helyszínen talált régi olvasztási próba.
2. Ércminta a telér közepe tájáról.
3. Telér keleti vége ércdús minta.
4. Telér keleti vége ércszegény minta.
5. Telér keleti vége ércszegény minta (az elemzés Nagybányán 

készült a kereszthegyi bánya laboratóriumában).
6. Ércdús minta a hilyói szántóföldek széléről.
7. Ércszegény minta a hilyói szántóföldek széléről.
8. Ércdús minta a porfiroid telér határáról.
9. Ércszegény minta a porfiroid telér határáról.

10. Lajos menedékháztól délre húzódó gerinc porfiroid telére 
mellől, régi bányakutatás hányójáról.

Megemlítem még, hogy a Kassai-havas Lajos menedékházától 
délre húzódó gerincen porfiroid telér mentén lévő régi bányakutatás 
mellett, úgy makroszkóposán, mint mikroszkóposán a hilyói előfordu
lással azonos, nagyobb kvarcit tömböt találtam (10. minta). Gondos 
keresés ellenére sem sikerült ezen egyedüli érces kvarcit darabon kívül 
mást találni ezen a helyen. Az érces darab nagysága és súlya azonban 
igazolja, hogy ez a darab nem idegenből került a lelőhelyére, hanem 
az valóban az egykori bányakutatás maradéka.

Ez a lelet azt bizonyítja, hogy a hilyóihoz hasonló ércesedés a 
Hilyó és Kassai-havas közti terület porfiroid telérei mentén a mélyben 
más helyen is megtalálható. Felszíni kibúvás hiányában azonban nem 
tudtam térképezni.

A térképezett porfiroid telérek mentén kutató tárókkal és mág
neses mérésekkel a telér vasérc felhalmozódásai kinyomozhatok len
nének. Ez a kutatás legcélszerűbben az aranyidai bányászat feltáró 
munkálatai keretében lenne elvégezhető.
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a hilyói crclelér az eddig 
ismert Aranyida környéki és szepességi érctelérektől eltérő típust kép
visel. Az eddig megvizsgált minták alapján a vastartalom csak ritkán 
éri el a felhasználhatóság határát. Több figyelmet érdemel azonban 
a nemes fém tartalom. Az aranyidai ércekben R o z l o z s n i k  P á l  
szerint az arany-ezüst tartalom közti arány 1:24.000-től 1:67.000-ig 
változik, a hilyói leiérben az arany-ezüst közti arány 1:3-tól 1:11-ig 
változik.

Ez részben azt bizonyítja, hogy az újonan felfedezett telér való
ban eltérő típust képvisel, másrészt indokolttá teszi, hogy rendszeres 
kutató munkával a telérben esetleg meglévő nemesércben gazdag rész
leteket leltárva, az aranyidai bányászat részére üj területeket biztosít
sunk. Az eddig vizsgált minták abszolút aranytartalma nem éri el a 
kitermelésre érdemes alsó határt, azonban az aranytartalom relatív 
nagysága biztató előjel a további kutatások számára. Feltűnő az a 
tény, hogv a megvizsgált olvasztási próbában (1. számú elemzés) csak 
a vastartalom dúsult fel, a. nemes fémek nagyrésze a salakban maradt. 
Ebből következtetve, a nemesfém tartalom a kvarczsmek zárványai 
közt található.




