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A MÁTRAHEGYSÉGI ÉRCESEDÉST KÍSÉRŐ AGYAGÁSVÁNYOKRÓL
ír ta : S zékely Á gnes

A mátrahegységi ércesedést kísérő agyagásványokról eddig kevés ismere
tünk  van. Bár a geológusok bányaföldtani dokumentációkban gyakran meg
emlékeznek bom lott, m állott övékről, agyagosodott telérszegélyékről vagy 
telérkitöltésről, részletes laboratórium i vizsgálat azonban csak néhány eset
ben tö rtén t.

Papp F. (1938) említi a lahócahegyi mellékkőzet nagymérvű elkovásodását 
és helyenkénti elkaolinosodását. VlDACS A. 1959-ben végzett ércföldtani k u ta 
tásai során a Galyatetőtől DK-re és a Nyírjes-bércen, továbbá a Névtelen
bérc környékén, 2 — 3 m felszín a la tti mélységig teljesen lebontott, elkaolino- 
sodott (pépszerű és törmelékes) anyagot talált. Mezősi J. (1950) észlelt a Lápa- 
főtől D-re elváltozott piroxénandezitet, a fehér színű elváltozott részek néha 
telérszerűen jelennek meg. Ezt kaolinos elváltozásnak tartja . Szurovy G. 
(1940) a Nagylipótfolyás torkolata u tán  a Nyírjes aljában m indenütt andezit- 
telérektől átszelt kaolinos tu fá t talá lt. Rozlozsnik P. (1942) a gyöngyösoroszi 
ércelőfordulás egyik telérjének feküjéről azt írja, hogy kaolinosan elbontott 
andezit. MÁRTON Gy. (1954) Gyöngyösoroszi — M átraszentimre — Falloskút 
környéki kvarcitkutatásai kapcsán megemlíti, hogy a vetők és litoklázisok 
mentén erőteljes elbontás figyelhető meg, melyet kaolinosodásnak ta rt. A Gyön
gyösoroszi—Békástóról és Gyöngyössolymos — Asztagkőről származó kovás 
kaolinitről készíttetett DTA vizsgálatai szerint a kaolin jellemző csúcsán kívül 
670 C°-nál egy másik anyag endoterm csúcsa is jelentkezett, ezt az anyagot 
csupán termo vizsgálattal azonban nem sikerült felismernie. Ez az egyetlen 
adat, mely a m átrai agyagásványok részletesebb laboratóriumi vizsgálatáról 
az irodalomban szerepel.

Arra gondoltunk — e gondolatot Erdélyi J. is felvetette — hogy a m átrai 
ércesedést kísérő agyagok beható vizsgálata révén olyan eredményeket kap
hatunk, amelyekből az ércesedés és az agyagásványtársulás közötti összefüg
gésre lehet következtetni.

A m inták részletes vizsgálata DTA-val tö rtén t, a m inták begyűjtését 
VlDACS A., a kémiai elemzéseket T olnay V., a diffrakt о méteres vizsgálatokat 
pedig BÁRDOSSY Gy . volt szíves elvégezni. A m inták Parádsasvár, Nagylápafő, 
M átraszentimre és Recsk környékéről származnak. A különböző lelőhelyről 
származó m inták az ércesedés eltérő típusaihoz kapcsolódnak.

1. Parádsasvár (Középső-Mátra). A Galya alá húzódó, andezitben ha jto tt 
táróban 550 m-nél harántolták az egyik karbonátos, érces telért . Ebből a telér-
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bői szárm aznak az 1 — 3. sz. m inták (1. ábra). Mindhárom m inta a telér sze
gélyéből való és a telérkőzet határának agyagosodott része. A m inták a DTA 
vizsgálat szerint kvarcon kívül montm orillonitot és illitet (hidromuszkovit) 
tartalm aznak, ami bázisosabb közegben tö rtén t keletkezésre utal. A montmoril- 
lonit csúcsa kb. 660 C°-nál jelentkezik mindkét m intában (1. á b rá i . ,  3. görbe). 
A csúcs nagysága azonban nem arányos a m ontmorillonit mennyiségével. 
Soveri (1950) szerint nagy p irittartalom  esetében a DTA görbén nemcsak a 
400 — 500 C° közötti oxidáció exoterm csúcsa, hanem 600 C° körül endoterm 
csúcs is m utatkozik, amely egybeesik a montmorillonit OH-gyökeinek távo
zását jelző csúccsal, s jelen esetben azt növeli. A diffraktométeres vizsgálat 
az 1. és 3. sz. m intában montmorillonit mellett illitet és hidromuszkovitot, 
kevés kalcitot és plagioklászt, a 3. sz. m intában pedig szanidint m u ta to tt ki. 
A kémiai elemzés (1. táblázat) adatai szerint az első m intában 12,61% pirit 
van, ami jó összhangban van a DTA görbe 480 C°-on jelentkező exoterm csúcsá

nak nagyságával és az előbb em- 
i т I 1 i 1 i 1 I 1 1 ■ T T i 1 1 T * r0 líte tt endoterm csúcs területnö-
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vekedesevel. A 3. sz. m inta 7,75% 
piritta rta lm a nagyobb hőmér
séklet-intervallum ban j elentke- 
zik és a 660 C° körüli endoterm 
csúcs a m ontmorillonit ugyan
ezen hőfokon jelentkező csúcsát 
megnöveli.

1. ábra. DTA görbék; Parádsasvár
1. 550-es csapásvágat, jobb oldal 12 m
2. 550-es csapásvágat, bal oldal 30 m
3. 550-es csapásvágat, bal oldal 40 m
4. Irányvágat 40. sz. mérési pont előtt 3 ni-rel
5. Irányvágat 52. sz. mérési pont előtt 6 m-rel

Fig. 1. D TA curves; Parádsasvár
1. strike entry 550, right, 12 m
2. strike entry 550, left, 30 m
3. strike entry 550, left, 40 m
4. direct cut 3 m in front of reference plug 

№ 40
.5. direct cut 6 m in front of reference plug 

№ 52

Ugyanebből a csapásvágatból még egy m intát (2. sz.) vizsgáltunk meg (1. 
ábra 2. görbe). Ennek a m intának jellege annyiban tér el az előzőekétől, hogy 
igen gyengén agyagosodott, nem pirites. A DTA vizsgálat szerint kvarcon kívül 
illitet (hidromuszkovit) tartalm az. A diffraktogram ban az illit, hidromuszko
vit és szericit közös csúcsai erősen, a kalcit, plagioklász, klorit és oligonit csú
csai gyengén jelentkeznek.

A parádsasvári táróból származnak még a 4. és 5. sz. m inták is, az előző 
telértől kb. 35 m-re levő meddő kőzettelér kitöltéséből ( l .á b ra  4., 5. görbe). 
Ezt a kis telért — V idacs A. szerint — is zap vulkáni működés telíthette  agyag
gal, tehá t ez nem hidrotermális (érces) hasadékkitöltés. A két m inta egymás
hoz hasonló, de előbbiektől eltérő. M indkettő tartalm az illitet, sok kvarcot. 
3 — 4% p irite t és a 4. sz. m inta kb. 15% kalcitot is (1. táblázat).
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2. Nagylápafő. A megvizsgált m inták a II. sz. táróból kerültek ki. I t t  
ércdús telért találtak, melynek csapásiránya egybeesik a parádsasvári 550-es 
telér csapásirányával. ViDACS A. szerint feltehető, hogy ugyanazon telér foly
tatásáró l van szó. Vizsgálataink e feltevést alátám asztani látszanak, ameny- 
nyiben a m inták a parádsasvári m intákhoz hasonlóan kvarcon és kalciton kívül 
montmorillonitot és illitet (hidromuszkovit) tartalm aznak (2. ábra), a kémiai 
elemzés adatai szerint kb. 8% mennyiségű finomszemű, kristályos pirittel 
(1. táblázat). A diffraktométeres vizsgálat szerint mindkét m inta tartalm az 
kloritot és a 6. sz. szanidint is.

6‘. II. táró, jobb csapásvágat 75 m telérszegély
7. II . táró, jobb csapásvágat 19 m telérszegély

3. Mátraszentimre. Az innen származó m inták a lejtősaknából m egkutatott 
kvarcos főtelérből valók és így — az előzőekben tárgyalt közép-mátrai kalcitos 
telérekkel szemben — az ércelőfordulás másik típusát képviselik. VlDACS A. 
szerint a  telér mellékkőzete i t t  sztratovulkáni, idősebb, ún. ,,középső” andezit. 
A DTA vizsgálat alapján igen kevéssé agyagosodott mintákról van szó (3. 
ábra). A 8. és 11. sz. m inták hasonlóak, sok kvarcot, kevés gipszet, kevés kao
lin-csoportbeli agyagásványt tartalm aznak, piritm entesek. A diffraktométeres 
vizsgálat és az elemzési adatok szerint (1. táblázat) a 10. sz. m inta kivételével 
a többi 50% -ot is elérő szanidint tartalm az, ami arra m utat, hogy a mellék
kőzet igen erősen átalakult. A 10. sz. m inta főleg kvarcanyagú, agyagásványo
kat nem tartalm az. A 9. és 10. sz. m inták DTA görbéin 660 C° körül m utatkozó 
endoterm  csúcsok a nagy pirit-
tartalom  következményei. [ , | , ( , t i { t |  t ( t | , ]
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3. ábra. DTA görbék; Mátraszentimre

8 . jobb csapásvágat 131 m telér bal szegélye
9. jobb  csapás vágat 330 m telér bal szegélye

1 0 . bal csapásvágat 50 m telérszakasz réseiből
1 1 . bal csapásvágat 60 m telér bal szegélye

Fig. 3. DTA curves; Mátraszentimre
8 . right strike entry, 131 m, left rim o f the 

lode
.9. right strike entry, 330 m, left rim o f the 

lode
1 0 . left strike entry, 50 m, holings o f  the lode 

section
1 1 . left strike entry, 60 m, left rim o f the lode
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4. Recsk. Az ércelőfordulás harmadik típusát képviseli. Mint ismeretes, 
az előzőektől eltérően a recski terület jellemző érce nem telérekben, hanem 
tömzsökben fordul elő. A Lahócahegyen keresztül ÉNy — DK-i irányban hú
zódó, ércesedett morzsolt öv kialakulása feltételezhető. A mellékkőzet elvál
tozott andezitbreccsa és -tufa (ViDACS A.). Az érces tömzsök ebben az ÉN y — 
DK-i irányú tektonikus övben helyezkednek el, a tömzsök alakja szabálytalan. 
Irodalmi adatok szerint a hegy fellazult kőzeteit két ízben járták  á t az érchozó 
oldatok (Rozlozsnik 1953, SZTRÓKAY 1940). Az első fázisban Pb — Z n - F e  
ércek váltak ki. A lahócai érces övét ma mélyfúrások segítségével mélyebb 
szintekben is ku tatják . Ebből a célból m élyítették a bányaterület D-i előteré
ben a Recsk V. és VI. sz. fúrást. Az általunk vizsgált m inták a Recsk VI. 
sz. fúrás 514,20 és 525,0 m mélységéből származnak. A m inták jellege más, 
mint az előzőké (4. ábra). Sok illitet (hidromuszkovit), kevés kalcitot, dolomi
to t és a kémiai elemzés adatai szerint 7,8% p irite t tartalm aznak a kvarcon 
kívül (1. táblázat). A diffraktom éter kevés plagioklászt és kloritot is k im utato tt. 
Az eredményekből arra következtethetünk, hogy ezek a m inták ásványos

összetétel szempontjából köze
lebb állnak a parádsasvári, 
mint a mátraszentimrei elő
forduláshoz.

4. ábra. DTA görbék; Reosk VI. fúrás
12. 514,20 m-böl
13. 525,00 m-ből

Fig. 4 . DTA curves; bore-hole Reosk 
№  VI.

A vizsgá la ti eredm ények  értékelése

Fenti vizsgálati eredmények szerint az ércesedés különböző típusai az 
agyagás vány társulás alapján jelleme zhetőnek látszanak. A parádsasvári kar
bonátos telér és telérszegély agyagásványtársulása hasonló a nagylápafőié- 
hez, m indkettő montmorillonitot és illitet (hidromuszkovit) tartalm az. Meg 
kell említenünk a parádsasvári irány vágatból származó m intákat, melyek a 
vulkáni eredetű, iszapos meddő anyaggal k itö ltö tt hasadékból valók, s kevéssé 
bonto ttak , nem agyagosodtak. A mátraszentimrei kvarcos telérből való min
ták  élesen különböznek a közép-mátrai karbonátos telérek m intáitól. Ezek 
földpáttartalm úak, kevéssé agyagosodottak, montmorillonitot vagy illitet 
nem tartalm aznak. A recski m inták az ércesedés harm adik típusát jellemzik 
és eltérnek a már em lítettektől. Főleg illitet tartalm aznak, pirít, kalcit, kevés 
dolomit és kvarc mellett.
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ON CLAY MINERALS ACCOMPANYING ORE MINERALIZATIONS 
OF THE MÁTRA MOUNTAINS

by
Á. Székely

The clay minerals associated with ore mineralization in the Mátra Mts 
have been subjected to differential thermic analysis. The first group of the 
samples derive from calcitic lodes or lode rims, the second group írom quartz - 
ous ones, the third group from the contact zone of ore stock works. The dif
ferential thermal analyses, the X-ray diffraction patterns and the chemical 
analyses indicate that the different types of ore mineralization can well be 
characterized on the basis of the clay mineral paragenesis.

О ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ОРУДЕНЕНИЕ
В ГОРАХ МАТРА 

А. СЕКЕЛЬ

Изучены были путем дифференциально-термического анализа гли
нистые минералы, сопровождающие оруденение в горах Матра. Часть 
образцов происходит из кальцитовых жил и их зальбандов, другая часть 
— из кварцевых жил и их каемок, третья часть — из приконтактовой зоны 
рудных штоков. Данные дифференциально-термических, диффрактометри- 
ческих и химических анализов показывают, что разные типы орудедения 
могут быть хорошо охарактеризованы на основании парагенеза глинистых 
минералов.


