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SZÍNESÉRC-INDIKÁCIÓK A VESZPRÉM K ÖRNYÉKI 
W ERFENI RÉTEGEKBEN

K a in c s á k  G y ö r g y

Az 1975. évben — a Középhegységi Osztály tervfeladatának részeként — 
1:10 000 léptékben térképeztem a Gyulafirátót és Kádárba jelű térképlapok 
területét.

A Kádárta jelű térképlap DK-i részét vonu latos elrendeződést!, lefutásá
ban haránttörésekkel tagolt, felsőperm és alsótriász korú képződmények építik 
fel (1. ábra). Ezen a területen (Gelencséri-erdő) a kampili alemelet tiroliteses 
márga rétegcsoportjának öt felszíni feltárásában galenit érchintést észleltem.

A terület ércelőfordulásának problematikája nem új keletű. A Balaton- 
felvidéken több előfordulási helyen id . Lóczy L. (1913) említ ércnyomokat 
a werfeni emelet képződményeiből.

1933-ban V elty A. bejelentése alapján ifj. Lóczy L. és Szádeczky- 
K ardoss E. foglalkozott szakvéleményben az „állítólagos litéri aranyéré” 
kérdésével. Bár feltáró létesítményeikkel ércet nem találtak, a kőzetelemzések
re (Ag-nyom) alapított megfontolásaik alapján a feltételezett ércet juvenilis 
eredetűnek tartják. I fj. L óczy L. a bazaltvulkanizmussal (?), Szádeczky- 
K ardoss E. a litéri töréssel és diabáz-előfordulással hozza kapcsolatba.

1955-ben Papp F. foglalkozik a werfeni rétegek ércindikációinak ásvány
tani kérdéseivel a Balaton-felvidék több pontján, a genetika kérdésében azon
ban nem foglalt állást.

1968-ban Csalagovits I. és V irágh K. készített összefoglaló elemzést a 
magyarországi perm—alsótriász ércindikációk kérdéséről. A képződmények és 
a genetika szerint csoportosított előfordulásokat hegységenként vizsgálva, egy
mástól eltérő eredményre jutnak.

V ir ág h  K . (1968) a felsőperm, szeizi és alsókampili kőzetekben megismert indi
kációk egy részét a K ék k út— 1. sz. fúrásban harántolt kvarcporfírral és a badacsonyörsi 
fúrásokban megismert metavulkanitokkal hozta kapcsolatba, és hidrotermális eredetűnek 
tartja.

Cs a l a g o v it s  I. (1968) a perm — alsótriász törmelékes kőzetek színesfém-indikációit 
szedimentogén eredetűnek tekinti. A  werfeni és anizusi karbonátok ércindikációit 
magmatizmussal közelebbi kapcsolatba nem hozható sajátos metaszomatikus ércképződés 
eredményének tekinti. A  metaszomatózis vetőm ozgás szerint az eredeti törmelékes 
kőzetekből oldatos mobilizálódással, vízkipréselődéssel és a karbonátos fedőösszletben 
való kicsapódással ment végbe. A  folyam at időbeliségét — а К udabányai-hegység analó
giája alapján — a középsőkréta tektonizmus idejére valószínűsíti.

A térképezés során a permi képződmények felszíni előfordulásain érchin
tést nem figyeltünk meg, csupán a perm—szeizi határ közelében levő homok
kő-kifejlődéseken figyelhetők meg két helyen malachitnyomok.
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A Gelencséri-erdő területén (1. ábra) megismert öt indikáció közül négy a 
középsőkampili tiroliteses márga rétegcsoport dolomit, dolomitos mészkő ki
fejlődéséhez kapcsolódik, egy pedig a szeizi szürke agyagpala és aleurit rétegek 
felett települő dolomitpadokhoz kötődik. Legerősebb az érchintés a Gelencséri- 
erdő É-i részén (198 sz. feltárás; I. tábla 1., 3.). Itt a vékonypados dolomit réteg
lapjaira közelítően merőleges, zárt, 0,5 —1,5 mm átmérőjű repedésék 0,5 —
3,0 mm átmérőjű galenitszemcséket tartalmaznak (I. tábla 1.). A Gelencséri- 
erdő D-i részén a galenit mellett ritkán mézsárga, átlátszó szfalerit is megfi
gyelhető volt. (Ez utóbbi makroszkópes megfigyelés, mikroszkópi vizsgálattal 
való meghatározására nem került sor.)

A Gelencséri-erdő platójának DK-i lejtőjén szeizi rétegekből — mester
séges feltárásból - került elő galenit. A kampili emelet mélyebb szintjéből 
a berhida— litéri útelágazás melletti vízvezeték árkában feltárt mészkőben fi
gyeltünk meg galenithintést. A mészkő itt erősen bontott. Üreges, vázszerke
zetű az alapkőzet, mint egy kioldott breccsa, melynek csak kötőanyaga ma
radt meg. Az üregeket sárgásbarna porszerű bevonat (?) cerusszit tölti ki, 
illetve kérgezi be.

Megjelenését tekintve az ércelőfordulás a fenti helyeken csaknem mindig 
zárt repedésekhez kötődik. Ebből a megfigyelésből természetesen részletes 
genetikai következtetéseket levonni nem lehet, csupán az állapítható meg, hogy 
az érchintés a bezáró üledékes kőzettel nem szingenetikus.

Az ércmikroszkópos vizsgálatok száma az idő rövidsége miatt kevés volt, 
és nem eléggé mélyreható. A kizárólag a 198. sz. feltárás anyagából készült 
érccsiszolatok alapján — egyes makroszkópos megfigyelésekkel ellentétben — 
az alapkőzet komolyabb elbontását nem figyelhettük meg. A repedések tehát 
tisztán tektonikai hatásra létrejött litoklázisok. Az alapkőzet és az érckitöltés 
határán (II. tábla 2.) vékony karbonátanyagú bevonat alakult ki, mely igen 
finomszemcsés, teljesen xenomorf galenitszemcséket tartalmaz. Helyenként 
a galenitet a meddőben, limonitos összetételű sűrű, opakásvány-szemcsékből 
álló vékony sáv kíséri (II. tábla 3.). A karbonátos bekérgezésekben megfigyelt 
finomszemcsés galenit az első kiválás volt és azzal azonos időben kristályoso
dott. Ezt igazolja a 198. sz. feltárás kőzetanyagából készített érccsiszolati kép 
is. A karbonátos szegély idiomorf, fennőtt dolomit kristályaiban is megfigyel
hető igen finom, alaktalan galenitbeágvazódás (II. tábla 3.). A tömeges és 
monomineralikus galenitkiválás ezt követően történt. * 1

■<-----------
1. ábra. A  Veszprémtől К -re levő terület előzetes fedetlen földtani térképe 
(R ain csák  G y .)
1. Kami—nóri fődolomit 2. karni márga, 3. ladini mészkő, tűzköves mészkő, diabáztufa, 1. anizusi megyehegyi 
dolomit, 5. kampili lemezes, bitumenes mészkő, 6. kampili sejtes likacsos dolomit, 7. kampili erinoideás mészkő, 
8. kampili márga és mészkő, 9. kampili lemezes vörös homokkő, 10. szeizi szürke aleurolit és dolomit, 11. permi 
vörös homokkő és aleurolit, 12. vetők, 13. feltolódások, 14. színesérc-indikáeiók, 15. 198. sz. feltárás
Fig. 1. Sketchy subsurface geologieal map o f  the study area east o f  Veszprém 
(by Gy . R a in c s á k )
1. Carnian-Norian Hauptdolomit, 2. Carnian mari, 3. Ladinian limestone, cherty limestone and diabase tuffs,
1. Anisian “Megyehegy Dolomite”, 5. Campilian laminated and bituminous limestone, 0. Campilian porous- 
cellular dolomité, 7. Campilian erinoidal limestone, 8. Campilian mari and limestone, 9. Campilian red laminated 
sandstone, 10. Seisian grey siltstone and dolomité, 11. Permian red sandstone and siltstone, 12. faults, 13.  
re verse faults, 14. indieations of non-ferrous minerals, l ő .  site of the outerop N. 198
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A 198. sz. feltárás mintáin végzett röntgenvizsgálatok eredményei (Sz e - 
m e t h y  A.) alapján az eredeti kőzetmintában kaiéit—dolomit, (?) cerusszit és 
(?) galenit volt kimutatható. A 3%-os HCl-ben való oldás után visszamaradt 
anyagban sok galenit, kevés kvarc és igen kevés cerusszit jelenlétét állapította 
meg. Színképelemzés alapján a mintában Pb, Ag, Cu elemek voltak kimutat
hatók. A vegyelemzés szerint a kationok mennyisége a kimutatási határ alatt 
van.

A fenti néhány vizsgálat csupán egy kis terület néhány mintáján készült, 
tehát csupán a terepi megfigyelés megerősítését szolgáltatta. A korábbi gene
tikai elképzelések — még a legjobbak is — a csekély tényanyag miatt elméleti 
alapon jöttek létre, és ezek is utalnak az anyagvizsgálatok szükségességére. 
Tény, hogy az ilyen típusú ércesedés vizsgálata nehezebb, mint egy típusos 
hidrotermális ércesedésé. A korábbi és a most előkerült adatok alapján javaso
lom az anyagvizsgálatokkal egybekötött nagyobb területekre kiterjedő ku
tatást.
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by
Gy . R ain csák

In Seisian and Campilian beds occurring in the SE part of the Trans- 
danubian Central Mountains, somé traces of non-ferrous minerals of uncertain 
origin had formerly been detected. Presence o f such indications, however, 
could not be pro ved hitherto in our survev area in 1975 near the town of 
Veszprém, even if they had repeatedlv been reported front nearby Sóly. 
Therefore tlte discovery, by means of a detail mapping, of traces o f malachite



Színesére a veszprémi wer jen i rétegekben 253

in Seisian rocks at two spots to the east of Veszprém has been a prettily new 
development. In addition, the presence of galena (and in a single case sphale- 
rite) nodules o f a size ranging from 0.5 mm to 3.0 mm, stuck to joints in a 
definite horizon of the Campilian TiroHtes dolomité, has been pro ved at five 
places in the Gelencséri-erdő (Gelencsér Forest). Field observations have been 
complemented with and verified bv laboratorv testing by X-ray diffractometry 
and őre microscopic study. However, the question whether these ores are o f 
hydrothermal origin or svngenetic bút replaced ones, cannot vet be decided. 
Economic perspectives sliould also be clarified by further investigations.
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I. tábla — Plate I

1. Galenithintés középsőkampili dolomit repedésének falán.
2. Galenit érccsiszolati képe. Idiomorf dolomitkristályok a hasadékkitöltő ga- 

Jenit szövetében. A dolomitkristályok apró galenitbeágyazódásokat tar
talmaznak.
| N, 120 X

3. Galenithintés középsőkampili dolomit repedésének falán.
2 X

Lelőhely: Gelencséri-erdő E-i részén 
1 3 .  Fotó:  Pellérdyné 1

1. Galena disseminated on fissure walls of Middle Campilian magnesian 
limestone.

2. Photomicrograph of galena. Idiomorphic dolomité crystals in fissure-filling 
galena. Dolomité crystals showing minor inclusions o f galena.
jr N, 120.X.

3. Galena disseminated on fissure walls of Middle Campilian magnesian 
limestone.
2 X

Locality: N Gelencséri-erdő (Gelencsér Forest)
Photos 1 and 3 by Pellérdy
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II. tábla -  Plate II

1. Galenit érccsiszolati képe, az (100) szerinti hasadás kipattogzási nyomaival. 
|| N, 50X

2. Galenit érccsiszolati képe. a =  Repedés menti karbonát anyagú bekérgezés 
apró galenitszemcsékkel, Ъ =  dolomit (alapkőzet) galenithintéssel.
|| N, 32X

3. Galenit repedéskitöltés a finomkristályos alapkőzetben, hipidiomorf, idio- 
morf, opak szemcséket tartalmazó nagy dokmiitkristálv-halmazokkal.
|| N, 32 X

4. Galenit érccsiszolati képe.
|| N, 32X

Lelőhely: 198. sz. feltárás

Ф Ф

]. Polished section o f galena, with traces of splitting-up due to cleavage along 
the plane (100).
|| N, 50X

2. Polished section of galena. a =  incrustation on fissure walls by carbonate 
containing small grains of galena, 5 =  magnesian limestone groundmass 
with dissemination galena.
|| N, 32X

3. Fissure-filling galena, with aggregates of dolomité phenocrysts including 
liypidiomorphic to idiomorphic opaque grains, in fine-grained groundmass.
|| N, 32 X

4. Polished section of galena.
|| N, 32 X

Locality: ()uterop No. 198.
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17 MAFI évi jelentés 1975.
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