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I. A terület földtani felépítése 

P a l e o z o i k u m
Az Upponyi-hegység főtömegét karbon üledékes kőzetek alkotják. 

Ezeket Sch réter  Z. hármas tagolódásban tárgyalta. A hegység ÉNy-i 
végét alkotó féligkristályos mészkövet feltételesen a devonba helyezte és az 
ehhez csatlakozó mészkő-agyagpala-, illetőleg agyagpala-homokkősorozato- 
kat tárgyalta alsó-, illetőleg felső-karbon üledékekként. A hegység hármas 
tagolódású ókori képződményei fokozatos átmenetekkel annyira egybekap
csolódnak, hogy azokat indokoltabbnak látom egy egységes üledékképző 
időszak termékeiként felfogni. A féligkristályos «devon» tömeges mészkővel 
ismétlődve váltakozó lemezes mészkő és agyagpalaközbetelepülések vezet
nek át a mészkő-agyagpala sorozatba. Ebben fokozatosan DK felé haladva 
a mészkőbetelepülések háttérbe szorulnak a fekete agyagpalával szemben, 
hogy azután a hegység DK-i részén egyre durvább szemű homokkőrétegek 
közbeiktatásával az agyagpala-homokkő csoportba jussunk. A hármas tago
lódású üledékösszletet közelebbi kormeghatározásra alkalmas szerves ma
radványok hiánya miatt, egyelőre általánosságban alsó-karbonnak tartom.

Féligkristályos mészkő. A hegység ÉNy-i részén hatalmas összefüggő 
tömegben jelenik meg, amelynek legjobb feltárását az upponyi szoros mély 
bevágása adja (3. kép). A kőzet kristályossága meglehetősen változó, 
színezése világosabb-sötétebb szürke, gyakran finoman csíkozott. Az eredeti, 
üledékképződéssel kapcsolatos csíkozással párhuzamosan a mészkő a terület 
legnagyobb részén vastagon pados.

Mészkő-agyagpala csoport. A félig-kristályos mészkő kb. 500 m széles 
sávjához a hegység É K —DNy-i csapásával párhuzamos átmeneti öv men
tén DK-ről a mészkő-agyagpala csoport közel 2 km széles sávja csatlakozik. 
Az átmeneti övben a kristályos mészkő szemcséi egyre finomabbak lesznek, 
színük sötétszürkévé, csaknem feketévé változik és a pados mészkővel szem
ben lemezes mészkő ju t túlsúlyba.

Az átmeneti övhöz csatlakozik a mészkő-agyagpala csoport vulkáni 
porszórással jellemezhető szintje. Kb. 100 — 150 m széles sávban zöldes és 
ibolyás betelepülések jelennek meg a csoport mészkövében és agyagpalájá
ban. A lemezes mészkő e csíkok övében egészen világos és legtöbbször rózsa



színűre festett. Az eltérő színeződést valószínűleg kolloidális tufaanyag okozza. 
A tulajdonképpeni tufaanyag főként kloritból áll és szabálytalan lencsékben, 
bevonatokban jelentkezik a mészkő kihengerelt lemezei között.

A csoport agyagpala tagjai között jelentősebb összefüggő préselt tufa- 
betelepülések jelennek meg. Ezek anyaga gyakran agyagos alkatrészekkel 
kevert, de a Csernelypataknak a Zsinnye és Kőrózsatető közé húzódó oldal
ágában kb. 1 m vastag tufapad is fel van tárva. Ennek szerkezete durva 
lapilliket is megőrzött, erősen préselt, sőt kihengerelt állapotban. A tufa- 
csíkok és betelepülések anyaga pontos kőzettani meghatározásra nem alkal
mas. Anyaguk azonban nagy valószínűséggel átalakult diabáztufának tekint
hető.

A diabáztufát tartalmazó mészkő-agyagpalaöv több helyén, főképpen 
a Csernelypatak említett oldalágától É-ra, tömegesebb zöldszínű kőzetek 
jelennek meg, amelyek előzetes kőzettani vizsgálat szerint préselt diabázból 
állanak. Anyaguk erősen átalakult, hólyagokban és erekben sok kalcit- 
kitöltést tartalmaznak. A mészkő-érintkezésen bizonyos szöveti eltérés tapasz
talható, azonban érintkezési átalakulás ásványait nem sikerült felismerni.

A mészkő-agyagpala vonulat DK-i részén a fekete lemezes mészkő egyre 
több agyagos szennyeződést tartalmaz és vékonyabb betelepülésekben jelent
kezik a fokozatosan túlsúlyba jutó agyagpala között. A Kőrózsatető DK-i 
csúcsán kisebb kőfejtőben rossz megtartású Annoiden-nyomokat sikerült 
találni.

Agyag pala-homokkő csoport. A karbon üledékösszlet legdurvább törme
lékeket tartalmazó csoportja, mely a hegység DK-i részén kb. 1 km széles 
sávban csatlakozik az előbbiekhez. A finomszemű agyagpala szélesebb sávok
ban váltakozik a szilárd kötőanyagú, gyakran durvaszemű szíirke-zöldes- 
szürke homokkővel. Az agyagpala egyes feltárásaiban, így a Rágyincsvölgy 
É-i oldalán és a Sutavölgy K-i oldalán a palásságra csaknem merőleges
— színezésben és szemnagyságváltozásban nyilvánuló — csíkozottság figyel
hető meg.

A csoport agyagpala-tagjai között több szintben mangános palabetele
pülések találhatók, amelyek az uralkodó É K —DNy-i csapásirányban külön
böző hosszúságban nyomozhatok.

A hármas tagolódású karbon üledéksor pontosabb kormeghatározására 
nincs adatunk. Valószínű, hogy a karbon időszaknak csak egy szakaszát
— esetleg alsó részét — képviseli. A település tette egyedül indokolttá, hogy 
a féligkristályos mészkövet tekintsük a rétegsor legalsó tagjának s az üle
dékképződés során a klasztikus anyag fokozatos felszaporodásával és dur- 
vulásával számoljunk.

Az üledékek sorrendje «logikusabb» volna, ha az agyagpala-homokkő 
sorozatot tekinthetnénk a karbon összlet legalsó tagjának, amelytől a foko
zatos átmenetek sora vezet a tömeges, féligkristályos mészkőhöz. Ehhez 
azonban a hegység egész karbon tömegének átbuktatásával kellene számol
nunk, aminek feltételezésére eddig semmi biztos adatunk nincs.



Az upponyi paleozói tömeghez ÉNy-on, rátolódási sík mentén, anisusi 
(guttensteini) dolomit kisebb pikkelyei csatlakoznak. A felszínen megjelenő 
kisebb dolomitfoltok némelyike közvetlenül csatlakozik a karbon félig- 
kristályos mészkőhöz, máshol viszont a rátolódás erősen átmozgott övében 
teljesen miocén képződményekbe ágyazódtak.

Az upponyi (guttensteini) dolomit kifejlődése teljesen megegyezik a 
rudabányai-hegységivel. A dolomitpikkelyek egyes részleteinek metaszoma- 
tikus ércesedése is teljesen megegyezik a rudabányaival.

A mélyfúrások és kutatótáró tanúsága szerint a rátolódási öv nagyobb 
mélységeiben a (guttensteini) dolomiton ldvül campili agyagmárga, ladini 
mészkő és agyagpala is megjelenik a rudabányaihoz hasonló kifejlődésben.

Az upponyi karbon tömeghez DK-en ugyancsak jelentősen átmozgott 
rátolódási öv mentén csatlakoznak a mezozói képződmények. Ezek kifejlő
dése leginkább a Bükkhegység triász képződményeivel párhuzamosítható. 
A rátolódási övben az egyes képződmények csak kihengerelt, egymástól el
szakított pikkelyek, tömbök alakjában jelennek meg. A rendkívül zavart és 
változatos felépítésű rátolódási öv pontos elemzését az ez évi felvétel nem 
tette lehetővé.

Triászkori krinoideás világosszürke mészkő pikkelyeit Nekézsenytől 
Ny-ra és É-ra Sch réter  Z. is kijelölte. A feltehetően ladini mészkőpikkelyek 
innen rátolódási öv mentén sorozatot képeznek az Éleskő-vonulat D-i végéig. 
A szürke tömeges mészkőben helyenként diabáztuía-közbetelepülések talál
hatók. Az ezekkel határos mészkőrészletek — éppen úgy, mint a lillafüredi 
Kerekhegy tömegében — ibolya- és zöldszínűre festettek. A mészkőpikke
lyekben tehát a biikkhegységihez igen hasonló diabáz-vulkánosság nyomait 
figyelhetjük meg.

A mészkőpikkelyek között agyagpala, homokkő és kovapala jelenik 
meg kihengerelt pikkelyek alakjában. A változatos kifejlődésű képződménye
ket Schréter  Z. a karbon agyagpala-homokkő csoporttal vonta össze. Rész
letes bejárás során a Jilásvörös agyagpalától fekete finomszemű agyagpalán 
át, a sötétszürke kovapaláig és durvaszemű zöldes homokkőig változatos soro
zatot lehetett megfigyelni, amelyek ugyancsak a Bükkhegység ladini képződ
ményeivel vethetők leginkább össze. A sorozatnak a bükkhegységi ladini kép
ződményekhez való hasonlóságát az igen elterjedt diabáztufa közbetelepülé
sek még jobban kiemelték. A diabáztufa — bár préselt és átalakult — a Bükk- 
szentlászló környékén széles vonulatban térképezett «fehérpecsétes» diabáz- 
tufához és agglomerátumhoz igen hasonló. A nekézsenyi Strázsahegy diabáz- 
agglomerátuma triász mészkő- és agyagpalazárványokat is tartalm az. A jelen
tősebb vastagságú tufapadokon kívül szabálytalan, vékony tufacsíkok jelent
keznek a kovapalában és változó mennyiségben keveredik kloritos diabáz- 
tufaanyag az agyagpala anyagához. Egyes tömegesebb kőzetelőfordulások
ról még nem sikerült pontosan megállapítani, hogy préselt diabázzal, vagy 
tömöttebb diabáztufa-változattal van-e dolgunk. A feltehetően ladini agyag
palának a paleozói agyagpala-homokkő csoporttól való térképi elkülönítése 
közelítő pontosságú.
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Balogh K. 1953. évi térképezése során a vonulatban kövületes, leme
zes, campili mészkő két apró pikkelyét nyomozta ki.

Az Upponyi-hegység DK-i szegélyére — az említett rátolódási öv pik
kelyeire és helyenként a karbon agyagpala-homokkő csoportra — a felső-kréta 
gosau kifejlődést! konglomerátum települ transzgresszív módon. A konglome-

1. ábra

rátumban helyenként homokkő, homok és agyagpalabetelepülések találha
tók. A konglomerátum kavicsainak anyaga főként triász mészkő, homokkő, 
agyagpala, diabáz, diabáztufa, elvétve barnavasérc.

H a r m a d i d ő s z a k
Az Upponyi-hegység paleozói és mezozói képződményeire alsó-miocén 

szárazföldi és tengerparti agyag-, homok- és kavicsképződmény települ. 
A képződmény legnagyobbrészt a gosau-konglomerátum feldolgozott, átmo
sott anyagából áll.

A szárazföldi agyag legjobb feltárása az upponyi 1. és 3. sz. kutató- 
táró, amelynek a félig-kristályos karbon mészkő és a triász dolomit közé 
csípett anyagfoszlányából kétszikű növénylenyomatok kerültek napfényre. 
Ezek Mo e ssn é  R á sk y  K. és P á l fa l v y  I. szerint minden valószínűség 
szerint alsó-miocénnek tekinthetők.

A hegység pereméig húzódik minden oldalról a homok-homokkőből álló 
alsó-miocén medence-üledéksor. Az Upponyi-hegység közvetlen peremén a



felszínen oligocén képződményt nem találunk, azonban az Uppony 8. sz. 
fúrás 36 m-től 250,27 m-ig, a 9. sz. 31,5 m-től 112,00 m-ig középső-oligocén 
andezittufacsíkos agyagban járt.

A hegység DK peremén apró foszlányokban találjuk meg a tortónai 
riolittufás homokos agyagot és a szarmata kori andezittufát. '

H e g y s é g s z e r k e z e t
Az Upponyi-hegység főtömegét alkotó karbon képződmények közel pár

huzamos E K —DNy csapásúak. A teljes karbon üledékösszlet erős tekto
nikai igénybevételről tanúskodik. Az egyes részletek gyűrődtek, gyüredeztek 
és egymásra pikkelyeződtek, azonban az uralkodó csapásból nem tértek ki 
lényegesen. A szerkezeti kisformák bonyolultságát az Alsómihálybánya 
külfejtésének (2. ábra és 4. kép) és a Zsófia-táró harántvágatának

3. ábra

(3. ábra) szelvénye mutatja be. A gyűrődést és pikkelyeződést ÉNy-ról és 
DK-röl váltakozó erősséggel ható erők nyomása hozta létre. Az egyes üledék
csoportokban a képlékenyebb közbetelepülések mentén (agyagpala, diabáz- 
tufa) oldódtak fel a szerkezeti mozgások és több esetben a rétegek kihenger- 
lődésének igen szép példáit hozták létre.
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A hegységet DK-en éppen úgy, mint ÉNy-on, szerkezeti öv zárja le, 
melyek mentén enyhe szögű rátolódási pálya mentén a hegység paleozói 
tömege fiatalabb képződményekre tolódott rá. A Bántapolcsánytól Neké- 
zsenyig húzódó DK-i határon lapos, rátolódási síkok mentén a paleozoikum 
középső-triász üledékekkel, és a diabázvuíkánosság termékeivel DK felé 
pikkelyeződött egymásra. Ennek az övnek pontosabb szerkezeti elemzését 
a feltárások hiánya és a felvételi idő korlátozottsága nem engedte meg. 
A lemérhető elmozdulási síkok itt mindenesetre ÉNy-i dőlésűek, tehát való
színűsítik, hogy az Upponyi-hegység paleozói tömege a DK-i peremen DK-i 
irányban tolódott rá a fiatalabb képződményekre. A rátolódás feltétlenül

4. ábra

senon előtti volt. A mozgásnak a Nekézsenytől D-re Schréter  által kimuta
to tt ugyancsak nagyszabású rátolódással való kapcsolatát az eddigi felvéte
lek nem tisztázták. A szerkezeti vonal mélyreható voltát a kifejezetten moz
gási síkokhoz kötött vasas átitatódás jelzi, amely a rátolódási övbe zárt 
ladini mészkőpikkelyeken oxidos metaszomatózist idézett elő. Nagyszabású 
mozgásokhoz kötött hasonló ércesedéssel találkozunk Tornaszentandrásnál 
és Szlovákiában Lucka-Borka, Licince és Sankovce környékén is.

Az ÉNy-i peremen a hegység karbon üledékösszlete egy másik rátoló
dási öv mentén harmadkori képződményekre tolódott rá. Az itt végbement 
mozgás irányára és korára különösen a A 262,7 lábánál és a Zsinnye ÉNy-i 
oldalán egykori vasércfejtések nyomain indított újabb kutatótárók szolgál
ta ttak  érdekes adatokat. Az upponyi 1. és 3. sz. kutatótáró szelvényéből 
(melléklet) kitűnik, hogy az Upponyi-hegység ÉNy-i előterében lévő, részben
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vasérccé átalakult (guttensteini) dolomitpikkely teljesen a kiscelli agyagra 
települő vörös szárazföldi agyagba van beágyazva és a vörös agyag «kenő- 
rétegén» tolódott rá a hegység karbon összlete is kb. 40°-os dőlésű rátolódási 
sík mentén a harmadkori képződményekre. A miocén szárazföldi agyag, mely 
zárványként a gosau konglomerátum apróbb-nagyobb feldolgozott kavics
anyagát tartalmazza, teljesen átmozgott és erős préselődés nyomait mutatja. 
Az agyagba ágyazott kavicsok gyakran teljesen összetörtek és ellapítottak 
(4. ábra). A miocén képződménybe ágyazott guttensteini dolomit pikkely is 
erősen breccsás, valósággal morzsálódó. Egyes feltárásokban (upponyi 
3. sz. kutatótáró) lencsésen kihengerelt. A dolomitnak a metaszomatózis 
folytán inkább eggyé forrt részei széttöredeztek és tömbjei a jelentéktelen 
mennyiségű triász márga-palaanyagba (campili, ladini), vagy a miocén vörös 
agyagba gyúródtak.

A Zsinnye ÉNy-i lábánál 1944—45-ben hajtott kutatótáró nem volt 
számomra hozzáférhető. Annakidején Stoll L. bányamérnök által felvett 
földtani szelvény szerint a részben ércesedett guttensteini dolomitpikkely 
itt is miocén agyag, homokképződménybe ágyazódott.

A bányászati feltárásokban kézzelfoghatóvá vált, hogy a morfológiailag 
is élesen jelentkező rátolódási vonal (1, 2. kép), amely az Upponyi 
hegységet ÉNy-ról határolja, kétségtelenül nagyjelentőségű regionális hatású 
hegységszerkezeti elem. Az É K —DNy-i csapású rátolódási vonal, melynek 
alsó-miocén utáni korát az upponyi feltárások meghatározták, DNy-felé 
a Bükkszéknél kimutatott «Darnó-vonal» rátolódásához húzódik, ÉK felé 
pedig a Rudabányai-hegységet K felől határoló rátolódásos pikkelyeződési 
övbe torkollik.

Éppen ennek a szerkezeti elemnek a felismerése, mely mindkét területen 
(Rudabánya, Uppony) a paleozoikum és mezozoikum érintkezésén fut, 
vezetett arra a gondolatra, hogy a nagyszabású hegységszerkezeti vonal 
mentén, vagyis mintegy 40 km hosszúságban volna indokolt az ismert felszíni 
ércelőfordulások közötti szakaszon a miocén, esetleg oligocén üledékek alatt 
eltemetett, rudabányai típusú vasércelőfordulások után kutatni.

A mezozoikum és paleozoikum érintkezésének mélyszerkezeti fel
derítésére volt hivatva a Rudabánya és Uppony között 1952-ben végzett 
Eötvös-ingás és graviméteres geofizikai felvétel. A mérések általános tájé
koztatása alapján kivehető, hogy a felszíni csapások a mélyszerkezetben is 
az egész területen végigkövethetők.

II. Vaséreelofordulások
Az Upponyi-hegység területén háromféle vasfelhalmozódással találko

zunk: 1. metaszomatikus ércesedés triász dolomitban, 2. üledékes vasmangán- 
palatelepek a karbon agyagpala-homokkő csoportban, 3. oxidos metaszoma
tózis triász mészkőben.

1. Metaszomatikus ércesedés. Uppony közelében a A 262,7 tövénél 
(«Bánya») és a Zsinnye ÉNy-i oldalán több mint 170 éve kisebb méretű 
külszíni vasércbányászat folyt. Az egykori bányászatra vonatkozóan érdekes 
adatokat tartalmaz az egri szeminárium prefektusának 1780. március 1-én
7 Földtan — 5/12
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kelt latin nyelvű levele a diósgyőri hámor felügyelőjéhez. Az egri állami 
levéltárban őrzött levél részleteit Soós Im r e  levéltáros fordításában közlöm:

«Miskolc, 1780. március 1.
T isztelt Gyárfelügyelő úr !
Hosszabb ideje (áthúzva: 5— 6 éve) annak, hogy a diósgyőri hámorhoz a vas

tartalm ú értékes kőzeteket az egri szeminárium tulajdonát képező borsodmegyei 
Uppony község területéről szállítják, anélkül azonban, hogy e terület használatáért 
valam it is fizettek volna a szemináriumnak, amely pedig kiadásokkal éppen eléggé 
meg van terhelve, amíg a hámor üzeme kezdetben is kiválóan prosperál.

A néhai Fasola Henrik által alapított diósgyőri hámor birtokosai Uppony terü
letén két vasbányát tartanak üzemben. Az egyik a hegy lábánál fekszik, m ellette 
három kis házban laknak a bányászok, ezek az upponyi erdőkből szerzik be a tűzifát. 
Ottani jobbágyaink máris panaszt em eltek ellenük azért, mert a bányászok az ő szilvás- 
kertjeiket rongálják s ezeket kénytelenek voltak a jobbágyok elhagyni. A másik bánya
telep a patakon túl a másik hegyen nem is egy, hanem több bányából áll és pedig 
majdnem a hegy tetején, a parasztok szántóföldjeinek szomszédságában fekszik, így 
a kiterm elt, hasznavehetetlen, meddő kő- és törm elékanyagokat kiöntve, a szántó
földek egy részét már elárasztották velük annyira, hogy egyik jobbágyunknak kény
telen vagyok másik földet adni az am úgy is kicsiny urasági táblából, de a többi szántó
földeket is az esőzéskor felülről rájuk om lott kőanyagok term éketlenné teszik. Ezen
kívül a bányaterméket szállító fuvarosok a szántóföldeken keresztül csináltak maguk
nak szekérutat, ezek is tönkreteszik a földeket, különösen sáros időben. A parasztok 
rétjei is tönkremennek a szűk hegyszorosokba vágott szekérutak használata folytán. 
Az upponyi jobbágyok által létesített és karbantartott hidakat a nehéz szekerek ron
gálják. Mindezen terhes szolgáltatásokért a földesúr nem kap a hámortól semmi mást, 
m int két bányászház után 6— 6, összesen 12.—  frt-ot, a harmadik ház után már nem 
is fizetnek, ottani gazdatisztünk ism ételt kérésére sem. De nem fizetnek az állami 
adóba és a község adójába sem.»

A bányászat a rudabányaihoz teljesen hasonló (guttensteini) dolomitból 
képződött sziderit oxidációjából származó barnavasérc előfordulásokon 
települt. 1944—45-ben a Zsinnyén végzett bányászati kutatások csak kisebb 
tömegű barnavasércpikkelyeket határoltak be, melyek alsó-miocén agyag
homok képződménybe voltak ágyazva. Az 1951-ben lemélyített 6 zsinnyei 
kutató fúrás a miocén fedőréteg alatt elérte a triász dolomitot, illetve a ladini 
mészkövet és agyagpalát, ércesedés jelentősebb nyomaira azonban egyik sem 
talált.

A «Bánya» nevű résznél két kutató fúrás mélyült, amelyek egyike 
(8. sz.) a kibúváson felállva a vasérces képződmény feküjében karbon és 
triász törmelékkel keveredett alsó-miocén szárazföldi vörös agyagot, majd 
ez alatt rupéli agyagrétegsort tá rt fel. (Lásd a mellékletet.) A feltolódástól 
távolabb, a patak mellett települt fúrás (9. sz.) triász törmelék alatt ugyancsak 
oligocénbe jutott.

Az 1952-ben megindított bányászati kutatás célja az volt, hogy a 
«Bánya» érces tömegének kiterjedését, települését megismerjük. Az 1. sz. 
kutatótáró a hegység karbon tömegének rátolódási síkját a 8. sz. fúrás felől, 
a rátolódás síkjára merőlegesen, 45 m behajtásával érte el. A táró a kibúvás 
ankeritesedett guttensteini dolomitjából kihengerelt alsó-miocén vörös agyagba 
ért, melyben a triász és karbon képződmények tömbjei, valamint a gosau 
konglomerátum feldolgozott kavicsanyaga zárványként voltak belegyúrva. 
10 m széles, átmozgott öv után érte el a táró a karbon félig-kristályos mészkő 
150°/45° dőlésű rátolódási felületét.

A 2. sz. kutatótáró az előbbivel közel párhuzamosan, attól 60 m-nyire
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harántolta az érces triász képződményt s így annak csapásmenti kiterjedését 
igazolta. A 3. sz. kutatótáró az 1. számúnál 12 m-rel mélyebb szinten, a 
Csernelyvölgy felől, a triász képződmény csapásán haladt és az 1. sz. táró 
vonalában kihajtott keresztvágata alsó-miocén agyagba ágyazott triász, 
valamint karbon pikkelyek és tömbök harántolása után érte el az összefüggő 
karbon mészkőtömeg 145°/40°-os rátolódási síkját.

A feltárások a terület földtani megismerése és az érces képződmény 
várható elterjedése szempontjából azért jelentősek, mert az Upponyi-hegység 
karbon tömegének miocén utáni rátolódási pályáját részletesebb szerkezet
elemzés számára hozzáférhetővé tették. A rátolódási sík alatti átmozgott öv 
plasztikus agyagba ágyazott tömbjei és pikkelyei nem rendeződtek szigorúan 
azonos csapás- és dőlésirányban, így a szerkezeti elemek összképe csekély 
mélységben lezajlott, heves mozgásra utal. A szerkezeti elemek a rudabányai 
érces képződményen megfigyelhetőkkel annyira megegyeznek, hogy a két 
előfordulást összekötő szerkezeti vonal mentén egyidejű és azonos stilusú 
mozgások feltételezése indokoltnak látszik.

2. Üledékes vas-marigánpala telepek. Bántapolcsány és Nekézseny közelé
ben a karbon agyagpalahomokkő csoportban a jelentősebb vas- és mangán- 
tartalmú telepek kibúvásai régóta ismeretesek. Ezeken a XVIII. század vége 
felé kisüzemi bányászkodás folyt részben külszíni, részben földalatti fejtések
kel. Az ércelőfordulás akkori megítéléséről érdekes adatokat nyújt Mészáros 
Péter egri szemináriumi prefektus 1780. évi javaslata, Uppony vagy Tapol- 
csány közelében létesítendő vasércbánya telepítéséről és vashámor felállításá
ról. Az egri állami levéltárban őrzött javaslat magyar fordítását Soós Im r e  
levéltáros fordításában részleteiben közlöm:

«1. Ha a helyszínen járunk, m ost is láthatók a régi bányam űvelésből fennm aradt 
ősrégi tárnák éppen azon a vonalon, ahol a hegyek lábánál Fasola Henrik m űveli 
nagyszerű bányáit s miként az em lített Fasola egy ilyen régi bánya helyén kutatva  
szerencsés módon föl is fedezte a vastartalm ú kőzetet, úgy kétségkívül lehetséges az 
is, hogy ezen a vonalon a bányászok által Schurfnak nevezett régi turzások is felfedez
hetők lesznek.

2. Miután Fasola a bányajogi gyakorlattal szemben igen nagy kiterjedésű m ezőket 
m éretett ki magának, szabad volna ugyan az ő határain belül is kutatni, de hogy az 
első ilyen kutatás során a telér helye nyilvánosságra ne jusson, helyesebb volna, ha 
előbb Fasola területén kívül nyitnák meg a földet s ha ott telért találtak, csak akkor 
kellene az ő határain belül is kutatni.

3. A gazdag és bőséges vastartalm ú kőzet különös figyelm et érdemel, de taka
rékosan kellene az üzemet berendezni, nem úgy, m int Fasola, aki Isten tudja, m ilyen  
óriási nyereségről ábrándozott és sok ezret beleölt szükségtelenül és haszon nélkül. 
Ugyanis a vasbányák kiaknázásához elég lesz 6— 7 bányász, a hámorhoz pedig mindem 
tartozékával együtt bőségesen elég lesz 10 ember, a fuvarosokról és m észégetőkről 
ráérünk annak idején is gondoskodni.»

A régi kutatásokat a 20-as években nyitották újra és fejlesztették 
némileg tovább, mivel azonban a feltárások nagyolvasztóban közvetlenül 
felhasználható ércet nem ígértek, a kutatások abbamaradtak.

Az üledékes vas-mangánpalatelepek a karbon képződmények uralkodó* 
É K —DNy-i csapásával párhuzamosan több vonulatban húzódnak az Éles
kőtől a Lipóc DK-i orrán át a Középbérc D-i oldalán a Csernely-patakig, 
illetve annak Suta völgy és Bótai-völgy nevű mellékágaiig. A felszíni tér
képezés adataiból kétségtelenül megállapítható, hogy az agyagpala-homokkő-
7* — 5/0
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csoportban, a vastagabb kemény homokkősáv fedőjében több vas-mangán- 
palaszint húzódik. A terület erősen zavart, több helyen gyűrt szerkezete 
a rossz feltárási viszonyok mellett nem tette lehetővé az egyes vas-mangános 
szintek távolabbi követését és azonosítását. Valószínű, hogy a kibúvások 
kb. 5 km hosszúságában egyik telep sem nyomozható végig és egy szintben, 
vagy egymásalatti szintekben elhelyezkedő kisebb-nagyobb lencsesorozatok
kal van dolgunk.

A vas-mangánpala telepeken az alábbi jelentősebb bányafeltárásokról 
van adat:

Felsőmihály-táró kb. 60 m hosszú, a Lipóc DK-i oldalában, a Bánvölgye 
felől kb. 350 m magasságban található. Az erősen gyűrt vas-mangánpala 
telepet csapásirányon követte rövidebb szakaszokon. A változó vastagságú 
meddő-betelepüléseket tartalmazó telep kb. l m  — 1,20 m vastagságú.

Alsómihály-táró az előbbi táró alatt, kb. 320 m magasságban egykori 
külfejtés nyomain indul és a vas-mangánpala meddőcsíkokkal váltakozó 
telepét 35 m-en követte csapás mentén. Tovább a táró a gyűrt agyagpala- 
kovapala csoport dőlésirányába fordulva 60 m-en meddő képződményt 
harántolt (4., 5. kép).

Lajos-táró a Lipóc D-i oldalán a Rágyincsvölgy legalsó mellékágából 
indult. 1923-ból származó bányatérkép szerint kb. 40 m hosszúságú és 5—10 
m-es szakaszokon követett teleprészeket. Ma járhatatlan.

Zsófia-táró a Lipóc DNy-i lejtőjén a Rágyincsvölgy középső szakaszá
ról induló régi művelet, amely a palacsoport dőlésirányában haladva több 
érces szintet harántolt, és ezek közül a legércesebbet, zavart település mellett 
30 m-en követte.

Ferenc József-táró az előbbitől 600 m-re Ny-ra hasonló módon tárta 
fel az előbbi táró telepeinek több-kevesebb meddő beágyazást tartalmazó 
folytatását.

Csernelyvölgyi bánya. A Csernelyvölgynek a Középbérccel szemközti 
Ny-i oldalán látható régebbi bányászkodás legkiterjedtebb nyoma. A hegy
oldalon a vas-mangántelep kibúvásán mintegy 100 m szélességben és 40 m 
szintközben külszíni bányászkodás folyt. A külszíni művelésből nyíló föld
alatti fejtések egyrésze (kb. 50 m hosszúságban, 15 m szintközben) ma is 
bejárható. A telepcsoport viszonylag alárendelt meddőközbetelepülésekkel 
itt 5 — 10 m-re vastagodik ki. Kaotikusán gyűrt antiklinális-szerű szerkezete 
(6., 7. kép) indokolttá teszi, hogy a völgytalp felett induló ú. n. Heinrich- 
táróval csak fekete «grafitos» palát tártak  fel.

Járhatatlan tárók nyílásai találhatók még ezeken kívül a Sutavölgyben 
és a Bótai-völgyben.

A külszíni megfigyelések és a hozzáférhető bányafeltárások adatai 
alapján az Upponyi-hegység agyagpala-homokkő csoportjában kiterjedtebb 
vas-mangánpala telepekre számíthatunk. A feltárások kétségtelenül bizonyít
ják, hogy a telepek szeszélyesen elszegényednek, kivékonyodnak, tehát 
eredetileg sem egyenletes kifejlődésűek. Az egész palacsoport erősen gyűrt, 
pikkelyezett szerkezete a bányászati kutatás szempontjából még nehezebb 
feladatot állít elénk.
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3. Oxidos metaszomatózis. Az Upponyi-hegységet DK-ről határoló és 
DK-nek irányuló idősebb (felső-kréta előtti) rátolódási övben a diabáztufa 
és -breccsa közelében a ladini szürke mészkőpikkelyeket oxidos metaszomató
zis érte. A vasoxid tartalmú oldatok repedések enyhe ÉNy-i dőlésű, hullámos 
rátolódási síkok mentén itatták át és alakították át a mészkövet. Az átalaku
lás foka rendkívül változó, azonban a vasas átitatás jelentős kiterjedése 
folytán az ércképző folyamatok szempontjából figyelemre tartha t számot. 
A vasas átitatás legnyugatibb előfordulása a Nekézsenytől Ny-ra eső Jőcsös 
(Sátai)-völgy torkolatában van, ahol az impregnáció 150 m szélességben 
figyelhető meg. Itt a XIX. század végén vasércre bányatelekadományozás 
is történt (Szőlőmái).

A vonulat felszínen megszakításokkal a Nekézsenytől É-ra eső Strázsa- 
hegyen át a Rágyincsvölgy alsó szakaszáig követhető, ahol a vasoxiddal 
átitatott mészkőre ugyancsak bányatelekadományozás történt. A szabály
talanul átitato tt mészkő átlagösszetétele nehezen ítélhető meg. A sátai 
völgy jobboldalán a felszínről vett átlagminták valamennyire a mészkőtömeg 
átlagos összetételét tükrözik.

Savban 
oldhatatlan

Az előfordulás esetleg vastartalmú hozagmészkőként volna felhasz
nálható.



10 2

1. kép. Rátolódás az Upponyi-hegység É N y-i peremén. Előtérben rátolódás 
alatt I. sz. kutatótáró. — Chevauchement au bord de NW  de la montagne de 
Uppony. Dans Гаггіёге-ріап, au dessous du chevauchem ent, la galerié de 
recherche No. 1. — Надвигание на СЗ окрание Уппоньских rop. В передней 

площади, под надвиганием находится разведочная штольня № I.
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2. kép. Karbon m észkőtömeg rátolódása a triász és miocén előtérre Csernely- 
völgy upponyi kijáratánál. Chevauchement d’une masse de calcaire carboni- 
fére sur les abords triasiques et miocénes, á Tissue de Uppony de la лта1Ке de 
Csernely. — Надвіігание массы карбонового известняка на триасовую и мио- 

ценовую переднюю площадь у Уппоньского выхода долины Чернельвёлдь.



3. kép. Félig-kristályos alsó-karbon m észkőtömeg az Upponyi szoros be
vágásában. — Masse de calcaire carbonifére inférieur dem i-cristallin au 
creusement de la passe de Uppony. — Масса полукриссталлического нижне

карбонового известняка в выемке Уппоньского ущелья.
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4. kép. Alsó-karbon agyagpala-homokkő csoport gyűrt rétegei üledékes vas-mangán- 
palával az Alsó-M ihálybánya külfejtés falán. (V. ö. 2. ábra.) — Couches plissées du 
groupe de schiste argileux-gres carbonifére inférieur avec le schiste sédim entaire á fér 
et á manganese au mur de la carriere de la mine Alsó-Mihály. -  Смятые слои группы 
нижне-карбоновых глинистых сланцев и песчаников с железисто марганцовым сланцем 
осадочного происхождения на стенке открытой разработки в карьере Алшо-Михаль.

(Ср.: рис. 2.)
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5. kép. Gyűrt alsó-karbon agyagpala-homokkőrétegek az Alsó-Mihály táróban. — 
Couches plissées de schiste argileux-grés carboniferes inférieures dans la galerié 
Alsó-Mihály. Смятые слои нпжне-карбонового глинистого сланца и песчаника в

штольне Алшо-Михаль.
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6. kép. Gyűrt vasmangános palaösszlet a Csernelyvölgyi-bánya fejtési üregében. 
Gomplexe plissé de schiste á manganese ferrugineux dans le creux d e t r a c t io n  de la 
mine de la vallée de Gsernely. — Смятый комплекс железисто-марганцевого сланца в 

очистном кармане карьера долины Чернельвёлдь.


