
Az eddig kitermelt 3,6 - 3,7 Millió tonna ércben a legkisebb 
0,4 g/t-ás Au - mennyiséggel számolva 1440 kg, 0,6 g/t Au 
átlaggal számolva 2160 kg, 1,0 g/t-ás átlaggal számolva pedig 
3600 kg aranyat termeltek ki.

A műrevaló szakaszok ismeretében hajlok azonban 
arra, hogy 5000 - 6000 kg-ra tegyem azt az arany 
mennyiséget amelyet végül is az utolsó 30 évben itt 
kitermeltek. Sajnálatos, hogy a hazai színesfém feldolgozói 
ipari háttér nélkül ennek a jelentős mennyiségnek a nagy 
része a “feldolgozó haszna ” lett, ahelyett hogy az MNB 
trezorjaiba került volna. /így, valóban elképzelhető, hogy 
ráfizetéses lehetett a bányászat!/.

Szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy a 
“szüneteltetett” gyöngyösoroszi nemesfém - tartalmú poli- 
metallikus ércesedés bányászata nem kerül a feledés 
sorsára, mert az ércesedési terület néhány telére a csak 
nemesfémekre irányuló bányászat számára is gazdaságos 
lehet! Gyöngyösoroszi ma a Kárpát-medence potenci
álisan egyik legjelentősebb teléres ércesedése, amelynek 
sivár jelene van, de reményteljes jövője lehet!

dr. Nagy Béla 
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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I B B B
Természetes eredetű, felszíni, toxikus elemdúsulások 

és rejtett ércesedések hazánkban a hegyvidéki területeken 
várhatóak. Kimutatásukra a nemzetközi és hazai tapasz
talatok alapján a legalkalmasabb módszer a patakhordalék 
finom frakciójának vizsgálatára alapozott geokémiai 
felvétel. A  felvétel 1989-ben, a Zempléni-hegységben 
indult. Célja elsősorban nemesfém prospekció volt, amit a 
környezeti állapot felmérése egészít ki. Adataink alapján 
már áttekintést tudunk adni a Börzsöny, a Mátra és a 
Zempléni-hegység patakhordalék felvételének újabb 
eredményeiről (Hartikainen A. et al., 1992, Horváth I. et al., 
1993). Célunk a három neogén vulkáni hegység geokémiai 
adatainak az Au-Ag ércesedés szempontjából történő 
egységes feldolgozása.

A teljes felvétel a hegy- és dombvidékeken a 
Pannóniáinál idősebb képződmények kibúvási területére 
(kb. 15 000 knv) terjed ki. Az átlagosan 4 km2-es 
vízgyűjtőket kifolyási pontjuknál, a meder sodorvonalában 
mintázzuk. A szárítás és szitálás után a 0.1 mm szemcse
nagyság alatti frakciót golyósmalomban homogenizáljuk, 
ez az anyag kerül elemzésre. A  királyvizes feltárás után a Mo, 
Cr, Zn, Pb, Co, Cd, Ni, Ba, Mn, Cu, Sr, Li, és К  elemeket ICP- 
OES, az As és Sb elemeket ICP hidrid technikával 
határozták meg. Az ezüstöt kétszeres hígításból láng atom- 
abszorpciós eljárással, az aranyat MIBK-os prekoncent- 
rációt követően elektrotermikus atomabszorpciós mód
szerrel vizsgálták. A Hg-elemzések hideggőzös atomab
szorpcióval külön, nagy nyomású feltárásból készültek.

AZ ÉSZAK M AGYARORSZÁGI A U E L Ő FO R D U  
LÁSOK GENETIKAI TÍPU SA I, GEOKÉMIÁIMTFf T Ff*' уfFF*44í< í"' F

A z  alábbiakban összefoglaljuk a korábban elvégzett 
érckutató munkák és az általános szakirodalom azon 
eredményeit, amelyek elősegítik a geokémiai adatfel
dolgozást és az anomáliák kijelölését.

A  teleptípusokat Cox, D. P., és Singer, D. A.(1986) 
munkája alapján tekintjük át és az ott meghatározott és 
általánosított geokémiai jellegeket hasonlítjuk össze a 
három hegységben észlelt geokémiai paraméterekkel.

Zempléni-hegység: Önálló nemesfém ércesedés

A rendelkezésünkre álló földtani-ércföldtani, geoké
miai adatok ( Vető I ,  1971; Hartikainen, A. et al. 1992, 
Horváth I. et al., 1993) figyelembe vételével és az 
érctelepekre adott modellek (Cox, D. P., és Singer, D. 
A.1986;Berger, B. R., 1985; Csongrádi J. and Zelenka I ,  
1995, Zelenka T. and Csongrádi /., 1995) alapján a 
Zempléni-hegységben a hévforrásos Au-Ag ércesedés (Cox 
és Singer “25a" típusa) valószínűsíthető. Az általánosított 
modell szerint ezt a termésarany + pirít + antimonit + 
realgár; vagy arzenopirit +- szfalerit +- kalkopirit +- flourit; 
vagy termésarany + Ag-szelenidek vagy -telluridok +pirit 
ásványtársulás jellemzi. Mélyebb szinten (1 km alatt) 
megjelennek a Cu-, Pb-, Zn-szulfidok is.

Geokémiai paraméterei a következők: Au + As + Sb + 
Hg + TI a rendszer felső részén; a mélységgel növekszik az 
Ag és csökken az As + Sb + TI + Hg (Berger, 1985).

A Zempléni-hegységben megjelenő anomáliákat az Au, 
Ag, As, Sb és Hg jellemzi. E teleptípussal kapcsolatban áll a 
hévforrásos Hg-ércesedés is (Cox és Singer, "27a" típus), 
amit a Zempléni hegységben is nyomozhatunk, s amelyet 
ásványtaniig a cinnabarit, pirit, markazit, geokémiailag
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pedig a Hg + As + Sb +- Au elemegyüttes jellemez.

Mátra hegység: Az Au a polimetallikus ércek 
járulékos eleme (Gyöngyösoroszl)

A Mátra hegység felszíni geokémiai képét alapjában a 
Gyöngyösorosziban megismert ércesedés ( Vető E. 1988, 
Vetőné Ákos É., 1996b) jellegzetességei határozzák meg. 
Az ércesedés polimetallikus, teléres, impregnációs, 
helyenként Stockwerk formájú. Ez Cox és Singer "22c" 
típusának felel meg. A gyöngyösoroszi ércesedést jellemző 
érc-ásványok (szfalerit, galenit, kalkopirit, pirít) a 
hordalékban is megjelennek. A modell szerint 
geokémiailag az ércesedés a Zn, Cu, Pb, As, Au, Ag, Mn, Ba 
elemegyüttessel jellemezhető. Asztagkő környékén epi- 
teletermás Hg-Sb indikáció ismeretes sok barittal, aminek 
hatására a higany és az arany anomáliái itt is külön jelennek 
meg. A felvétel a Lahócára és közvetlen környékére nem 
terjedt ki; az ott megismert, hintett Au-Ag ill. Stockwerk 
típusú Cu-ércesedés hatása tehát a felszíni geokémiai 
képben nem tükröződhet.

Börzsöny hegység: Nemes- és szinesércesedés

A Börzsöny hegység központi részén megkutatott 
ércesedés ( Csillagné Teplánszky E. et al. 1980, Korpás L. 
and Lang, В., 1993) és azt leíró genetikai modellek 
(Vetőné Ákos É., 1996a) alapján a geokémiai feldolgozás 
elősegítéséhez az alábbi összefoglalás adható: A hegység 
központi részén (Kuruc-patak környezete, Bányapuszta és 
Rózsa-hegy) három, jól körülhatárolható színesére előfor
dulás ismeretes. A felszín közelében epitermális-teléres, 
nemes- és színesércek találhatók (Cox and Singer: “22c" 
típus), mélyebben metaszomatikus Pb-Zn (Ag, Au) 
ércesedés ismeretes (ez megfelel a “19a" modellnek) — ez 
helyenként felszínközeiben is megtalálható. Eredetileg ez 
alatt fejlődött ki a Kuruc-pataknál ma a felszínen is ész
lelhető, ú.n. “gyenge" porfíros Cu-ércesedés ( “21a típus"). 
A felszínközeli nemes- és színesércesedést tehát a Zn, Cu, 
Pb, As, Au, Ag, Mn, Ba megjelenése jellemzi: nagyjából 
ugyanaz, mint a Mátrában. A mélyebb helyzetű, méta- 
szomatikus telepeknél a Cu - gazdag központi zónát széles 
Pb - Ag öv veszi körül, a szegélyen pedig a Zn és a Mn dúsul. 
A rézporfíros telepeknél a központi részen Cu + Mo + Ag 
(+- W+-B+-Sr) található, a külső zónában pedig Pb, Zn, Au, 
As, Sb, Со, Ba.

Egyéb lehetséges Au-ércesedési típusok

A vizsgált területeken elvileg lehetőség van arra, hogy 
torlatos Au-előfordulásokat is ki tudjunk mutatni. A víz
gyűjtő területenként vett 1 minta azonban ehhez nem ele
gendő. Az utóbbi években került az érdeklődés homlok
terébe a Carlin típusú ércesedés hazai lehetőségeinek 
tisztázása.

i VIZSGÁLT TERÜLETEK GEOKÉMIAI] 
ALAPADATAI ÉS PERSPEKTTVITÁSAJ

A z  egyes vízgyűjtők perspektivitását az ú.n. additív 
index (anomália-additív mutató) alapján ítéljük meg. Az ér
ces folyamatok során fel- illetve áthalmozott elemek el
oszlási görbéin több maximum jelenik meg.

A hisztogramokat a gyakorisági minimumokban (illet
ve látszólagos szakadási helyeken) feldarabolva az erede
tileg folyamatos eloszlást diszkrét függvénnyé transzfor
máljuk úgy, hogy az egyes koncentráció értékeket a gyako
risági csúcsokhoz rendeljük, ezeket pedig sorban beszá
mozzuk (1. ábra). Az additív index az így kapott egyszerű 
számtani összeg. Számításához csak az egymással szigni
fikáns pozitív korrelációt mutató elemek használhatók.

Au (mg/t)
1. ábra A./ A patakok hordalékának háttér- és szubanomális 

aranykoncentrációi a Zempléni hegységben.

Au (m g/t)
1. ábra B./ A patakok hordalékának anomális aranykoncentrációi a 

Zempléni hegységben

A Zempléni-hegység

Higany anomáliák a hegységben mintegy 30 helyen 
ismertek. Ezek önálló Hg-ásványosodáshoz kötődnek. A 
MÁFI laboratóriuma a talliumot nem elemezte, így az 
arany-tartalom csak az arzén, az antimon és az ezüst 
mennyiségével mutatott szignifikáns korrelációt. Az arany, 
az ezüst és kísérő elemeik statisztikai alapadatait és az 
additív index számítását az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A hegység északi részén nemcsak a telkibányai 
ércesedés és annak Keletre elnyúló szóródási nyelve 
körvonalazódik: ettől keletre egy másik összefüggő terület 
is kijelölhető. Jelentős maximumok tűnnek fel a hegység 
déli peremén Mád közelében, súlypontjában a mádi 
Királyhegy környékén van. A Füzérkajata-Füzérradvány 
melletti anomáliaterület egy részét a szlovák kollégákkal 
közösen kutattuk meg (2. ábra)

min. médián
anomália
küszöb max.

add.
Indes

+1

add.
indes

add.
indes
+3

add.
indes
+4

Au
(mg/t)

<1 1 50 257 10-13 15-45 100-160 257

Ag(g/t) <0,4 <0,4 15 46 0,44 46

Asfert) <1 .'5 ' «0 311 10-20 2040 70-150 >280

Sbfeft) <1 <1 12 : Í2 и &4Ö 14-15 10-22

1. táblázat: Az arany és kísérő elemeinek várható értékei és az 
additív index számítása, Zempléni hegység.(187 m inta)

A Mátra hegység

A hordalék finom frakciójában az arany az ércesedés 
polimetallikus jellegének megfelelően az ezüsttel, az 
arzénnal, a rézzel, az ólommal és a cinkkel mutat szigni
fikáns pozitív kapcsolatot. Nevezett elemek statisztikai 
alapadatait és az additív index számításának módját a 2. sz. 
táblázatban foglaltuk össze.
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min. médián anomália
-küszöb

max. add. 
index 
+ 1

add.
index 
+ 2 i

l
l add. 

index 
+ 4

add. 
index 
+ 5

Au (rag/t) <2 <2 15 123 • 2-13 15-100 > 100

Aíftrt) <0,3 0,4 - 1,6 0,8-1 1-U >w

A«(g/l) 0,6 3,4 12 30 >8

c *m 7 : 13 20 24 >20

Cu(gft) 6 13 50 120 22-42 55-80 > 100

Hg (m*/í) <20 <20 150 520 30-70 70-200 >200

utsrt) 10 17 30 44 »35

Ma (fft) 286 793 1600 3552 18Ü0-
200(1

>3 000

Pb(g/t) 10 18 40 260 45-51 90-180 >220

/л  m 34 64 180 701 100-150 200-500 >650

3. táblázat: Az arany és kísérő elemeinek statisztikai alapadatai a 
mederüledékek finom  frakciójában és az additív index számítása, 

Börzsöny hegység, (91 m inta)
Szobtól északra, a magasréti rétegvulkán centruma szintén 
kiemelkedik környezetéből.

ICÍOVETKEZTETESE

2. ábra A Zempléni-hegység összevont anomália-térképe.
Az additív index értéke: 1.: 0 -1; 2.: 2 -3 ; 3-' 4 -5; 4.: 6-14;

5.: a mintázott vízgyűjtők.
Aperspektivitási térképen (3. ábra) az ismert és sokáig 

művelt nyugat-mátrai ércesedés Mátrakeresztes felé pusz
tuló része emelt értékekkel,
Gyöngyösoroszi irányában
pedig erős anomáliaként0 5 ,c kir
jelenik meg. Jól körülraj
zolódik az egykor szintén 
bányászott közép-mátrai 
ércmező Parádsas-vártól dél
re. A szóródási nyelvek a 
Parádi Tárnában, a Kövecses 
patakban és a Toka patak
ban hosszan, a felvételi 
terület határain túl is kö
vethetők. Az additív index 
térképén két anomália fi
gyelhető meg. A Párád és Ké
kestető közötti rész (3 min
ta) érdekességére Gatter I.
(szóbeli közlés) is felhívja a 
figyelmet. A Recsktől délre, 
a Báj patak völgyében kimu
tatott anomália egyetlen 
minta alapján nem minő
síthető.

♦ A statisztikai értékeléshez és az additív indexek 
számításához egy-egy mintavételi területről legalább 60 
minta szükséges. A teleptani modellekből levezetett lito- 
geokémiai zonalitás 1:50 000 felvételi lépték (4 -5  
km1/cella) mellett teljes bizonyossággal nem mutatható 
ki.
♦ Észak-Magyarország vulkáni felépítésű hegyvidékeit 
összevetve megállapítható, hogy az andezites területek 
háttérértékei a legtöbb vizsgált elemre igen hasonlóak. A 
nemesfémek legnagyobb koncentrációit a Zempléni-

píradsiiM

3. ábra A Mátra-hegység összevont anomália-térképe.
Az additív index értéke: 1. : 0-1; 2. : 2 -3 ; 3.: 4-5; 4.: 6-11; 5 : A mintázott vízgyűjtők.

A Börzsöny hegység

Az értékelést jelentősen segíti, hogy a hegységben 
csak egyféle, kiterjedt anomáliákat képző érces folyamat 
eredményével találkozunk, minél fogva a hordalék 
aranytartalmának korrelációi jóval kiterjedtebbek, mint az 
előző két tájegységben.

Az arany és kísérő elemeinek statisztikai alapadatait és 
az additív index számítási módját a 3- táblázatban 
tüntettük fel. A perspektivitási térképen (4. ábra) 
látványosan kirajzolódik a nagybörzsönyi ércesedés 
(Középső Börzsöny), a bányászott és kutatott 
előfordulások területe. Ezt széles szóródási udvar veszi 
körül. A Szokolyától ÉNY-ra található anomális cella a 
börzsönyligeti beszakadásos kaldera északi peremére esik. 
A környékről hematit- és limonitnyomok ismeretesek.
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min.
médián anomá

lia-
küszöb

más. add.
indes
+ 1

add. 
index 
+  2

add. 
indes 
+  3

add. 
index 
+ 4

Au (mg/t) < 2 < 2 16 24 6,5-12 >20

Ag(g/t) <0,4 <0,4 - 0,4 =>0,2

As (gft) 1,7 5,7 50 163 12-22 39-44 >60

Cu(g/t) 2 14 50 153 30-45 >100

Pb(g/t) 7 18,5 50 288 40-45 55-110 >190

Zníg/t) 34 65 280 12 200 100-250 300-700 900-
2000

>  10000

2. táblázat: Az arany és kísérő elemeinek statisztikai alapadatai a 
mederüledékek finom  frakciójában, valamint az additív index 

számítása, Mátra hegység, (104 m inta)
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4. ábra A Börzsöny-hegység összevont anomália-térképe.
Az additív index értéke: 1.: 0-3; 2.: 4-7; 3 -' 9-11; 4.: 14-19;

5.: a mintázott vízgyűjtők.

hegységben figyelhetjük meg.
♦ A z arany-ezüst elempár valamennyi tájegységben 
használható kísérő elemeként csak az arzént neve- 
síthetjük. Ennek háttérértékei a Zempléni-hegységben 
alacsonyabbak, mint a másik két területen, anomáliái 
azonban itt a legintenzívebbek. A szóródási udvarok 
környezetvédelmi megítélésben természetes eredetű, 
toxikus nehézfém - anomáliaként jelentkeznek.

Ódor László, Horváth István, Fügedi Ubul 
Magyar Állami Földtani Intézet
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A recski Lahóca aranyérc 
előfordulás

Könnyebb a tevének a tű fokán... 

avagy a kutatás lépcsői

MAGYARORSZÁG TERRA IN C O G M T

Három  éve Miskolcon egy előadásban megkíséreltem 
összefoglalni azokat az ismereteket amelyek már 
rendelkezésre álltak az ország arany ércesedésének 
lehetőségeiről. Az azóta eltelt idő alatt az Enargit Kft 
megkutatta a recski lelőhelyet, mely nyersanyag vagyonát 
tekintve ma a legnagyobbak közé számit a Kárpátok 
övezetében.

E cikkben szeretném bemutatni azt az utat, amit a 
kutatási elképzelés megszületésétől máig bejártunk. 
Kiszeretnék térni a tulajdonosok szerepére, a kutatás 
szervezési kérdéseire, illetve a még előttünk álló nyitott 
kérdésekre. Egy rövid pénzügyi elemzéssel kívánom 
illusztrálni, hogy a nyersanyag kutatással milyen új értékek 
keletkezhetnek úgy a befektetők, mint a társadalom 
hasznára.

[ECSK - KUTATÁSI e l ő z m é n y e :

A bányászatról az első írásos adatok a 18. sz-ból szár
maznak a parádfürdői réz-ezüst telérek termeléséről. A 
Lahóca felfedezése 1852-ben történt felszíni érckibú
vásként. Bányászata a múlt században több megszakítással 
folytatódott, egyre több érctest felfedezésével. Az 1930-as 
évektől az ország egyetlen termelő rézérc bányája lett a 
magyar kincstár tulajdonában. Ezen időszak elején találtak 
több aranyban dús érclencsét, 180 g/t Au átlagminőséggel. 
Ez számunkra az első jelzés volt arra, hogy önálló arany 
ércesedés is lehetséges a területen.A lelőhelyet a második 
világháború végére kimerültnek tekintették. A háború 
utáni években az id. Gagyi-Pálffy András vezette munkák 
igazolták, hogy a kutatás előtt álló lehetőségek a területen 
kifogyhatatlanok. Újabb vágathajtási és fúrásos kutatá
sokkal a lelőhely életét még 30 évvel sikerült meghosz- 
szabbítani 1979-ben bekövetkezett végleges bezárásáig.

A bányászat során összesem 3 millió tonna ércet 
termeltek ki, ehhez kb 7,5 tonna arany kapcsolódott, mel
léktermékként. Ez a nagyságrend egy másik olyan 
indikáció volt, ami a figyelmet később az arany felé 
fordította. A művelés befejezésekor 12 rézérc testet is
mertek, a területen két földalatti bánya működött. 
Összesen 55 km vágat készült, 220 külszíni és földalatti
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