
PANTÖ GABOR:

SZERKEZETI ÉS ÉRCKÉPZÖDÉSI MEGFIGYELÉSEK A 
RUDABÁNYAI VASÉRCVONULATON.

Rudabányai metaszomatikus eredetű vatsércvcxhullatunkai régóta 
ismerjük. Földtani felépítését, szerkezetét és keletkezését két alapvető 
munka, Koch A. 1904-ten (8 ) és Pál ff] M. 1924-ben megjelent dolgoza
tai tárgyalják (9). 1938-blan végzett részletes felvétellé alapján Jaslcó S 
a Imartonyii vasércbánya közvetlen 'környékének képződményeit ismer
teti és tektonikáját értelmezi (6).

Nem publikált adatok a területről Vígh Gyula 1920. évi bejárá
sának megfigyelései és Vendel Miklós 1937/38. évi felvételének ered
ményei. Előbbieket jegyzőkönyvi feljegyzésekből, utóbbiakat a Szalon
nától É-ra eső terület fénymásolati térképéről és egv 1947. évi szak
véleményből volt alkalmam hozzávetőleg megismerni.

Régóta ismeretes, hogy a rudabányai vasércvonulat triász kép
ződmények metaszomatózisia útján jött létre és így élesen elválasz
tandó a Szepes-Gömöri Érchqgység teléres vas p á Lelő ló rd u lás a i tó 1. A 
vonulat súly pontja Rudabánya, Magyarország ma egyik legszámot
tevőbb érckincse.

A rudabányai bányászatinak nem igen volt geológiai problémája. 
A középkorban jelentős bányaváros gazdagságát eleinte a vasérc- 
előfordulás oxidációs, illetve cemientációs zónájában felhalmozódott 
másodlagos rézérceknek, illetve termésréznek köszönhette. A vasérc 
fejtése és kohósí tása csak időszakosan és kisüzemben .történt. A bányá
szat hosszabb szüneté után csak a XIX. század végén terelődött a 
nagyipar figyelme a vasércre (4). A felszínközeli ércgazdagság kutató
fúrások alapján megállapítást nyert s így a bánya érctermelésének 
lefejtése ma is, több mint 60 évi megszakítatlan művelés után szinte 
csak bányaműszaki feladat.

Ezzel magyarázható, hogy a rudabányai külszíni bányászat, 
az ország legnagyszerűbb mesterséges feltárása, mely középhegysé
geink mezozoikumának felépítésébe páratlan érdekességű betekintést 
nyújt, szakemberek részéről nem került eddig aprólékos szerkezeti 
vizsgálat alá.
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Az utolsó évtized környékbeli bányageológiai felvételeinek a 
diósgyőri állami vasgyár érckutatásai szabták irányt, így több figye
lemben részesült a borsodi vasércvonulat északi része, mint Ruda- 
bánya. Az előző felvételiekhez hasonló feladatkörrel kaptam meg 
én is 1947. évi felvételi megbízásomat, azonban felhatalmazást kap
tam arra is, hogy kivejtíthetői ,analógiák megfigyelése céljából a 
rudabányai feltárásokat pontosian megvizsgáljam.

A 4.5 km hosszú külszíni bányászat páratlanul gazdag geológiai 
látnivalójával igen komoly ábrázolási nehézségek elé állított. A lépcső
zetes művelés alatt álllő bányatölcsérek téríképén a feltárás geológiai 
érdekessége korántsem ábrázolható. Pontos és éles feltárást ugyanis 
a bánya függőleges falai nyújtanák a (szintek talpa ellenben, törmelék
kel borított, a formációhatárok közvetlenül le nem olvashatók.

A jelenlegi feltárások azonban nem teszik lehetővé az érc- 
előfordulás teljes szelvényének megrajzolását sem. A több minit GO 
éves művelés folytán az ÉÉK-DDNy csapású 2-500 m széles vonulat 
mentén telepített tölcsérek fejtései ma már árdkszerűen egymásba- 
torkoltak és keresztirányban az éroesedés K, RÍ. Ny határán állnak. 
A lefejtett hegyvonulat szerkezetét csak a  szegélyek feltárásai, illetve 
művelés előtti fúrások adatai alapján próbálhatjuk rekonstruálni.

A függőleges falak feltárásainak összevetését igen megnehezíti 
a lépcsőzetesség. Az éroelőfordulás 10 méter vastag szeleteinek szel
vényét egymástól1 vízszintesen 10—150 méterrel eltolódott, gyakran 
nem is párhuzamos lefutású alapvonalak mentén kapom meg.

A külszíni m űvelésben feltárt képződm ények a  /következők:
Alsó werfen! seisi homokkövek. Zöld színük, cs i I lám tart ahn u к, 

általában durvább szemes ess ég ük különíti el őket a campilitől.
Felső werfeni cam pili márgák és palás lagyagok. Eredetileg 

kékesszürke színű képződmény lilásvörös, szabálytalan csíkokkal. 
Oxidálódva sárga. Hangsúlyozni kívánom, hogy a külszíni művelésben 
cam pili mészkövet nem találtam.

Anisusi guttensteini dolomit. Sötétszürke, breccsás szövetű, he
lyenként kalciteres. 1

Pannóniái rétegek. A ’harmadkorban letarolt és karrosodott 
mezozoikumra 0.5—-2 m vastag ternesztikum települ, majd efölött 
az aránylag igen szűk és mély teknőkben (1 . ábra) az alsó pamnoniai 
agyag-, ’homok-, lignites, tavi üledékek, melyek kora emlősmarad
ványok révén van behatárolva.

Az éroesedés különbözői korú triász-képződményeket ért, a kül
színi bányászatban feltárt érc azonban csaknem teljes egészében a 
guttensteini dolomit átalakult lanyaga. A metaszomiatózis révén szi- 
deritté változott, majd oxidáció során limonitosodott anyag helyen
ként élesebben, máshol elmosódottabban őrizte meg iá dolomit szer
kezeti jeHegzetiess'égeát, a breccsásságot és vastagpadosságot. Különösen 
jól megfigyelhetők ezek a jellemvonások a gyengébben ércesedett 
tagokon, melyek között minden átmenet megtalálható a tiszta érctől 
a teljesen átalakulatlian dolomitig (10. ábra). A szelvényeken két
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ilyen közbülső tagot különítettem el, az ú. n. ankeritet, vagyis kb. 
20°/a Fe tartalmú limonitos dolomitot és ia vasas dolomitot, mely az 
előbbinél vasban szegényebb, de színe alapján gyenge ércesítés 
még érte. |

Ha most a bánya feltárásaiban végigkísérjük az említett kép
ződmények elhelyezkedését és egymáshoz való viszonyát, azt láthatjuk, 
hogy az ércelőfordulás teljes egészében többszöri, igen erős tektonikai 
mozgások színtere volt.

T hem  Sámuel rudabányai bányamester egy alkalommal igen 
találóan a következőiképpen jellemezte a külszíni művelés alatt álló 
érces zónát: olyan, mintha egy mai teresládába ércdarabokat dobáltak 
volna. — Szakszerűbben: iá mindenütt megtalálható, minden rést 
kitöltő campili márga magába zár, körülvesz az ércesedés különböző 
fokán álló guttensteim dolomittömböket, dolomittáblákat. Érctelepről 
a külszíni művelés feltárásaiban alig beszélhetünk, de még triász 
rétegsorról sem,. A természet után rajzolt sematizált szelvényeken az 
érc-dolomit-lestek padosságát tüntettem fel. Különösen az érces zóna 
К—Ny irányú harántszelvényein jól látható, hogy egész szélsőségesen 
ősszetöredezett, átmozgott, meggyúrt zónával állunk szemben. (2 ., 
3. ábra).

Ha a külszíni bányászat hosszszelvényét szakaszokban bemutató 
szelvényeket É-ról D-felé haladva a Bruimann-bányától a .Pólyánkéig 
végigkísérjük, az érces zóna felépítésének érdekes sajátosságai tűnnek 
fel: az átmozgott és ércesedett zóna, vagyis az alul-felül, köröskörül 
campili márgába ágyazott, töhbé-kevésbbé ércesedett dolomittestek 
sorozata É-ról D-felé haladva fokozatosan kompliká'ódik, többrétűvé 
válik. A Bruimanntól a, Vilmos-bányáig tulajdonképien egy, nagyjá
ból vízszintesen elhelyezkedő, átmozgott, széttagolódott, összetört, érce
sedett tábláról beszélhetünk, melynek minden résébe benyomódott az 
alatta és felette elhelyezkedő, kaotikusán gyűrt campili márga. Az érc- 
eampl'iii-márga zónát viszonylag nyugodt településben fedi egy erodált 
felületű álalakulatlan vastagpados dolomittábla (4., 5. ábra. I. tábla 
1., 2.), melynek vastagsága a Vilmos-bányától É-felé a Bruimannig, 
sőt ettől ÉK-re a Rudabegy földalatti leműveléshez fúrásokkal fel
tárt érctestéig fokozatosan 35 m-ig növekszik. A dolomittábla bá>- 
zisának legömbölyödött élei és a vele érintkező campili márga hul
lámos torlódottsága rátoiódásról tanúskodik (4. ábra).

A Vilmos-bányánál megváltozik az eddigi kép. A nyugodt szer
kezetű rátolódott dolom ittál) la kivékonyodva eltűnik. Az egész feltárt 
triászképződmény sokkal erősebben zavart szerkezetű, sokkal bonyo
lultabb. A rendszertelenül váltakozva egymás, fölött és mellett sorakozó 
érc-dolomittáblák, pikkelyek, tömbök lépésről-lépésre változó ki
billent, összetört helyzetben vannak, eredeti összefüggésük alig 
(nyomozható (2., 3., 6 . ábra, II. tábla 1.). Az ércesedett
részek eloszlásában, akár a szintbeli elhelyezkedést, akár a 
tektonikai igénybevétel erősségét tekintve törvényszerűséget meg
állapítani alig lehet. Egy körülmény minden esetben vilá-
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1. TáblamagyarázO. — Explanation о/ Plate I.
1. Bruimann bánya К fala (v. ö. í. ábra).

'■ -Eastern cliffs o f Bruimann mine (see F ig . 4.)
2. B ru im a n n  b á n y a  D  r é s z  É  f a la  (v . ö . 5 . á b r a )  B a lo g h  K . f e lv .

4 ’ ö0lltllern side of Bruim ann mine (see Fig. 5.) Photo Balogh К.
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Fig. 4. A  detail-section of Rudabánya along strike showing the eastern side of Bruimann mine
(see Plate I. 1 ) .

5 . á b r a .  B r u im a n n -b á n y a  h a r á n ts z e lv é n y e  (v .  ö . I. tá b la  2 . kép ). 

Fig. 5. Cross-section of Bruimann mine (see Plate I. 2). С / Эw
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Fig. 6. Western cliffs of Andrássy I I I . mine. Blocks of iron ore and dolomite surrounded by intensely folded Gampilian
marls (see Plate II . 1 ).
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i .  á b r a .  A n d r á s s y  I II . b á n y a  1. s z in t  D  f a la .  E j e k t i v  o a m p ili m á r g a  é r c t e s t e k  k ö z ö tt

(v . ö . 8 . á b ra ).

/' 41- Andrássy 111 mine 1st level southern side. Elective Campilian shales separating
iron ore blocks (see F ig . 8.)
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8 . ábra. Andrássy III. bánya D része (v. ö. 7. ábra.)
Fuj. 8. Southern part of Andrássy III. mine (see Fig. 7.)

gosan kitűnik, hogy az érctestek sehol nem lencsések, nem 
közbetelepülés-jellegűek (9), hanem tektonikusán érintkező ide
gen testek a campili márgában. A campili márga rétegzettsége csak 
friss feltárásokban figyelhető meg, a régebben ál'lö falakon az feső 
elmossa a rétegfejeket. Ahol megfigyelhető a campili márga réteg
zettsége, mindenütt szembeötlő annak igen erős gyűrtsége. A redők, 
ráncok helyzete rávilágít a sztratigráfiailag mélyebb helyzetű cam- 
pilinek a ráható nyomás élői! kitérő mozgására (6., 7., 8. ábra, II. 
tábla 1.) A középső és felső triász karbonátos kőzeteknél sokkal 
plasztikusabb werfeni ré tegeknek ez a réski töltő, mindenhova be
furakodó viselkedése vet fényt a hegységszerte meglepő vékony 
werfeni h as adé Idei t öltésekre, a középső vagy felső triász mészkőben, 
pl. szalonnái Melegvíz kőfejtő, vagy werfeni rétegekben «ászó» triász 
mészkő előfordulásokra.



86

Rávilágít azonban a  campili márga mozgékonysága az egész 
rudabányai külszíni éroes zóna elképesztő zav arts ágár a. Ridegebb 
és plasztikusabb képződménypár!, szélsőségesebben ellentétes mecha
nikai viselkedésű tagokat az egész mezozoós üledéksorozatunkból 
nem állíthatnánk szembe, mint a guttensteini dolomit és campili 
márga-paMs agyag. Ha egyenlő mechanikai igénybevétel alá kerül 
egy rideg és egy képlékeny réteg, a rideg annál 'jobban összetöredezik, 
szétroncsol ódik, minél jobban kitér a nyomás elől ia plasztikus (10).

A rudabányai külszíni érces zóna szerkezetét szinte modell
kísérletként mutatja be az Andrássy I. bánya 5. szintjének egy fal
részlete. Egy ankcrittábla elmozdult egy átalakulni hm dolomittábla 
felett. Vékony réteg campili márga kenőanyagként szerepelt közöttük. 
A színkülönbség elárulja, hogy a campili márgába belegyúrt pikke
lyek. töredékek a súrlódás hatására az alsó vagy a  felső tábláról 
váltak-e le (9. ábra).

40° * -------— -------------------------- Sm---------------------------------- - 220e

Я. ábra. Andrássy I. bánya 5. szint falrészlete, a pikkelyes rátolódások «modellje.» 
Fig. 9. A detail of Andrássy 1. mine 5th level. The «model» of imbrication

in Budabánya.
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1. Andrássy III. bánya Ny fala (v. ö. 6. ábra szelvényének ÉK fele.)
1. Western cliffs of Andrássy III. mine (see NE part of the section in fig■ 6 )

2. Vilmosbányai «nagy fab» (v. ö. 11. ábra)
2. Western cliffs of Vilmos mine (see fig. 11.)
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iOa. ábra. Lóoyai bánya К fal részHe (v. ö. 10. ábra közepe).
Fig. 10a. Eastern cliffs of Lányai mine (see middle of the section in Fig. 10.)

/Nagyban ugyanez mehetett végbe a rudabányai bányászat terü
letén. Hatalmas dolomittáblák, melyeknek maradványai az É-i bánya- 
részben megmaradtak, maguk alatt gyúrva a campili csúsztató anya
gát, rátolódtak a feltehetően parautochton weríeni pala-anisusi réteg
sorra. A súrlódás hatására úgy az alsó, minit a felső dolomittáblából, 
legtöbbször a padosság síkjával párhuzamosan pikkelyek váltak le 
és gyúródtak bele a camp ifi márgába. Az egyes pikkelyeknek, 
tömböknek egymáshoz való elmozdulása — a szerkezet bonyo
lultsága és a lefejtett részre vonatkozó adatok hiánya miatt — rész
leteiben eddig nem volt értelmezhető. Mindenestül egy tektonikai 
zónában vagyunk, ahol az egyes zónák elmozdulásait csak nagyjából 
koordinálták a főelmozdu'ások irányai. Mindenesetre szembeötlő, hogy 
nagyobb vonalakban a vízszintes vagy közel vízszintes elmozdulások 
jelentőségben messze túlérnél ködnek a vetők szerepén. Jellemző példa 
erre az ú. n. vilmosbányai nagyfal, mely enyhe szög alatt, dörzs- 
hneccsakéip;zőidós közben egymásra tolódott, több különböző mér
tékben ércesedett pikkelyből áll (11. lábra, II. tábla 2.) és K-i 
folytatását nagyjából vízszintesen ható erő választotta le és törte 
szét. A dörzsbreccsán álló fal (12. ábra) talpa alatt 20 m-rel a 
diszlokáció nem érvényesült.
> A rudabányai szerkezet ilyen magyarázata már átvezet az 
ércesedés, közelebbről a melaszomatózis előfeltételeinek  és lefolyásá
nak tárgyalására.

Gyakorlati geológusok 30 időszerű, sürgető megoldásra váró 
problémáját a Society of Economic Geologists kimagasló szakemberek 
megszavazta', ásóval rangsorolta (7). A metaszomatózis előfeltételeinek 
definiálása ezek között második helyre került. A természetes körül
ményeket megvalósító kísérletek elvégzését sürgeti a geológus köz-
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Fig. 10. A detail-section of Rudabánya along strike showing the eastern cliffs of Lányai mine. More intense metallization in more intensely crushed parts, (see Fig. 10a.).
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vélemény. Távol állunk attól', hogy szemünk előtt ilejátszáthassuk ,a 
melaszom,atózis sókat emlegetett és termékei alapján kétségbe vonhai- 
tatlan folyamatát. Ugyancsak elérhetetlen kívánság ma még, hagy 
a  hőmérséklet, nyomás, áteresztőképesség és kémiai összetétel szám
szerű adataiban lássuk lerögzítve a metaszomutózis lehetőségeit.

A mêlas zom ati к us telepek felépítésének lanalógiáin kívül az 
átalakulásnak kitett karbonátos kőzetek fizikai vizsgálata nyújt ludá)- 
sunk mai állásán némi útmutatást a metaszomatózisra kedvező ténye
zők felől. Ezek összevetéséből szembeötlik, hogy a melaszomatikus 
ércesedések lokalizációjánál az átalakulásnak kitett kőzetek fizikád 
tulajdonságainak igen fontos szerep jut. Egy átlag karbonátos kőzet 
kisebb szennyezéseinek vagy annak, hogy mészkövei vagy dolomittal
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van-e dolgunk, nincs kimutatható befolyása a imias/.onudózisra. Az 
átalakulás szempontjából nem az oldhatóság, hanem az áteresztőképes
ség az eMfeorban lényeges t ényező. (10). Az áteresztőképességnél viszont 
az ú :n. finom szerkezet, tehát az iniergrauulárisok szerepe elhanya
gól li aló, hangsúly a rep ed ezetlségen, vagyis a karbonátos kőzet 
ridegségén és a tektonikai igénybevétel erősségén tvian. Bizonyos össze
függés figyelhető meg Rudabányán a dolomit ösiszefcörtsége és iatz 
éroesedés intenzitása között (10. ábra). Dolomitok ebből a szempontból 
lényegesen kedvezőbb előfeltételeket nyújtanak ia metaszomatózisra, 
mint a mészkövek, mert plasztikus deformációra alig képesek. A dolo
mitok mészkőből keletkezése .— vagyis a dalomijtosodiás kérdése — 
ugyancsak idevágó kérdés, mert az esetlég, mint egy korábbi méta- 
szomatikus folyamat megnövelhette a kőzet áteresztőképességét. Világ- 
viszonylatban mindenesetre meglepő, hogy meitjaszomalijkus érctelepek
nek mennyivel gyakrabban dolomit a kiindulási anyaga, mint mészkő.

Sajnos, modellkísérleteikkel eddig egyértelmű magyarázatot nem 
nyert a csaknem minden melaszomatikus telepen, a karbonátos kőzet 
kíséretében fellépő márgás-agyagos rétegek szerepe a metaszomatózis- 
nál. Kétségtelenül hozzájárul — az előbb említettek szerint — a plasz
tikus anyag :a vele szomszédos rideg kőzet összetöredezéséhez. Elgon
dolkoztató azonban az áteresztői dolomittal szemben az agyag víz- 
rekesztő szerepe. A metaszomatózist létrehozó hid roter mák eredetét, 
beáramlási irányát a legtöbb esetben nem ismerjük. Nem ismerjük 
Rudat)anya esetében sem, mert bár az érc éppen e|gy toktonikaílag 
átmozgott zónához van kötve «mély sebhelyt» egyáltalán nem találunk, 
hanem horizontális elmozdulásokat és ezek alatt megvan a nyugod- 
tabb településű de még mindig átmozgott közép, illetve alsó triász 
rétegsor. Termákat szállító «hasadékot» az eddigi feltárások nem 
mutattak ki. Mindezek ellenére laz eddigi vizsgálatok alapján a ta
pasztalatokkal leginkább összhangban levő teleptani kép egységes 
elfogadása esetén a metaszomatózist létrehozó oldatok feltörését csak 
a mélységből származó utómagmatikus működésnek foghatjuk fel.

Mélyből feltörő, különböző öldott anyagokat tartalmazó hidro
termák működésével az ércgeológiában — több-kevesebb fizikai-kémiai 
megalapozással — sok jelenséget magyarázunk, amit másképpen 
nem tudunk. Hasadékok hidrotermális kitöltődésénér — pl. telér- 
képződésnél -— a kiválást egyszerűen az oldás tényezőinek hirtelen 
megváltozásával! indokolhatjuk. Melaszomatózisnál egy kőzettest min
den molekulájáig elérő cserebomlásról, teljes átépítődéséről van szó, 
amihez a reakció általános kémiai és anyagszerkezeti feltételein 
kívül hosszú idő is szükséges. Mindezek alapján közelfekvő, hogy 
az összehasonlító teleptani megfigyelések alapján szinte elmaradha
tatlan vízrekesztő rétegnek iá metaszomatózis lefolyásában lényeges 
szerepet tulajdonítsunk. A feltételezett hasadékon feltörő hidrotermát 
a karbonátos kőzetréteg fedőjében lévő agyagréteg feltartóztatja és 
a karbonátos kőzet repedéseiben vízszintes szétterjedésre, pangásra 
kényszeríti. Ezáltal a telep metaszomatózisának előfeltételei — köz
tük az átalakuláshoz szükséges idő — adva vannak.
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Ez az elméleti magyarázat a jelenlegi rudabányai szerkezetre 
közvetlenül nem alkalmazható. Feltehető, hogy egy dolomitréteg 
fedőjében levő vízzáró agyag elősegíti a metaszomatózist, azonban 
mai elhelyezkedésében, mikor a campili márga néhánytól párszáz 
m3-es tömböket, táblákat választ iel, (10. ábra, II. tábla 1.) szigetel 
egymástól, kiterjedtebb ércesedés akadályának látszik. Éppen ez az 
ellentmondás segít hozzá az ércesedés fázisának behatárolásához.

Az alloel] Ion dolomittábláknak az érces komplexusra való rá- 
tolódását ércesedés előttinek vehetjük. Ez az áttolódás eredményez
hette az alatta levő rétegek éroesedésre előkészítéséi (ground prepa
ration) (10), vízzáró réteggel vonta be a breccsás szövetűvé vált, 
repedések-szahdalta dolomitréteget. Ezt a heves és nagyobbméretű 
elmozdulást kiváltó fázist követte az ércesedés, mely a dolomitot, 
ha nem is összefüggő rétegben, de a mainál sokkal kevésbbé szét- 
darabolódva érte.

Ércesedés óta is igen élénk tektonikai mozgásokat kell azonban 
feltételeznünk a rudabányai bányászat területén. Enélkül nem ma
gyarázhatók a különböző mértékben ércesedett tömbök tektonikus 
érintkezései sem (6., 10. ábra). Ércesedés utánra tehetjük az érctele
peknek tömbökre, táblákra szétdarabolódását a campili márgába való 
begyúródását és egymásra torlódását. Ez, a rátolódó dolomittáblák 
megismétlődő, nagyjából egyirányú [elmozdulásainak s ezzel kapcsolat
ban az alatta fellépő valóságos őrlőhatásnák tulajdonítható anélkül, 
hogy nagyobbméretű áttolódást kénytelenek lennénk feltételezni.

Az ércesedésnek egy mezozoikum utáni heves tektonikai fázist 
követő, de későbbi kisebb elmozdulásokat megelőző vagy azzal össze
eső időszaka jói összhangba hozható a Kárpát-medence ismert tek
tonikai és ércképződési korbeosztásával. (Szinorogén ércesedésnél 
a különböző mértékben ércesedett tömbök keletkezése magyaráz
ható úgy, hogy az átgyurt zónákban az elmozdulás időnként bizo
nyos tömbökhöz utat nyitott a hidrotermák számára, másokat pedig 
elzárt.) Mozaikszerben illenek egymásba az újabb adatok, melyek 
a tercier ti egy кépződésekкe 1 kapcsolatosan benyomult hatalmas grá
nit-gr anodiorit batolit feltételezéséhez vezetnek. Ennek a fiatal grá
nitnak különböző fázisbeli differenciációs származéka úgyszólván 
minden vulkáni kőzetünk és szinte valamennyi ércesedésünk. A rudia- 
bányai metaszomatózis okozóját is ebben láthatjiuk.

Összhangban van a tektonikai mozgásoknak metaszomatózis 
előtti és utáni szakaszra tagolása egy másik kőzettani megfigyeléssel 
is. A werfeni rétegek hidrotermák hatására lényeges átalakuláson 
mennek át. A változást ásványtani vagy kémiai alapon eddig be
határolnom nem sikerült. Tapasztalatilag azonban szembeötlő a kép- 
lékenység óriási megnövekedése. Az ércesedés fázisában felázott, 
átalakult, tartását vesztett campili agyag valósággal kenhető volt a 
későbbiek folyamán, tehát magába zárhatott magasabb szinten levő 
merev kőzettömböket egyszerűen úgy is, hogy azok elsüllyedtek 
benne.
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Az eddig elmondottak ,a rudabányai külszíni bányászatban fel
tárt áttolódási zóna felépítését jellemzik, és magyarázzák. A ruda
bányai mélyművelés 200—250 m t. sz. f. magasságban a nyugodbabb 
werfeni-anisusi rétegsort tárta fel, mely sieisi homokkőből, campili 
mészkőből és márgából, valamint giittensteinii rétegeikből áll. A réteg
sor karbonátos tagjai jelentős mértékben ércesedtek, szideritté, ille
tőleg ankeritté alakultak.

Felvételi időmből nem került ki a földalatti feltárások részletes 
vizsgálata. A külszíni megfigyelések alapján megrajzolt eddigi kép 
így nem teljes. A mélyszintek vizsgálata feleletet adhat számos alig 
vázolt és csak félt é te le zéseikkel alátámasztott részletre. A mélyszint 
vizsgálata azért sürgős és időszerű, mert a 217 m-es szinten kihajtás 
alatt álló 4 km hosszú alitáró, mely egy teljes 'hosszszelvényt tár fel, 
1948-ban csaknem egész hosszában megfigyelhető, 1949-ben az előre
haladó falazás miatt csak részleteiben, 1950-ben pedig egyáltalán nem.

A mélyebben fekvő ércesedősiek vizsgálata fontos a  rudabányai 
bányászat távolabbi jövőjét biztosító földalatti érckincs kutatásának 
szempontjain kívül az egész hegység közép- és felsőtriásza alatt fel
tételezhető esetleges éroesedések megítélése szempontjából is. A mé
lyebben fekvő ércesedések törvényszerűséged nagyjából azonosak 
a felszínközeliekével. Volt-e hidroterma-feiltörési hasadék vagy öv, 
egyelőre nem tudjuk. Az alsó Deák-bánya érce mindenesetre cáfo
lat mindarra, amit az anyakőzet preformáltságára vonatkozóan az 
általános megfigyelések alapján 1cvonlain. Itt kevéssé meszes, néhol 
mészkőlencséket tartalmazó seisi homokkövet ért intenzív metaszo- 
matózis, úgyhogy hasznosítható érccé alakult.

*

A rudabányai áttolódási zónában megfigyelt jellegzetességek 
kevés változtatással ráiillenek Martonyira. A mindössze 800 m csapás 
hosszú és alig 100 m széles kibúváson települt bányászatban fefltárt 
képződmények (1. mellékelt térképvázlat): 

seisi hom okkő ,
cam pili agyagpala és márga lencsés mészkő-közbelelepülésekkel, 
anisusi guítensteini dolomit és fehér cukrosszövetű dolomit, 
középső-felső triász világos mészkő.
Az érc, mely jelentősebb tömegében guttensteini dolomittömbök, 

alárendelten campili mészkőlencsék átalakult anyaga egy igein erősen 
átmozgott zónához kötve jelenik meg. A jelenlegi feltárások szerint 
az éroesedett zóna hidrotermális hatásra fellazult, megpuhult, sötét
szürke, fekete campili agyagpalán úszik (1. melléklet). A bánya nagy
részt kiaknázott feltárásaiban látható érctestek még kisebbre szét- 
darabolódtak, mint a rudabányai külfejtésben láthatók. Az érces zóna 
alatt feltárt kenhető campili agyag nagytávolságú áttolódás csúszási 
zónája. A rétegezeitség felismerhetetlienségig át van gyúrva s az 
agyagban a környék triászának, sőt karbonjának úgyszólván minden 
képződménye képviselve van ház-tói kavicsnagyságú, teljesen 1 le
kerekedett, fényesre csiszolt darabokban.
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A megfigyeltek arra engednek következtetni, hogy a martonyü 
érces zóna képződményei áttolódás révén kialakult szerkezetet mu
tatnak és éroesedés, felépítés tekintetében ia rudabányai külfejtések
hez hasonló viszonyokkal állunk szemben. Itt is a közel vízszintes, 
nem pedig a függőleges elmozdulások uralkodnak.

Rudabánya rátollódás alatti ércesedéseinek megfelelő képződ
mények Martonyiban eddig feltárva nincsenek. Meglétükre éppen 
úgy, mint a Rudabányia—Martonyi közötti 10 km-es szakasz más 
pontján eltakart éroesedés jelenlétére, iá rudabányai mélyszint ala
posabb ismerete alapján lehet majd következtetést vonni.

*

Amennyire könnyen párhuzamosító viszonyokat találunk Ruda- 
bányán és Martonyiban, annyira elütő ezektől a tornaszentandrási 
vasércelőfordulás. A széles Bódva-völgyből meredeken kiemelkedő 
Osztramos-hegy. mely az ércelő tord írást miagába zárja, régen fel
keltette a geológusok érdeklődését. 1868-ban F. Foetterle  bécsi geo
lógus a vidékről adott átnézeties útleírásában az Osztramos mészkövét 
a ISzendrő környéki karbon mészköveikkel veszi egyidősnek (2). 
Felfogását K och  A. említett munkájában kőzettani és tektonikai 
alapon elvetette, hangsúlyozva a hegy középső, illetve felső triász 
felépítését (8). Vitális I. 1907. évi felvétele~sörán visszatér Foetterle 
felfogásához (11) és az osztramosi mészkő karbon korát utána 
Pálfy  (9) és Vendel M. is elfogadta. Kövületnyomot a legaprólékosabb 
keresés során sem sikerült találni. Ennek ellenére a felszín és ia 
bányafeltárások alapos vizsgálata alapján, úgy'- látom, Koch  A. 50 év 
előtti véleményéhez kell visszatérnünk. 1

Az Osztramos főtömege világosszürke, fehéres mészkő, mely 
bár aprókristályos szövetű, minden tulajdonságában a hegység kö
zépső triász mészkövével egyezik meg és lényegesen különbözik 
szín, szövet, kémiai összetétele alapján a Szendrő környéki karbontól.

Az Osztramos ÉNy-i lejtőjének alsó felét nem ia világos mészkő, 
hanem guttensteini dolomit építi fel (13. ábra). Ez több vetődésre 
oszló vetődés! zóna mentén érintkezik a világos mészkővel'. Egyes 
ve tő közeiben szép dörzsibreccsát tárt fel a bányászat.

A százéve ismeretes éroelőforduláson a XIX. században csak 
időszakos kisüzemi bányászat folyt. Űjiabb művelése 1928-ban kez
dődött a Diósgyőri Vasgyár kezelésében.
. Az érc barlangjáratokat kitöltő vasokker. A barlang triász 
mészkőben keletkezett a dolomitot határoló vetőhöz közéig nagyjából 
annak irányát követve (13. ábra). Falla a 2—20, m^es vastagságban 
vasoxiddal impregnált, de vastartalma átlagban 20o/0-ot nem ér el. 
Az impregnált, átalakult zónán túl ia barlangtól távolodva nem vál
tozott, szürke triász mészkőbe jutunk.

á barlang-érc keletkezésének magyarázata barlangtani pro
bléma. A bányászat intézményesen iaz osztramosi, szebbnéi-szebb bar
langi képződmények pusztítását végzi 20 esztendeje. A barlang vasas 
kitöltését szállítják el, ahol érdemes a barlang falából is lefejtenek
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és szeletenként, pasztánként haliadva betöm cdékelik, hozzáférhetet- 
Jenhé teszik az elhagyott fejtéseket. Vérbeli barlangkutató számára, 
úgy hiszem igen elkedvetlenítő látvány. Érintetlenül, vagy közel érin
tetlenül csak néhány helyen lehet a járatok egy-egy részét megfigyelni, 
a járatok lefutását pedig csak nagyjából lehet rekonstruálni á bánya- 
térkép alapján.

Az ércesedés magyarázatánál a barlangképződés körülményeire 
vonható következtetésiek igen nagyfontosságúak. A tornaszeintandrási 
bánya barlangját a barlangkutatók eddig tudtommal nem keresték 
fel. Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt nagy jelentőségű 
lenne, ha egy barlangtani konzíliumot sikerülne tartani a bányában.

Az ércet ércgeológus szemmel .mindenesetre két fázisban le
játszódott folyamatok eredményének tartom: 1. tektonikus hasadékon 
vasas hidroterma tört fel és impregnálta a hasadékot körülvevő mész
követ. A rudabányai megfigyelésekkel összevetve az tűnik ki, hogy 
itt a vasas hidrotermák elszöktek, nem stagnáltak, mert vízriekesztő 
réteg a feltörés útjában nem volt. Az átalakulás így nem vezetett 
ércképződéshez, csak vasas mészkőhöz. Az éroesítés akadálya lehetett 
az is, hogy a mészkő igen tömör és aránylag kevéssé repedezett.
2. Későbbi fázisban — valószínűleg kevésbbé meleg és vasban szegé
nyebb termák feltörése idején, vagy ' esetleg karsztvíz hatására —  a 
vassal impregnált mészkő jelentősebb mértékben oldódott és oldha
tatlan maradéka a barlang járataiban okker alakjában meggyűlt.

Eszerint az ércesítés eshetett a rudabányai ércesedés időpontjára 
— ugyancsak erős tektonikai mozgások utánira, melyek a feltörési 
hasadékökat megnyitották — és a met asz omató zismak niem kedvező 
kőzettani adottságok miatti képződött itt csupán vasas mészkő, mely 
fejtésre érdemes érccé csak a természetes úton végbement másodlagos 
feldúsulás útján vált.

A tornaszentandrási barlang-érc keletkezésének egyértelmű ma
gyarázatát nehezíti a közelében, fellépő primer hematit. Ennek a 
hemalitnak, mely ereik alakjában hálózza be a barlangrendszerre 
merőleges csapás mentén az Osztramos mészkövét, primer magmati- 
kus eredetét kétségbe vonni nem lehet. Felszínen eruptívum ide 
5 km-re a Bódva-völgy ellenkező oldalán ismeretes, egy diorittelér 
alakjában. Feltehető, hogy egy eltakart eruptívum kontakt hematifc- 
tömzsöket hozott létre és ennek az ércesedésnek távoli előhírnökei 
az osztramosi hematiteneik. Ilyen hematittömzsökkel lehetne magya
rázni a környékbeli éles és hegyes mágneses maximumokat, míg a 
lapos, ehiyúltahb miaximumok eltakart bázisos eruptív-testekkel len
nének magyarázhatók (1).

Adva van tehát ia lehetősége annak, hogy primér vaséroelő- 
Tordulás pusztult lie a környékien és ennek mállásából származna az 
osztramosi barlang okkeres kitöltése. Ez a magyarázat sem a hidro
termális elváltozások, sem a barlangfal vasas impnegnálódiásának okát 
nem adja meg. Többé-kevésbbé vlaisias impregnálódást létrehozó hasa- 
dékmenti hidrotermális elváltozásokkal a hegységben többfelé talál
kozunk (Bódvaszilastól ÉiNy-raj, Sebőllánci malomtól É-ra).
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'Lepusztult vasércelőfordulás összemosott manaidékánaik tekint
hetjük a meszesi barlangvasércet. Ezt bejiámom nem sikerült, térképe 
és a hányon található darabok vizsgálata alapján bemosott ércnek 
tartom. A barlang fala világosszürke karbon mészkő, melyei mély
ségben semmi vasas impregnálódás nem ért.

%

Összefoglalás.

A rudabányai bányászat érce guttensteini dolomit metaszoma- 
tózisa révén keletkezett sziderit, illetve limoniilt, mint ennek oxidációs 
terméke. A külszíni bányászat feltárásainak vizsgálata rávilágít arra. 
hogy a rudabányai ércesedés tulajdonképen egy teklonikailag igen 
erősen átmozgott zónában helyezkedik el. Az elmozdulások főleg 
vízszintesek vagy igen lapos iejtésűtík voltaik, és általuk a többé- 
kevésbbé metaszomatizált, iilletve meddő dolomittáblák összetörtek, 
egymásra pikkelyeződtek és sok helyen valósággal megőrlődtek. 
A merev dolomittal szemben igen plasztikus campili agyagmárga 
a 'csúsztató, réskitöltő anyag szerepét játszotta, így tektonikusán 
campili márgába ágyazott érc-dolomit táblák, tömbök — nem közhe- 
települések — jöttek létre.

A metaszomatózis nagyobb tektonikai elmozdulások után 
vagy közben jött létre fiatal initruzivum utómagmatikus hatására. 
A metaszomatózis fizikai előfeltételei között az összetört dolomit 
megnövekedőd áteresztőképességének és a beburkoló agyagpala víz
záró hatásának szerepe volt.

Hasonló felépítésű és keletkezésű a miartoniyii vasércelőfоrdulás 
is. A vízszintes elmozdulások itt még nagyobbak voltaik, az érctest 
még jobban feldarabalódott.

Tornaszentandráson :az Osztramos középső-triász világos mész
kövében tektonikusán preformált barlang okkeres kitöltése képezi az 
ércet. A barlang fala valószínűleg részleges metaszomaltózis révén 
vált vasassá, de ércnek csak a barlang járataiban meggyűlt oldási 
maradéka tekinthető.


