
A RLDABÄNYÄCSKAI N А GYBÄNYI-HE GY KÖRNYÉKÉNEK 
BANYAFÖLDTANI LEIRÄSA

(IV., V. sz. melléklettel.)

ír ta : Gő bel  E r v in

Kutatástörténet
Rudabányácska Sátoraljaújhelytől Ny-ra 5 km távolságra fekszik. Tőle 

2—3 km távolságban, a Sárospatakra vezető új műút mentén emelkedik a Nagy- 
bányi-hegy, az egykori ércbányászat nyomaival.

B e u d a n t  F. S. (1818) utazási térképén Rudabányácska környéke a ,,Terrain 
trachitique”-ben szerepel. (L.: 1, Atlas.)

Szabó J. (1865) a Nagybányi-hegyen riolittufát, a Sátorhegyen amfiboltrachitot, 
a Szávahegyen andezittrachitot jelez (8).

Szádeczk y  Gy . 1879-ben igen szűkszavúan emlékezett meg helyenként Ruda- 
bányácskáról (9).

H o ffer  A. 1928-ban írott dolgozatában oklevéladatokat közöl a rudabányácskai 
aranybányászatról. Eszerint a bányászkodás valószínűleg а XII. században kez
dődött, virágkora а XIY. és XV. századra tehető. Róbert Károly 1347-ben Ruda- 
bányácskát bányaigazgatásilag Telkibányához csatolta. А XIV. század második 
felében a telepre rutének kerültek. Róbert Károly idejében olasz, Thurzó J. idejé
ben német, Korvin J. idejében magyar bányamunkásokról van tudomásunk. А XV. 
század vége felé a Thurzók birtokába került a bánya. Ugyancsak ő említi Fehér 
(,,Codex Dipl. Hung.”) adatai alapján, hogy a Sütő völgyben érctárna (fossatum 
metalli), valamint a Szávahegy ormán egy bányászárok (locum fodinum montanae) 
volt. 1434-ben özv. Perényi Miklósné adománylevele emlékezik meg az ércbányászat
ról, valamint a bányászattal foglalkozó hegyi lakókról (3).

J askó  S. és Méh e s  K. (1945) a traszanyagkutatás kapcsán utal az egykori 
rudabányácskai aranybányászatra (4). P antó  G. és Ga g y i P á l ffy  A. 1950-ben 
feltárják az egykori bányaműveleteket. A  minták elemzése megerősítette, hogy 
Rudabányácskán valóban aranybányászat folyhatott] а XIV. és XV. század fo- . 
lyamán (7).

1954-ben elkészítettem a régi kutatások környékének l:5000-es térképét s 
az egykori altáró vágatszelvényét. A régi kutatógödrök egy részét kibontattam s 
új kutatógödröket ásattam. Ugyanakkor kezembe került egy birtokhat ártérkép, 
amely 1390-ben érvényes határokat tüntet fel. A Szávahegyen több bányát jelöl 
(1. ábra).

A kőzetek mikroszkópi meghatározását Mauritz  В., a kőzet- és érceJemzéseket 
a M. Áll. Földtani Intézet vegyi laboratóriuma és a Recski Ércbánya Vállalat üzemi 
laboratóriuma végezte el.

Földtani felépítés
A környék kőzeteinek kormeghatározása bizonytalan, azt az egyes 

szerzők igen különböző módon adták meg. Még H offer  A. kormegha
tározása tűnik legelfogadhatóbbnak, aki a makkoshotykai Kádasgödör
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agyagos- (riolittufájából), a sárospataki régi malomkőbánya kovásodott 
(riolittufájából), valamint a Károlyfalvai Gellérttető riolittufájából felső
mediterrán kövületeket gyűjtött. Ezek alapján az alábbi kormeghatá
rozás fogadható el.

Holocén: alluviális törmelék
Pleisztocén: nyirok,

nyirok, andezit-törmelékkel, 
nyirok, riolittufa-törmelékkel, 
limonitosodott riolittufa-törmelék, 
andezit-törmelék, 
andezit-törmelék riolittufán

Felső-miocén, pcinnóniai emelet: —
Felső-miocén, szarmata emelet: utóvulkáni jelenség: kvarcosodás, opálosodás,

kaolinosodás, kálitrachitban ércdúsulás, 
limonitosodott kálitrachit, 
amfibol-andezit,
amfibol-andezit, gyenge zöldkövesedési és opálo- 
sodási nyomokkal

Középső-miocén, felső-mediterrán emelet: szürkésbarna horzsaköves riolittufa,
limonitosodott, horzsaköves riolittufa, 
zöld, foltos riolittufa és breccsa

Középső-miocén, alsó-mediterrán emelet: ismeretlen

F e l s ő - m e d i t e r r á n
Legelterjedtebb képződmény a riolittufa, amelynek háromfélesége 

különböztethető meg: zöldfoltos riolittufa és -breccsa, limonitosodott 
horzsaköves és szürkésbarna horzsaköves riolittufa (1. térképmellékletet).

A szürkésbarna, kissé zöldes árnyalatú, kemény horzsaköves riolit- 
tufának a Rudabányácskát és Sárospatakot összekötő új műút mindkét 
oldalán, valamint az első keleti harántvölgy mentén, szintén igen szép 
feltárásai vannak. Benne helyenként jól fejlett dihexaéderes kvarc, földpát, 
biotit és horzsakőfészkek láthatók. 0,5—2 cm kvarcerek harántolják.

Az első és második harántvölgy között az É-D-i irányú völgy mindkét 
oldalán világos, fehéresszürke színű, zöldfoltos riolittufa és breccsa található. 
Kvarc, földpát, biotit és horzsakő az elegyrészei. Egyes helyeken kötő
anyaga üveges szerkezetű. Mauritz  В. a kőzet kötőanyagában gipszet 
m utatott ki. A müútmenti feltárás kőzetében gyengébb kvarcosodás is 
észlelhető. Mind a kvarcosodás, mind a gipsz jelenléte az utólagos hidroter
mális működéssel lehet kapcsolatban. A földpátok között mind szanidin, 
mind plagioklásztalálható. Eszerint a kőzet megegyezik S zádeczky  Gy. 
plagioklászos riolittufájával.

Limonitosodott horzsaköves riolittufa. Ércképződés szempontjából a terü
let legfontosabb kőzete. Előfordulása ÉN y—DK-i irányban a Száva- 
hegy -ó- 478, a Nagybányi-hegy -ó- 287-en át a Felső Feketehegy -6- 380-ig, 
sőt a hegy sátoraljaújhelyi oldaláig is követhető.

Világos, okkersárga-sárgásbarna, néha téglavörös, majd csokoládé-
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Kőzetkémiai elem

barna kőzet, amelyben kvarc, többé-kevésbé bontott földpát, gyakran 
biotit és olykor erősen bontott amfibolok észlelhetők. A Szávahegy főleg 
elkvarcosodott darabjai gyakran világoslila színeződésűek.

A földpátok nagyobb része szanidin és igen ritkán anortoklász, 
gyakoriak a plagioklászok. A földpátszemek általában erősen kimartak 
és szericitesedtek. A biotit a legtöbb esetben szintén bontott. Az aránylag 
ritka és erősen bontott amfiboloknak legtöbbször csak körvonaluk ismer
hető fel. Gyakoriak a jólfej lett, szálas-rostos szerkezetű horzsakövek, 
ami a magma gázban való gazdagságára utal.

A kőzet eredeti szövetét többé-kevésbé elhomályosítja, vagy teljesen 
elmossa az utólagos elkvarcosodás vagy limonitosodás. A kvarcosodás a
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zéeek táblázata

Szávahegytől a Felső Feketehegyig követhető. A Szávahegy keleti olda
lában az aránylag vastag (1—2 m) nyiroktakaró miatt a kvarcosodás csak 
foltonként, a Nagybányi- és Felső-Feketehegyen pedig csak egy folton 
látható. Legjelentősebb az elkvarcosodás a Nagybányi-hegyen.

Igen gyakran találhatók világos- és kékesszürke, sárga és barnás
sárga, vörös és sötét-vörösbarna opál- és kalcedondarabok is a Sátorhegy 
oldalában, az andezit és a riolit érintkezésén, főleg а Л  367 környékén.

A riolittufafajtákból csupán Si02 elemzéseket készítettünk. Az észlelt 
69,45—70,95 és 73,60%-os értékek megfelelnek a riolitok kovasavszáza- 
lékának.

4 Földtani Int. É v i j e i .  1954. — 452 — 11/1 S
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S z a r m a t a - e m e l e t

Amfibolandezit. Világos- és sötétszürke, helyenként barna, vörösbarna, 
esetleg zöldesszínű. Elterjedésük a Sátorhegy -ó- 381, -6* 481 és -ó* 461 terü
letére esik.

Pilotaxitos, ritkábban hialopilites és folyásos-szövetű alapanyaguk
ban a zónásszerkezetü plagioklász, ritkábban az ortoklász is szericitesedett, 
korrodált zárványokat alkot. A színes elegyrészek közül leggyakoribb az 
amfibol, amely legtöbbször erősen mállott, bontott, sokszor csak egy-egy 
limonitos folt jelzi helyét. Olykor piroxén (hipersztén és augit) található.

A Sátorhegy-ó* 481-ről gyűjtött minta 60,58% Si02-tartalma megfelel 
az amfibolandezit átlagos kovasavszázalékának. A 17,43% A120 3-, a 4,94% 
Fe20 3- s az 5,17% CaO-tartalom is andezitnek megfelelő. 2,14% Id ő 
tartalm a és 2,72% Na20-tartalm a rendesnek tekinthető.

A NiGGLi-féle norm ák szerin t n agy  C érték ével és aránylag  k is alk- 
érték ével első  p illanatra is e lü t a tra ch ito k tó l. A NiGGLi-féle három szög
diagram ban h elye  k özel esik  a trach id o lerith ez, azonban  m égsem  azono
síth a tó  v ele .

Limonitosodott trachit. Erősen limonitosodott, így eredeti szöveti képe 
elmosódott. Színe világos sárgásbarnától a sötét lilásvörösbarnáig változik. 
Benne a szanidinszemek szabad szemmel is jól láthatók.

Mikroszkóp alatt a szanidin legtöbbször korrodált lécek alakjában, 
máskor szericitesedve fordul elő. A biotit csaknem eltűnt. Az alapanyag 
szövete a limonitosodás következtében rendszerint felismerhetetlen. A 
trachitot csupán a nagybányi-hegyi régi és új kutatógödrökben, valamint 
az altáróban találtam meg. Igen valószínű, hogy telérszerűen települ.

Az elemzési eredmények (Si02 54,97—61,27%, A120 3 16,28 — 17,64%, 
Fe20 3 5—5,14%) közel állnak a Sátorhegy -ó- 481-en talált andezit adatai
hoz, de az átlagos trachitö'sszetételnek is megfelelnek.

Az első pillantásra szembetűnik azonban nagy K20-értéke (8,75 — 
13,42%), ugyanakkor a Na20-értéke csak 0,37—0,65%. Ez általában a 
legjellemzőbb adat és a káli-, illetve alkálitrachit kritériumának felel meg. 
Hasonlóan szembetűnő a trachit kis CaO-százaléka, 0,15—0,58, szemben az 
andezit 5,17%-ával.

A megelemezett három valódi trachitminta közül kettő igen erősen 
limonitosodott (Fe20 3 : 17,29 és 26,17%). A harmadik, kevésbé limoni
tosodott minta Fe20 3-tartalma viszont csak 5% volt. Erre az értékre szál
lítottam le a többi trachit Fe20 3 tartalm át is. A maradványt az alkotó
részek százalékaránya szerint osztottam el és adtam hozzá úgy a többi 
értékekhez, hogy azok kiadják a 100 értéket. Az ily módon számított 
értékek az el nem változott kőzet várható értékeit adták. A NiGGLi-féle 
normákat is a korrigált értékek szerint számoltam ki.

A ru d ab án yácsk ai 1. és 3. sz. tra ch itm in ta  NiGGLi-értékei (si =
=  302-306, al =  48 -44 , fin =  21 -17 , c =  2 - 1 ,  alk =  29 -38 , t =  
=  1 ,8 -2 , p =  0 ,6-0 ,2 , к =  0,96-0,96, cffm =  0,1-0,06, qz =  86-44)
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1. Rudabányácska II. kutatógödör, trachittufa. — Főssé de prospec- 
tion № II. de Rudabányácska. Tuf trachytique. — Разведочная яма 
Рудабаньячка № И. Трахитовый туф.

2. Rudabányácska Nagybányi-hegy, trachittufa. — Mont Nagybányi 
de Rudabányácska, Tuf trachytique. —• Гора Надьбани в районе 
с. Рудабаньячка. Трахитовый туф.

3. Rudabányácska 37. sz. kutatógödör, trachittufa. — Főssé de pros- 
pection M 37. de Rudabányácska. Tuf trachitique. — Разведочная 
яма Рудабаньячка № 37. Трахитовый туф.

4. Rudabányácska Sátorhegy -ф- 481, amfibolandezit. — Mont Sátor 
4SI -ф- de Rudabányácska. Andésite amphibolique. — Гора Шатор. 
хедь 481. -ф- в районе с. Рудабаньячка. Амфиболовый андезит.

5. Telkibánya Kányahegy, trachit. — Mont Kánya de Telkibánya. 
Trachyte. — Гора Каньяхедь в районе с. Телкибанья. Трахит.

6. Telkibánya Gyepühegy, trachit. — Mont Gyepii de Telkibánya. 
Trachyte. —.Гора Депюхедь в районе с. Гелкибанья. Трахит.

7. Telkibánya Gyepühegy és Kányahegy közötti trachit. — Trachyte 
entre les Monts Gyepii et Kánya de Telkibánya. — Трахит между 
горами Депюхедь и Каньяхедь в районе с. Телкибанья.

8. Nagybánya (Románia) Morgóhegy, trachit. — Mont Morgó de Baia 
Maré (Roumanie). Trachyte. — Гора Моргохедь в районе с. Бая- 
Маре (Румыния). Трахит.

2. ábra

I
4* — 11/1 S



összhangban vannak a telkibányai, gyepühegyi és a nagybányai morgó- 
hegyi (Románia) trachit hasonló értékeivel.

A 2. sz. trachit-, 4. sz. andezit- és 5. sz. trachitminta NiGGLi-értékei 
igen hasonlók. Eszerint a 2. és 5. sz. trachitminta andezittípusúnak minősít
hető. A hasonlóság oka az lehet, hogy a trachit az andezitmagma mara
dékából származik.

A NiGGLi-féle háromszögdiagramban a trachitok és andezitek közel 
egy csoportban szerepelnek. Különállásával csupán a 4. sz. andezit és az
5. sz. trachitminta tűnik ki.
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P l e i s z t o c é n
Amfibolandezit-törmelék. Az amíibolandezittel azonos anyagú kőzet

típus. Nagy tömegben borítja a Sátorhegyek oldalát. Szórványosan a 
Nagybányi-hegy É-i oldalán is található, de ott nem tekinthető önálló 
képződménynek.

Limonitosodott riolittufa-iörmelék. A limonitosodott riolittufa terüle
tén igen sok helyen lehet találni annak törmelékét. Legtöbbször nyirok 
közé települve találjuk. Megtalálható a Száva-, Nagybányi-, Felső-Fekete- 
és Szőlőhegy lejtőin.

Nyirok, nyirok andezittörmelékkel és riolittufával. A nyirok képlékeny, 
színe világos, fakóbarna, vörösbarna, sötétbarna. A színe sokban függ az 
alatta levő vulkáni kőzet minőségétől, általában a riolitok fölött világos, 
íakószínű, az andezitek iölött sötét vörösbarna. Helyenként lösszel, an
dezit- és riolittörmelékkel keveredett.

H о 1 о c é n
Alluvium. Riolitból, andezitből és nyirokból keletkezett törmelék

ből áll.

Hegységszerkezet
Több É —D-i és erre merőleges töréssel, illetve vetővel számolhatunk, 

melyek az egykor egységes térszínt eredeti helyzetükből kibillent rögökre 
bontották. Igen valószínű, hogy az egyes hosszanti lefutású völgyek irá
nyát ilyen szerkezeti vonalak szabják meg. Az altáróbhn végzett mérések 
szerint az ércesedés és a kvarcosodás többé-kevésbé ÉNy-DK irányú 
tektonikai vonalakhoz van kötve.

Bányászati feltárások
A Nagybányi-hegy DK-i oldalán kb 240 m t. sz. f. magasságban 

levő aknáról már az irodalom is megemlékezett (3, 4). 1954 folyamán meg
vizsgáltam az aknát és benne kb 17 m-en 2 m hosszú, 50—230° irányú 
oldalvágatot találtam, amelyből egy 3 m hosszú, 10—190° irányú újabb
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vágat nyílik. Főtéjében kb 1—2 cm vastag, hasonló csapású és 65° alatt 
Ny-ra dőlő, erősen oxidálódott agyagos telért láttam. (L. a mellékletet.)

Az akna kőzete fehéresszürke, erősen kvarcosodott riolittufa, csu
pán 6—8 m mélységben találtam benne egy trachitképű lilásvörös kőzetet. 
Az akna p.lja el van torlaszolva, úgyhogy az altáró felé nem lehetett to
vább hatolni.

Az aknától DDK-re 75 m távolságban a völgytalpon kb. 190—200 m 
t. sz. f. magasságban egy altáró bejárata látszik, amit Gagyi P á l fy  A. 
1950 őszén kibontatott. Az altáró 94,6 m-ig 340—345° irányú. Innen több
szöri töréssel általában Ny-ra halad. Az altáróból a 42. m-nél K-i irányba 
egy 70 m hosszú harántvágat indul ki. Kb. 63 m-en két újabb harántvá
gat indul: az első 20 m, a második 8 m hosszúságban. Mindkettőt telérek 
után hajtották ki, amelyeknek vékony, agyagos csíkjai a főtében ma is 
láthatók. Az altáró és a belőle nyíló harántvágatok összes hossza kb. 
240 m.

Az altáró kőzete általában világos, fehéressárga, erősen kvarcoso
dott riolittufa, amit helyenként agyagos-limonitos kaolinos, kvarcos 
telérek harántolnak. A második haránt elején talált rozsdavörös kőzet 
valószínűleg trachit.

Az altáróban harántolt telérek általában NyÉNy—KDK csapásirá- 
nyúak és DDNy-nak 40—85°-kal dőlnek. Csak a keleti haránt vége felé 
mutatkozik néhány ÉK-DNy csapásirányú és DK dőlésirányú limonito- 
sodott telér.

A Nagybányi-hegy külszínén az ércesedés kb. 110—290° csapás
irányának megfelelően 64 régi kutatógödröt mértem be.

A kutatógödrök tengelyiránya általában az ércesedési iránynak meg
felelő. A 43., 45., 46., 47., 48., 49., 50. és 53. sz. kutatógödrök iránya azon
ban ÉÉK-i. Nem lehet eldönteni, hogy itt másirányú ércesedéssel kell-e 
számolnunk, avagy szélesebb pásztában akarták-e megkutatni a várható 
ércesedést. Az ÉÉK-i irány tökéletesen egyezik Sc h er f  E mil szerint a 
telkibányai egyik fő ércesedési iránnyal.

Az 1/A kutatógödör ÉNy-i végén valószínűleg beomlott lejtősakna 
bejárata lehet. A 38/a kutatógödör DK-i végében viszont egy másik lejt- 
akna vagy akna bejáratát sejthetjük. A gödrök hányójának anyagában 
trachitot találtam. Az általam újonnan mélyített aknák általában csak 
1—1,2 m mélyek voltak.

Ércesedés
A Száva- és Nagybányi-hegy kutatógödreinek helyzetéből, valamint 

a sátorhegyi zöldkövesedésből valószínűnek látszik, hogy az ércesedés 
NyÉNy—KDK irányokhoz van kötve. Csapáshossza minimálisan 2 — 3 
km-re tehető.

Szubvulkáni, hidrotermális, kovásodással kapcsolatos kálitrachithoz 
kötött ércesedéssel van dolgunk. A kutatógödrökben talált piritek és 
pirit-pszeudomorfózák szulfidos ércesedésre utalnak. A kutatógödrök
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ÉNy-í szárnyán talált, kb. 1 — 1,5 m vastag limonitos telér valószínűleg 
pirites telérnek az oxidációs szintben való elbontásából származik.

Igen valószínű, hogy a nemesfémtartalmú kvarctelérek — Telkibányához 
hasonlóan — a riolit és a trachit határán jelentek meg. Sz é k y n é  szerint a 
K20-ban gazdag trachit egy magmamaradék többszörös differenciációja 
révén jött létre. A magmamaradékban nő az Au relatív mennyisége. А К  
és Au  ionrádiusza nagyjából azonos, ezért K20-ban dús kőzet nagyobb 
mennyiségű Au-1 hozhat fel. A Gagyi P á l fy  által feltárt agyagos telérek 
pedig az eredeti magas hőmérsékleten riolithoz és trachithoz kötött elsődleges 
ércesedésből deszcendens úton származhattak le, tehát másodlagos jellegűek. 
Eszerint az ércképződés menetét a következőképpen képzelhetjük el 
időbeli sorrendben:

A felső-mediterránban tört ki a horzsaköves. limonitosodott riolit- 
tufa. Ezt követte a szarmatában az amfibolos piroxénandezit, utána a káli- 
trachit, majd utóvulkáni kvarcosodás és kaolinosodás lépett fel ércesedéssel 
együtt. Az érchozó oldat az alapkőzetet igen kismértékben és kis távolságon 
hatotta át.

Az altáró ércét már a középkor folyamán lefejtették. Ma már csak a 
lefejtett telérek üres vágata látható. А II. haránttelér kutatóvágatának 
főtéjében pár cm vastag limonitos agyagos telér mutatkozik. Az ebből vett 
minták egy része elég jelentős A u-mennyiséget mutatott, azonban a telér, 
vastagságát tekintve, kitermelésre szóba nem jöhet.

Ezüsttartalma igen szegény. Több helyen gyűjtöttem mintát, részben 
az altáróban, részben a felszíni kutatógödrökben található limonitos- 
agyagosodott, kvarcosodott, riolitos telérekből. Ezek az előbbiekkel 
szemben inkább impregnációs szerkezetűeknek látszanak, aranytartalom 
nélkül, igen csekély ezüsttartalommal. Fe %-uk ellenben több helyen túl
haladta a 10%-ot, sőt 20,88 és 49,65 %-ot is elérte. Fe-tartalmuk való
színűleg az ércesedett mellékkőzetbe impregnálódott piritszemcsék elli- 
monitosodott maradéka. Réztartalmuk is igen szegénves, csupán egy he
lyen volt 0,08%.

Jövőben elvégzendő kutatások
Az érckutatással kapcsolatban újonnan megtalált kálitrachit jelenléte 

a telkibányai ércesedéssel való esetleges kapcsolatra hívja fel figyelmünket. 
Ezért ajánlatos lenne a Rudabány ácskát és Telkibányát összekötő ÉN  у— 
D K irányú vonalat 1— 2 km széles sávban megkutatni. Ezt indokolja 
S zabó J ózsef ama megfigyelése is, hogy a Rudabányácskától ÉNy-ra 
6 km-re lévő Nyilazóbányában erős piritesedés jelentkezik.
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I . tá b la  —  P l .  I .  Таблица I,

1. Horzsaköves riolittufa, jól látható horzsakővel, kvarccal és föld- 
pátokkal, Szávahegy DK-i lejtőjéről. 19,2 x
Tuf rhyolithique á ponce, la ponce, le quartz, et les feldspath у sont 
bien visibles, Pente de SE du Mont Száva. 19,2 x.
Пемзовый риолитовый туф, пемза, кварц и полевые шпаты в нем хорошо 
видны. К) В склон горы Савахедь. X 19,2.

2. Horzsaköves riolittufa. A kép felső részén a tufára jellemző, bordához 
hasonló gömbhéj maradvánnyal. A lövöldétől D-ге levő gerincről. 36 x
Tuf rhyolithique a ponce. Dans la partié supérieure de Vimagei: reste 
de lithophyse, semblable a cöte cáractéristique du tuf. De la crete au 
S. du tir. 36 x.
Пемзовый риолитовый туф. На верхней части изображения: остаток 
шаровой отдельности, характерной для туфа и напоминающей ребра. 
С хребта, располагающегося к югу от стрельбища. X 36.

3. Kvarcosodott, limonitosodott riolittufa vékony telérecskéje mentén 
fennőtt kvarckristályok. Nagybányi-hegy 4. sz. kutatógödörből. 36 x
Cristaur de quartz, le long d'un petit fiion mince de tuf rhyolithique 
quartzifié et limonitisé. Főssé de prospection No. 4. du Mont Nagybányi 
36 x.
Наросшие кристаллы кварца вдоль тонкой жилки окварцованного и 
лимонитизированного риолитового туфа. Разведочная яма N§ 4 горы 
Надьбани. X 36.

4. Kvarcosodott riolittufa a Szávahegy 344 m. p.-tól DK-re levő oldal
ból. 19,2 x
Tuf rhyolithique quartzifié d i  cőté au SE du 344 -ó- du Mont Száva. 
12,2 x.
Окварцованный риолитовый туф из склона, располагающегося к 
ЮВ от -0- 344 горы Савахедь. X 19,2.
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I. T Á B L A  —  PL. I .  —  ТАБЛИ ЦА I.

Foto: Pellérdyné



I I .  tá b la P l .  I I .  — Таблица II .

1. Limonitosodott trachit, bal felső sarokban riolittufazárvánnyal. 
Nagybányi-hegy -Q- 287-ről. 19,2 x
Trachyte limonitisé, avec une enclave de tuf rhyolithique, en haut á 
gaucle. Mont Nagybányi, 287 -Q- 19,2 x.
Лимонитизированный трахит, в левом верхнем угле с включением 
риолитового туфа. Гора Надьбани, -Q- 287. X 19.2.

2. Szanidin trachitban. Nagybányi-hegy 37. sz. kutatógödörből. 19,2 x
Sanidine dans trachyte. Főssé de prospection No. 37 du Mont Naqu- 
bányi. 19,2 x.
Санидин в трахите. Разведочаная яма № 37 горы Надьбани. X 19,2.

3. Erősen bontott, szericitesedett földpát, limonitosodott trachitban. 
Nagybányi-hegy II. sz. kutatógödör. 19,2 x.
Feldspath trés désagrégé, séricitisé, en trachyte limonitisé. Főssé de 
prospection No. II. du Mont Nagybányi. 19,2 x.
Сильно разложенный серицитизированный полевой шпат в лимонити- 
зированном трахите. Разведочная яма Ш II горы Надьбани. X 19,2.

4. Szferolitos kalcedonbeágyázások a Sátorhegy -О 481. andezitjében. 36 х
Intercalations de calcédoine sphérolithique dans Vandésite du Mont 
Sátor 481 -0-j 36 x.
Сферолитовые прослойки халцедона в андезите горы Шаторхедь -0- 
841. X 36.
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II. T A B L A  —  P L . II .  —  ТА Б Л И Ц А  II .

1

4
Foto: Pellérdyné



I I I .  t á b la  —  P l .  I I I . Таблица I I I .

1. Amfibolos hiperszténandezitben jól látható hipersztén. Sátorhegy 
-0- 481 D-i oldaláról. 38,4 x
Híjpersthene bien visible en andésite hypersthé.nique á amhphibole. 
Colé de S du Monte Sátor 481 -О- 38,4 x.
Хорошо видный гиперстен в амфибоговом гиперстенандезите. Южный 
склон горы Шаторхедь -0- 481. X 38,4.

2. Folyásos szövetű andezit a Sátorhegy -0- 481 D-i oldaláról. 72 x 
Andésite a texture fluide. Cőté de S du Mont Sátor, 481 -0-- 72 x.
Андезит флюидальной структуры. Южный склон горы Шаторхедь 
-О- 481. X 72.
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II I .  T Á B L A  —  P L . I I I .  —  Т А Б К И Ц А  III .
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE MINIÉRE DES ENVIRONS D ü  
MONT NAGYBÄNYI DE RUDABÄNYÄCSKA

Par E . Gőbel

L'auteur a réexaminé la géologie des environs d'une extraction 
médiévale d'or, á Rudabányácska (Hongrie du Nord).

La formation la plus ancienne у est le tuf rhyolithique méditerranéen, 
brun grisátre, á ponce, limonitisé. Pendant le Sarmatien, c'était Tandésite 
amphibolique qu: entrait en éruption, celle-ci fut suivie pár le trachyte 
potassique. I/activité post-volcanique avait pour résultat la quartzification, 
la kaolinisation et la minéralisation sulfidique. La minéralisation est 
toujours en conriexion avec des lignes structurales de WNW-ESE. II 
s'agit d’une minéralisation accompagnée d'une silicification subvolcanique, 
hydrothermale, en connexion avec le trachyte potassique.

Le filons de la galerié du Mont Nagybányi furent déjá extraits au 
moyen ágé. A présent, dans le tuf rhyolithique quartzifié et limonitisé, 
on ne trouve qu'un fiion de quelques cm d'épaisseur, á kaolin, limonite, 
argile qui contient de Гог dönt la quantité ne mérite pás Texploitation.

La teneur en Fe des échantillons pris aux autres affleurements des 
filons dépasse souvent 10%. La haute teneur en Fe est due á la désagré- 
gation de la pyrite.

ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОКРЕСТНОСТИ ГОРЫ 
НАДЬБАНИ В РАЙОНЕ С. РУДАБАНЬЯЧКА 

Э р в и н  Г ё б е л
Автор занимается геологической реамбуляцией территории прежней 

добычи золота в районе с. Рудабаньячка в Северной Венгрии.
Наиболее древним образованием является сероватобурый пемзовый 

лимонитизированный риолитовый туф средиземноморского возраста. В 
сарматское время был извержен амфиболовый андезит, за эрупцией кото
рого следовал подъем калиевого трахита. Послевуканическая деятель
ность вызвала окварцование, каолинизацию и сульфидовое рудообразо- 
вание. Рудообразование было связано с структурными линиями ЗСЗ— 
ВЮВ-ного направления. Здесь имеем дело с субвуканическим гидротер
мальным оруденением, сопровожденном окремнением и связанным с 
калиевым трахитом.

Жилы наследственной штольни, прохожденной на горе Надьбани, 
были отработаны еще в течение средних веков. В настоящее время лищь 
несколько см мощности жилы содержат золото, но оно из-за своего незна
чительного количества не заслуживает добычи. В окварцованном и лимо- 
нитизированном риолитовом туфе обнаруживается каолиново-лимони- 
товая глинистая жила.

Содержание железа в веществе проб, взятых из других выходов жилы, 
часто превышает 10%. Указанное значительное содержание железа 
происходит из разложения пирита.


