
A Recsk-parádfürdői “kovás 
sapka” aranyérc perspektívái 

a fluid zárvány vizsgálatok 
tükrében

inmwmm,
A Recsk-parádfürdői felszíni-felszínközeli ércelőfor

dulás az epitermás eredetű, magas kénfugacitású flui- 
dumok révén keletkezett, un. “high sulphidation” 
teleptípus. Erre a kőzetátalakulási, ásványparagenetikai, és 
ércszöveti bélyegek alapján lehet következtetni. A 
lelőhelyről ismert az arany és kísérő elemeinek megjelenési 
formája. E genetikai típus nagyon fontos nemes
fémhordozó, a Cirkumpacifikus Övben jellegzetes 
telepalakzat. Jelen cikk az aranykutatás perspektíváját 
próbálja felvázolni, elsősorban a fluid zárvány vizsgálatok 
alapján.

KUTATÁSTÖRTÉNET /  FÖLDTANI] 
FELÉPÍTÉSI V Á Z L A T M B B B H I

A  parádfürdői kovásodáshoz kötött ércnyomok már a 
18. században felkeltették a bányászat érdeklődését. A 
galenit és fakóérc tartalmú érczsinórokat ezüst és ólom 
kinyerésére bányászták a Rákóczi szabadságharc idején. A 
környező átalakult kőzetekből, melyek alunitot és piritet 
tartalmaztak, timsót főztek hosszú időn át balneológiái, 
illetve bőripari célokra.

Az előfordulás a Lahócai ércesedés múlt századbeli 
felismerése után veszített a jelentőségéből. E század 
hetvenes éveiben a kutatók megismerték és értékelték a 
recski rézporfir komplexumot (Cseh-NémetJ. 1975 , stb.). 
A nyolcvanas években a mélyszinti rézporfir-szkarn- 
metaszomatikus érc gazdaságossági mutatói, valamint a 
világszerte felismert, vagy újraértékelt epitermás telepek 
ismerete alapján ismét a felszíni-felszínközeli ércesedés 
felé fordult a szakemberek figyelme.

A Mátra hegységben két vulkanotektonikai egység 
(Paleogén és Neogén) különíthető el. Az idősebb egység 
ÉNY-on a Recsk-Parádfürdő környezetében található. A 
kalc-alkáli, magmás komplexum a paleogénben, kontinens 
kéregén, a szubdukciós zóna belső részén fejlődött ki, 
jelenleg tektonikailag átmozgatott helyzetben található 
(Zelenka T. 1973, 1975). A magmás együttes bonyolult, 
kaldera szerkezettel jellemzett sztratovulkánként fogható 
fel, ami 4 erupciós ciklusban keletkezett. A 3- ciklusban a 
mai napig is közel teljes vertikumában megőrződött (!) Cu- 
porfir telepegyüttes alakult ki, ami a Kárpát-Balkán 
Metallogéniai Öv északi részét reprezentálja.

A hegység nagyobb részét kitevő, fiatalabb egység a 
neutrális, kalc-alkáli vulkánitok kialakulása (Ny-i és 
középső szárny) a Thetys bezáródásához, a kifejlődött 
harmadidőszaki szigetíven a kompressziós fázishoz 
köthető (Baksa Cs. et al. 1981, Varga Gy. et al.1975).

FIZIKÖKÉM IAI ALAPOK - ADALÉKOK AZ AU 
SZÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS k i c s a p ó d á s á h ö z H H

A z  epitermás rendszereket kialakító fluidumok 
fizikokémiai állapotjelzőiben beálló hirtelen változások 
alapvető fontosságúak a nehézfém, illetve az Au-Ag 
komplexek kicsapódási mechanizmusában (Hayba P.O. et 
al. 1985, Seward T. M. 1973, Krupp R., Seward T.M. 1987, 
Hedenquist J., 1995, etc.), így ezek követése, kontrollja 
fontos kutatási cél lehet. A  recens geotermális mezőkön

ezen adatok (kőzethőmérséklet, fluidumok összetétele, 
stb.) közvetlenül meghatározhatók, míg fosszilis- 
szubfosszilis telepek esetében a legtöbb adatot a fluid 
zárvány vizsgálatok szolgáltathatják (Bodnar R. J. et al. 
1985, Hedenquist J. et al. 1992).

A modellkísérletek alapján a magas kénfugacitású 
érctelepeket létrehozó fluidumok az SO./HjS buffer 
mentén hűl, míg eléri az alunit/pirit stabilitási határt, majd 
e határon folytatódik a további hűlés, ami a fluid zárvány 
adatok alátámasztanak. Ezt követi a hőmérséklet csökke
nésével az Au gyors kicsapódása a fluidumokból.

A  kutatók az arany szállítását AuCl., illetve HAu(HS> 
formában tételezik fel. Ez több további elvi kérdést vet fel:

* a kapacitás a Cl mennyiségével mennyire 
arányos,

* valójában mennyire közelíthető meg az oldat 
fluidum Clion tartalma a meddő ásványok 
flu id  zárvány adatai alapján?

Egyes szerzők a meddő és szulfidásványok fluid 
zárvány adatai alapján szignifikáns különbséget találtak a 
szalinitás tekintetében, kérdés ez hogyan értékelhető?

Másik nagyon fontos probléma, hogy létezik az Au-nak 
antimon/arzén komplex alapú komplex-szállítási lehető
sége is (sajnos az irodalom régi, és szórványos). Ez 
alapvető fontosságú lehet, mivel a szulfidok közül 
enargit/luzonit, illetve az Sb-As fakóércek specifikus 
tartozékai a telepnek, tehát a fenti alkotók pufferhatása 
korántsem elhanyagolható!

| И11^«Д№ЯМППИЯИ»
A z  un. “kovás sapka”, ami szulfid impregnációkat 

hordoz, Parádfürdőtől D-re helyezkedik el (1. ábra), a 
Vöröskő, Veresagyagbérc, Hegyeskő területét foglalja

1. ábra A vizsgált terület átnézetes földtani térképe 
(Földessy J.et al. nyomán, 1995).
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magában, mintegy 6 km területen. Az előfordulások dácit 
dómokhoz köthetők, amelyek a terület ÉNy-i, valamint a 
DKK-i részén a felszínen levő andezites sztratovulkáni 
sorozatot törik át. A dácitot helyenként kisebb andezit 
kürtők ( “plug”)  járják át. A  terület Ny-i és K-i oldalán 
oligocén, illetve miocén üledékekkel (homokkő, aleurolit, 
stb.) tektonikusán határolódik (Földessy J, 1995).

Az ércesedés mellékkőzete az egész területen 
regionálisan szericitesedett. A kovás testek környezetében 
a mellékkőzet kaolinosodott, illetve kaolinit-smectit 
tartalmú. ÉK-en pirofillit jelenlétét is kimutatták. A terület 
É-i részén valamint a Ny-i oldalon a kőzet intenzíven 
alunitosodott. Elszórtan, kisebb foltokban, az újabb 
vizsgálatok alapján K-metaszomatózis (adulárosodás) is 
ismert. A kovás testek geometriailag lapos dőlésű 
kiékelődő telér-lencse formájában jelennek meg, 
amelyeket meredek .vékony, érces zsinórok kísérnek.

Ásványparagenetikai összefoglaló

A szulfidos paragenezis szegényes impregnációkban, 
illetve zsinór-érkitöltések formájában jelenik meg. A korai 
szulfidfázist a galenit, szfalerit, illetve a kis mennyiségű 
Pb-Se, Ag-Sb+/-Pb fázisok jellemzik. A fő fázist a fakóércek 
(tetraedrit túlsúllyal) képviselik. A pirít alárendelt, bár 
több generációban megjelenő alkotó, mind az erekben, 
mind a mellékkőzetben követhető. A több generációban 
kivált ásvány legfiatalabb fázisa Au-Ag-Bi-Te ásványokat 
(calaverit, krennerit, hessit, termés Au, tetradimit), illetve 
antimonitot hordoz (Kisvarsányi G. 1954, Koch S. 1963, 
NagyB. 1983).

A meddőásványok közül a kvarc több, változatos 
szöveti formában jelenik meg, ami a terepi, illetve a 
laboratóriumi vizsgálatok alapján tendenciális időbeli
séget is takar (a továbbiakban Q l - Q4 fázisok). További 
meddőásvány a kalcit, a barit. A  vizsgált kvarc minták négy 
csoportba sorolhatók, a továbbiakban:

Ql-finomszemcsés kovás átitatódások, Q2-Kvarc- 
telérek, illetve erek ,Q3 -fennőtt, idiomorf kristályok, Q4 - 
cukorszövetű kvarckiválás.

I FLUID ZÁRVÁNY VIZSGÁLATOK

kloridos , valamint egy alkáli bikarbonátos-szulfátos 
közeget (Tc=-0.1 - -15 ”C) reprezentálnak. A fluidumok 
szalinitása 0-9-5 NaCl ekv súly %, 0.5-2.5% közötti gyako
risági maximummal, sűrűségük, 0.75-0.95 g/cm1 
4 Dinamikus adatok

“Időkontroll" a kvarc kiválások szöveti változása 
alapján:

Az előforduláson a kvarc szöveti-szerkezeti változatai 
relatív korkülönbségeket is takarnak, ami időbeli fejlődés 
nyomon követésére is használható (Gatter I. 1986, Molnár 
F., Zelenka T. 1995).

A Th adatok egy pulzáló: csökkenő, majd egy egyre 
növekvő felfűtési tendenciát jelölnek ki. A jelenség magya
rázata, a felfűtést létrehozó földtani tényező azonosítása 
óvatosságot igényel (ld. később). A  fluidumok szalinitás 
viszonyainak a változása a különböző kvarc generációkban

Th
(OC)

Q1
generáció

Szalinitás 
(NaCl ekv. s%)

320 340 200 200 200 220 240

’* *•
generáció” ■

- J 1 J l l i l - i  -
300 220 240 210 210 200 220 240

A fluid zárvány vizsgálatok mikrotermometriai 
módszerrel CHAIXMECA mikroszkópi tárgyasztalon tör
téntek az Eötvös L. Tudományegyetem Ásványtani Tan
székén (Budapest). A megfigyelt zárványtípusok a 
következők:

* egyfázisú folyadék
* Egyfázisú gáz/gőz Cfelforrást" rögzítő objek

tum)
* kétfázisú folyadékgáz
* háromfázisú, bezáródott szilárd krisztallittal
* két, nem elegyedő folyadékot és gázfázist 

tartalmazó
A fázisátmenet vizsgálatok szobahőmérsékleten kétfá

zisú zárványokon történtek.

Az ásványképzőfluidumok fizikai - kémiai 
paramétereinek rekonstrukciója a fluid zárvány 
adatok alapján 4

4 Statikus adatok
A kvarc homogenizációs mérései alapján a Th értékek 

140-350 "C közé esnek, 225-260 "C közötti gyakorisági 
maximummal, melyek jó egyezést mutatnak a savas- 
szulfátos típusú epitermás telepek zárványvizsgálati, 
valamint elméleti úton lehatárolt kőzetátalakulási 
hőmérséklet adataival (Hedenquist, J. 1995). A hidro- 
termás rendszer összetételi viszonyai a fluid zárványok 
krioszkópos vizsgálata alapján alkáliföldfém (Ca-dús)
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Q4

generáció'

2. ábra A zárvány adatok Th és szalinitás értékeinek eloszlása a Q l- 
Q2-Q3-Q4 generációra lebontva.

tendenciális: az idő előrehaladtával a fluidumok maximális 
koncentrációja a 4%-tól mintegy 6.5-%-ig emelkedik: az oka 
feltehetően a forrás eredményeként létrejött oldat
szeparáció—töményedés (2.ábra).

A kvarc generációkra lebontott Th/c adatok alapján 
(3-ábra), az “idő” paraméter révén biztosabban követhető 
a fluidumok fejlődése:Ql: feltehető monoton hűlés 300- 
240-C körül (kloridos oldattípus uralkodó), Q2: gyenge 
hűlés mellett a felforrási tendencia határozottabbá válása 
220-260-C körül, majd további gyenge hűlés 180-210'C-ig 
(a kísérő barit kiválásával). Q3: a felforrás kiteljesedése 
200-275°C között, gyenge felfűtési tendencia megjelenése 
.Q4: a felforrás összeomlása, valamint az ismét inkább 
kloridos típusú fluidumok megjelenése, lassú felfűtés 240- 
290 "C-ig.
4 A térbeli változások kontrollja

Horizontális változások:
A területen a korábbi bányászati objektumok nyomai 

jó egyezést mutatnak a lokális felforrási jelenségek 
előfordulásával. A mintavételi pontokhoz rendelt, kis 
szórással jellemzett, felforrási jelenséget mutató minták 
Th adataira forráspont görbe illeszthető. A grafikus úton 
meghatározott lepusztulás közelítő vastagsága 250-350 m
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körüli, az esetleges rejuvenációs 
jelenségek elhagyásával.

Vertikális változások:
A mikrotermometriai adatok

ból előzetes szelekció után elő
állított adatsorokból izohipszás 
térképek készültek (jelenleg csak 
Th adatokból generált térképet 
mutatjuk be).

A térkép alapján (4. ábra) a 
terület É-i részén, a korábbi 
bányászat tevékenységek területe 
körzetében (Etelka külfejtés,
Orczy táró) egy ÉNY-DK csapású 
termális maximum jelölhető ki, 
amely egybeesik a fúrások által 
körvonalazott szubvulkáni test 
egyik vastagsági maximumával.

A  terület középső részén egy <3 
ÉNy, valamint Ny felé nyitott, el- s. 
nyúlt, közel izotermikus plató 
jelenléte rögzíthető, míg É felé 
meredeken csökken a hőmér
séklet. A  terület D-i részén egy 
ÉÉNY-DDK irányú elnyúlt, lokális 
,"telérszerű képlet" körvonalaz
ható, ami a terepen megismert 
breccsa testtel egybeesik.

A terület K-i részén egy 200 °C- 
os minimum észlelhető, DK 
irányban 220-230 C-os izotermák
kal lezárható, viszont ÉK irányban (Lahóca) az izotermák 
nyitottak maradnak, nem lehatárolhatok.

Ч**Ж ö

Th (°C)

£
C

I

Th (OC)

(}4rtorvd*iMÍtum

fagyasztáskor

gáxkondcnzilufn nélkül

3. ábra Th/szalinitás eloszlás és a fluidum ok dinamizmusának ábrázolása 
a Q1-Q2-Q3-Q4 generációra lebontva.

fizikokémiai paraméterek hirtelen gradiens változásainak, 
amelyek horizontális-vertikális pozícióban követhetők.

A LEHETSÉGES FELÜEB ÉLYEGZESEl
h a t á s a H H ШКЯЯ

A tektonikai helyzet és a kor adatok
A recski komplexum a neogén vulkánitokkal ék 

alakban közrefogott pozícióban található, a D-i oldal lép
csős leszakadással kapcsolódik a Darnó megatektonikai 
vonalhoz. Az átalakult mellékkőzeten végzett Rb/Sr korok 
(35.7 +/- 2-5 Mév - Baksa Cs. 1975) fiatalodást, a neogén 
hőfluxus hatását tükrözik.

Kőzetátalakulások
A kőzetátalakulások közül az újabban felismert K- 

metaszomatózis (adulárosodás) sporadikusan jelenik meg 
és a fő ÉÉNy-DDK irányú breccsás zónát követi, így esetleg 
feltehető a képződményeken a neogén magmás -vulkáni 
aktivitás általi felülbélyegzés (a probléma K/Ar abszolút 
kormeghatározással tisztázható lenne). Az adulárosodás a 
neogén Mátra vulkanitjainak egyik jellegzetes átalakulási 
típusa, és egy más epitermás környezetet, az un. alacsony 
szulfiditású ( “low  sulphidation”)  teleptípus lehetséges 
jelenlétét reprezentálja.

A fluidumok időbeli fejlődése
A Th adatok egy pulzáló: csökkenő, majd egy egyre 

növekvő felfűtési tendenciát jelölnek ki.
A jelenség magyarázata, a felfűtést létrehozó földtani 

tényező azonosítása óvatosságot igényel: a földtani 
felépítésből ismerve, az ék alakú felszíni elterjedésű 
vulkáni sorozat neogén vulkánitokkal körülölelt. így 
feltételezhető, hogy a Q3-Q4 generációk, vagy egy részük 
esetleg már rejuvenált ércesedéshez kapcsolódnak.

A fluidumok térbeli fejlődése - a 
vertikális/horizonális gradiensek hatása

Az ércásványok jelentős része forrásban levő 
fluidumokból válik ki. Hasonlóan fontos szerepük lehet a

4. ábra A mintavételi pontokra kiszámított, és korrigált átlag Th 
adatokból szerkesztett izohipszás, paleohőmérsékleti rekonstrukció (az 
adatok +200 m-re számítottak, 10C/100 mpaleogeotermális gradiens 

figyelembevételével).

A mintaanyag horizontális elhelyezkedését tekintve a 
+200 - +380 m tszfm. közötti minták nagyon gyakran 
tartalmaztak fluidum felforrási jelenségeket a zárvány
szövet tanulmányozása alapján. É horizont egybeesik a 
korábbi bányászatilag művelt szinttel. A lepusztulás
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mintegy 250-350 m-nek vehető. A  Th izohipszás térképen 
kijelölhetők a nagy oldal-irányú gradiensű zónák, ahol a 
fluidumok állapotában viszonylag kis térrészben hirtelen 
változás állt be. Ezek a következő helyeken találhatók (a 
megadott térképen nyíllal jelölve):

a. A Veresvár É-ÉK nyúlványa (Orczy táró, Etelka 
külfejtés) és Parádfürdő D-i részén figyelhető meg 
maximális oldalirányú gradiensű zóna. A terület egybeesik 
a szubvulkáni test egyik maximális vastagságú részével.

b. Az előbbit metsző, közel ÉD lefutású zóna figyelhető 
meg a Veresvár ÉNY oldalán. Ez a szubvulkáni test másik 
maximális vastagságú részével.

c. D-en, a Veresagyagbérc DNY-i részén levő ÉNY-DK 
csapású zóna.

1 Е Ш Ш
♦ A vizsgált területen ható érchozó epitermás fluidumok 
térbeli - időbeli fluktuálódást mutatnak, ami időben a 
különböző kvarc generációk megjelenése, térben a 
horizontális-vertikális irányban lezajlott fizikokémiai 
paraméter változások alapján bizonyítható.
♦ A  fluktuáció miatt az Au komplexek ingadozó 
mennyiségben való megjelenése, illetve az esetleges 
visszaoldódás is prognosztizálható. A Sb-As fakóérc 
(puffer) alapján Au-szulfoantimonid/arzenidformában 
történő Au szállítást is feltételezhető, azonban az ide 
vonatkozó irodalmi adatok hiányosak.
♦ A fluidumok horizontális változása alapján a kijelölt 

forrási horizont egybeesik a bányászati nyomok fő  
szintjével. A lepusztult anyag potenciálisan nemes
fémhordozó lehet, az eocénnél fiatalabb üledékekben 
feltehetően nyomozható (paleo-torlat?).
♦ A Th izohipszás térkép nagy oldalirányú gradiensű 
zónái jó  egyezést mutatnak a korábbi bányászati 
objektumok térbeli elhelyezkedésével.

Gatter István 
ELTE Ásványtani Tanszék
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Ország

Termelés
t

fémtartalomban

Ismert
ásványi
nyers-

anyagvagyon
fémtartalma

1990 1991 1992 1993 1994 1995’ t

Dél-afrikai Közt................ 603,0 601,0 613,0 619,0 579,3 530,0 29000
Szovjetunió....................... 270,0 230,0 0 0 0 0
CIS (SzU utódáll.)............ 0 0 220,0 0 0 0
Örményország................... 0 0 0 0.5 0.5 0.5
Kazahsztán........................ 0 0 0 20,0 38,0 36,0
Kirpzisztán....................... 0 0 0 1.3 2.0 2.0
Oroszon zág....................... 0 0 0 149.5 146,6 150,0 3400
Tádzsikisztán.................... 0 0 0 0.4 1.5 1.5
Üzbegisztán....................... 0 0 0 75.0 80,0 80,0 3300
Kanada............................... 167,4 176,1 159,9 152,6 146,0 145,0 3300
Brazília.............................. 101,7 89,1 85.9 70,0 80.0 80,0 1200
Egyesült Államok.............. 294,2 296,8 329,1 331,0 326,9 320,0 5900
Fülőp-szigetek.................. 24.6 25,9 25.2 21,1 27,1 27,0 63
Ausztrália.......................... 243,1 295,3 246.0 252,0 255,2 250,0 3700
Kolumbia........................... 29,4 34.8 32.1 27.4 20.7 19,0
Pápua Új-Guinea............... 33.2 60,0 69.5 60,4 60,0 60,0

16,8 26,4 31.0 38,2 44.5 42,0 410
Dominikai Közt................. 4.4 3.1 2.2 0.4 1.6 1.0 158
Zimbabwe.......................... 16.9 17.8 18.3 18,6 20,6 22,0 147
Chile................................. 27.5 28,8 34.5 30.5 38,6 38,6
Kína................................... 101,5 102,0 118,0 127,0 130,0 160,0

Világtermelés.................. 2092,7 2152,6 2191,1 2207,9 2229,1 2200,0 61000

* becsült adat
Termelési adatok: (1); (7] A z arany világterm elési adatai 
Vagyonadatok: [7]

Az újra megjelent Földtani Kutatás első két 
számának “Kutatás" rovatát a hazai arany- 
kutatások bemutatásának szenteltük.

Legjobb igyekezetünk ellenére sem töreked
hettünk a teljességre.

A következő számban, a várhatóan nagy 
érdeklődésre számottartó hazai uránkutatást 
és termeléstfoglaljuk össze.

Szerkesztőség
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