
azok a megfelelő politikai háttér mellett legalább 30-50 
tonna fémaranyat tartalmaznak.

I ÖSSZEFOGLALÁS

A Kárpát-medence területe az őskortól egészen napjainkig 
aranykutatásra alkalmas terület volt, virágkorát a XIII. 
században érte el, bár ez csak relatív gazdagság volt, mert az 
akkori 3,5-4,0 tonna aranytermelés a környező országok 
bányáiból ma is kikerül. Várhatóan ez a termelési volumen 
eredményes kutatás esetén csak kismértékben növelhető a 
hazai földtani adottságok figyelembe vételével.

dr. Zelenka Tibor 
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EPITERMÁS 
ARANYÉRCESEDÉSEK 

KIALAKULÁSÁNAK 
MODELLEZÉSE ÁSVÁNYTANI - 

GENETIKAI VIZSGÁLATOK 
ALAPJÁN: PÉLDÁK A TOKAJI

HEGYSÉGBŐL

I BEVEZETÉS

Az 1970-es évek második felében, illetve az 1980-as évek 
elején, az arany világpiaci árának kedvező alakulása 
következtében világszerte sor került a látványos 
ércesedéseket nem hordozó, de jelentős hidrotermás 
kőzetátalakulási zónákkal rendelkező vulkáni területek 
részletes megkutatására. Ezzel párhuzamosan, részben az 
olcsó energiaforrások feltárásának igényével, a recens- 
szubrecens vulkáni területek geotermális mezőinek 
részletesebb kutatása is felélénkült. Mivel a Cirkumpacifikus 
Övben a geotermális mezők és az ércesedések térben és 
időben egymást részben átfedik (pl. az egyes teleprészekben 
80 g/t Au átlagkoncentrációval rendelkező, Japánban 
található Hishikari ércesedés esetén a telérek mentén még 
ma is cirkulálnak forróvizes oldatok), ezért szükségszerűen a 
ma is élő hidrotermás rendszereken megszerzett ismeretek 
széleskörű alkalmazásra leltek az érckutatásban. Ehhez az 
experimentális mineralógia laboratóriumi kísérleteinek új 
eredményei (pl. fém-komplexek stabilitási viszonyainak 
meghatározása) is társultak, és így az érctelepek kutatásának 
átfogó, genetikai szemléletű módszere került bevezetésre. 
Ennek sikerességét az 1980-as években nyitott és művelt 
epitermás nemesfémtelepek egész sora bizonyítja. 
Magyarországi vonatkozásban ennek abból a szempontból 
van jelentősége, hogy a komplex vizsgálati módszerek és a 
recens rendszereken szerzett ismeretek ötvözése révén 
számos olyan terület perspektivitása is bizonyítható, mely a 
korábbiakban nem került részletesebb megkutatásra a 
nemesfém-ércesedések lehetőségének szempontjából.

A jelen rövid dolgozatban az epitermás ércesedések 
általános jellemzőinek tárgyalása után néhány a Tokaji
hegységben végzett vizsgálat példáján mutatjuk be 
aranydúsulások kialakulásának modellezését. Az ezen 
vizsgálatok alapján körvonalazott genetikai modellt a már 
megkezdett, illetve a továbbiakban tervezett kutatások 
pontosíthatják.

IAZ EPITERMÁS NEMESFÉM 
ÉRCESEDÉSEK TÍPUSAI

Az epitermás teleptípusok sajátosságainak 
meghatározása, hasonlóságaik és eltéréseik jellemzése 
számos korábbi dolgozat tárgyát képezték. Ezek közül a 
legfontosabbak (Henley és Ellis, 1983; Berger és Eimon, 
1983; Berger és Bethke, 1985; Heald-Wetlaufer et al., 1987; 
White és Hedenquist, 1990; Hedenquist, 1995; Hedenquist 
et al., 1996), illetve a Velencei hegység és a Tokaji hegység 
területén végzett vizsgálataink, továbbá a Kárpát-Balkán 
övezet és Kyushu (Japán) ércesedésein szerzett terepi 
tapasztalataink alapján az általános jellemzőket az 
alábbiakban foglaljuk össze:

Az epitermás telepek alatt az újabb felfogásban nem egy 
meghatározott hőmérsékleti tartományban (100-200C) 
képződött ércesedést értünk, hanem egy felszínközeli
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(max. 500-1000 méteres mélységű) hidrotermás 
folyamatok során, rendszerint terresztikus vulkáni 
kőzetekben kialakult ércakkumulációt, melyet 
geokémiailag az Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Te, As, Sb, Hg, TI elemek 
jellemeznek. (Hasonló, de szubmarin hidrotermás 
rendszerekhez a vulkanogén masszív szulfid teleptípus 
kialakulása kötődik). Ezen ércesedések kialakulása 100- 
350C hőmérsékletű hidrotermás folyamatokhoz 
kapcsolódik. A felszínközeli helyzet és a viszonylag magas 
hőmérséklet következtében a hidrotermás oldatok 
felforrása általánosan jellemző. Az ércesedések vulkáni 
kalderaszerkezetek törésvonalaihoz, illetve a vulkáni 
területek fő töréses zónáihoz kapcsolódva teléres, hintett 
vagy tömzsös formában jelennek meg. A szerkezetileg 
meghatározott zónákban rendszerint egy szubvulkáni 
intrúzió hőhatása alakítja ki a hidrotermás konvekciós 
áramlási cellákat, melyben uralkodóan meteorikus eredetű 
fluidumok cirkulálnak. Egyes komponensek - főként a CCX, 
SCX, HiS - azonban közvetlen magmás eredetűek is lehetnek. 
A fémionok túlnyomó részt a mellékkőzetből, vagy a vulkáni 
komplexum aljzatából mobilizálódnak.

Ezen általános bélyegek mellett az epitermás telepeknek 
két alaptípusát különíthetjük el. Ezek között határozott 
különbség ismerhető fel, elsősorban az ásványos összetétel 
és a geokémiai jellemvonások alapján. Az ásványos összetétel 
az ércesedést létrehozó fluidumok kemizmusát, illetve a 
kemizmus változásának idő- és térbeliségét tükrözik, ezért az 
epitermás teleptípusokat is az érchozó oldat kémiai 
jellegének legfontosabb sajátosságai alapján osztályozzák. Az 
osztályozásnak nem csupán tudományos célja van, mivel a 
különböző teleptípusokban a nemesfémek akkumulációja 
más formában és más ásványparagenezisben alakul ki. Ezért a 
teleptípus meghatározása alapvető fontosságú, mivel 
lényegesen megszabja a részletes kutatás módszereit, és a 
kutatás eredményessége esetén alkalmazható kitermelési 
módozatokat.

Az angolszász szakirodalomban az epitermás 
teleptípusokra a “high sulfidation” és a “low sulfidation” 
osztályozást alkalmazzák. A “high sulfidation” (HS) 
teleptípust magas kéntartalmú, viszonylag oxidativ és savas 
jellegű hidrotermális oldatok alakítják ki, míg a “low 
sulfidation” (LS) telepek képződése alacsony kéntartalmú, 
reduktív és enyhén savas-semleges-enyhén lúgos jellegű 
hidrotermális tevékenységhez kapcsolható.

A HS telepek esetében az epitermás ércesedési szint 
térbeli (és gyakran időbeli - ld. Arribas et al., 1996) 
kapcsolódása szubvulkáni rézporfír ércesedéshez 
rendszerint bizonyítható. Az érctípus egykori felszíni 
kifejlődéseire a savas krátertavak ásvány-felhalmozódásai 
(terméskén és barittelepek) utalhatnak. Az ezen szint alatt 
maximum néhány száz méteres mélységben elhelyezkedő 
epitermás aranyércesedés fluidumainak savasságát a 
közvetlen magmás eredetű SCX-ben gazdag magas 
hőmérsékletű gázoknak a meteorikus eredetű 
rétegvizekben történő kondenzálódása okozza. A 
feláramlási csatornák mentén a savas jellegű oldatoknak a 
mellékkőzettel történő reakciója következtében a pH 
változását tükröző zónás kőzetátalakulás alakul ki. Legbelül 
található a sejtes kova tömzs, melyből az alacsony pH (2) 
következtében a Si kivételével minden fémion 
mobilizálódott. Ezekre a reziduális kovás testekre 95-nál 
nagyobb SiCX-tartalom jellemző (pl. Zsidó-hegy a Velencei 
hegységben). A kőzetalkotó ásványok helyén visszamaradó 
üregek és a hidrotermás breccsásodás következtében ez a 
test a későbbi hidrotermás oldatok számára is átjárható 
marad, és ez fogadja be az enargitos-luzonitos, pirithintéses 
nemesfém ércesedést. A tömzs rendszerint csupán néhány 
g/t aranytartalmú, de bányászatilag rendszerint kedvező 
jellemzőkkel bír (felszíni-felszínközeli termelési lehetőség a 
kovás test erózió során történő kipreparálódása miatt). 
Geokémiailag a teleptípus tömzsös Cu-As-Au ércesedésként 
fogható fel. Jelentősebb Ag dúsulások nem jellemzőek. A

masszív kovás testet az üde kőzet felé haladva pirofillit- 
diaszpor-alunit, alunit-kaolinit, illit-szmektit, majd végül 
propilites (kloritos) zóna övezi. Ez az ásványtani zonáció a 
feláramlási csatornákban még erősen savas kémhatású 
oldatoknak a mellékkőzettel történő kölcsönhatás 
következtében fellépő neutralizációját tükrözi.

Az LS telepek előfordulhatnak rézporfíros ércesedés 
tágabb környezetében, de szubvulkáni szintű ércesedéshez 
történő közvetlen kapcsolódás rendszerint nem 
bizonyítható. Az ércesedés lokalizációját nem elsősorban a 
kaldera-szerkezetek, hanem a vulkáni terület fő törésvonalai 
szabják meg. Az érctípus egykori felszíni kifejlődéseire a 
geotermális mezőkön ma is megfigyelhető gejzírkúpok, 
illetve a hévforrások oldataiból részben kémiai, részben 
biológiai úton a hegyközi kis medencékben kicsapódó 
kovaüledékek ( “silica sinter") utalnak. A kovaüledékék 
hidrotermás eredetét a kiemelkedő As-, és Sb-tartalom is jelzi 
(pl. Ritka, Kerektölgyes). A kovaüledékek ásványtanilag 
opál-C, opál-CT anyagúak, azonban jelentősebb eltemetődés 
(átkristályosodás) és/vagy utólagos hidrotermás hatások 
következtében kalcedon és kvarc is megjelenhet bennük. A 
feláramlási csatornáknak közvetlenül a felszín alatti részén 
(max. 100-150 m mélységig) a mellékkőzet erőteljes 
kovásodása jellemző. Ezek a lencse alakú kovás testek 
azonban nem tévesztendők össze a HS telepek reziduális 
sejtes kovatömzseivel, mivel attól teljesen eltérő folyamat, 
nevezetesen a mélyebb szintek kőzetátalakulása révén 
felszabaduló kovasavval történő átitatódás révén képződnek. 
Ezen testekre az “epitermás kovás sapka" elnevezést 
javasoljuk (pl. Sárospatak Király-hegy). Az epitermás kovás 
sapka tehát szövetében lényegesen eltér a HS telepek 
reziduális sejtes kovatestétől. Rendszerint kis permeabilitású 
zónát képvisel, melynek fontos szerepe van a hidrotermás 
oldatok felszínközeli torlódásában, illetve túlnyomásos 
rendszerek kialakulásában. Az epitermás kovás sapka alatti 
túlnyomásos rendszer kialakulására és a túlnyomás 
robbanásszerű lecsökkenésére a kovás test intenzív 
breccsásodása utal. Ebben a felszínközeli zónában a Hg, As, 
Sb, TI dúsulása jellemző (pl. a sárospataki cinnabaritos zóna). 
A kovás sapkában már uralkodóan kvarc és kalcedon 
azonosítható. Szintén gyakori a barit. A kovás testet övezően, 
vagy az alatt alunitos-kaolinites kőzetátalakulás fejlődik ki. Ez 
az ásványparagenezise enyhén savas kémhatású és oxidativ 
jellegű forróvizes oldatok tevékenységét tükrözi. A savasság 
azonban nem éri el a HS telepekre jellemző nagyon alacsony 
értékeket, mivel a kőzet Al-tartalma még nem mobilizálódik.

Az LS rendszerek mélyebb zónái teléres-érhálózatos 
kvarckitöltéseket hordoznak, de lefelé haladva karbonátos 
kitöltésűek is lehetnek. A telérektől kifelé az adulár-szericit 
zónát szmektites-kloritos propilites zóna övezi. A szmektites 
zónában zeolitok is előfordulhatnak. Az ásványparagenezis 
enyhén bázisos-neutrális-enyhén savas kémhatású 
hidrotermális oldatok tevékenységét jelzi. A neutrális- 
bázisos kémhatás az eredetileg enyhén savas-neutrális 
jellegű hidrotermás fluidumok felforrási szintjében alakul ki, 
mivel a felforrás során a savas disszociációjú oldott gázok 
(CCX, H jS )  távoznak. Az ásványokban előforduló 
gázzárványok, illetve az adulár és a lemezes kalcit 
megjelenése egyértelműen rögzítik a forrási horizontot. A 
felsőbb zónák alunitos-kaolinites átalakulása (pl. Mád, Király
hegy) áttételesen szintén a felforráshoz kapcsolódik, mivel a 
forrási szintről távozó gázok a felszínközeli zónák oxidativ 
meteorikus oldataiban kondezálódva savas kémhatású 
közeget hoznak létre ( “gőzhevített meteorikus 
oldatrendszer”).  A hidrotermás tevékenység elhalása során 
ezen gőzhevített oldatrendszer a mélyebb szintekre is 
leszivároghat és a felforrási szint kőzetátalakulását a 
savasabb oldatrendszerhez kapcsolódó ásványparagenezis 
(kaolinit-alunit) felülbélyegzi. A felülbélyegzést a lemezes 
kalcit utáni kvarc pszeudomorfózák előfordulása is jelzi (pl. 
Mád, Bomboly, Telkibánya, Kánya-hegy). A forrási zóna 
változékony paraméterei között az arany és az ezüst dúsulása
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jellemző, a mélyebb szinteken az Pb, Zn, Cu válik uralkodóvá. 
Teleptanilag az LS típusú ércesedések a teléres Au-Ag-Pb-Zn- 
Cu kategóriát képviselik, esetenként (a mélyebb zónákban) 
Bi-Те társulásával. Az érctelérekben ezer g/t Au 
nagyságrendű koncentrációk is előfordulhatnak, de a teléres 
kifejlődés rendszerint a bányászati művelést megnehezíti, 
illetve költségesebbé teszi.

I t o k a j i -h e g y s é g i  p é l d á k

Telkibánya

A telkibányai területre vonatkozó korábbi széleskörű és 
részletes vizsgálatok alapján (Székyné, 1970 és Id. még a 
Topographia Mineralogica Hungáriáé sorozat 1994/11 
kötetét) egyértelműen leszögezhetjük, hogy az LS típusú 
ércesedés tipikus kifejlődésének nemesfémekben dús 
szintjei alkotják a Gyepű-hegy, Medve-hegy, Hasdát, Kánya
hegy és Fehér hegy tömegében elhelyezkedő ércesedést. Az 
ércesedési rendszer központi zónáját a folyadékzárvány 
vizsgálatok alapján meghatározott paleoizotermák 
segítségével határoltuk le (Molnár és Zelenka, 1995). 
Megállapítottuk, hogy a paleohidrotermás rendszer 
központi részét a Kánya-hegytől keletre eső Veresvizi 
horpamező területe alkotja. Ez a terület a fő törésvonalak 
metszési zónájába esik, és a geofizikai adatok alapján egy 
enyhe gravitációs maximumon fekszik. A gravitációs 
anomália valószínűsíti, hogy a hőcentrum alatt egy 
szubvulkáni benyomulás helyezkedik el.

A Kánya-hegy keleti részének szerencsés morfológiai 
helyzetéből adódóan a hidrotermás rendszer hőcentrumán 
1. ábra A telkibányai ércesedés hőcentrumán átfektetett 
szelvény mentén meghatározott litológiai, kőzetátalakulási- 
ásványtani és hőmérsékleti zonáció.belüli vertikális zonációt 
egy szelvény mentén követhetjük nyomon. Az 1. ábra 
szemlélteti a hőcentrumon keresztül fektetett szelvény 
mentén meghatározott litológiai, paleohőmérsékleti és 
ásványtani zonációt.

A Veresvizi horpamező alsó részén kovás-karbonátos 
telérkitöltések jellemzők, és a telérek szfalerites-galenites- 
kalkopirites ércnyomokat hordoznak. A mellékkőzet 
kálimetaszomatikus átalakulású, melyben a plagioklászokat

j  / (  -j propilites andezit

[v v v v l  alunitosodott-kaolinitesedett 
vvv vvn/| kovás riolittufa

érctelér

1. ábra A telkibányai ércesedés hőcentrumán átfektetett szelvény mentén

kiszorító káliföldpátok szericitesedtek. A kőzetben húzódó 
kovás érhálózatban azonban a szericitesedést követően 
képződött üde adulár van jelen (Molnár, 1993; Molnár, 
1994a). A szöveti-ásványparagenetikai jellegek arra utalnak, 
hogy a kezdeti kálimetaszomatikus átalakulást követően

enyhén savas kémhatású oldatok járták át a kőzettestet 
(szericitesedés). A telérképződés kezdeti fázisában 
kialakuló repedésrendszerek felnyílásával létrejövő 
nyomáscsökkenés következtében a savas disszociációjú 
gázok (COi HiS) eltávozhattak a hidrotermás oldatokból és 
így ismét az adulár képződhetett. A neutrális - lúgos 
kémhatást, és a CC>2 parciális nyomásának lecsökkenését a 
telérekben megjelenő kalcit is jelzi. A hidrotermás oldatok 
felforrását a kvarc gázzárványainak jelenléte rögzíti. A 
szfalerit vastartalma alapján a rendszer reduktív jellegű volt 
(log aOj-39). Az ásványparagenezis kialakulási hőmérséklete 
a zárványvizsgálatok alapján 250C körüli.

A Veresvizi horpamező magasabb zónájában nagy . 
permeabilitású horzsaköves riolittufa van jelen. Erre a 
kőzettestre a kovásodás mellett alunitosodás és 
kaolinitesedés jellemző. Az ásványparagenezis egyértelműen 
egy oxidativ (200-250C között log а Ch-34) és savas 
kémhatású közeget jelöl. Feltehető, hogy ez a közeg a forrási 
szintről távozó gázoknak (CO., H2S) a tufa pórustérfogatában 
jelenlévő vadózus meteorikus oldatokban történő 
kondenzálódásával ment végbe. Ezen szint hőmérséklete 
230C-ra tehető.

Látható, hogy a vizsgált zónában egy enyhe hmérséklet- 
csökkenés kíséretében igen jelentős pH - log a 0 2 változás 
rögzíthető. Ennek jelentőségét az aranykomplexek ezen 
paraméterek változására történő reagálása révén 
világíthatjuk meg.

A laboratóriumi kísérletek alapján ismert, hogy enyhén 
savas - neutrális - lúgos közegben, 200-300C közötti 
hőmérsékleten, az arany tioszulfid komplexeket (Au(HS)2, 
AuHS) alkot (Seward, 1973; Shenberger és Barnes, 1989). 
Klorokomplexként csak erősen savas és oxidativ közegben 
szállítódhat (ennek egyébként a HS típusú rendszerekben 
van jelentősége). A tioszulfid komplexek stabilitását az 
oldat H2S-tartalma, a pH és az oxidációs viszonyok 
befolyásolják.

A 2. ábra tünteti fel az 1. ábra szelvénye mentén 
azonosított ásványparagenezisek által jelzett pH - log aO; 
változásának hatását az arany Au(HS)2 komplexként történő 
szállítására. Látható, hogy a kálimetaszomatikus zóna és az 
alunitos riolittufa átmenete geokémiai gátként 
blokkolhatta az arany oldatban történő vándorlását, és így 
értelmezhető a Veresvizi horpamező felső zónájának 
aranydúsulása. Az arany dúsulásánál azonban egy további 
tényezőt is figyelembe kell venni. A forrási szinten a 
hidrotermás oldatok gáztartalma, és így a H2S tartalma is 
lecsökken. Ezért a forrási szinten az oldat 
tioszulfidkomplex-képző hajlama szintén lecsökken 
(Drummond és Ohmoto, 1985). Ez magyarázhatja a Verevizi 
horpamező alsó részének aranydúsulását.

Riulabányácska

A rudabányácskai Bányi-hegy képviseli a Tokaji hegység 
másik olyan területét, ahol egykoron szintén aranyérc 
kitermelése folyt. A telkibányaihoz hasonlóan az érces zóna 
intenzív kálimetaszomatikus átalakulással jellemezhető 
(Góbéi, 1956; Vargáné, 1961). A kálimetaszomatózis a Szava- 
hegy piroxén-amfoboldácit testét és a Bányi-hegy 
riolittufáját érte. Az ásványtani jellegek ezen területen is egy 
LS típusú epitermás ércesedést jeleznek.

Vizsgálataink szerint a riolittufában a kőzetalkotó 
szanidin szericitesedését az adulár kiválása követte a 
kőzetet átjáró kvarcér-hálózatban. Ezen folyamat a tufa 
piritesedését is okozta. A Bányi-hegy körzetében végzett 
folyadékzárvány vizsgálatok alapján ezen folyamatok 290- 
200C között mentek végbe. Jellemző volt a fluidumok 
felforrása és alacsonyabb hőmérsékletű (feltehetően 
meteorikus eredetű) oldatokkal történő keveredés révén 
fellépő hűlése (Molnár, 1994b).

A 3. ábra alapján megállapítható, hogy a pirít stabilitási 
viszonyai között a szericitesedést követő adulárosodás által

Iadulárosodott-szericitesedett 
andezit

*•*«*•* kovás konglomerátum
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250 ‘С

pH
2. ábra Az arany tioszulfid komplexének oldhatósága a hidrotermás 
oldatok pH-fO változásának függvényében, ZS=0.01 és aK=0.01 értékek 
mellett ( a bővebb magyarázatot Id. a szövegben).

jelzett pH növekedés (egy bizonyos mértékig) az arany 
tioszulfid-komplex formájában történő oldódását 
megnöveli. Tehát a pH-viszonyok alakulása a hidrotermás 
folyamat kezdeti fázisaiban nem kedvezett az arany 
akkumulációjának. Az ábrán azt is nyomonkövethetjük, 
hogy az adulár/szericit egyensúlynak megfelelő viszonyok 
közötti végbement hűlés során az arany oldhatósága 
növekedik a zárványvizsgálatok alapján rögzített

250 'С

3.ábra Az aranydúsulás kialakulásának modellezése az ásvány 
paragenezisek és a zárványvizsgálati eredmények alapján a 
rudabányácskai Bányai-hegyen. Az arany oldhatóságát Shenberger és 
Bames (1989) adatai alapján tüntettük fel. (IS =0.01 és aK =0.01)

hőmérsékleti intervallumban, tehát egyszerű hűlési 
folyamattal sem értelmezhetjük a nemes-fémakkumuláció 
kialakulását. Jelen  esetben egy harmadik tényező szerepét 
kell kiemelnünk. Ez a tényező a zárványszöveti bélyegek, a 
hidrotermás oldat zárványvizsgálatok alapján észlelt 
koncentráció változásait leíró modellszámítások és az 
adulár megjelenése alapján rögzített felforrási folyamat 
(Molnár, 1993). Mint már a telkibányai példán utaltunk rá, a 
felforrás önmagában is okozhatja az arany kicsapódását a 
tioszulfid komplexet stabilizáló H-S eltávozása révén. A 3- 
ábrán azonban az is kitűnik, hogy ha a felforrás 
következtében a pH értékek mélyen az adulár stabilitási 
mezejébe tolódnak el (H2S/HS egyensúly), akkor a területen 
rögzített hűlési folyamat alapján is értelmezhető az arany 
kicsapódása 260-270C alatt (a hőmérséklet csökkenése az 1. 
görbe mentén).

I EGYÉB TERÜLETEK NÉHÁNY 
SAJÁTOSSÁGA

A Sárospatak, Komlóska, Újhuta, Regéc, Óhuta körzetében 
végzett, a fentiekben néhány példán bemutatott 
vizsgálatokkal azonos szemléletű kutatások alapján 
megállapítottuk, hogy a Tokaji hegység hidrotermás 
rendszerei kivétel nélkül az LS telepkategóriába tartoznak 
(Molnár, 1993).

A vizsgált zónákban a folyadékzárvány-vizsgálatok 
rögzítették a hidrotermás folyamatok uralkodóan 230-250 
és 100-150C közötti hőmérsékletét. A zárványszöveti 
bélyegek alapján azonosított felforrás és a hőmérsékleti 
adatok (továbbá a zárványoldatok koncentrációja) alapján 
számított paleomélység adatok nem haladják meg a néhány 
száz métert, tehát a Tokaji hegység hidrotermás rendszerei 
csekély mértékben erodált, felszínközeli ércesedési zónákat 
képviselnek. Ezen zónákban a pH és redox viszonyok 
változékonyságát a további néhány példa szemlélteti:

A sárospataki területen a Király hegy epitermás kovás 
sapkája (breccsás-baritos tömzs cinnabarit indikációkkal, 
alunitos testekkel; Molnár, 1988; Ilkeiné, 1989) alatt 
aduláros-szericites kőzetátalakulás azonosítható (Molnár, 
1993), jelezvén a pH viszonyok hidrotermás rendszeren 
belüli vertikális változását. A pH változás mellett 
hőmérsékleti zonáció is körvonalazható: a baritosodás 
szintjén 200C alatti, az aduláros zónákban 200C feletti 
hőmérsékletekkel.

Az Újhuta és Komlóska közötti területen egyes telérek 
mentén a litológia változását a kőzetátalakulási paragenezis 
megváltozása követi. A riolittufában alunitos-kaolinites, míg 
ugyanazon telér mentén andezitben szmektites-zeolitos 
átalakulás tapasztalható (Molnár, 1993). Amennyiben a telér 
különböző szakaszai egyidőben keletkeztek, a paragenezis 
változása horizontális pH frontokat tükröz. Egyes 
telérszakaszokon azonban kimutatható volt az alunitos- 
kaolinites átalakulást megelőző adulárképződés. így a 
hidrotermás oldatok kemizmusának időbeli változása is 
körvonalazható.

A z Óhuta és Regéc közötti területen található 
kálimetaszomatikus zónákban (Ilkeiné, 1968) a kőzet 
fenokristályaiként megjelenő káliföldpát szericitesedése 
megelőzte a repedésrendszerekben képződött adulár 
kristályosodását (Molnár, 1993). Ez a pH viszonyok időbeli 
változását tükrözi. Az adulárosodás megelőzte a terület 
helyenként több méter vastag kovás-breccsás teléreinek 
képződését. Ezen telérek alacsony, l60-190C-on képződtek.

IA  GENETIKAI MODELL

A fentiekben bemutatott néhány példa alapján 
megállapítható, hogy az ásványparagenetikai vizsgálatok 
alapján a hidrotermás rendszer fizikokémiai paramétereinek 
időbeli-térbeli változásai körvonalazhatóak. Ezen adatok
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felhasználásával az arany hidrotermás oldatokban 
történő szállítódásának modellezése révén az 
ércakkumulációs zónák prognosztizálhatóak. A 
zárványvizsgálatok révén a folyamatok 
hőmérséklete és a kérdéses szint paleomélysége 
is lehatárolható.

A hegység területén végzett vizsgálatok 
összegzése révén alkalmazásra javasolt genetikai 
modellt a 4. ábra szemlélteti. A modell 
alkalmazhatóságát, érvényességét, a regéci 
kaldera, illetve a Mád környéki területeken már 
megkezdett további vizsgálataink bizonyíthatják. 
Az újabb vizsgálatok egyben a felszíni- 
felszínközeli (maximum néhány tíz méteres 
paleomélység) zónákra vonatkozó ismereteinket 
pontosíthatják.

A modell alkalmazása révén prognosztizálható, 
hogy a kérdéses terület az arany 
akkumulálódásának kedvező szintben, vagy a 
felett helyezkedik el. Ezáltal a modell 
alkalmazható kutatási stratégiák kidolgozásához 
is.

Molnár Ferenc 
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