
Carpathians . In the more inner paleogeographical uni ts bifurcation takes place 
in the East Carpathians. The southern b ranch of the Fa t r i c zone could be the 
Szolnok t rough, the nor the rn continuat ion (or en echelon replacement) the 
Mures t rough (Metaliferes zone). 

Preložil 1. Pevný 

zo ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

J u r a j T o z s é r — M i c h a l K a l i č i a k : Neovulkanity Maďarska a s nimi 
spätá metalogenéza (Košice 12. 12. 1978) 

Produkty miocénneho magmatizmu v Maďarsku zastupuje široká škála petrogra
íických a petrochemických typov. 

Z kyslých vulkanítov sú najrozšírenejšie ich explozívne fácie pokrývajúce roz
siahle plochy. Vek tohto acidného vulkanizmu je eggenburg — vyššia časí sarmatu 
a podlá súčasných poznatkov nemá z metalogenetického hladiska nijaký význam. 

Produkty neogénneho intermediárneho vulkanizmu nemajú regionálne rozšírenie, 
ale sa koncentrujú okolo významných vulkanickotektonických uzlov vytvorených 
križovaním sa význačných tektonických zón smeru SV—JZ a SZ—JV s hlbinným 
dosahom a budujú v súčasnosti izolované vulkanické celky (Tokajské vrchy, Matra, 
Cserhát, Bórzsóny a Dunazug). 

V poslednom desaťročí sa v miestach týchto vulkanickotektonických uzlov identi
fikovali rozsiahle vulkanoplutonické aparáty, ktoré v období báden — sarmat pro
dukovali v podstatnej miere intermediárne vulkanické horniny širšej petrografickej 
a petrochemickej variácie. S vývojovými etapami týchto aparátov sa v súčasnosti 
spájajú metalogenetické procesy v jednotlivých pohoriach. 

V Tokajských vrchoch, situovaných na križovaní hlbinného zlomu Kulcs — Záhreb 
so zlomovým pásmom smeru SZ—JV, sa v oblasti Telkibánya identifikovala kolap
sovaná kalderová štruktúra so zložitým vulkanotektonickým vývojom sprevádzaným 
metalogenetickými procesmi. Výsledkom týchto procesov je polymetalická žilnožil
níkova a impregnačná mineralizácia lokalizovaná v subvulkanickom telese inter
mediárneho zloženia, ktoré sa spája s bádenským magmatizmom. Druhým typom, 
ktorý je výsledkom týchto procesov, je drahokovová žilnožilníková mineralizácia 
(vtrúseniny Au, Ag v kremeftovej žilovine s hojným pyritom a lokálnymi malými 
šošovkami polymetálov) v sarmatských andezitoch. Ďalšie výskyty epigenetickej mi
neralizácie v Tokajských vrchoch nemajú praktický význam (rumelka pri Sáros
pataku, zlato pri Rudabányácske atď). 

Pohorie Bórzsóny, ktorého súčasťou z vulkanickej stránky je aj pohorie Dunazug, 
leží na križovaní významných zlomových línií smeru SSV—JJZ, stotožňovaných 
s krupinským zlomovým systémom, a smeru SZ—JV (tzv. pilišský zlomový systém). 
V miestach maximálnych vulkanotektonických procesov bol v bádene činný roz
siahly paleovulkán, ktorého centrálnu časť v oblasti Veľkého Borzsónyu dnes pred
stavuje kaldera. Metalogenetické procesy, ktoré v tejto oblasti nedosiahli väčší roz
sah, sa spájajú s vývojovými štádiami kaldery. Ich produktom je mezotermálny 
pyrotín, pyrit, arzenopyrit, sfalerit, chalkopyrit, bizmut, ďalej zlato a nižšie termálny 
galenit, sfalerit, pyrit a chalkopyrit. V ostatnom období sa prešetrovala centrálna časť 
kaldery z hladiska možnej prítomnosti Cuporfýrovej mineralizácie. Potvrdila sa 
prítomnosť subvulkanického telesa dioritového porfyritu v centrálnych častiach kal
dery v 600—800 m hĺbke pod alterovaným stratovulkanickým komplexom s nevý
raznou pyritovou, pyrotínovou a chalkopyritovou žilníkovoimpregnačnou minerali
záciou. V nadložnom stratovulkanickom komplexe sa zistilo niekolko nevýrazných 
žilných štruktúr s polymetalickou mineralizáciou. 

Vulkanické pohorie Matra sa viaže na zlomový systém Darnó a jeho kríženie 
so zlomami smeru SZ—JV. Jeho východná časť (vlastné pohorie Matra) má strato
vulkanický štýl stavby, západnú časť (Cserhát) budujú subvulkanické telesá. 
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