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A terület felépítése
A gyöngyösoroszi érckutatás közelebbi és távolabbi környékét piroxén- 

andezit rétegvulkáni képződmények építik fel. Jellegzetes kőzetképződmé
nyeknek csak a lávatesteket tekinthetjük, ezek alkalmasak pontosabb kőzet
tani vizsgálatra. Pontos térképezésük olykor lehetetlen, s gyakran inkább 
morfológiára, mint természetes feltárásokra alapozott. A nagy lávatestek 
közötti részeket, melyeket többnyire vastag nyiroktakaró borít, minden 
bizonnyal agglomerátum építi fel. Egy-egy jobb feltárásból látszik ugyan, 
hogy néhány m-es lávatestek az agglomerátumban többfelé előfordulnak, 
azonban ezek továbbkövetésére és térképezésére gondolni sem lehetett.

Tömegüket és gyakoriságukat tekintve a lávaárak a legelterjedtebbek, 
ezek szabják meg a hegység domborzatát, tagoltságát. Kisebb szerepük van 
a függőleges lávaáttöréseknek, bár tulajdonképpeni hosszabb kőzettelért nem 
találunk, inkább csak lencsés vagy szabálytalan körvonalú lávatesteket.

A gyöngyösoroszi bányászat közvetlen környezetében, a térképezett 
terület magvában a Mátra uralkodó, mondhatni egyhangú andezittípúsától 
eltérő kőzetfajtákat találunk. Nem csupán különböző hidrotermális kőzet
elváltozások hozták létre ezt az eltérést, hiszen a hidrotermális bontás hegy- 
ségszerte a mátrai piroxénandeziten is elterjedt. Az ércteléreket magukba 
záró kőzetfajták közös vonása a kiegyensúlyozatlanság, változékonyság, 
autometamorfózis. Zárványok gyakorisága, átalakult, körülnőtt, színes elegy
részek mind arra utalnak, hogy a kőzetfajták képződése megszakított volt, 
s hogy a jelenlegi ásványtársulás részben előbb kivált elegyrészek — esetleg 
idősebb kőzet — felemésztésével alakult ki.

Nem lehet véletlen, hogy az eddig hasznosíthatónak ismert telérek 
éppen ennek a zárványos andezitnek egy kis szigetén fordulnak elő és nem 
a Mátra piroxénandezit területén, amely kőzetfajtához kötve a K árpát
medencében jelentősebb ércesedést sehol nem találunk.

Kőzettípusok jellemzése
1. Biotitos hiperszténandezit. Mindössze két lávaárszerű képződmény- 

folt jelöli ennek az andezitfajtának az elterjedését a Cserepeshegy DNy-i 
lejtőjén. A felszínen csak erősen bontott, mállott kőzetanyag gyűjthető. 
Táblás elválású, közepes szemnagyságú kőzet, nagyobb hipersztén és apróbb
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földpát beágyazásokkal, sajátságos lilaszínű alapanyaggal. A mikroszkópi kép
ben feltűnően sok az alapanyag, mely üvegtelenedett és eltérő irányított- 
ságú mezőkre osztott. Elszórtan tartalmaz nagyobb földpát-mikroliteket. 
Beágyazások között legkülönösebbek a fellazult, bontott biotitfoszlányok, 
amelyeket leggyakrabban a lemezekkel párhuzamosan hipersztén nő körül. 
A plagioklász beágyazások kb. oligoklász összetételűek.

2. Zárványos andezitek. Ezen a néven szövet és megjelenés tekinteté
ben annyira különböző kőzettípusokat jelöltem, hogy jellemzésüket is fel
osztva kell megadnom. Az egyes típusok összefüggése egyelőre csak megjele
nési formáik, szövetük és ásványos összetételük átnézetes vizsgálata alapján 
vázolható. A folyamatban lévő kőzetelemzések leszármazásukat kőzet
kémiai oldalról jobban meg fogják világítáni.

a) Színes beágyazás nélküli világos andezitváltozatok. A Szomor- 
patakban jelölt andezitfolt DK-i vége makroszkóposán kőzetüvegnek látszó, 
világos zöldes-szürkés, kagylós törésű, olykor tompán fénylő kőzetből áll. 
Helyenként rétegességre emlékeztető halvány, párhuzamos csíkozottság 
figyelhető meg, máshol a csíkok szabálytalan örvénylő rajzot adnak ki.

Mikroszkóppal vizsgálva, a kőzet egészen finom mikrolitekkel hintett 
alapanyagban folyás-irányokban rendezett apró földpátlécek tömegéből áll. 
A csíkozottság oka a földpátlécek nagyságának, az alapanyaghoz való ará
nyának és az alapanyag zavarosságának változása 1—2 mm-es sávonként. 
Egy-egy nagyobb földpátbeágyazás csak némelyik csiszolatban akad, ezek 
torlódást okoznak az apró földpátlécek elrendeződésében, és a csíkokat is 
eltérítik egyenes lefutásuktól. Színes elegyrészek nyomát se találjuk a meg
határozható nagyságú kristályok között, így legfeljebb az alapanyag egé
szen apró mikrolitjei között gyaníthatok. Ércszem az alapanyagban alig 
látható.

b) Szórványos színes beágyazást tartalmazó sötét andezit-változatok. 
A Szomorpatak felső szakaszán, a Malombércen, a Csatornáson, Bikkszélen 
és a Kartalvölgyben ugyancsak kiegyensúlyozatlan, makroszkóposán üveges
nek látszó sötétszínű kőzet kibúvásai figyelhetők meg. A kőzet többnyire 
kagylós, szilánkos törésű, szabálytalanul erezett és foltos, színe fekete, zöl
des, lilás, rózsaszínű és kékes árnyalatokban váltakozik. Helyenként — 
ugyancsak kisebb, szabálytalan erek-foltok alakjában — szabad szem
mel is látható beágyazásokat tartalmazó kőzet jelenik meg.

A kőzet vékony-csiszolatai igen változatos képet nyújtanak. Vannak 
olyanok, melyekben a kőzet jellegét az előbb ismertetett fajtához hasonlóan 
folyási irányokban elrendeződő apró földpátlécek adják, valamivel sötétebb, 
több mikrolitet, köztük ércet is tartalmazó alapanyagban és ezekhez csak 
elvétve járul egy-egy, a földpátlécekkel egyenlő nagyságú augit-szem. Átme
neti típusokat lehet megfigyelni ettől a típustól a tulajdonképpeni piroxén- 
andezitek felé, melyekben az egyenletes, néhány mikronos szemnagyságtól 
az egyes ásványszemek mérete 0,1—2,0 mm nagyságrendig tolódik el. A gya
koribb, zónás plagioklász beágyazások mellett mind sűrűbben jelennek meg 
a színes elegyrészek nagyobb szemei. Közöttük mindig megtaláljuk a nyomát 
egy átalakult, elbontott, újraoldott idősebb generációnak, melynek tagjai
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főleg hipersztének, ritkán amfibólok. Ezeket gyakran ép, üde augit kérgezi 
be, ill. szorítja ki.

c) Aprószemű, zárványos piroxénandezit. A mátrai piroxénandezit sze- 
gélyfáciesének tekinthető, melynek kristályosodását éppen az előbbi két, 
korábban kialakult kőzetfajtával való érintkezés és azokkal való kölcsön
hatás zavarta meg. Kibúvásait (Szomorpatak, Bikkszél, Kartalvölgy) és fel
tárásait (altáró) jellemzi, hogy lépten-nyomon találunk benne apróbb- 
nagyobb, elmosódó határú, tehát részben beolvasztott zárványt, az üveges
nek látszó előbbi kőzetfajtákból. Zárványmentes részei lényegesen nem 
különböznek a mátrai andezittől, szabad szemmel legfeljebb a beágyazások 
valamivel kisebb mérete és az alapanyag valamivel világosabb szürke színe 
alapján lehet megkülönböztetést tenni. Ritkaságként ép biotit-pikkelyeket 
figyeltem meg az altáróból kikerülő kőzetanyagon.

Mikroszkóp alatt sem lehet pontos elhatároló vonást találni, a beágyazá
sok közepes nagyságúak és az alapanyag csaknem egészében sűrűn álló, 
folyási irányokban rendeződő földpátlécek tömegéből áll. Színes elegyrészek: 
hipersztén vagy augit, vagy mind a kettő együtt. A hipersztén-szemek csak
nem kivétel nélkül autometamorfózis révén átalakultak, gyakran veszi körül 
őket a mindig ép augit azonos irányítottságú köpenye. A plagioklászbeágyazá- 
sok andezin-oiigoklász összetételűek, zónásak, gyakran igen sűrű zárvány
koszorúsak. A kőzet zavart fejlődésmenetét szövete is számos helyen bizo
nyítja — a darabokra tört ép földpátszemek, melyeket zavartalan alapanyag 
vesz körül, teljes megszilárdulás előtti mozgásokra utalnak.

3. Mátrai piroxénandezit. A hegység legelterjedtebb andezittípusa, 
melynek kifejlődései tekintetében Mauritz monografikus leírása teljes képet 
nyújt. Ebbe a képbe a Gyöngyösoroszi környékén megvizsgált hipersztén-, 
augit- és hiperszténaugit-andezitek teljesen beleillenek. Az egyes típusok 
olyan kis távolságon belül is annyira szeszélyesen változnak, hogy azokat 
térképen szétválasztani nem volt lehetséges.

4. Idősebb, bontott andezitagglomerátum. A gyöngyösoroszi érctelérek köz
vetlen környezete — a «zárványos andezit fajták» kibúvásai alapján körül
határolt terület — különösen szegény természetes feltárásokban. Mindössze 
néhány andezitfoltot sikerült a felszíni térképezés alapján kijelölni, a terület 
többi részén vastag nyirokkal takart lejtőkön vagy hordalékkal feltöltött 
völgyekben a kőzettani térképezés nem vihető keresztül. A hegység felépí
tése alapján legindokoltabb a lávafoltok között agglomerátumot feltételez
nünk. Mindamellett biztosra vehetjük, hogy az agglomerátumban még sok 
kisebb lávatest van, melynek nyoma a felszínen nem látható. Ezt, a hegység 
főtömegénél feltehetően valamivel idősebb, a zárványos andezitekhez ta r
tozó agglomerátumot csak a bánya feltárásaiból ismerjük. Jellegzetes vonás — 
összetételben vagy szerkezetben — nem árulja el, hogy valóban a zárványos 
andezit lepelképződménye, erre csupán helyzete és erősebb átalakulása utal. 
A bányafeltárások szerint a lepelképződményben durva agglomerátumtól 
hamutufáig minden átmenet megtalálható, igen változatos szöveti kifejlő
désben.

5. Mátrai piroxénandezit-agglomerátum. Tömegét tekintve a hegység 
legjelentősebb képződménye. A lávaárak és áttörések között tekintélyes
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területet borít, közvetlen megismerésére azonban Gyöngyösoroszi környékén 
kevés feltárás szolgál — jóval kevesebb, mint a Mátra É-i oldalán. Általában 
durva agglomerátum változó nagyságú bombákkal, tufaanyaga nagy terüle
teken kaolinosan bontott. A lávaáraktól távoleső részeken heverő, gyakran 
többmázsás andezittömböket legnagyobbrészt kimállott bombáknak tekint
hetjük.

Hidrotermális kőzetelváltozások
Kísérletképpen a tárgyalás menetében különválasztom a meddő és 

ércesedéssel kapcsolatos kőzetelváltozásokat. Eddigi vizsgálatok nem szol
gáltattak elég adatot ahhoz, hogy biztosan el lehessen választani a kétféle 
átalakulást. Nincs kizárva az sem, hogy az átalakító hatások területe fedi 
egymást, azonban az ércesedés megjelenésével való térbeli kapcsolat és az 
átalakulási termékek szabad szemmel megfigyelhető különbözősége alapján 
a szétválasztás hozzávetőleg keresztülvihető.

1. Meddő hidrotermális kőzetelváltozások

a) «Kaolinos» kőzetátalakulások. A Mátra egész területén igen gyakori 
jelenség, hogy az andezit, vagy agglomerátum többé-kevésbbé kifakult, laza 
kőzetanyaggá bomlik szét. A csiszolatban megvizsgált típusok színes elegy
részeinek helyét kloritos vagy vasoxidos folt jelöli, a földpátok helyén pedig 
agyagásványt vagy helyenként szericitet találunk. Az átalakulás repedések 
mentén halad előre és hatása különböző szélességű sávban érvényesült. 
Egyes helyeken csak a néhány cm-es hasadékkitöltés kaolinosodott, máshol 
mélyen átalakította a repedés falát, vagy repedéshálózatból kiindulva, a 
hálózat «szemeit» már majdnem teljesen elbontotta, s annak közepében talá
lunk egy lekerekedett, héjjas elválású, meglepően ép magot az eredeti kőzet
ből. Helyenként az átalakulás az egész kőzettömeget megemésztette, s ma 
el sem dönthető, hogy láva vagy agglomerátum volt-e a kiindulási anyag. 
Ilyen erősen elkaolinosodott részek a Bányabérc felső része és a Nagyvölgy- 
patak völgyfője, a Bányapatak felső szakasza és völgyfője, a Nagyhenc, 
Felsőhenc és Cserepeshegy D-i, illetve DK-i lejtője.

b) Kovásodás legtöbbször a kaolinos bontás magvában jelenik meg, 
így a Bányabércen és a Jegykőpatak mentén. Többnyire lyukacsos, kilúg- 
zott a kovásodott kőzet, az andezit szövetét csak némelyik őrizte meg.

A két utóbbi kőzetelváltozás a részletesen térképezett területen kívül 
jóval nagyobb elterjedésű (Monostorpatak, Nagylipót), mint az ércesedés 
közelében. Megjelenésük eddigi ismereteink szerint az ércesedéssel nem áll 
kapcsolatban, így indokoltnak látszik ezeket az átalakulásokat egy független 
«meddő» fázisnak tulajdonítanunk.

2. Ércesedéssel kapcsolatos kőzetelváltozások

Ezek az elváltozások az érctelérek közvetlen környezetében, a «zárvá- 
nyos» andezit elterjedési területén lépnek fel, és az ércképződéssel való 
kapcsolatukra a térbeli összeesésen kívül ásványos összetételük is utal.

a) Zöldkővesedés. Jellegzetes zöldkővesedést a Mátrában kevés helyen
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találunk. Ahol megfigyelhető, általában nem a piroxénandezit területére 
esik. Gyöngyösoroszi környékén zöldkövesedést kizárólag a zárványos andezi
ten észlelhetünk, és súlypontja az érctelérek közeiére esik. A zöldköves bon
tás a megvizsgált mintákon különböző előrehaladottságú; a színes elegyrészek 
kezdődő kloritosodásától a színes elegyrészek teljes széteséséből keletke
zett kloritnak az alapanyagban való szétoszlásáig.

Nem lehetett ennek a vizsgálatnak célja, hogy a zöldkövesedés elvi 
kérdéseihez nyúljon. Lehetséges, hogy nem a kőzetek teljes megszilárdulása 
után következett be ez az elváltozás, azonban feltétlenül «hidrotermális)) 
környezetben, gőzök hatásáról van szó, tehát Gyöngyösoroszi esetében «fel
menő» rokonság sejthető az ércképződés és zöldkövesedés között.

b) Hólyagos kőzetátalakulás. A hólyagos kőzetátalakulásra az altáró 
új feltárásai hívták fel a figyelmet.

A hólyagos kőzetátalakulás a zöldkövesedésnek egy különleges, szélső
séges megjelenése. Mindig zöldkövesen erősen bontott kőzeten, közelebbről 
a színes elegyrészt alig tartalmazó andezitfajtán, lép fel a hólyagos kőzet
átalakulás, amit legindokoltabb feltörő gőzök hatásának tulajdonítanunk. 
A hólyagos kőzetátalakulás, amelyet az 1950. évi részletes felvétel során 
a külszínen is sikerült megtalálni, a Cserepeshegy kőfejtőjének feltárása 
szerint világosan hasadékból indul ki, és annak csak néhány cm-es övezetére 
terjed ki. Az altáró kőzetein a hólyagos kőzetátalakulás sokkal előrehaladot
tabb, a repedések áthálózta kőzet egész térfogatára terjed ki. A hólyagok 
azonban általában nem egyenletesen oszlanak el, és fluidális irányítottságuk
ban, eloszlásukban a repedés felőli, vagy azzal párhuzamos áramlás nyoma 
látszik. Egyedül az altáró 160—270, 362—400 m-es szakaszán fordul elő 
nagyjából repedésektől mentes és egyenletesen hólyagos kb. izometrikus 
hólyagokat tartalmazó zöldköves kőzet, melynél hólyaglávaszerű, autometa- 
morfózis révén keletkezett képződményre gondolhatnánk. A kérdés eddigiek 
alapján nem dönthető el. Lehetséges, hogy az illó alkatrészekben különösen 
gazdag «hólyagláva» idézett elő környezetében repedésekből kiindulva hólya
gos kőzetátalakulást, de magyarázható a «hólyagláva» szerkezete azzal is, 
hogy az egynemű zöldkövesedett kőzet a diffúzió útján terjedő és átalakító 
hatótényezők számára egyenletesen volt átjárható, nem szolgáltak repedé
sek és gőzök levezetésére.

A hólyagok alakja, nagysága, elrendeződése rendkívül változó. Egy
két mm-esektől 10—20 cm-esekig, gömbalakútól megnyúlt szivar- vagy lapí
to tt hüvelyalakúig mindenféle található. Képződésüket kétségtelenül a 
kőzet átjárhatósága szabta meg; úgy látszik, lazább kőzet apró és nyúltabb, 
tömöttebb kőzet nagyobb, gömbölyű hólyagok képződésének kedvezett.

A hólyagkitöltések ásványtani vizsgálatát Koch S. kimerítően elvé
gezte. Változatosság inkább csak a nagyobb hólyagok kitöltésében van, a 
kisebbekben csak az andezit rendes hidrotermális bontási termékei: klorit, 
pirít, kalcit, esetleg kvarc szerepelnek. Piritimpregnáción kívül ércásványt 
a hólyagokban és hólyagosán bontott andezitben nem találunk. A hólyagosán 
bontott andezitben ércteléreket sem ismerünk, így ebben az átalakulásban 
a zöldkövesedés, nem pedig az ércképződés mellékhatását láthatjuk.

c) «Kaolinosodás». A telérek közvetlen mellékkőzete — ami a Károly-
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és Péter-Pál-telérek esetében túlnyomórészt andezitagglomerátum — «kaoli- 
nos» bontásnak esett áldozatul. Ez a bontás igen különböző mértékben 
érvényesült a telér egyes szakaszain és a telér falában befelé az ép kőzet felé. 
Minthogy ez az átalakulás már előzőleg zöldkövesedett kőzetet ért, a lebontás 
gyorsabban és teljesebben mehetett végbe, mint a mátrai andezitek, illetve 
agglomerátum «kaolinosodása» esetében. A «kaolinosodás» egyes mintákon 
csak a földpátszemeket tám adta meg és a kőzet eredeti szövete jól látható, 
másokon az elbontás agyagásványok csaknem szerkezetnéküli halmazához 
vezetett. Néhány csiszolat alapján a «kaolinos» lebontások típusai el nem 
különíthetők, így azokból az ércképződésre vonatkozóan további követ
keztetéseket sem tudunk levonni.

d) Kovásodás. Az ércesedés szomszédságában kovásodás is előfordul, 
azonban nagymértékűnek nem nevezhető. A közvetlen telérfalban ritkának is 
mondható, inkább attól távolabb, az altáró egyes szakaszain, részben átala
kult, kifakult, aprószemű piroxénandeziten figyelhető meg. Itt sincs szó 
a kőzet e'lkovásodásáról, csak arról, hogy bizonyos elegyrészek helyét apró
szemcsés kova tölti ki. A kőzetátalakító hidrotermák nem lehettek kova
savban gazdagok, itt inkább csak a kőzetlebontásnál felszabaduló kovasav 
átrendeződéséről beszélhetünk.

Az éretelérek
Kibúvásban a Károly- és Péter-Pál-telérek kitöltése túlnyomórészt 

kriptokristályos szalagos kvarcváltozatokból áll. Hasonló a bányafeltárások
ból alig ismert Szákacsurgó-, Hidegkúti-, Aranybánya- és Bikkszéli-telérek 
kibúvása. Ezek a telérek mind a zárványos andezit elterjedési területén belül 
futnak. A zárványos andezit foltján kívüleső, R o z l o z s n i k  telértérképéről 
jól ismert telérek kifejlődése az előbbiektől lényegesen eltérő. A Pelyhes-, 
Beszekunyhó-, Bányabérc- és Vereskői-teléreket az jellemzi, hogy kitölté
sük durvakristályos, gyakran odoros kvarcból áll. A telérkitöltés sohasem 
szalagos, általában breccsás szerkezetű és a gyakori vasoxidos színeződés 
elbomlott pirít megjelenésére utal. Ilyen telérkvarc található a terület távo
labbi részein, így a Keresztesbércen, a Nagyhenc D-i oldalán és többfelé 
elszórt tömbök alakjában; néhol a mellékkőzet kiterjedt elkovásodása is 
kíséri. Ez a breccsás, durvakristályos telérkitöltés a mátrai andezit területén 
lép fel. Rajtuk kisebbméretű bányafeltárások közvetlenül a kibúvás alatt 
ércet eddig nem fogtak. Joggal lehet ezekben a telérekben egy meddő hidro
termális fázis, vagyis a hegységszerte fellépő «meddő» kőzetátalakulások 
fázisának termékeit feltételezni.

A telérkitöltések szöveti jellegét azonban más szempontból is át kell 
tekintenünk. Feltehető, hogy a gyöngyösoroszi telérek hosszanti és haránt- 
hasadékrendszere nem egyidős, így kitöltésük sem egyszerre képződött, nem 
azonos jellegű. A zárványos andezit foltjáról felsorolt szalagos szerkezetű 
telérek mind hosszanti irányúak. (Egyedül a Bikkszéli-teléreknél adódik ki 
egy nem jól meghatározott ferde irány.) A zárványos andezit foltján eddig 
a bányafeltárásokból csak egyetlen haránttelért ismerünk, az altáró 850 m-ében 
keresztezett Malombérc-telért. Ennek kitöltése elüt valamennyi hosszanti
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telexétől: odoros-breccsás szerkezetű, többnyire kristályos kvarcit, melyben 
az ércásványok szabálytalan pecsétek alakjában ülnek. A Malombérci-telér- 
hez hasonló az altáró 1 600 m-ében keresztezett haránttelér.

A mátrai andezit területén megfigyelt, szövetileg az utóbb említett 
két haránttelérhez hasonló Pelyhes- és Bányabérc-telérek kifejezetten haránt- 
irányúak, a Beszekunyhó-telér ferde iránya pedig kevéssé meghatározott, 
esetleg az Északi Pelyhes-telér folytatásának is tekinthető.

Lényeges különbséget láthatunk tehát a hosszanti és haránttelérek 
kitöltésében. Művelésre érdemesnek eddig egy haránttelér sem bizonyult, 
mivel azonban az altáró szintjén jelentős ércnyomokat tartalmaznak, a kuta
tás szempontjából nem érdektelenek. A hosszanti és haránttelérek aprólékos 
szöveti és ásványtani vizsgálatára eddig nem kerülhetett sor. Ennek alapján 
esetleg eldönthető lesz, indokolt-e külön ércképző fázis termékének ta rta 
nunk a szalagos és breccsás felépítésű teléreket.

A kőzettani térképezés az ércképződés anyakőzetére vonatkozóan biz
tos támpontot nem ad. Jól tudjuk, hogy a mellékkőzet nem anyakőzet, 
tehát az «érchozó» szubvulkáni tömeg mélyebben a felszín alatt húzódott meg 
és közelebbi rokonságát a felszínen megfigyelhető kőzetekkel nehéz kideríteni. 
A zárványos andezitfajták arra utalnak, hogy ott egy idősebb andezites 
erupció termékei emésztődtek fel a mátrai andezittől csak a kölcsönhatás 
révén különböző, azzal egykorúnak vehető mediterrán korú piroxénandezit 
hatására. Ez az érc mellékkőzete, tehát telérek is csak a mediterránban kép
ződhettek. Az idősebb andezitfázissal az érc genetikus kapcsolata csak úgy 
lenne érthető, ha a korábban elkülönült ércnek a mediterrán vulkánosság 
hegységszerte elterjedt, meddő hidrotermális folyamatai révén való mobili- 
zálódását tételezzük fel. Ennek feltételezésére a térbeli összeesés gyenge 
alap — a kérdés tisztázására további vizsgálatok szükségesek.

A zárványos andezit kibúvása ablakszerű. Ráhúzódik a mátrai andezit 
lepelképződménye minden oldalról. Az altáró szintjén ez az andezitfajta 
bizonyosan mélyen benyúlik a Mátra fiatalabb képződményei alá, tehát, ha 
bebizonyosodnék, hogy az ércesedés a zárványos andezitfajták megjelenésé
vel szigorúan összefügg, a mélyszinten jóval nagyobb elterjedésével kell 
számolnunk, mint a felszínen. A haránttelérek meddő kibúvásai a mátrai 
andezitben húzódnak, lehetséges, hogy a mélyben zárványos andezitbe érnek 
és itt esetleg érces kifejlődésűek.

A zárványos andezithez hasonló képződményeket Párád környékén 
Mezősi J. is térképezett. Arra, hogy ott számottevő ércesedés is fellépne, 
a felszínen semmi adat nem figyelhető meg. A rokon kőzetfajta távoli ki
búvása legfeljebb annyiból figyelemreméltó, hogy a kutatás reménybeli 
területét a Mátra főgerince felé a felszíni képződmények megváltozásánál 
távolról sem tarthatjuk lezártnak. Területileg az ércesedés súlypontja sem 
állapítható meg az eddigi feltárások alapján.

A kutatások másik iránya a mélység. A gyöngyösoroszi érctelérek — 
amint Rozlozsnik és Sztrókay korábbi vizsgálatai bizonyítják — jellegzetes 
felszínközeli, epitermális képződmények. A mélység megítélésénél ezek eseté
ben a legnagyobb óvatosság szükséges. Fő jellemvonásuk a változékonyság, 
ezért produktív mélységük analógiák alapján nem becsülhető meg.
11 F ö ld tan i 1950. —  5/10
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LE LÉVÉ DES GITES MÉTALLIQUES DANS LES ENVIRONS DE
GYÖNGYÖSOROSZI

P a r  G. P a n t ó

Dans la proximité de Госсиггепсе de minerai de Gyöngyösoroszi, on 
a pu lever les formations volcaniques suivantes: andésite á hypersthéne 
á biotite, andésite a inclusions, andésite pyroxénique de Mátra, agglo- 
mérat d’andésite alteré ancien, agglomérat d’andésite pyroxénique de 
Mátra.

Le territoire a une particuliarité pár rapport aux autres parties du. Mátra, 
qui est, sans doute en connexion avec Госсиггепсе de minerai, c’est la présence 
de l’andésite á intervariétés claires, sans composants colorés, jusqu’á celle 
foncée qui contient de plus en plus de composants colorés et qui ne difiére 
de l’andésite pyroxénique du Mátra qu’en sa texture.

Au territoire Гоп peut observer des métamorphismes variés des roches. 
La kaolinisation et la silification sont d’une étendue régionale, et ainsi ne 
saurient étre considérées comme inséparables de la minéralisation. Mais 
la propylitisation et, en connexion avec celle-lá, la présence des andésites 
amigdaloides, ensemble avec la décomposition totale de la matiére originelle 
de la röche et avec des remplissages variés (pyrite, calcite, quartz, fluorite) 
n’apparaissent que dans le voisinage de la minéralisation.

Parmi les filons de minerai, Гоп peut distinguer les filons longitudinaux 
de direction de N—S et les filons obliques, presque perpencidulaires á ceux-lá. 
Ceux-lá ont un remplissage á bande, leur minéral stérile dominant est le quartz, 
hypocristallin. Les filons obliques ont souvant un remplissage de bréche, 
le minerai s’y présente plutót parsemé et leur minéral stérile fréquent est 
la calcite.

ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА В Д. ДЬЁНДЬЁШОРОСИ
Г а б о р  П а н т о

В непосредственной окрестности рудного месторождения д. Дьёндьёш- 
ороси возможно было картографировать следующие вулканические образо
вания : биотитово-гиперстеновый андезит, андезит с вкрапленниками, пирок- 
сеновый андезит Матры, древний расщепленный андезитовый аггломерат, 
пироксеново-андезитовый аггломерат Матры.

По сравнению с прочими областями гор Матра, несомненно связанной 
с рудным месторождением особенностью данной территории является появле
ние андезита с вкрапленниками. От светлых, цветные примеси совсем не содер
жащих разновидностей этого андезита встречаются постепенные переходы к 
более темной разновидности, содержащей все большее количество цветных 
примесей, которая от пироксенового андезита Матры отличается лишь ее текс
турой.

На территории можно обнаружить разнообразные превращения пород. 
Окаолинизация и окремнение имеют региональное распространение, поэтому
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T  
E X P L IC A T IO N  D E  LA P L A N C H E  

ОБЪЯСЛЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ

1. Z árványos andezit, csíkos a lapanyaggal.
1. A n d ésite  á in tercalation , á m atiere con stitu tive  striée
1. А ндезит с вкрапленникам, с полосчатым основным материйлом

2. Z árványos andezit flu idális elrendezésű fö ld p átlécek k el.
2. A n d ésite  á in terca lation , á la tte s  de fe ldspath  de d isposition  flu idale
2. Андезит с вкрапленниками, с флювально расположенными лейстками полевых шпатов.

3. B io tito s  h ipersztén an d ezit, b io titszem  h ip erszténköpennyel.
3. A n d ésite  hypersth én iq u e á b iotite , grain de b io tite  á enveloppe d ’hypersthene
3. Биотитовый гиперстеновый андезит, зерно биотита с гиперстековой оболочкой.

4. Z árványos an d ezit, au g it, au g itk öp en yes h iperszténszem en  nő át.
4. A n d ésite  á in terca lation , augite, qui pousse ä travers un  grain d ’hypersthene  

á en velop p e d’augite
4. Андезит с вкрапленниками, авгит перерастает через зерно гиперстена с авгитовой 

оболочкой

5. Z árványos andezit, zárványkoszorús p lag iok lászok .
5. A n d ésite  á in tercalation , p lagioclases á couronne d ’in terca la tion s
5. Андезит с вкрапленниками, плагиоклазы с венцом вкрапленников

6. H ip ersztén -au g itos m átrai andezit.
6. A n d ésite  ,,de M átra“ á h yp ersthene-augite
6 . Гиперстеного-авгитовый андезит Матры

N a g y ítá s :  1 : 60, párhuzam os nikolok k özö tt.
G rossissem ent au 1 :6 0 . N ie. paralleles.
Величение x 6 0 , между параллельными николями
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они не могут считаться спутниками оруднения. Однако пропилитизация и 
связанное с ней появление пузырчатых (амигдалоидных) разновидностей анде
зита с полным разложением первоначального вещества породы и разнообраз
ными заполнениями пузырей (пирит, кальцит, кварц, флюорит) определенно 
появляются в близости оруднения.

Среди рудных жил можно различать продольные жилы, простираю
щиеся с севера на юг, и почты перпендикулярные к ним поперечные жилы. 
Заполнение прежних ленточное, их преобладающим безрудным минералом 
является криптокристаллический кварц. Поперечные жилы передко имеют 
брекчиевидное заполнение, руда в них чаще всего появляется в виде краплен- 
ников, частым безрудным минералом их является кальцит.

11* —  э/О 5
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