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RITKAELEM -IN DIKÁCIÓI

írta: Vető I.

A vulkáni összletre Fony, Abaújszántó, Golop, Szerencs, Rátka-Mád, 
Erdőbénye, Sárospatak, Füzérradvány környékén tavi képződmények tele
pülnek, melyek Kelet-Szlovákiában is megtalálhatók (1. ábra). Az összletet 
kvarcit, kovaiszap, nemesagyagok, áthalmozott vulkáni kőzetek építik fel.

Több helyen, így Mádon, Rátkán, Erdőbényén és Füzérradványban 
bányaműveletek, illetve számos fúrás tárta fel a képződményeket. A mád— 
rátkai területről az így nyert adatokat Mátyás E. (1966) foglalta össze egységes 
földtani képpé, mely több-kevesebb módosítással a többi területre is érvényes; 
ezért dolgozatomban ennek alapján jellemzem e területeket.

A tavi összleteket a behordott, a tóba hullott és a hévforrások által oldott 
állapotban felhozott anyagok együttesen építették fel. Mivel mindhárom 
folyamat intenzitása térben és időben változott, a keletkezett kőzetek nagyon 
változatosak. A hévforrások feláramlási helyétől távolodva csökken a kovasav- 
tartalom, a kaolinitet montmorillonit váltja fel. A parttól távolodva a törme
lékes elegyrészek szemcsenagysága csökken. A tóba hulló piroklasztikum meny- 
nyiségét és szemcseösszetételét a kirobbanás távolsága, erőssége és az egykori 
szélirányok határozták meg.

Ritkaelem-geokémia

Ritkaelem-tartalom

A tavi képződmények különleges ritkaelem-paragenezisére az első adatot 
Szabó  J. (1870) közölte, aki Erdőbényéről antimonitot írt le kvarcitból. Az 
1960-as évek elején Z e n t a i  P . (szóbeli közlés) számos kvarcitmintában a klar- 
kot két nagyságrenddel meghaladó Sb-tartalmat mutatott ki. 1966-ban K u l 
csár  L. Sárospatak környékén, tavi- és telérkvarcitban (K u l c sá r  L. 1968) 
cinnabaritot és baritot talált.

1967-ben a Tokaji-hegység ritkaelem-prognózisát állítottam össze. (E 
munka során vált ismeretessé a különleges ritkaelem-paragenezis nagy elter
jedtsége.) Az ehhez szükséges színképelemzéseket főleg mélyfúrási maganya
gon a MÁFI, illetve kisebb részben a BAKI laboratóriuma készítette el. 
Statisztikus értékeléshez a mád—rátkai (V ető  I. 1967), az erdőbényei, illetve 
füzérradványi területről állt rendelkezésre elegendő adat. Ezek átlagértékeit 
az 1. táblázat tartalmazza. Összehasonlítási alapul a V in o g r a d o v , A. R .
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(1962) által megadott savanyú magmás és üledékes klark szolgált. Jól látható 
az As, Hg, Sb két nagyságrendes, valamint az Ag, Pb, Zn kisebb mértékű 
dúsulása. Egyes kőzetmintákban a Cu, Mo, Sn, TI és W  is erősen dúsul (1, 
ill. 2 nagyságrenddel). Például a Rátka-340 sz. fúrásból gyűjtött kvarcit minta 
0,16% Cu-t, 0,01% Sn-t és 0,1% Zn-t tartalmaz.

Jelentős különbség van az egyes területek ritkaelem-paragenezisében. 
Füzérradványban az Ag, Hg; Mád—Rátkán és Erdőbényén az As, Sb dúsulása 
a legerőteljesebb. Ugyancsak jelentős a különbség az erősen dúsuló ritkaelemek 
kőzetek közötti megoszlásában. Míg az erdőbényei területen az Sb csak a tavi 
kvarcitban, az As pedig a bontatlan tufahomokban dúsul (2. táblázat), a mád— 
rátkai és a füzérradványi területen mindig a legtöbb hidrotermális eredetű 
anyagot tartalmazó kőzetben — tavi kvarcitban, kovaiszajiban — éri el leg
nagyobb koncentrációját az Ag, As, Hg, Sb.

Az erdőbényei területről 7 mélyfúrás teljes rétegsora került színképelem
zésre. A kőzeteket 5 csoportba osztottam be: riolittufa—tufahomok, bentoni
tosodon tufahomok, kovaföld, agyag, tavi kvarcit. Mátyás E .—Vető I. 
(1965) jelentésében leírt fúrási rétegsorokból és az 5 kőzetcsoport térfogat- 
súlyaiból meghatároztam e kőzetcsoportok összletbeni súlyszázalékát (2. táb
lázat), valamint e kőzet csoportok átlagos ritkaelem-tartalmát (3. táblázat). 
A súlyszázalékok és az átlagértékek alapján pedig kiszámítottam az összlet 
átlagos ritkaelem-koncentrációit, valamint azt, hogy az egyes kőzetcsoportok 
egy-egy ritkaelem esetén hány százalékot kötnek le az egész összlet megfelelő

1. táblázat
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ritkaelem-tartalmából (2. táblázat). Ennek alapján el lehet dönteni, hogy mely 
kőzet csoportban dúsul valamely ritkaelem.

A tavi összletben a savanyú kőzetek klarkjánál valamivel nagyobb a vizs
gált elemek többségének koncentrációja, a Pb-é jól egyezik azzal, erősen dúsul 
az As, Sb, a Ce, Ga, V és Zn koncentrációja kissé alatta marad annak.

Meglepő, hogy a tavi kvarcit az Sb és Cu kivételével egyetlen ritkaelemet 
sem dúsít, még az As-t sem, sőt a legtöbből az összlethez képest szegény. A rio- 
littufa és a belőle keletkezett bentonit ritkaelem-tartalmát összehasonlítva 
látható, hogy a bentonit csak a Li, Mn, Sn és V-t dúsítja, a többi vizsgált 
ritkaelem koncentrációja vagy nem változott jelentősen a riolittufáéhoz ké
pest, vagy csökkent. Mivel a bentonitosodás mértéke mindig a kvarcit vastag
sággal, tehát a hévízfeláramlás centrumához való közelséggel arányos, ez arra 
utal, hogy a tómedencében a bentonitosodás folyamán kevés ritkaelem került 
be a felszálló vizekkel, így az agyagosodáskor nem történt jelentős abszorpció, 
sőt a ritkaelemek tekintélyes része eltávozott. Dúsulást csak az Sb, Li, Mn 
és V mutat. Feltűnő, hogy az As is alacsonyabb koncentrációjú a bentonit ban, 
noha biztos, hogy a tufaanyagban eredetileg nem lehetett 100 g/t nagyságrendű 
As-koncentráció, túlnyomó része utólag kellett, hogy belekerüljön.

E meglepő tények — a kvarcit ritkaelem-szegénysége az összletéhez és a 
bentonité a tufahomokéhoz képest — magyarázatához további vizsgálatok: 
a szemcsenagysági, illetve agyagásványos frakciók színképelemzése, illetőleg 
oldószeres kezelés utáni színképelemzések lennének szükségesek. Ennek hiá
nyában csupán arra akarom felhívni a figyelmet, hogy az erdőbényei tavi 
kvarcit gyakori üveges, ojDálos kifejlődése és — az As és Sb-től eltekintve — 
a kalkofil elemek jelentős dúsulásának hiánya a mád—rátkai és füzérradvá- 
nyiaknál alacsonyabb hőmérsékletű hévforrásokat valószínűsít. Lehetséges, 
hogy ezzel kapcsolatos a kovaalgák kőzetalkotó mennyisége is.

Az erdőbényei területen csak az As és Sb nagy koncentrációjából lehet 
következtetni túlnyomóan hidrotermális eredetükre. A mád—rátkai és füzér - 
radványi területen az erősen dúsuló Ag, As, Hg, Sb szoros kapcsolódása a leg
több hidrotermális anyagot tartalmazó kőzetekhez — tavi kvarcit, kovaiszap — 
bizonyítja ezeknek az elemeknek túlnyomóan hidrotermális eredetét.

A ritkaelem-paragenezis eredete

A hidrotermális eredet csak annyit jelent, hogy az erősen dúsuló ritka- 
elemek túlnyomó mennyisége feláramló vizes oldatokból vált ki. A laterál- 
szekréció, illetve egy régebbi ércesedés mobilizációja is elképzelhető a magmás 
eredet mellett.

Az elsőt bizonyos mértékig ellenőrizni lehet. Ezt a mád—rátkai területen 
kíséreltem meg az As-re és Sb-re, vagyis a két leginkább dúsuló elemre. Csak 
a harmadidőszaki összletet vettem számításba, hiszen a teljesen v. jelentős 
részben karbonátos alaphegységben (Pantó G. 1968) a feltételezhetően alacsony 
koncentráció és a csekély porozitás miatt jelentős kalkofilelem-mobilizáció 
lehetetlen. A harmadidőszaki összlet ismert részének elvi szelvénye (Gyar
mati P .—Zelenka T. 1965) nagyszámú fúrás alapján készült. A legfontosabb 
6 képződmény lehetőség szerint ép mintáiból 1 — 1 átlagmintát készítettem,
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4. táblázat

melyek As- és Sb-tartalmát a MAFI-ban előzetes kémiai dúsítással kombinált 
színképelemzéssel határozták meg (4. táblázat). Az elvi szelvény vastagsági 
adataival számolva és a tómedence alatti harmadidőszaki kőzettömeg teljes 
As- és Sb-tartalmának kioldódását feltételezve az As még származtatható 
ebből, az Sb azonban már nem. Mivel a mélyfúrások adatai szerint a tóme
dence területén a fekükőzetek gyakran teljesen épek, vagy elbontásuk a tavi 
összleténél korábbi, a teljes As- és Sb-tartalom mobilizációja pedig valószínűt
len, a laterálszekréciós származtatás lehetőségét el kellett vetnem. Ezen az 
értékelésen az sem változtatna, ha ismernénk a teljes harmadidőszaki összlet 
As- és Sb-tartalmát és a tavi összlet megmintázása reprezentatív lenne. Bár 
ilyen ellenőrző vizsgálat a többi területre nem történt, a ritkaelem-paragenezis 
hasonlósága indokolja azt, hogy a laterálszekréció tagadását ezekre a terüle
tekre is kiterjesszem.

A mezozóos aljzatban kifejlődött régebbi ércesedés mobilizációja nem 
zárható ki teljesen, de a főleg karbonátos mellékkőzet miatt nem valószínű. 
A magmás eredet mellett szól, hogy a ritkaelem-j)aragenezisben a kalkofil- 
elemek közül csak a polimetallikus ércformáció elemei dúsulnak jelentősen, a 
Ni és Со nem.

A vizsgált ritkaelem-dúsulás legnagyobb valószínűséggel a feltételezett 
tavi üledékképződéssel közel egyidejű, magasra felnyomult savanyú intrúziók- 
ból származhat, melyre a helyenként észlelhető jelentős Be, W, illetve Cu, 
Mo, Sn, Zn dúsulás is utal.

A ritkaelem-Mhalmozódás kora

A részletesen tárgyalt tavi képződményeket általában felsőszarmata 
korúnak tekintjük, noha faunával ez nincs igazolva. A sárospataki Cinegés 
cinnabaritos kvarcitja alsószarmata korú (K u lcsár  L. 1968). A Tokaji-hegység
től Ny-ra a Cserehát területén mélyített Alsóvadász-1. sz. fúrás (1. ábra) alsó- 
szarmata rétegei között települő kvarcitrétegecske is jelentős As, Hg, Mo, 
Sb, W, Zn dúsulást mutat.

Ezek szerint az As, Sb dúsulással jellemzett ritkaelem-paragenezist létre
hozó hidrotermális működés kora a szarmata emeletre tehető.

31 M A F I Évi Jelen tés 1969. év rő l
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1. ábra. Felsőszarmata hidrotermális ércesedés elemindikációi a Tokaji-hegység környe
zetében (Mátyás E. térképének felhasználásával)

1 . Limnikus képződmények, 2. indikáció limnikus és 3 . vulkáni képződményekben, 4. limnikus képződmények
valószínű elterjedése

Fig. 1. Element indications of Upper Sarmatian hydrothermal-lacustrine ore minerali
zation in the Tokaj Mountains region. (Drafting was made on the basis of E. Mátyás’

map)
1. Lacustrine formations, 2. indications in lacustrine, and 3. volcanic formations, 4. probable distribution of

lacustrine formations

Ércprognózis

Teleptani szempontból értékelve a vizsgált ritkaelem-dúsulásokat, a tavi 
képződményekben az As és Sb abszolút, de különösen a klarkhoz viszonyított 
koncentrációja a többi kalkofil eleménél nagyobb. Valószínű, hogy a nagyobb 
klarkú, de kevésbé mozgékony Cu, Pb, Zn túlnyomó része a harmadidőszaki 
összlet mélyebb részén, esetleg még az alaphegységben vált ki és így a felszínre 
már az As és Sb túlsúlyával jellemzett oldatok jutottak ki.

Üj-Zéland, Kalifornia, Nevada földtanilag is hasonló, főleg hévforrás
üledékekben kifejlődött, As, Sb-vel jellemzett ritkaelem-dúsulásai epitermás 
,,láthatatlan5’ Au-érctelepekkel és jelentős Ag-koncentrációkkal kapcsolatosak, 
környezetükben viszont gazdaságos bányászattal elérhető polimetallikus érce
sedés nem ismeretes, noha a terület kutatói genetikai kapcsolatot tételeznek 
fel (pl. W eissberg, В. G. 1969). A nagyfokú hasonlóság miatt a Tokaji-
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hegységben a tavi képződményekben, illetve környezetükben szintén Ag—Au- 
dúsulás, esetleg ércesedés várható. Az előzőekben említett Ag-dúsulás melletti 
esetleges Au-dúsulásról a klark és a színképelemzési kimutatási határ rendkívül 
kedvezőtlen viszonya miatt — 10 '3g/t, illetve 20—30 g/t — sajnos semmilyen 
adatunk nincsen.
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RARE ELEMENT INDICATIONS IN THE HYDROTHERMAL- 
LACUSTRINE FORMATIONS OF THE TOKAJ MOUNTAINS

by

I. Vető

A lacustrine sequence overlying a volcanic one is to be found in several 
parts of the Tokaj Mountains. It consists of quarzite, siliceous mud, diatomite, 
pure clay, and redeposited rhyolite tuff. The sequence shows great variety on 
account o f the temporal and spatial changes of the material supply by both 
ascending solutions and in clastic form.

Spectral analysis of mostly drill core samples taken from the lacustrine 
sequence has revealed enrichment As, Hg and Sb by two orders of magnitude 
compared to their respective clarkes, while Ag, Pb and Zn are much less en
riched. Enrichment of Cu (0,16%) and Sn (0,01%) is also significant (Table 1) 
in some quartz samples.

There are important discrepancies between the individual sequences in 
regard to their rare element concentrations, as well as in the rare element 
distribution in the individual rock varieties within the same sequence. Ag, 
As, Hg and Sb enrichments are the highest in the quarzites and siliceous muds 
which are the richest in substances of hydrothermal origin, proving thus the

31*
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hydrothermal origin of these elements (Tables 2 and 3). This holds good for all 
investigated areas but Erdőbénye, where the rocks most affected by hot spring 
activities are poorer in rare elements than the intact rhyolite tuff.

Anomalous rare element contents may be due to magmatic or lateral 
secretion as well as result from the mobilization of a former mineralization. 
The high concentration of As and Sb in the lacustrine formations could not 
have been brought about by the leaching of the underlying Tertiary formations, 
taking into consideration the As and Sb content of the latter, their thickness 
and their lack of dissolution often observed in boreholes (Table 4.). Lateral 
secretion is also opposed by the fact that the rare element paragenesis is charac
terized by the elements of polymetallic ore mineralization; there is but a 
slight enrichment of Co and Ni, if any. It is unthinkable that the mobilization 
of significant chalcophilic elements could have taken place out of a Meso- 
Paleozoic basement composed mostly by carbonate rocks of rather low poro
sity. However, the mobilization of an earlier ore mineralization cannot be 
excluded, although, it is hardly conceivable in a mostly carbonate basement. 
Therefore, the rare element enrichment may have presumably originated from 
acid intrusions penecontemporaneous with the lacustrine sediments. So both 
the lacustrine formations and the hydrothermal activity are of Sarmatian age.

Since As and Sb are predominant among the chalcophilic elements also on 
an absolute scale, it is likely that Cu, Pb, and Zn, being less mobile, have mostly 
been precipitated in the deeper parts of the Tertiary sequence or even in the 
basement and perhaps only solutions characterized already by the predomi
nance of As and Sb could reach the surface. According to literature data, rare 
element assemblages enrich conld in As, Sb found in hot spring deposits are often 
connected with epithermal ,,in visible” Ag, and Au ore mineralization, while 
no polymetallic ore mineralization of economic value is known in their vici
nity. Ag enrichment is frequent in the lacustrine sequence or in its vicinity 
according to the author’s investigations, while there are no data on an eventual 
Au concentration, due to analytical difficulties.


