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1. Célkitűzések 

 

 Számos földtani, petrográfiai és ércteleptani munka készült a Recski Magmás és 

Érces Komplexum területéről. Ezen munkák sora az észak-magyarországi egységek 

nagyszerkezeti, üledékföldtani, üledékes- és magmás kőzettani leírásain alapszik, melyek 

az 1930-as évektől - napjainkig egyre fejlődő technológia mellett - a lehető legalaposabb 

megismerés felé haladnak (Telegdi Roth, 1937, 1951; Jaskó, 1946, Id. Gagyi-Pálffy et al., 

1971; Csillag, 1975, Csillag et al., 1980, Zelenka, 1977, Zelenka et al., 1983, Földessy, 

1975, Baksa, 1975, 1986; Baksa et al., 1980; Cseh Németh, 1975;  Szabó, 1985; Kisvarsányi, 

1988; Márton és Fodor 1995). 

 A 2000-es évek elejétől a bánya állagmegőrzésének felhagyása után és a 

Lahóca-hegy utolsó aktív kutatási időszakában új, a jelenlegi földtani ismereteken és a 

meglévő anyag-, és adatháttéren alapuló kutatási munka vette kezdetét, melynek során új 

módszerekkel, modern szemlélettel vizsgálták mind a környék tektonikai és kőzettani 

felépítését, mind pedig a telepcsoportban előforduló érckifejlődések némelyikét. Ezek 

mellett több értekezés foglalkozik a komplexum érceinek bányászati hasznosíthatóságával, 

illetve a műrevalóság megállapításával (Benedek, 2002; Földessy et al., 2002, 2004, 2008; 

Molnár, 2007; Molnár et al., 2008; Less et al., 2008, Takács, 2010; Takács et al., 2017; 

Arató et al., 2018). Ezen modern kutatások azonban eleddig nem tértek ki a karbonátos 

mellékkőzetben megjelenő, nem klsszikusan szkarnos, hanem ún. „metaszomatikus” 

karonát-helyettesítéses érctípus részletes leírására. 

 Ezen érctípus megismerésére Recsk esetében eddig korlátozott lehetőségek voltak 

csupán, hiszen az alapvetően Pb-Zn által dominált, a rendszer disztális részén elhelyezkedő 

érctelep-ércindikáció nem esett egybe a fő kutatási iránnyal, melynek célja a jóval nagyobb 

kiterjedésű rézporfíros, és az ahhoz szorosabban kapcsolódó szkarn érctest megismerése 

volt. Így az ércesedést harántoló fúrások mintáiból teljes kőzet kémiai mérések készültek 

ugyan 3 elemre (Cu, Zn, Pb), azonban a Cu fajlagosan alacsony koncentrációja miatt a 

további vizsgálatok hosszan perifériára szorultak. A fúrásokról természetesen részletes 

dokumentáció és makroszkópos mintaleírások állnak rendelkezésre, azonban ez az adat 

nem elegendő az ércesedés eredetének és esetleges jelentőségének pontos 

meghatározására.  

 Tekintve, hogy a világ más rézporfíros rendszereiben (pl. a Kordillerak területén, 

Macdonaldet al., 1986; Catchpole et al., 2015; Beaty et al., 1986, Megaw et al., 1988) ez 
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az érctípus is jelentős kutatási célpont, így megismerésének nem csupán geológiai, de akár 

gazdasági jelentősége is lehet. Ennek okán pontos ásványtani, szöveti, ásvány/kőzet 

geokémiai megismerése jelentős hiányt pótolhat. Tekintve, hogy ezen érctelep típust 

világszerte ezüsttartalma miatt is kutatják, az esetleges Ag-tartalmú ércásvány fázisok 

megismerése az ércben kulcsfontosságú lehet. A szöveti, ásványtani, és ásványkémiai 

vizsgálatokon túl a fluidzárvány-mikrotermometriai mérések az ércesedés és ez által a 

teleptípus kialakulásának alaposabb megismeréséhez nyújthatnak támpontot, hiszen, mint 

az ismert a Recski Érces Komplexum területén világszerte majdhogynem egyedülálló 

módon a rézporfíros s szárazföldi vulkáni hidrotermás rendszer valamennyi tagja 

megjelenik, legalább indikáció szintjén (Molnár et al., 2003, Molnár, 2007)). 

 Így dolgozatommal, mely a karbonát-helyettesítéses érctelep típus egy 

„iskolapéldájával” foglalkozik, a fent vázolt űr betöltéséhez szeretnék hozzájárulni. 
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2. Kutatás-, és bányászattörténet 

 

 A recski ércelőfordulás megismerésének kezdete a XVIII. század közepére tehető. 

Ekkor írták le elsőként Parád keleti részén a fehérkői timsós forrást. Ezt követően a 

gyógyvizek országos összeírását követően az 1770-s években timsóbányászat folyt a 

területen, mely mellett megkezdődött a réz és ezüst utáni kutatás is. Számos kisebb táró 

létesült ekkortájt (Barbara-, József-, Szentháromság-táró), azonban az érctermelés ezekben 

a tárókban 1790-re abbamaradt (Földessy et al., 2002 és a benne található hivatkozások).  

 Az érckutatás következő – és immár eredménnyel szolgáló – fázisa az 1800-as évek 

közepére tehető. Ekkor hajtották a Fehérkő oldalába azokat a tárókat, amik akkor a Parád-

Mátrai, valamint Egyességi Bányatársulatok kezelése alatt álltak. Az érckutatás talán 

legfontosabb eseménye a bányászat beindításának szempontjából az, hogy a Parád-Mátrai 

Bányatársaság által a Lahóca-hegyen kihajtott Alsó-, Középső-, és Felső- György tárókban 

harántolták a ma I. tömzsnek nevezett, HS típusú, enargit-luzonitos érctestet (Földessy et 

al., 2002 és a benne található hivatkozások). 

 Ezt követően több bányavállalat végzett érckutatást, vagy -termelést a területen, 

azonban ezek a próbálkozások rendre kudarcba fulladtak a dúsérces tömzsök gyors 

kibányászását követően. Az 1800-as évek második felében kutatóvállalatok, hazai, 

valamint ritkábban külföldi tőke bevonásával megtalálták a II., és VI. tömzsöt. Később 

aztán, az I. világháború alatt, valamint röviden azt követően is, aktív bányászat folyt a 

Lahóca-hegyen. Ekkor találták meg a III. tömzsöt, valamint az aranyban gazdag, főként 

piritet tartalmazó ún. „kékpalát”(Földessy et al., 2002 és a benne található hivatkozások). 

 A további kutatás és a lahóca-hegyi bányászat fellendülését az hozta el, hogy az 

1920-as Trianoni-békeszerződés során elcsatolták a legfőbb bányavidékeket, így a Magyar 

Kincstár az új határokon belüli bányászati lehetőségeket keresett. Így 1926-ban 

megvásárolták a bányát, és az akkori lehető legmodernebb eszközökkel felszerelt 

mintaüzemet hoztak létre a Lahóca-hegyi ércelőfordulásnál. A bánya készletei 1947-ben 

kimerülni látszottak, így működését kutatóüzemként folytatta tovább. Az 1947-51 között 

folyó kutatások – id. Gagyi Pálffy András és Pantó Gábor vezetésével– az addig ismert 

ércvagyon megnövelését, valamint az ércesedés határainak megismerését célozták, mely a 

Parádfürdő környéki ércindikációk megismerését eredményezte (Gagyi Pálffy, 2002). 

 Az 1947-51-es kutatás nyomán egy nagyobb léptékű kutatási projekt beindításának 

gondolata fogalmazódott meg, az agyagásványosodott, kovásodott, piritesedett átalakult 
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kőzetek nagy elterjedése ugyanis egy regionális léptékű ércesedés jelenlétére utaltak. 

(id. Gagyi Pálffy et al., 1971). 

 Az 1950-es évek végétől meginduló nagy mélységű fúrási program 1959-ben Pb-Zn 

ércindikációkat harántolt a Lahóca-bánya térségében (Rm-5), majd 1965-től a fúrások 

Parád irányába való kiterjesztésével már csupán két évet kellett várni a mélyszinti 

rézporfíros ércelőfordulás megtalálására (Rm-16, 1967). Ezt követően 132 db egyenként 

1200 méter mélységű vertikális fúrást mélyítettek le, melyek az ércesedés központi részén 

250x250, a távoli részeken 500x500 m-es négyzetháló szerint lettek kijelölve. Ezen 

mélyfúrások nagy tömegű Cu és azt körülvevő Zn, Pb-Zn ércesedést tártak fel 500-1200 m 

mélységközben (Gyagyi Pálffy, 2002). 

 A fúrási program zárultával, 1970-ben megkezdték két, egyenként 8 m átmérőjű, 

1200 méter mély kutatóakna létesítését. Ennek célja nem csupán az érctest alaposabb 

megismerése volt, hanem az leendő bányaművelési nehézségek megismerése, valamint az 

esetleges későbbi bányászati infrastruktúra alapjainak megteremtése. Így nem volt szükség 

az érctest alaposabb statisztikai felméréséhez az ércesedést fedő 5-700 méter vastag meddő 

rétegsor átfúrásához, hanem a lemélyített aknákból elágazó oldalvágatokból indított 200 

méteres fúrásokkal vizsgálták meg az ércesedést. 1971-1982-ig a későbbi bányaművelésre 

készülve megkezdték a nagy intenzitású bányászatot kiszolgáló létesítmények tervezését és 

felépítését, így a modern bányászathoz szükséges infrastruktúra mintegy negyede az aknák 

mélyítésével egy időben rendelkezésre állt. A bánya megkutatását 1982-ben leállították a 

költségvetési keret hiánya miatt, így a bánya művelése helyett az állagmegóvás vált a fő 

feladattá. Ezen állagmegóvási munkák 2000-ben leálltak, így a kutatóaknákat és a 

keresztvágatokat víz árasztotta el (Gagyi Pálffy, 2002). 

 A kutatási program azonban sikeresnek mondható, még a bányászati létesítmények 

és a mélyszinti kutató bányatérség felhagyását figyelembe véve is. A területen mintegy 

12 km
2
-en 130 mélyfúrás, összesen 155 277 m hosszban került lemélyítésre a felszínről, 

valamint további 552 db mélyszinti vágatból indított fúrás készült, melyek teljes hossza 

87 586 m. Ezeken felül 1981-ig létrehoztak két, 1200 m mélységű vertikális kutatóaknát, 

valamint 8 977 m hosszúságú feltáró és kutató vágatot, melyeknek köszönhetően részletes 

adattári információ áll rendelkezésre az ércesedés jelentős részéről (Gagyi Pálffy, 2002). 

 A mélyszinti kutatás és állagmegőrzés lezárásával egy időben, valamint a bánya 

bezárása után is történt a területen aktív kutatás, azonban ezek főként a Lahóca-hegyi 

ércesedést célozták. Így 1991-ben az Enargit Kft, majd partnerként a Rhodes Mining Ltd. 

végeztek újabb felszíni és mélyfúrásos (71 fúrás) vizsgálatot. Ennek része volt modern 
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geokémiai és geoelektromos méréssorozat is, mely a Lahóca-hegy és Parádfürdő környéki 

epitermás arany telepek részletes megismerését célozta. Ezen kutatás eredményeként 

2,2 g/t átlagos arany tartalom mellett (1,0 g/t határértékkel) 7,4 Mt készletet állapítottak 

meg a Lahóca-hegy központi részén. A kutatás eredményessége ellenére bányászati 

tevékenység továbbra sem történt a területen (Takács, 2010).  

 Természetesen napjainkig is zajlik kutatási tevékenység a területen, így több cég 

részt vett korábban mért adatok újraelemzésében, valamint akadémiai kutatásoknak is 

fontos célpontja a terület. 2002 óta számos szakdolgozat és publikáció foglalkozott a 

Recski Érces Komplexum képződményeivel (Benedek, 2002; Földessy et al., 2002, 2004, 

2008; Molnár, 2007, Molnár et al., 2008; Less et al., 2008, Takács, 2010; Fehérvári, 

2011; Fekete, 2012; Arató et al., 2018). 

A téma aktualitását kiválóan jelzi a recski bányatelkek hasznosítására 2018 

októberében kiírt állami tender is mely azonban eredménytelenül zárult. (http://cmi-

capital.com/blog/?p=1608, http://www.mnv.hu//data/cms1524119/Call_for_Tender.pdf) 

Ezek a kutatások azért fontosak, mert nemcsak modern kutatói eszközparkot felhasználva 

tudnak új eredményeket felmutatni a területről, hanem a modern, ma ismert teleptani 

modelleket is alkalmazzák, ami hiánypótló az ércesedés vizsgálata szempontjából. Mivel 

azonban a fent említett publikációk, kéziratok döntően az epitermás és részben a 

rézporfíros rendszerrel foglalkoztak, jelen dolgozat a karbonátos helyettesítéses Pb-Zn 

ércesedés kutatásával és alapos leírásával hiánypótlónak tekinthető. 

 

  

http://cmi-capital.com/blog/?p=1608
http://cmi-capital.com/blog/?p=1608
http://www.mnv.hu/data/cms1524119/Call_for_Tender.pdf
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3. Minták és vizsgálati módszerek 

 

 A dolgozatban tíz a Recski Érces Komplexum teleptani és szerkezetföldtani 

vizsgálatára mélyített 1200 méteres mélységig hatoló fúrásból származó, összesen 32 

mintát (28 fúrómag-szakasz, 29 felületi és vékonycsiszolat),(3. melléklet) vizsgáltam (Rm- 

34, 60, 61, 63, 64, 70, 71, 72, 87, 113). Ezek a fúrásokból tematikusan kiválasztott 

szakaszok, vagy a Recski Ércbányák lelőhelyi etalongyűjteményi mintái. A minták 

szelvény mentén lettek kiválasztva, mely szelvény az ÉNy-DK-i csapású magmás intrúzió 

mellékkőzetét hivatott vizsgálni (1., 2. melléklet). A minták egy korábbi el nem készült 

szakdolgozat anyagát képezték, így voltak már korábban elkészült vékonycsiszolatok, 

felületi csiszolatok, valamint mérések is a dolgozathoz. A dolgozathoz elkészült mérések 

eleddig semmilyen más tudományos munkában nem kerültek felhasználásra.  

 A mintákat későbbi vizsgálatok kijelölése, valamint elsődleges információszerzés 

végett makroszkópos leírás alapján kategorizáltam. Ezt követően valamennyi 

perspektivikus darabból vékonycsiszolatot készítettem. Mivel valamennyi vékonycsiszolat 

esetén fontos volt, hogy petrográfiára és fluidzárvány mikrotermometriára egyaránt 

alkalmas legyen, így a mintákból megközelítőleg 2,5x5 cm-es darabokat jelöltem ki, 

melyeket alacsony fordulatszámú gyémánt vágókoronggal vágtam el, hogy a kőzet a lehető 

legkevesebb károsodást szenvedje. Az összes csiszolat mindkét oldalán polírozott, 150-

200 µm vastag, üveglemezre leoldható ragasztóval felragasztott vékonycsiszolat. 

 

3.1. Mikroszkópi petrográfia 
 

 A leírások célja a makroszkóposan már ismert, azonban eddig részleteiben le nem 

írt érctípus alapos, mindenre kitérő ásványtani és ércszöveti leírása. A leírásokhoz az 

Ásványi Tanszék optikai laboratóriumában található Olympus CH-2 típusú, Olympus 

hosszú gyújtótávolságú objektívekkel szerelt reflexiós és áteső fényű polarizációs 

mikroszkópot használtam. A vizsgálatok során a reflexiós szöveti fényképeket az 

Ásványtani Tanszék 00-705 Optikai laboratóriumában, Nikon Alphaphot YS2 

mikroszkópra szerelt Olympus C-5060 Wide Zoom digitális fényképezőgéppel 

készítettem. 
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3.2. Fluidzárvány petrográfia és mikrotermometria 

 

 A kőzetekben megjelenő kvarc és szfalerit ásványokat létrehozó anyaoldat 

csapdázódási hőmérsékletének, sótartalmának meghatározásához az ásványokban 

megjelenő fluidzárványok petrográfiai és mikrotermometriai elemzésére volt szükség. 

Ezen vizsgálatokat az Ásványtani Tanszék Fluidzárvány laboratóriumában végeztem, 

hosszú gyújtótávolságú objektívekkel szerelt Olympos BX 51, valamint Olympus BH-2 

típusú mikroszkópokon, melyre Linkam FT-IR 600 típusú fűthető-hűthető tárgyasztal volt 

felszerelve. A fluidzárvány mikrotermometriai mérések lehetséges mérési 

tartománya -196 °C – 600°C-ig terjed, mely tartományon alacsony hőmérsékletek esetén a 

mérési pontosság ± 0,1 °C, míg magas hőmérsékletek felé tolódva legfeljebb ±1 °C. A 

műszer kalibrálását szintetikus fluidzárványok vizsgálatával végezték. 

 

3.3. Pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálatok és kémiai elemzések EDX 

rendszerrel 
  

 A petrográfiai leírások kiegészítésez, mind szöveti mind ásványtani információ 

nyeréséhez pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok végzése volt szükséges. A mérések 

lebonyolítása a Kőzettan - Geokémiai Tanszék Elektronmikroszkóp laboratóriumában 

felszerelt AMRAY 1830i, EDAX+Moron típusú, INCA standardmentes energiadiszperzív 

rendszerrel szerelt elektronmikroszkóppal történt. Valamennyi kémiai elemzés 20kV 

gyorsítófeszültséggel készült, a mérési idő 100s volt, a vizsgálatokat a polírozott, 

petrográfiai vizsgálatokra és fluidzárvány mérésekre is használt csiszolatokon. 

3.4. Raman-spektroszkópia 
 

 A Raman-spektroszkópos mérések az ELTE TTK Központi Kutató és Műszer 

Centrum 0-704-es szobájában felszerelt Horiba Scientific LabRAM HR típusú, 532 nm 

Nd:YAG frekvenciakétszerezett DPSS lézerrel, Andor IDUS CCD detektorral és Olympus 

BXFM nyílt mintaterű mikroszkóppal szerelt Raman-spektroszkóppal készültek. A 

mérések célja a fluidzárványok nem azonosítható fázisainak, valamint egyes optikai 

tulajdonásgok alapján fel nem ismerhető szilárd zárványok meghatározása volt. 
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4. Földtani felépítés és elhelyezkedés 

 

Az érces komplexum névadó települése, Recsk, a Mátra északkeleti hegylábánál húzódik. 

A magmás és hidrotermásan átalakult összlet azonban kiterjed Parád, valamint 

Mátraderecske települések körzetébe is. A komplexum felszíni képződményei É 47,92° K 

20,07° koordináták környékén bukkannak elő.  

 

4.1. Regionális szerkezetföldtani elhelyezkedés 

 

Magyarország legjelentősebb szerkezeti zónája, a mintegy 300 km hosszú, 

megközelítőleg 30 km széles, alapvetően oldaleltolódásos tektonikával jellemezhető 

Periadriai-Balaton-Darnó vonal.  

E mentén találhatók a paleogén vulkáni ív magyarországi előfordulásai. Így a 

Velencei-hegységben Nadap és Pázmánd környékén, illetve a Mátra északkeleti részén, 

felszínen, valamint fúrásban a Zala-medencében (MOL kutatófúrás A1-6, B1-6, C1-3), a 

Budai-hegységben (Ci-2, Bö-1), valamint a Pesti-síkság déli részein (Úh-1, Si-1, Bu-2,-3) 

észleltek gyakran hidrotermásan erősen felülbélyegzett, eocén-oligocén korú magmás 

képződményeket (Benedek, 2002). Ezeket jelentős részben erősen átalakult, rétegvulkáni 

összlet alkotja, melyek felszíni részében változatos epitermás, míg mélységi kőzeteiben – 

amennyiben ismertek ilyenek – Cu±Au±Mo porfíros ércesedés jelenhet meg. Ezen ív 

legészakabbi tagja a vonal mentén a Recsk településről elnevezett, intúrziókból, valamint 

effuzivumokból felépülő mintegy 30 km
2
-n elterülő komplexum (Benedek, 2002, Csillag et 

al., 1980, Zelenka et al., 1983, Molnár, 2007, Földessy et al., 2008). A Periadriai-vonal 

mentén Magyarországtól nyugatabbra nem ismertek rézporfíros, valamint epitermás érces 

rendszerek a paleogén magmatizmushoz kötődően, mivel az Alpok gyors kiemelkedése 

miatt bekövetkező intenzív és mély lepusztulás ezeket nagy valószínűséggel eltüntette 

(Molnár et al., 2003, 2008). 
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A magmás és érces komplexumok az Adriai-, és Európai-lemez közötti szin-, és 

posztkollíziós magmás ívhez tartoznak, így a magyarországi paleogén öv egy kiszökött 

egységnek tekinthető (Molnár et al., 2008, Takács, 2010). A kiszökés a két lemez ferde 

kollíziójához köthető, mely ÉK-i irányú kimozdulást és rotációt eredményezett 

(Fodor et al., 1998). 

A rézporfíros ércesedés az esetek döntő részében szerkezetileg kontrollált módon, 

gyakran tektonikus kontrollal rendelkező intrúzióban jelenik meg (Sillitoe, 2010). A 

Periadriai-vonal mentén elhelyezkedő magmás és érces rendszerek sem jelentenek kivételt 

1. ábra: A Recski érctelep regionális szerkezetföldtani elhelyezkedése (balra) és tektonikai 

fejlődéstörténete (jobbra) (Fodor et al., 1999, Takács et al., 2017) 
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ez alól. A recski komplexumban az érces rendszer keleti határát élesen meghatározza a 

település keleti részén húzódó ÉÉK-DDNy csapású Darnó-zóna. Ehhez hasonló irányú 

nagyszerkezeti elemek jellemzik az komplexum egészét, valamint a sekély mélységi diorit-

kvarcdiorit intrúzió vergenciája is ÉK-DNy-i. A rendszer nyugati határa a Darnó-vonallal 

közel párhuzamos, hasonlóan fiatal törés, míg a képződmény északi és déli határa nem 

ismert. Az ÉK-DNy-ias törések, melyek meghatározóak, a Darnó-zónával párhuzamosak, 

valamint megjelennek még a komplexum területén ezek Riedel-töréspárjai is, melyek 

jellemzően NyÉNy-KDK, ÉNy-DK, valamint É-D csapású síkok lehetnek (Molnár et al., 

2008). 

A recski magmás összlet fő szerkezeti határvonalait meghatározó Darnó-zóna 

mintegy 8-10 km szélességben, 200 km hosszan húzódik ÉÉK-DDNy-i irányban – irányát 

és főként jobbos oldaleltolódásos jellegét tekintve – a Periadriai-Balaton vonal 

folytatásaként a Mátra és a Bükki-egység válaszvonalaként (Zelenka et al., 1983). A 

legfiatalabb kőzet, melyet a törések érintenek, a badeni korú Mátrai Andezit (Zelenka et 

al., 1983). A törésrendszer genetikáját tekintve számos spekuláció és modell alakult ki az 

1940-es évektől, amikor felismerték a Darnó-hegy oldalában húzódó törést, majd 

törészónát. Telegdi Roth (1937, 1951), Jaskó (1946), Zelenka (1977) és Zelenka et al., 

(1983) alapján a modell fejlődése a következőképpen alakult: 

 Felismerik a Darnó-törést, a Darnó-hegy nyugati oldalában, mint a bükki-típusú 

aljzatot határoló nagyszerkezeti vonalat (Telegdi Roth, 1937). 

 A törés későbbi vizsgálata során észreveszik, hogy a Telegdi Roth Károly által 

talált törés egy nagyobb töréssorozat része, melyek szélesebb sávban fordulnak elő 

(Jaskó, 1946). A sorozat szélessége ugyan a Darnó-hegy magasságában csupán pár 

száz méter, azonban észak felé haladva a zóna legyezőszerű szétnyílását lehet 

megfigyelni. Három elmélet volt ekkor a törésrendszer létrejöttére: 

1. Többszörös függőleges, változó előjelű elmozdulás hozta létre a zónát 

2. Vízszintes nyírás hozta létre a látható szerkezetet 

3. Pikkelyes feltolódások hozták létre a zónát 

 A zónával kapcsolatban a takarós szerkezetekkel való keletkezés lehetősége is 

felmerült, melyeket utána a miocén során normál vetős tektonika bélyegzett felül 

(Telegdi Roth, 1951). 

 Napjainkra sem pontosan ismert a teljes Darnó-zóna genetikája, máig is több 

elmélet-elképzelés létezik, miként keletkezhetett. Egyes modellek (Zelenka et al., 
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1983) szerint lehetséges többféle töréses redős modell, így antiklinális sasbérc, 

monoklinális, vagy szimmetrikus fekvőredő egyaránt. Valamennyi modell azon az 

elképzelésen alapul, mely szerint a zóna nem értelmezhető mezozoikumi 

határszerkezetként, a törések a zónában több generációsak, különböző 

periódusokban más-más tektonikával jellemezhető a zóna.  

 Míg a paleogén során főként jobbos, vagy balos oldalelmozdulásként szokták 

értelmezni a töréseket, addig a neogén során balos és feltolódásos tektonikai 

rezsimet feltételeznek. A középső miocén során a már korábban is elképzelt 

(Telegdi Roth, 1951) extenziós fázis normál vetős tektonikáját gondolják 

dominánsnak (Zelenka, 1977, Zelenka et al., 1983, Márton és Fodor 1995). 

 

4.2. Magmás fejlődéstörténet 

 

 A Recsk település mellett és alatt húzódó magmás képződményeket, azonos 

genetikájúnak gondoljuk a Periadriai-vonal mentén található több, hasonló korú (felső 

eocén – oligocén) mészalkáli intrúzív és vulkáni képződménnyel. Noha a magmás 

kőzeteken széleskörű radiometrikus kormeghatározást végeztek, melyek rendre 36-26 Ma 

közti koradattal zárultak, a mérések átlaga pedig megközelítőleg 30 millió év, a Zalai-

medencében rétegtani alapon a kőzetek eocén kora is elfogadott (Bendek, 2002). A kőzetek 

geokémiai jellemvonásai és nyomelem eloszlása a zónában a posztkollíziós magmás 

tevékenységnek felel meg (Bendek, 2002). 

 A képződmény korát Recsk környékén a rétegvulkáni sorozat tengeri üledékekkel 

való együttes megjelenése miatt priabonai (37,8-33,9Ma) időszakra szokták tenni (a 

Nummulites fabiani megjelenése alapján, Földessy, 1975), melynek megfelel a magmás 

kőzetekben mért 37±10 Ma kor is (Baksa, 1975). Modern mérések a rendszer termális 

fejlődése alapján a magmás és hidrotermás események korát 31,5-29,5 Ma korra teszik, 

melynek frissebb K-Ar 36-27 Ma mérések is megfelelnek (Arató et al., 2018, Less et al., 

2008, Földesy et al., 2008). Ezzel részint egyetértésben a rétegvulkáni összlet egy részét 

oligocén korúnak gondolják (Földessy, 1975, Benedek, 2002). A magmás képződmények 

eocén-oligocén üledék alól bukkannak felszínre (Nagymarosy, 1990), fedőkőzetként a 

terület déli részén a miocén korú Mátrai Andezit Formáció szolgál. 

A magmás kőzetek befogadó kőzeteként és feküjeként leggyakrabban triász 

karbonátos és pélites üledékes kőzetek szolgálnak. Ezen kőzetek kora ladin-karni, azonban 
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az érckutatás során nem végeztek pontos sztratigráfiai tagolást. A triász üledékes 

kőzetösszletet mészkő, dolomit, agyagpala és tűzköves karbonátos kőzetrétegek 

váltakozása adja. Míg a triász kőzetösszlet egyértelműen az alaphegység részét alkotja, 

addig a Nummulites fabianiit is tartalmazó kora-priabonai üledékek helyenként a 

komplexum legidősebb effúziv kőzetei közé települnek (Baksa, 1983, Földessy et al., 

2008,). 

 Benedek (2002) mérései (F/Cl) koncentrációkra kiömlési és mélységi magmás 

kőzetek amfibol és biotit kristályaiban, a Zalai-medencében azt az elképzelést erősítik, 

hogy az intruzív és effuzív magmatizmus két eltérő fázisban, valamelyest eltérő tektonikai 

körülmények között ment végbe. A vulkáni sorozat kőzeteinek keletkezését egy 

tektonikailag aktív időszakra teszik, kiterjedt vető-, és törésrendszerekkel, míg az intrúziók 

létrejötténél csekélyebb szerkezeti aktivitást feltételeznek (Földessy et al., 2008).  

 A teljes magmás komplexum a Darnó-zóna területére esik. A kőzetek felszíni 

kibukkanásai egy észak felé nyíló háromszög alakú ablakot formálnak, melyet oligocén 

üledékes, valamint miocén vulkáni kőzetek szegélyeznek. A vulkáni kőzetsorozatot három 

fő fázisra osztják (Földessy et al., 2008): 

1. Jelentős vastagságú, nagyrészt tenger alatt képződött láva és 

hialoklasztit kőzetsorozat (A2) 

2. Szárazföldi rétegvulkáni kőzetsorozat (A1Q) 

3. Szárazföldi lávakőzetek, sekély mélységi kőzetek (lakkolitok, telérek, 

breccsatelérek, kürtők) (A3, A3Q, UA3) 

A vulkáni tevékenység kezdetét tengeraljzati medencét kialakító tektonikai eseményekkel 

egyidősnek gondolják. A képződmények térbeli elhelyezkedése alapján a vulkáni 

tevékenység fokozatosan áthelyeződött ÉK-i irányba, mely a vulkáni anyag sekélyebb 

tengerbe, majd szárazföldre helyeződésével járt. Erre utal, hogy a tenger alatti effuzívum 

vastagsága DNy-on a legnagyobb, meghaladja az 1000 m-t. Az első fázis vulkáni összlete 

tehát ÉK-felé elvékonyodik, majd tengeriből fokozatosan szárazföldi jelleget vesz fel. A 

sekély mélységi és vulkáni tevékenység végét a terület legészakibb részén megjelenő 

telérek, kürtők, nagyobb lakkolitok jelentik (Földessy et al., 2008) 

 Az érckutatás során megállapított négy kiömlési és három mélységi-sekélymélységi 

fázis közül a magmás és vulkáni tevékenység kezdetét az A2 tenger alatti kiömlési sorozat 

jelenti. Ennek kőzetei főként peperitek, hialoklasztitok. Erre az A1Q szárazföldi 

rétegvulkáni kőzetek települnek, melyekkel egy időben kevés, sekély mélységű intrúzív 

kőzet is megjelent. Erre az A1 fázis lávakőzetei és sekély mélységi kőzetei következnek. A 
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záró kiömlési fázis, melyet legalább két különböző kitörési eseményhez kötnek az UA jelű. 

A kiömlési kőzetek valamennyi esetben változatos intermedier képződmények, így 

hornblende-, hornblende-biotit, piroxén-hornblende-biotit andezitváltozatok, valamint látit 

is megjelenik a rendszerben. (Földessy et al., 2008)  

 A sekély mélységi – szubvulkáni – szint kőzetei összetételükben megegyeznek a 

kiömlési változatokkal. Ezen magmás képződmények egyaránt megjelenhetnek a korábbi 

vulkáni fázisok kőzeteiben, valamint a fekü triász, vagy eocén üledékes sorozatában. 

Legjellemzőbb megjelenési formáik kis átmérőjű kürtők, sekély lakkolitok, dómok, 

diatréma breccsatelérek, vagy keskeny telérek. A szubvulkáni testek gyakran egyes (HS, 

IS/LS) érctípusok befogadó kőzeteként szolgálnak (Földessy et al., 2008, Takács, 2010). 

 A mélységi intruzív kőzeteket eleinte szubvulkáni andezit intrúzióként írták le, 

azonban részletesebb petrográfiai elemzést követően a mélységi magmás kőzetrendszerbe 

sorolták ezeket. Alapvetően három fázist különítenek el radiometrikus kor szerint, melyek 

kőzettani alapon való elkülönítése nem minden esetben lehetséges. Ezen kőzetek az A3 

jelű porfíros diorit, A3Q jelű porfíros kvarcdiorit, valamint az ezeket harántoló kései UA3 

jelű kvarcdiorit. Ezen kőzetek alaposabb vizsgálata során egyértelmű szöveti különbségek 

mutatkoztak a sekély mélységi kőzetektől (Baksa, 1986, Földessy et al., 2008). 

  

4.3. A Recski Magmás Komplexum érctelepeinek jellemzése 

 

 Recsk felszíni és mélyszinti képződményei sok szempontból tekinthetők egy 

„tökéletes” képződménycsoportnak a rézporfíros rendszerekről alkotott általános modell 

alapján (Sillitoe, 2010). A komplexum területén a mélyszinti diorit-kvarcdiorit anyagú 

intrúziót ért átalakulás és a benne felfedezett mintegy 110 Mt (0,96 % Cu, 0,8 ppb Au 

mellett) készlettel bíró műrevaló rézporfíros érc adja a komplexum központját 

(Molnár, 2008). Közvetlenül ezt övezően, nem köpenyt alkotva, inkább lencse, vagy 

foltszerűen dús érces Cu, Cu-Zn és Fe-szkarn helyezkedik el, melyet a távolabbi részeken 

karbonát-helyettesítéses érc szegélyez. A felszín felé haladva a karbonát-helyettesítéses érc 

vertikális polimetallikus erei jelennek meg, majd hidrotermás breccsákban, valamint a 

Lahóca-hegy diatréma breccsájában, epitermás HS és Parádfürdő környékén IS/LS típusú 

Cu-Au, valamint Ag-Cu érc jelenik meg (Molnár et al., 2003, 2008). Így gyakorlatilag a 

modellben jelzett valamennyi érctípus előfordul, gyakran műrevaló minőségben. Az 

egyedüli elem, mely csak indikáció szintjén ismert, a gyakran a rézporfíros rendszer 
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legtávolabbi részeihez kötött, üledékes befogadó kőzettel jellemzett ún. Carlin-típusú arany 

telep, mely az Rm-118-as fúrásban, a telep központi részétől mintegy 5 km távolságra 

jelenik meg 0,34 g/t maximális Au koncentrációval (Földessy et al., 2004, Korpás et al., 

1999, Korpás és Hofstra, 1999). 

A területen a 70-s évektől publikált kutatási munkák hét alapvető érctípust különítenek 

el, melyeket alább genetika alapján csoportosítva mutatok be (Földessy és Szebényi, 2008; 

Szabó, 1985; Baksa et al., 1980; Cseh Németh, 1975; id. Gagyi-Pálffy et al., 1971, Takács, 

2010, Molnár et al., 2003, 2008). Ezen érctípusok: Cu-Au (Zn-Pb-Fe) magas szulfidizációs 

fokú (HS), Cu-Ag-Au (As-Pb-Zn) alacsony/közepes szulfidizációs fokú (LS/IS) epitermás; 

Pb-Zn-Ag (Cu-Fe) vertikális, és horizontális karbonát-helyettesítéses, Cu-Au (Mo) 

rézporfíros, Cu-Au szkarn, Zn-Cu-(Fe) szkarn érctelepek. 

Ezen érctelepek létrejöttét azonban érdemben három fő ércesedési szakaszhoz, 

illetve azok egymásra való felülbélyegző ráhatásához köthetjük (Baksa, 1986). 

2. ábra: A Recski Magmás Komplexum érctelepei ÉK-DNy-i irányú keresztszelvényen. A 

szelvényen jól kivehető az ércesedés központját jelentő Cu-Mo-(Au) porfíros és az ehhez 

közeli szkarn érctest, valamint a felszínhez közeli epitermás, és a karbonátos mellékkőzetben 

megjelenő karbonát-helyettesítéses érctípus is. (Molnár, 2018) 
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1. Pre-hidrotermás szakasz: a magmás test és mellékkőzet kontaktusán a 

metaszomatikus hatásra széles 150-200 méteres szkarn zóna alaul ki, 

melyben magnetit szkarn telep keletkezik. 

2. A porfíros diorit intrúzió hidrotermás tevékenységéhez kötődő 

érctelepek keletkezése: Karbonát-helyettesítéses (Cu)-Pb-Zn-(Ag)+pirit 

érc köpeny és kürtő típusainak létrejötte, a Cu-Fe-Zn szkarn ércesedés, 

valamint a Cu-Au-(Mo) rézporfíros telep keletkezése köthető ehhez a 

fázishoz. 

3. A későbbi magmatizmus fluidáramlásának remobilizációs folyamatai 

által létrehozott érctelepek: HS és LS/IS Cu-Au-Ag (Fe-Zn-Pb) 

epitermás telepek létrejötte az átalakult rétegvulkáni kőzetekben. 

Az ércesedés esetében gyakran használnak mára már elavult, vagy a modern 

szakirodalom által meghaladott szakkifejezéseket, így az ércesedés fázisait leíró 

munkákban a karbonát-helyettesítéses érctelep metaszomatikusként került leírásra (Baksa, 

1986, Földessy et al., 2004), míg másutt, noha a telep fáciesének leírása kiváló, a 

megnevezés metszomatikus-hidrotermális (Csillag, 1975). Kisvarsányi (1988) az első aki 

felsimerte a teleptípus sajátságait a meglévő leírások és analógiák alapján. Jelen munkában 

az ércesedést következetesen a ma elfogadott nevezéktan szerint „karbonát-helyettesítéses 

érctelep” névvel illetem. 

 Az ércesedés központi részének főként a diorit intrúzió kupolazónájában, és az 

afölötti andezittelérekben, aposzkarnban és triász üledékes aljzatban megjelenő rézporfíros 

ércesdést tekinthetjük. Az ércesedés jelentős része a kvarc-szericit átalakuláson átesett, 

intruzív kőzetekben jelenik meg, azonban a propilites átalakuláson átesett, valamint 

teljesen átkovásodott kőzetek is tartalmazhatnak porfíros ércet jelentősebb mennyiségben. 

Az ekörül húzódó Cu-Fe szkarn jelenti a szkarn ércesedés belső zónáját, melyre a távolabbi 

endoszkarn és exoszkarn részeken Zn-Cu-(Pb) szkarn követezik (Csillag, 1975). A 

rézporfírosan ércesedett intúzió és a Cu-Fe szkarn esetében fontos megjegyezni, hogy a Cu 

mellett mindkettő érctípusban jelentős (0,77-1,52 g/t) Au tartalmat állapítottak meg 

(Földessy et al., 2004). A rézporfíros és szkarnos ércesedés 700-1000 méteres 

mélységközben helyezkedik el jellemzően, a legsekélyebb részeken is a felszíntől mintegy 

500 m-re lehet ehhez kapcsolódó átalakulást megfigyelni (Csillag, 1975). 

  A szkarnos érctelepet nem teljes terjedelmében, inkább lokálisan, a karbonát-

helyettesítéses teleptípus érctestei koszorúzzák. Ezek megjelenése egyaránt lehet 

sztartiform – köpeny, vagy vertikális-kürtő. Ezen érctelep esetén is megfigyelték a 
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szkarnhoz közelebbi zónák rézben való viszonylagos gazdagságát, míg a távolabbi, vagy a 

vertikális erek apikális részére eső ércesedés inkább Pb-Zn dominálttá válik (Baksa, 1986, 

Molnár et al.; 2008).  

 A felszínhez legközelebb eső érctípusok az epitermás érctelepek, melyek Cu-Au-

Ag-As-Zn-Pb elemasszociációval jellemezhetők. Az epitermás ércesedésben több helyen 

zajlott aktív bányászat, így a recski Lahóca-hegy, és Lejtakna-hegy epitermás HS Cu-Au 

ércében, valamint Parád környékén több kisebb táróban epitermás LS/IS Ag-Cu ércet 

termeltek (Takács, 2010). 

  

4.4. A karbonát-helyettesítéses érctelep jellemzése  

id. Gagyi-Pálffy et al.,(1971) alapján 

 

4.4.1. Befogadó kőzet 

 

 Az érctelep befogadó kőzet szempontjából kevéssé változatos, a mivel az 

dominánsan karbonátos, kora ladin-karni. Az üledékes sorozatot 7 nagyobb egységre 

tagolták: alsó agyagpala, dolomit, mészkő; középső dolomit; valamint felső mészkő, 

dolomit és agyagpala. Ennél pontosabb tagolást az érckutatás során nem tettek. A 

rétegsorban sekélytengeri oszcilláló vízi karbonátoktól, nyíltvízi pélites kőzetekig, biogén 

és tisztán vegyi karbonátok egyaránt előfordulnak. Ezen kőzetsorozat adja az alapvetően 

karbonátos alaphegység anyagát. A Darnó-vonaltól ÉNy-ra a triász sorozatra transzgredáló 

eocén kőzetösszlet települ, melyek sorrendben alapbreccsa, bitumenes mészkő, majd 

márga. Ezen üledékes kőzetek kora priabonainak bizonyult. A korhatározó ősmaradványok 

közül a legjellemzőbb a Nummulites fabianii, az ezt tartalmazó üledékes kőzetek adják az 

eo-oligocén vulkáni összlet közvetlen feküjét (Földessy, 1975). 

 A befogadó kőzetek jellemzően erősen töredezettek, gyakran vetőzónák vezették 

meg az érchozó fluidumot, így agyagos, finomtörmelékes vetőkőzetek környezete gyakran 

ércesedett, akár indikáció szintjén, akár műrevaló mértékig. A breccsás kőzetek anyagát a 

már megismert triász kőzetek, valamint ezek dinamikus metamorfózison átesett – főként 

kataklázit – változatai adják. A klasztok alakja lehet élesen sarkos, vagy enyhén koptatott, 

mely csekély távolságon való mozgatásra utal. Ez utóbbiak klasszikus hidrotermás 

breccsáknak tekinthetők.  
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4.4.2. Átalakulási zónák, ércesedést kísérő meddőásványok 

 

Az ércesedést többféle ásványi átalakulás kísérheti. Az intrúzióhoz közeli, endo-, és 

exoszkarn határ környéki részén szkarnos zsebek, szkarnos beujjazódások kísérik az 

ércesedést. Ezen a részen a befogadó kőzet eredeti jellege nem felismerhető, a teljes 

karbonátos kőzetanyag átkristályosodott, vagy átalakult. A márvány megjelenésű 

kőzetekben zsebek mentén megjelenhetnek a szkarn ásványai (gránát, piroxén, epidot), 

valamint a hidrotermásan erősebben érintett kőzetszakaszokon szerpentin beujjazódása 

figyelhető meg, vagy anhidrit erek jelenhetnek meg a kőzetben. Az exoszkarn és aposzkarn 

környéki magas hőmérsékletű zónákban gyakori átalakulás a kovásodás, ez főként kripto-, 

vagy mikrokristályos kvarcként jelenik meg, a kőzet szövetében helyettesítésként, 

ritkábban fenn-nőtt formában, érben. Az átkovásodás az ércet szűk zónákban kíséri, 

szélessége nem meghatározható, erenként, zónánként változó (Csillag, 1975). 

A közeli és távoli zónákban egyaránt lehetséges nagyfokú kalcitosodás. Ez 

megjelenhet az egész kőzettestben, kristálymérete változó, 0,5 mm-től 1 cm 

mérettartományig. A durvább kristályméretű kalcit jellemzően erek, telérek anyagában 

jelenik meg, míg az apró, vagy mikrokristályos változatok főként a mellékkőzet 

átalakulásával keletkeznek. A kalcitos erek a mellékkőzetet széles körben, akár több tíz 

méter távolságban is átjárják az érces testtől számolva. Vastagságuk változatos lehet, 1 

mm-től 60 cm szélességig változhat. A kovás és karbonátos átalakulást agyagásványok is 

gyakran kísérik, változatos mennyiségben. Jellemző agyagásvány a rendszerben az illit. Az 

ércesedést ritkábban szulfátos erek is kísérik, ezekben főként anhidrit, ritkábban barit, 

cölesztin jelenik meg. 

4.4.3. Ércásványok 

 

 Az érc jellemzően ólom és cink érc, mely mellett számottevő mennyiségű réz főleg 

az intrúzióhoz közeli zónában jelenik meg. A szkarnhoz közeli érctest ilyen módon pirit és 

kalkopirit ércásványokat tartalmaz dominánsan, melyek mellett pecsét, vagy fészekszerűen 

világos-, vagy sötétbarna színű szfalerit (alacsony vastartalmú) jellemző. A kalkopirittel 

fordított arányosságot mutat a szfalerit megjelenése az ércesedett kőzetekben. A szfalerit a 

szkarntól távolabbi, vagy magasabban fekvő térszíneken jellemzően kékes-fekete színű, 

ritkábban mélybarna.  
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A szfalerit előfordul ugyan kalkopirittel együtt, jellemző azonban, hogy akár 

magában, akár pirittel, vagy pirittel és galenittel együtt fordul elő az ércben. Noha galenit 

megjelenése a belső szerpentinesedett, beujjazódó szakrnos zónában is lehetséges, nagy 

kristályai és jelentősebb mennyiség főként a távoli, vagy apikális erekben jellemző. A 

legnagyobb mennyiségben megjelenő ércásvány a pirit. Több esetben is említik (Baksa 

1983, 1986, Csillag, 1975, Földessy et al., 2004), hogy az ún. metaszomatikus sztratiform 

ércekhez nagy kiterjedésű pirittelepek tartoznak. Ezek vastagága 40-300 cm, jellemzően 

rétegtanilag, vagy nagyszerkezetileg kontrolláltak, a telepcsoport mélyebb (900-1100 m) 

részein jelennek meg. Esetenként a szfaleritet tartalmazó ércben alárendelt mennyiségben 

fakóérc is előfordulhat.  

4.4.4. Kiterjedés, mennyiség 

 

 Az ércesedés a komplexum területén változatos módokon jelenik meg. Mivel ez az 

ércesedés nem volt kiemelt jelentőségű a telepcsoport kutatásakor, a leírása több helyütt 

hiányos, szegényes. Ennek ellenére is egyértelműen azonosíthatók kürtő (chimney), és 

köpeny (manto) érctestek (Prescott, 1926) a fúrások alapján. Ezeket a fúrási dokumentáció 

szerint különböző vastagságú ércesedett és meddőásványokból álló erek és telérek kísérik. 

 Kiterjedésük és gyakoriságuk alapján a köpeny (manto) típusú érctestekkel érdemes 

kezdeni. Ezek vastagsága fúrásban változó 0,5- 9 m, minőségük és ércásvány tartalmuk is 

eltérő lehet. A különösen dús érces (55% pirit + 30% szfalerit) szakaszok jellemzően 

rövidek 0,2-1 méteres látszó vastagságúak fúrásban, azonban pontos horizontális 

kiterjedésük nem ismert. Előfordulnak masszív, akár 3 métert is meghaladó, 15-20% 

ércásványt tartalmazó ércesedett rétegcsoportok is, ezek a fúrásokban azonban 

makroszkóposan látszólag csak piritet tartalmaznak. A manto típust ezen dolgozatban az 

Rm-34, és az Rm-63 fúrások egy-egy mintája reprezentálja. 

 A kürtő (chimney) típus klasszikus szakasza az Rm-31 fúrásban jelenik meg ahol a 

fúrás „a fúrómaggal csaknem párhuzamos, szalagos dúsércet harántolt” (id. Gagyi-Pálffy 

et al., 1971). Itt az ércelőfordulás csaknem függőleges lefutású, nem nagy vastagságú, nem 

erős „metaszomatikus jellegeket” mutató dús pirit-szfalerit telér. A felszíntől számolt 

mintegy 850 méteres mélységgel ez már a sekélyebb zónákhoz tartozik a karbonát-

helyettesítéses ércesdés zónái közül, mely magyarázhatja a kisebb „metaszomatikus 

jelleget” (id. Gagyi-Pálffy et al., 1971). Kürtő kifejlődésű ércet harántoltak egyes 
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szakaszokon továbbá az általam vizsgáltak közül az Rm-34, 61,64, 70, 71, 72, 87, és 113 

jelű fúrások. 

 Az ércesedés legfőbb megjelenési módja számos különböző vastagságú ér, melyek 

sűrűn behálózzák a különböző mértékig átkristályosodott karbonátos mellékkőzetet, 

valamint az exoszkarn kőzeteket is. Az intrúziótól legtávolabbi, ehhez a rendszerhez 

kapcsolt teléres ércelőfordulás mintegy 1200 m távolságban volt a szkarnos zónától. A 

köpeny telepek tehát a peremi részek felé fokozatosan polimetallikus – főként Pb-Zn – 

ércesedésbe csapnak át. Ezen erek nem csak a távoli, de a sekélyebb zónában is 

megjelennek, akár 400 méterre a kiterjedt érctestektől. A sekély zónákban karbonát-

szulfid, kvarc-karbonát-szulfid, vagy kvarc-szulfát-szulfid összetételű erek jelenhetnek 

meg.  

 A karbonát-helyettesítéses érctelepek műrevaló készletének mérete világátlagban 

11,4 Mt (Jowitt et al., 2013; Kamona, 2011). A Recski Érces Komplexumban a karbonát-

helyettesítéses érctelep becsült földtani készlete mintegy 15 Mt (Kisvarsányi, 1988), mely 

alapján mérete egybeesik az azonos genetikájú ércekkel. A recski ércesedés esetén azonban 

fontos tudni, hogy kizárólag Cu-Pb-Zn koncentráció ismert, a telep ezüsttartalma azonban 

nem, valamint a telep készletbecslése soha nem lett nemzetközi standardok (pl. JORC) 

szerinti telepméret-becsléssel megerősítve. 

 A recski karbonát-helyettesítéses ércről alkotott ismereteink azonban ezeddig 

csupán makroszkópos mintaleírásokon, és a telep megkutatásakor elvégzett Cu-(Fe)-Zn-Pb 

teljes kőzet méréseken alapulnak. Kiterjedt, modern ércpetrográfiai, fluidzárvány-

vizsgálati, valamint geokémiai vizsgálat a teleptípusról eleddig nem áll rendelkezésre. 

Tekintve, hogy Közép-Európa talán legjelentősebb színesfém-érc komplexumáról van szó, 

valamint figyelembe véve a 2000-es évektől kezdődő modern szemléletű irodalmi, és 

teleptani újrafeldolgozási törekvéseket, ezen munka kiválóan illik a recski érctelep-

csoportról készült tanulmányok sorába. 
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3. ábra: A Recsk mélyszinti karbonát-helyettesítéses érc sematikus ábrája. Az ábrán nem valódi szelvény figyelhető meg, a szelvény célja a karbonát-helyettesítéses érctípus üledékes és szerkezeti kontrolljának 

bemutatása a komplexumon belül. Jól megfigyelhetők a sztartiform, a teleptől horizontálisan nagy – akár 5-700 m távolságra is elnyúló köpeny (manto) kifejlődésű teleptestek, valamint a főként vetők és törések által 

kontrollált, vertikális kifejlődésű kürtő (chimney) típusú érctestek is. A szelvényen megjelölt fúrások az ismert fúrási rétegsor alapján nem valós földrajzi helyükön jelennek meg, céljuk a fúrások által harántolt 

teleprészek bemutatása (Molnár 2018 után módosítva). 

A karbonát-helyettesítéses érctelep elhelyezkedése a Recski Magmás Komplexumban 
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5. Általános összefoglaló a teleptípusról 

 

A Recsken korábban metaszomatikus ércként leírt, karbonátos mellékkőzet 

átalakulásával, átkristályosodásával, valamint ércesedésével létrejött teleptípus jellemzése 

már a Recski mélyfúrási és kísérleti termelési időszakban is több kérdést felvetett. Alapos 

megállapításokat tettek az érc alapvető jellemvonásairól, így Pb-Zn elemek 

dominanciájáról, a Cu viszonylagos (szkarnhoz képest) szegénységéről az ércben, valamint 

jól meghatározták az érctest szkarnhoz közeli kifejlődésének kiterjedését. Az érces test 

meddőásványai, átalakulási zónái, és ércásvány-paragenezise a fúrómag leírásokból 

meglehetősen jól ismert (id. Gagyi-Pálffy et al., 1971). Az érctelep geológiai környezete, 

valamint a leírások, a telep mérete és szerkezete alapján a nemzetközi nevezéktanban a 

carbonate-, vagy limestone replacement (CR) típusként emlegetett karbonát-helyettesítéses 

érctelep-típusként azonosítható (Einaudi és Burt, 1982, Kisvarsányi, 1988, Morris, 1986, 

Prescott, 1926).  

A legfontosabb általános érvényű megfigyelés, hogy a teleptípus szorosan 

kapcsolódik savanyú – s.l. granitoid – intrúziókhoz kötődő rézporfíros, valamint szkarn 

érctelepek megjelenéséhez. Kialakulása kizárólag azon esetben lehetséges, ha az intrúzió 

karbonátos mellékkőzetbe nyomul be, legyen az mészkő, dolomit, vagy márvány 

(Sillitoe, 2010). Előfordul azonban, hogy az érc nem kizárólag az előbb említett 

kőzettípusokban, hanem más üledékes mellékkőzetben is megjelenik 

(MacDonald et al., 1986, Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988, Simmons, 1991). Ennek fő 

indoka, hogy az érces test valamennyi típusos kifejlődése üledékes-, vagy töréses 

szerkezetek által erősen kontrollált (Kamona, 2011). Tekintve, hogy a teleptípus többnyire 

kontinentális vulkáni vonulatok sekély mélységi részében fordul elő, ezért a mellékkőzet 

jellemzően erősen tektonizált. 

Ebben a teleptípusban az érces test horizontális, vagy vertikális kiterjedése alapján 

két további megjelenési típusra különítik el a telep egyes részeit, ezek neve a vertikális – 

főként a rétegsort közel merőlegesen metsző szerkezeti elemek által kontrollált – esetben 

kürtő/kémény (chimney), míg a horizontális – általában sztratiform – esetben köpeny 

(manto) (Einaudi, 1977, Megaw et al., 1988, Prescott, 1926). Ezek leggyakrabban együtt 

fordulnak elő egy telepen belül, azonban több esetben előfordul, hogy csak az egyik, 

dominánsan a sztratiform (köpeny) típus jelenik meg. A köpeny-kürtő telepeket távoli 

részeiken, főleg a galenitben gazdag kifejlődések esetén, teléres-eres érczónák kísérik 
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(Bonsall et al., 2011, Vazquezet al., 1998, Rohrmeier et al., 2013). A Recski Érces 

Komplexum területén a korábbi megtévesztő elnevezés, valamint az akkor még szűkösebb 

ismeretanyag okán az érctelepben nem különítették el a köpeny, kürtő, és az ezeket övező, 

hozzájuk szorosan kapcsolódó eres érckifejlődéseket. 

A köpeny és kürtő, valamint az eres kifejlődésű teleptípus is megjelenhet egyaránt 

rétegtanilag, de szerkezetileg kontrollált módon is. A kürtő és ér típusú kifejlődések, 

melyek jellemzően nem sztratiform megjelenésűek, többnyire meredek szögben metszik a 

rétegszerű kifejlődést mutató köpeny teleptípust, és a kőzettestek kiterjedt 

repedésrendszerében jelennek meg (Boni et al., 2009, Bonsall et al., 2011, Carrasco, 2006, 

Rottier et al., 2016).  

 A teleptípusnak két, valamelyest eltérő típusa különíthető el az érc alapvető 

összetétele alapján: Cu masszív szulfid (pl. Superior tartomány, Arizona; Sepon tartomány, 

Laosz), valamint Pb-Zn-Ag±Au típus, melynek típusterülete a Recski Érces Komplexum 

(Sillitoe, 2010).  

A karbonát-helyettesítéses teleptípus ásványparagenezise erős átfedést mutat a s. l. 

Mississippi Valley Type (MVT) és a Kordillera-típusú polimetallikus eres ércekkel. Ez 

utóbbi típus a leírások alapján a karbonát-helyettesítéses érctípus kürtő kifejlődésével 

teljesen megegyezik (Catchpole et al., 2015). Ezek elkülönítése makroszkóposan nem, 

vagy nehezen lehetséges, az elkülönítés fő módszerei – a földtani kontextus megismerésén 

túl – a fluidzárvány mikrotermometria és a nyomelem, illetve a stabilizotóp geokémia. A 

makroszkópos elkülönítés nehézségét a befogadó kőzet minősége, az érc eres-breccsás 

megjelenése, valamint az ásványtársulás (szfalerit-galenit-pirit-kvarc-kalcit-fluorit-barit) 

hasonlósága adja.  

A teleptípus a legnagyobb bányászati jelentőséggel ma főleg a Csendes-óceán keleti 

partvidékén bír. Ezek mellett azonban valamennyi karbonátos befogadó kőzettel 

rendelkező rézporfíros értelep esetén fontos kutatási célpont lehet (Jowitt et al., 2013). 

Noha a telep mérete átlagosan csupán 10-15 Mt (max. 100 Mt), azonban jó 

lehatárolhatósága, egyszerű és homogén ásványos összetétele, valamint magas akár 

0,1 %-os ezüsttartalma gazdaságilag jelentőssé teszi (Kamona, 2011). Az ezüst mellett 

azonban nem elhanyagolható a teleptípus 2-18% Zn, 2-12 % Pb, gyakran akár 2 % Cu, 

valamint esetenként a kitermelési határkoncentrációt meghaladó Au tartalma sem (Morris, 

1986; Megaw et al., 1988).   
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5.1. Ásványtani és szöveti jellemzők az Pb-Zn-Ag±Au típus esetén 

 

A karbonát-helyettesítéses érctípus az érc és az azt kísérő meddőásványok szöveti 

és kristályosodási jellemzői, valamint a befogadó kőzet (host rock) alapján kapta nevét. 

Általánosan jellemző a karbonátos mellékkőzet (mészkő, dolomit, márvány) 

átkristályosodása a köpeny és kürtő szerkezetű érctestek körül. Ez legmarkánsabban a 

mellékkőzet karbonátjának újrakristályosodásaként jelenik meg, mely a kőzetben található 

ásványokat durvakristályos kalcittal bélyegzi felül, valamint alárendelt mennyiségben 

megjelenhet Mg-kalcit, dolomit, sziderit és ankerit is. Egyes esetekben a mellékkőzet 

átkovásodása figyelhető meg a szulfidok megjelenésével együtt (Lavrion, Attika, 

Görögország) (Bonsall et al., 2011, Kilias et al., 1996, Spry et al., 2014, Voudouris et al., 

2008). További analógiák El Mochito – Honduras, Fresnillo – Mexikó, Cerro de Pasco – 

Peru, Rhodope - Bulgária-Görögország alapján megállapítható, hogy a karbonátos 

mellékkőzet és az ércet tartalmazó telér/test határa éles, az átkristályosodás a 

mellékkőzetben mintegy 0,5-5 m széles zónában figyelhető meg az érces test mentén. 

(Einaudi, 1977, McDonald et al., 1986, Samson et al., 2008, Simmons, 1991, 

Vazquez et al.., 1998, Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988, Rohrmeier et al., 2013, Rottier 

et al., 2016). A fent említett telepek mindegyikében jellemző, hogy a befogadó karbonátos 

kőzet (mészkő, dolomit, márvány) kirstálymérete akár több nagyságrenddel is megnő, a 

kalcitot gyakran Mg-Mn-Fe tartalmú karbonátok váltják, valamint a kőzetekben nagy 

mennyiségű kvarc jelenik meg. Több esetben megfigyelték továbbá a szerves anyag 

mennyiségének csökkenését az átalakulás által érintett kőzetekben.  

Az érctestet felépítő főbb meddőásványok természetesen a kalcit, azonban jelentős 

lehet a dolomit, kvarc, fluorit, barit esetlegesen egyéb szulfát ásványok megjelenése is. Az 

érc szulfid, vagy terméselem formájában jelenik meg az érces testben, leggyakoribb 

ásványai a pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit, azonban fakóérc, szulfosók, valamint Cu, Bi, 

Ag, Pb, As elemek egyéb ásványai is előfordulhatnak. Az érc a felbreccsásodott (általában 

vetőkőzet) kőzetben, valamint az azt átjáró érhálózatban egyaránt megjelenhet, a 

paragenezis a telepen belül akár erenként is eltérő lehet (Boni et al., 2009, Bonsall et al., 

2011, Einaudi, 1977, Kilias et al., 1996, McDonald et al., 1986, Samson et al., 2008, 

Simmons, 1991, Vazquez et al., 1998, Voudouris et al., 2008,, Ruvalcaba-Ruiz és 

Thompson, 1988, Rohrmeier et al., 2013, Rottier et al., 2016 ). 
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5.2. Geokémiai jellemvonások 

5.2.1. Geokémiai változások a kőzetben 

 

Az érctelep ereinek, teléreinek, továbbá a köpeny-kürtő telepcsoport környezetének 

jellemző geokémiai vonásai lesznek. Ilyen a karbonátos mellékkőzet átalakulása, mely 

leggyakrabban az SiO2, FeO, MgO, MnO, Ag, Pb, Zn, S koncentráció növekedésével, és a 

CaO tartalom visszaesésével társul (Bonsall et al., 2011, Friehauf-Pareja, 1998). 

Nyomelemek szintjén is megfigyelhető több egyértelmű trend. A kalcit ritkaföldfém 

tartalmának vizsgálata során (Bonsall et al., 2011) nyilvánvalóvá vált, hogy a befogadó 

kőzet kalcitjának ritkaföldfém tartalmát rendre legalább kétszeres értékkel meghaladja a 

helyettesítéses érc kalcitjának azonos elemre vonatkozó értéke, a teljes La-Lu sor esetén 

nem ritka akár az egy nagyságrendnyi különbség sem. A fluoritra minden esetben jellemző 

az Eu, valamint gyakran az Y több nagyságrendbeli kiemelkedő dúsulása a PAAS 

standardhoz képest, míg a többi RFF csupán kalcithoz hasonló mértékű dúsulást mutat 

(Bonsall et al., 2011).  

5.2.2. O, H, S stabilizotóp összetételek 

 

 Több karbonát-helyettesítéses érctelep-csoport mintáin alapos stabilizotóp 

geokémiai méréssorozatot készült (Bonsall et al., 2011, Friehauf-Pareja, 1998, 

Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988, Vikre et al., 2011, 2014). Kén δ
34

S izotóparányt 

mértek pirit, galenit, szfalerit, gipsz, valamint barit kristályokon CDT standarddal. 

Lelőhelytől függően a szulfid fázisok csekély negatív, vagy jelentősebb pozitív anomáliát 

mutattak. Stabilizotóp-mérések készültek továbbá a befogadó kőzet és a hidrotermás 

eredetű kalcit anyagon is, ahol azt tapasztalhatjuk, hogy a befogadó kőzethez képest a 

hidrotermás kalcit δ
13

C értéke negatív irányba való eltolódást mutat, valamint alapvetően 

hasonló trendet figyelhetünk meg az δ
18

O értékek esetén is. A negatív eltolódásért 

valószínűsíthetően a telep képződésének magas hőmérséklete felelős. Erre utal az a 

jelenség is, hogy a késői kiválású, alacsony hőmérsékletű kalcit egy erős pozitív anomáliát 

mutat a helyettesítéses érctípus szulfidásványokkal kogenetikus kalcitjához képest (Bonsall 

et al., 2011,  Friehauf-Pareja, 1998, Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988).  
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5.3. Fluidzárvány összetételek és hőmérsékletek 

 

 A fluidzárvány homogenizációs hőmérsékletek és az ezüsttartalom alapján 

csoportosították a világszerte ismert, üledékes kőzetek által befogadott Pb-Zn érctelepeket, 

köztük a magas hőmérsékletű (intrúzióhoz kötődő) karbonát-helyettesítéses érctelepeket is. 

Ez alapján kategorizálható, hogy a 170-450 °C hőmérsékletű hidrotermás fluidumból 

létrejött, 50-1000 ppm Ag tartalmú telepek esnek ebbe a tartományba (Bonsall et al., 

2011). Mások azonban a teleptípus létrejöttét 200-500°C hőmérsékletű, magas 

(10-45 NaCl ekv. t%) sótartalmú, változó CO2 tartalmú fluidumhoz kötik (Einaudi és Burt, 

1982, Megaw et al., 1988). A rendszerben felforrás csak a sekélyebb, alacsony nyomású 

(0,3-1 kbar) zónában jellemző (Kamona, 2011).   

A karbonát-helyettesítéses ércteleptípusra jellemző fluidzárvány mikrotermometriai 

adatokat a Lavrion és Olympias telepcsoportból 22 ásványon végzett mérések alapján 

mutatom be (Bonsall et al., 2011, Kilias et al.,1996, Voudouris et al., 2008). A kvarc, 

fluorit, valamint szfalerit befogadó ásványok, melyeket mértek, a következő adatokkal 

szolgáltak. Kvarcban a mért homogenizációs hőmérsékletek rendre 268 és 350 °C között 

alakultak. Ezzel a kvarc egyértelműen a legmagasabb hőmérsékleten képződött 

meddőásvány a rendszerben. Szfaleritben a mért homogenizációs hőmérsékleti értékek 178 

és 281 °C között változtak, mellyel az ércásványból kaphatunk közvetlen információt, így 

a megismert hőmérséklet, gáz-, és sótartalom az ércet létrehozó fluidumot pontosan 

jellemzi. Fluoritban a legalacsonyabbak a mért homogenizációs hőmérséklet értékek (117 

és 237 °C közöttiek). Sótartalom mérésekben a kvarc a hőmérséklethez hasonlóan 

kiemelkedő értékeket mutat, így a mért sótartalom 10,4-54 NaCl ekv. t% közötti 

tartományba esik. Szfaleritben és fluoritban ezzel szemben homogénebb eredmény 

figyelhető meg, 3,5-21,5 NaCl ekv.t% sótartalomról beszélhetünk, mely bizonyosan 

tartalmaz CaCl2 komponenst is a krioszkópos megfigyelések alapján (Bonsall et al.. 2011, 

Kilias et al., 1996, Voudouris et al., 2008). 

 Ettől valamelyest eltérő, de nagy vonalakban megegyező adatokkal szolgálnak a 

mexikói Bismark, valamint Fresnillo bányák (Baker et al., 2004, Ruvalcaba-Riuz és 

Thompson, 1988). A fluidzárványok homogenizációs hőmérsékletei a Fresnillo 

bányatérségben 350-245°C közé esnek az ércesedéssel kogenetikus kvarcban a zárványok 

sótartalma pedig 4-12 NaCl ekv. t% (Ruvalcaba-Riuz és Thompson, 1988). A Bismark 

szkarnhoz kapcsolódó bányatérségben az érccel együtt képződött kvarc és fluorit 
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homogenizációs hőmérséklet adatai 338-101 °C közöttinek bizonyultak, 5,1-

11,8 NaCl ekv.  t% sótartalommal. Ebben a telepben azonban a zárványok felnyitásával a 

sótartalom minőségének megállapítása is megtörtént, így CaCl2-Nal-KCl sótartalmat 

figyeltek meg a telepben (Baker et al., 2004). A Kordillerák és az Andok területén 

megjelenő több telep is a mexikói analógiákkal megegyező keletkezési hőmérséklet és 

sótartalom értékeket mutat, 335-365 °C - 0-12 NaCl ekv. t% (Lawley et al., 2010), 

280-333 °C – 10-12 NaCl ekv. t% (Vazquez et al., 1998). 

A karbonát-helyettesítéses teleptípus megjelenése és geológiai jellemzői alapján 

összetéveszthető lehet az eltérő genetikájú MVT és Ír-típusú Pb-Zn érctelepekkel. Ennek 

okán a két eltérő teleptípusnál az anyaoldat hőmérséklete lesz az egyik elkülönítő bélyeg, 

mivel a s.l. MVT típusú telepek keletkezési hőmérséklete számos fluidzárvány 

termometriai mérés alapján jellemzően nem haladja meg a 250°C hőmérsékletet, míg a CR 

típusú érctelepek, melyeket több helyütt – high-temperature carbonate replacement ore – 

magas hőmérsékletű karbonát-helyettesítéses érctípusként említenek, akár 400 °C fölötti 

képződési hőmérsékletet is mutathatnak (Ostendorf et al., 2017). Ennek ellenére főleg 

kalcitban és fluoritban található zárványok alapján nem feltétlen különíthető el a két 

teleptípus, mivel hasonló CaCl2 valamint CO2 tartalmú, jellemzően magas szalinitású 

oldatok felelősek ezen érctelepek létrejöttéért. A legjobb elkülönítést a kvarcban, valamint 

a szulfidokban – főként szfaleritben – megjelenő fluidzárványok biztosítják. Ezek 

hőmérséklete, valamint gyakran összetétele is jelentősen eltér az MVT érctelep típusra 

jellemző oldatoktól (Kamona, 2011).  
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6. Makroszkópos mintaleírások 

 

Leírásaimhoz 10X, valamint 20X nagyítású lupét, Mohs-skálát, 5,5 keménységű 

acélt, valamint 10%-os sósavat használtam. Leírásaim során minden ásvány azonosítását, 

ha lehetséges volt, az összes vizsgálható tulajdonság alapján (alak, szín, fény, hasadás, 

keménység, oldhatóság) tettem meg. Gyakorta az ásványok mérete, egy tulajdonság hiánya 

nehezebbé, bizonytalanná tette a pontos ásványfaj megállapítását.  

 

Valamennyi minta gyémánttal, vagy súlypréssel felezett fúrómag szakasz, töredék. 

A mintákat típus szerint csoportosítottam, a csoportokat a legfőbb szöveti és hidrotermás 

jellemzők alapján állítottam fel. S – szkarn; M – márvány; HA-LB – hidrotermásan 

átalakult mészkő breccsa, SV – szulfidos ér, MO – tömör érc; LB – mészkő breccsa; L – 

mészkő csoportokba tartoznak a minták. Egyes mintáknál megesett, hogy a több darabból 

álló minta két eltérő darabja más csoportba sorolható, ekkor az adott minta mindkét 

csoportban megjelenik (II/2. kép, III/1. kép). Az egyes mintákban - csoporttól 

függetlenül  - megjelenhetnek vetőkőzetek, így vetőagyag, avagy a kőzetből magából 

képződött nyírt szerkezetű kőzetrész, mely külön csoportba nem sorolandó (IV/3. kép). A 

Adattári kőzetnév

-tól -ig

Rm-34 431 433 34_01 LB b,e, p cc, ag p - cc mészkő

Rm-34 548 548,2 34_02 M k cc, ag s,p,g - - szkarnos-mészkő

Rm-34 566 568 34_03 HA-LB b, e q, cc, s, p q cc+s kvarcerekkel átjárt sz. mkő.

Rm-34 755,5 755,7 34_04 HA-LB b, e cc, q s, p c cc, cc+s

Rm-34 869,4 869,6 34_05 HA-LB + SV k, e q s, p q cc, cc+s mészkő

Rm-34 973 975 34_06 HA-LB + SV b, e, k q s, p q q+f+cc+s dolomit(pirites)

Rm-34 992 992,5 34_07 HA-LB b, e q, mg, p q, c cc+s érces dolomit

Rm-60 1034 60_01 S + M k, e cc, gr s, p s cc+s

Rm-61 909,2 909,4 61_01 HA-LB + SV b, e cc s, c, p c cc+s tömör érc

Rm-63 618,6 618,8 63_01 M k, e cc s, p c s

Rm-63 619,4 619,6 63_02 HA-LB p, b, e cc, ag p c cc

Rm-64 576,6 576,8 64_01 HA-LB b, e cc s, p c cc+s

Rm-70 908,4 908,6 70_01 S + SV k, e, b cl, cc, s, p, g s, c cc+s, s

Rm-70 970 970,5 70_02 HA-LB b, k, e cc, ag s, p, g c cc+s

Rm-71 1046 1046,5 71_01 S k ah - s -

Rm-71 1049,4 1049,6 71_02 S k, b, e e, cl, m s cc

Rm-71 1172,2 1172,4 71_03 MO k cc s, p, g - -

Rm-71 1196 1196,2 71_04 LB b, e cc s, p c cc+s

Rm-71 1196,4 1196,6 71_05 HA-LB b, e cc s, p, g, c c cc+s

Rm-87 834 836 87_02 L + LB k, e cc - - cc

Rm-87 852 854 87_03 L k, p, e cc, ag p - cc, cc+s

Ércásványok Átalakulás ErekFúrásazonosító
Mélységköz

Mintaszám Minta típusa Szövet
Kőzetalkotó 

ásványok

1. táblázat : Szövet: k-kristályos, b-breccsás, p-palás, e-eres; Kőzetalkotó ásványok: q-kvarc, cc-

kalcit, ag-agyagásvány, mg-magnezit, ah-anhidrit, gr-gránát, cl-klorit, e-epidot; Ércásványok: p-

pirit, s-szfalerit, g-galenit, c-kalkopirit, m-magnetit;Átalakulás: q-kvarc, c-kalcit, Erek: cc-kalcit,  

cc+s-kalcit+szulfid, q-kvarc (Fúrómag-minták fotói: I-IV. fotótábla) 
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tömör érc a legalább 90% mennyiségben szulfid ásványt tartalmazó mintákra érvényes 

(4. ábra), míg a szulfidos ér vagy telér az alapkőzettől élesen elkülönülő, meddő és 

ércásványokból álló eret jelenti, melynek egyedi vastagsága meghaladja a 2 cm-t. Az egyes 

csoportokba sorolt minták jegyzékét, és azok legfőbb ásványtani, hidrotermás és kőzettani 

jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze, a minták fotóit az I-IV. fotótáblák tartalmazzák. 

 

6.1. Kőzettípusok leírása 

6.1.1. Mészkő, mészkő breccsa (L, LB) 

 

A leírásokat az ércet magában foglaló kőzet üde, nem breccsás, nem átalakult 

változatával, a mészkővel, valamint ennek breccsás de hidrotermásan nem átalakult 

példányaival érdemes kezdeni (a vizsgált mintákban az ércesedés irodalomból ismert többi 

befogadó kőzete nem átalakult formában -dolomit, tűzköves dolomit- nem volt 

nyomozható). Az L és LB csoportokba összesen 4 minta tartozik, melyeken belül 

természetesen akadnak szöveti eltérések. A négy minta közül a legegyértelműbb 

hasonlóságot az Rm-87 fúrás két egymástól 28 méter mélységkülönbséggel vett mintája 

mutatja, míg anyagában és szövetében a 34_01 és 71_04-es minta valamelyest elüt ezektől 

(I/1. kép, III/6. kép, IV/2,3. kép) 

 A mészkő a mintákban egérszürke, mikrites, ritkán bioklasztot, vagy fekete 

kéreggel bevont intraklasztot tartalmaz. A szemcseméret ritkán lehet durvább, maximum 

0,1 mm. A kőzet lehet egészen üde, illetve különböző mértékben átkristályosodott is, 

átmenetet mutatva a hidrotermásan átalakult típushoz. A mészkövet 0,2-4 mm szélességű 

kalcit erek metszik (<1%, maximum 1 mm méretű pirittel), de ez az erezés a mészkőben 

ritka.  

A mészkő breccsa lehet monomikt, ilyenkor 2-35 mm méretű sarkos 

fragmentumokat tartalmaz, csekély mértékben átkristályosodott mészkőből. A klasztok a 

breccsában gyakran az üde kőzetnél sötétebb színűek, kristályméretük legfeljebb 0,5 mm. 

A breccsát a vastagabb erek anyagához hasonló, fehér, pátos, 2 mm méretet nem 

meghaladó, zárt kalcit erek cementálják.  A breccsa makroszkóposan kivehető ércásványt 

nem tartalmaz sem a klasztok, sem az erek anyagában. 

  A mészkőben elmozdulást jelző töréskitöltő kőzet is előfordul, mely 

finomszemcsés, jól fejlett hajladozó palásságot mutat, valamint jobbos nyírásjelző 
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szigmoid figyelhető meg benne. Palás szerkezete ellenére anyaga zömmel karbonátos, bár 

jellemző sötét színű oldási maradékot hagy finom homok-aleurit szemcseméretű anyagból. 

A palában, zárt repedésrendszer mentén 0,5 mm méretet nem meghaladó pirit kristályok 

jelennek meg, gyakran ez egész eret kitöltően. 

Akad olyan mészkő breccsa, mely oligomiktként értelmezhető. Ebben az esetben 

klasztként üde mészkövet, korábbi kalcit erek felszakított darabjait, valamint palás 

vetőkőzeteket tartalmaz. A mészkő anyaga hasonló a korábbiakhoz, középszürke, mikrites, 

ősmaradvány-mentes. A breccsában több kalcit érgeneráció figyelhető meg. A legidősebb 

erek üde mészkőben jelennek meg, 0,1-1 mm szélességűek, fehér kalcitból állnak. A 

második fázis egy szürke színű kalcit cement, mely üde mészkő töredékek között 

figyelhető meg. A legfiatalabb karbonát ér a minta két eltérő kőzetanyaga közötti teret tölti 

ki, így elválasztja egymástól a palás, fekete színű, meszes anyagot is tartalmazó 

kataklázitot és az üde mészkövet. A legfiatalabb ér megjelenése ezen megfigyelések 

alapján szerkezetileg kontrolláltnak tűnik, az ér anyaga egyaránt magában foglalja a 

mészkő, a szürke cement és a palás vetőkőzet töredékeit is. A repedés nyílt, szkalenoéderes 

színtelen-fehér kalcitkristályok láthatók az üregekben. Az erek kristálymérete a kor 

előrehaladtával nő, a legidősebb erek kalcitja 1mm alatti, a szürke cementáló kalcit 1-2 

mm, míg a fenn-nőtt, fehér vagy átlátszó kalcit 2-8 mm nagyságú kristályokként jelenik 

meg a breccsában. 

Hasonló breccsás kőzet intenzív átkristályosodása, valamint az átkristályosodott 

anyag újbóli feltöredezése és cementációja is lehetséges. Ez esetben a szövet összetett, 

ettől függetlenül kivehetők benne egyes eredeti szöveti jellemzők, így átkristályosodott 

intraklasztok, vagy eredeti, megsárgult mészkő törmelékdarabok, melyeken intenzív 

visszaoldás, majd durvább kristályos ásványnövekedés figyelhető meg. Ezeket a 

bélyegeket azonban többnyire felülírja az egész kőzetet mm-cm léptékben átszelő kusza 

repedéshálózat, valamint a fészekszerűen elhelyezkedő 1cm fölötti kristályméretű kalcitból 

álló kiválás. A repedéshálózathoz és a kiváláshoz kötődőn szfalerit és pirit jelenhet meg a 

kőzetben. Ez alapján némely minta már a HA-LB csoportba sorolható lenne.  

 

6.1.2. Hidrotermásan átalakult mészkő breccsa (HA-LB) 

 

 A legtöbb minta ebből a típusból került ki, összesen 6 fúrás 11 különböző mintája 

sorolható ebbe a csoportba. A minták száma okán természetesen változatos megjelenésű, 
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és különböző átalakulást mutató kőzetek további csoportokra oszthatók . Vannak kizárólag 

karbonátos, karbonátos-kovás, valamint kizárólag kovás átalakulást mutató breccsák, 

melyeken belül a meddő és ércásvány tartalom további változékonyságot mutathat.  

 A fő különbséget az egyes breccsák esetén a mellékkőzetet ért átalakulás és annak 

mértéke jelenti. Ezek alapján a csak karbonátos, vagy agyagos-karbonátos átalakuláson 

átesett breccsás kőzetek (6 minta) jól elkülönülnek az erősen átkovásodott breccsáktól (4 

minta). Ezen felül előfordul olyan kovás breccsa is, ahol a mellékkőzet ugyan 

átkovásodott, azonban intenzív karbonátos átalakulás is megfigyelhető. 

 A hidrotermásan átalakult breccsás kőzetek közt gyakorlatilag a legjellemzőbb 

közös vonás a feltöredezett és valamilyen módon átkristályosodott alapkőzet. A 

fragmentumok alakja és mérete mintánként és mintán belül is változatos lehet. A kőzetek 

minden esetben tartalmaznak karbonátos, vagy karbonátos-szulfidos erezést, ritkábban 

kvarc is megjelenhet az erekben. A kőzetek ércásvány tartalma mintánként eltérő lehet. 

Legjellemzőbb a pirit különböző méretű kristályainak megjelenése, emellett szfalerit, vagy 

galenit mutatkozik makroszkóposan a mintákban. Az ércásványok kötődhetnek a 

breccsaklasztok anyagához, vagy az azokat cementáló érhálózathoz. 

 Az intenzív karbonátos átalakulást szenvedett kőzetek között a fő különbséget a 

fragmentumok átalakulásának mértéke, az átalakulási termék anyaga és kristálymérete 

jelenti. Ezen felül a különböző fúrásokból származó minták ércásvány-tartalma is eltérő 

lehet mennyiségileg és minőségileg egyaránt. A mellékkőzet több formában is 

megjelenhet. Szövete általában nem felismerhető a különböző mértékű átkristályosodás 

miatt. Lehetnek legfeljebb 1 mm kristályméretű kalcitból álló fragmentumok, melyek 3-5% 

piritet is tartalmazhatnak. Ilyen kőzetekben ismeretlen fehér agyagásvány is megjelenhet a 

klasztokban. Más esetben a kőzetanyag akár 0,5 mm alatti fehér, gyakran porszerű 

kalcitból is állhat (4. ábra), ez az anyag azonban ércásványt – kevés szfalerit kivételével – 

nem tartalmaz. A mellékkőzet erős átalakulása esetén a finomkristályos karbonát mellett 

agyagos csomók jelenhetnek meg. Az erős átalakulást az agyagon kívül az eddigieknél 

magasabb ércásvány tartalom jelzi, mely pirit, szfalerit, kalkopirit lehet. 

A cementáló fázis ezen kőzetminták esetén kizárólag karbonátos lehet. A karbonát 

erek alkothatnak hálózatot, vagy lehetnek magánosak, korábbi ereket és a törmelékeket 

egyaránt átszelő zárt, vagy nyílt erek. Előfordulhat egymásra szuperponálódó kalcitos erek 

halmaza, így szürke 1-2 mm kristályméretű pátos kalcit erek, melyekre durvakristályos 

(1 cm-t meghaladó) fehér kalcit kiválás következik, mely nem ér-, sokkalta inkább zseb-

szerű megjelenést mutat. A minták mátrixa a breccsa töredékekhez hasonlóan sokféle 
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paragenezist mutathat. Lehet gyakorlatilag ércásvány mentes fehér vagy szürke karbonát, 

de lehet akár 5-10% ércásványt tartalmazó – ez esetben döntően szürke színű – kalcit is. 

Az erek ércásvány tartalma változó, lehet kizárólag piritet tartalmazó érrel találkozni, míg 

akad olyan ér, mely piritet, szfaleritet, nagy mennyiségben; galenitet és kalkopiritet kisebb 

mennyiségben tartalmaz. A teljesen ércásványmentes erek közt akad zárt, míg másokban 

átlátszó fenn-nőtt kristályokat figyelhetünk meg. 

Az erős átkovásodást mutató kőzetminták jellemvonásai élesebben eltérők. Egy 

jellemző közös vonás, hogy az ércesedés jelentős része látszólag nem a mellékkőzethez, 

hanem az azt keresztülszelő karbonátos, vagy tisztán szulfidból álló erekhez kapcsolódik. 

Az átkovásodott mellékkőzet megjelenése majdhogynem mintánként eltérő. A törési 

felszín az átkovásodott kőzetanyagban érdestől-kagylósig változhat, jellemző azonban a 

sima felszín. Az átkristályosodott anyag kristálymérete többnyire szabad szemmel nem 

megállapítható, színe általában szürke (I/5. kép), szürkésfehér, ritkábban szürkés-sárga 

(I/6. kép). A breccsaklasztok mutathatnak enyhe koptatottságot, főként a vetőkőzetekkel 

együtt előforduló breccsák esetén. Ilyenkor a breccsa szövetében gyakran irányítottság is 

felfedezhető. Előfordul, hogy a breccsás szövet nem, vagy alig észlelhető, a szövet inkább 

folyásos jelleget mutat (I/6. kép), kizárólag vékony szulfidos érhálózat jelzi a kőzet 

töredezettségét. A klasztok és a mátrix gyakran nehezen elkülöníthető, ez esetben az 

átmenet ér és fragmentum között folytonosnak tűnik. A töredékek ritkán tartalmaznak 

jelentősebb mennyiségű ércásványt, a legdúsabban érces mintákban is mindössze 2%-ot. 

Az átalakulás szinte mindegyik példányban kizárólag kovás, egy esetben jelenik meg 

karbonát is a töredékekben.  

A klasztok közötti, vagy a teljes kőzetet átszelő erek anyaga ennél a típusnál is 

jellemzően kalcit, noha fenn-nőtt kvarc megjelenhet az erekben. A kovás kőzetrészekben a 

fő érchordozó fázist ezek az erek jelentik. Alakjuk többnyire repedésrendszer által 

kontrollált, vastagságuk változó 1 mm - 12cm közötti (I/5,6. kép, II/3. kép). Az erek, a 

vastagság függvényében kristályméret szerint is eltérők lehetnek, így az általános esetben 

1-4 mm kristályméretű kalcit a meddőásvány, melyet 1-7 mm méretű szulfid kristályok, 

kristálycsomók kísérnek, azonban egyes esetekben a kalcit és az ércásványok 

kristálymérete meghaladhatja akár a 4 cm-t is. A telérekben a következő kiválási sor 

figyelhető meg: 1. kvarc (ha van), 2. kalcit+szulfid, 3. kalcit. Ezen kiválási sor hiányosan is 

megjelenhet, valamint egy teléren belül egymásra következően akár négyszer is 

ismétlődhet. A nagyobb erekre jellemző, hogy nagy törések, tektonikai kontoroll mentén 

jelennek meg, míg ezen nagy törések kapcsolódó repedéseiben kisebb kalcit-szulfid erek 
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húzódhatnak. A karbonátos erezés esetén egyetlen kirívó példa van, ahol kizárólag pirit 

fordul elő érces fázisként, melynek kristálymérete rendre 2-6 mm. Ennek különlegessége, 

hogy a pirit idiomorf, ép, ritkán atoll szerkezetet mutat. 

6.1.3. Tömör érc (MO) 

 

A vizsgált minták közül egynek az ércásvány tartalma meghaladja a 90% -t 

(4.  ábra). A minta elsődleges érctartalma szfalerit és galenit, nagyjából 3:2 arányban. Ezek 

mellett alárendelt mennyiségben kalkopirit is megjelenik a szfalerit és galenit közötti 

résekben. A fennmaradó teret fehér, 1-4 mm kristályméretű kalcit tölti ki. Az ércásványok 

közül kizárólag a szfalerit tűnik közel idiomorfnak. Valamennyi ércásvány irányított 

szövetet mutat a mintában, amit legjobban a galenit halmazainak megnyúlt formája mutat. 

6.1.4. Márvány (M) 

 

 Két minta tartozik ebbe a csoportba, melyek közül egynek átfedése van a szkarn 

kőzetcsoporttal is (II/2. kép). Ebbe a kőzetcsoportba azok a kőzetek tartoznak melyek 

karbonátos anyaga átkristályosodott, azonban nem figyelhető meg bennük semminemű 

breccsás vagy eres szövet.  

 A kőzet fehér, 0,5-3 mm kristályméretű kalcitból épül fel. Előfordul döntően 

durvább kristályos (>1 mm) (4. ábra) és döntően finomabb szemcsés (0,5-1 mm) változat 

is. Szöveti különbség a két kőzettípus között a továbbiakban nincs, a szulfid fázisok 

megjelenése ez egyes változatokban azonban eltérő lehet. Előfordulhatnak hintetten 

megjelenő, 1-5 mm méretű barnás-kék szfaleritkristályok (<1%) csak úgy, mint szkarnos 

és szulfid-kalcit összetételű erekben megjelenő ércásványok. Piroxén és gránát tartalmú 1-

15 cm-s erek-fészkek előfordulhatnak márványban, ezen erek okán a szkarn 

kőzetcsoporttal átfedés lehetséges. 

6.1.5. Szkarn (S) 

 

 Ebbe a kőzetcsoportba azon kőzetminták kerültek, melyek többnyire szilikátos 

kőzetanyagúak, és bizonyosan magmás és karbonátos kőzetek kontaktusán jöttek létre. A 

kőzetcsoportba tartozó kőzetek a szkarn különböző zónáiból származnak, ennek folytán az 

átalakulás különböző mértékű az egyes vizsgált mintákban, változatos ásványtársulások 
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jelennek meg. Három minta tisztán ebbe a kategóriába esik (III/1,3,4. kép), míg egy - a 

márvánnyal átfedésben - ebbe a csoportba is tartozik. 

 A szkarn kőzeteket alkotó ásványok a következők: piroxén, epidot, klorit, 

szerpentin, magnetit, gránát, kalcit, anhidrit. Ezek mellett a szkarnban relikt magmás 

kőzetanyagban amfibol kristályok figyelhetők meg, valamint erekben pirit, galenit, 

szfalerit jelenhet meg. A fent felsorolt ásványok együttesen egy kőzetben sem jelennek 

meg, a szkarn típusától, hőhatótól való távolságától függően jelennek meg egyes ásványok 

egyes mintákban.  

A szkarn kőzetek szövetileg legalább olyannyira változatosak, mint ásványtanilag. 

Egyes szilikátos szkarn minták breccsás szövetűek (4. ábra), másokban a szkarn ásványok 

karbonátba való „beujjazódása” figyelhető meg, míg márványban érszerűen jelenik meg 

szkarnos kőzetegység. Egyes breccsás változatok még felismerhető szövetű magmás 

kőzetfragmentumot is tartalmaznak.  

A kőzeteket kristályméretben és paragenezisben eltérő erek szelik át. A breccsás 

kőzeteket karbonát cementálja, azonban ezekben szulfid fázisok csak ritkán figyelhetők 

meg. A szkarn kőzeteket azonban átszelhetik karbonát ásványoktól mentes, kizárólag 

szulfid (pirit+galenit) ásványokat tartalmazó erek is. Ismertek továbbá olyan karbonátos 

erek, melyek 2-3 mm méretű karbonátos anyagban hasonló méretű galenitet és szfaleritet 

tartalmaznak, mintegy 10% mennyiségben. Feltételezhetően érként jelenik meg a 

rendszerben a kristályos 4-7 mm kristályméretű kizárólag anhidritből álló kőzetminta is. 
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4. ábra: A makroszkóposan elkülöníthető fő érchordozó kőzettípusok. A fotón megjelenő 

példányok nem minden tulajdonságukban egyeznek meg a típus valamennyi kőzetével, 

azonban reprezentatívnak nevezhetők típusukon belül (III/4,5 kép)(I/2,4. kép). 

A megjelenő típusok szövegbeni jelölése: (S) Szkarn, (MO) Tömör érc, 

(HA-LB) Hidrotermrásan átalakult mészkő breccsa, (M) Márvány 
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7. Petrográfiai leírások 

 

A makroszkópos mintaleírásnál használt kőzetszöveti jellemzők alapján 

osztályozva ejtem meg a kőzettípusok leírását is. Mivel a dolgozat az érces folyamatokra 

fókuszál, így mészkő (L) és mészkő breccsa (LB) kőzettípusból nem készült 

vékonycsiszolat. Megjegyzendő továbbá, hogy szkarn (S) kőzettípusból kizárólag felületi 

csiszolat készült. Márvány kőzettípusból 1, hidrotermásan átalakult breccsa (HA-LB) 

típusból 21 vékonycsiszolat készült, melyek mellett 7 felületi csiszolat is rendelkezésre áll 

a tömör érc (MO) és a breccsa (HA-LB) típusokból. Ezen csiszolatok alapján típusonként 

ásványtani, szöveti leírások készültek a karbonát-helyettesítéses telep valamennyi 

jellemző, jelentősebb érctartalmú részletéről. Az ércásványok meghatározása Molnár és 

Szentpéteri: Opakásványok mikroszkópi vizsgálata (2005) c. könyve alapján történt. 

7.1. Márvány (M): A kőzettípus legfőbb jellemzője az izometrikus, azonos méretű 

karbonátkristályokból álló alapkőzet, melyben hintve xenomorf és idiomorf ércásványok 

jelenhetnek meg. A karbonátos alapanyag kalcit, melynek kristályai 300-1000 µm 

méretűek. Ebben az ércásványok hintve jelennek meg, mennyiségük nem éri el az 1%-t, 

erezés nem figyelhető meg. Az idiomorf 0,4-2 mm méretű szfalerit kristályokban ún. 

kalkopirit-betegség (Barton és Bethke, 1987, Bortnikov et al., 1991) figyelhető meg. A 

szfalerit vékonycsiszolatban átlátszó, zöldesbarna színű, ebben a kalkopirit zónák mentén 

dúsul, másutt teljesen hiányzik belőle. A kőzetben ezen felül galenit jelenik meg, mely 

xenomorf, a kalcitkristályok között szfalerittel és pirittel együtt jelenik meg. A 

márványban a pirit a többi ércásványhoz képest fél nagyságrenddel kisebb méretű, 

idiomorf. Az ércásványok aránya egymáshoz képest mintában 70% kalkopirit tartalmú 

szfalerit, 25% galenit, 5% pirit. 

7.2. Szkarn (S): A kőzettípus jellemzője az erős heterogenitás. Az elkészült csiszolatban 

alapvetően zöld-fekete 200-400 µm szemcseméretű szerpentin-karbonát mátrix alkotja az 

alapkőzetet, melyet átlátszó karbonát erek metszenek át. Az érc az erekhez és a 

szerpentines kőzetanyaghoz egyaránt kötődhet. A megjelenő ércásványok: pirit (50%), 

kalkopirit (<5%), szfalerit (45%) és galenit (~1%), valamint előfordulnak másodlagos vas-

oxihidroxid fázisok. Az érc a mintában csomókban helyezkedik el, mennyisége a kőzetben 

kevesebb, mint 1%, az ércásványok szemcseaggregátumként jelennek meg (V/1. kép), 
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melyek szigetszerűen úsznak a meddőben. A karbonátos érben kizárólag pirit fordul elő 

ércásványként, míg a szerpentines kőzetrész piritet, szfaleritet és galenitet tartalmaz.  

Pirit: Az ércásványok közül a pirit többnyire idiomorf, ritkábban rezorbeált 

szegélyekkel jelenik meg (V/1. kép). A piritben gyakran szfalerit zárványzóna figyelhető 

meg, valamint előfordul szfalerit önálló zárványként is. A pirit a kőzetben két 

mérettartományban jelenik meg: 10-40 µm, valamint 0,1-1 mm. A két eltérő méretű 

piritgeneráció megjelenése szövetileg is eltérő, így a 10-40 µm méretű piritkristályok 

csomókban jelennek meg, gyakran érszerűen, ép kristályélekkel jellemezhetők és 

idiomorfok. A 0,1-1 mm méretű piritkristályok – noha leggyakrabban ezek is sajátalakúak 

– élei általában kevésbé épek, gyakori a másodlagos ásványképződés a peremeken, 

valamint gyakran zárványosak. Zárványként tartalmazhatnak szfaleritet és meddőásványt 

egyaránt.    

Kalkopirit: Előfordul önálló ércásványként is, azonban jellemzően szfalerit foglalja 

benn, zónák mentén, ún. kalkopirit betegségként (V/2. kép). Magánosan megjelenő 

kalkopirit előfordul a meddőásvány mátrixban elhintve, saját alak ekkor nem figyelhető 

meg rajta. Pirit és szfalerit szegélyén egyaránt kristályosodhat kalkopirit kései fázisként. 

Az egyedi kalkopirit kristályok mérete nem haladja meg az 50 µm-t.  

Szfalerit: A szfalerit jellemzően nem saját alakú, a galenittel részben együtt 

növekedhetett, mivel kölcsönösen bennfoglalják egymást. A szfalerit megjelenik galenit 

zárványaként, galenit pedig előfordul szfaleritben zárványként valamint érként egyaránt 

(V/1,2. kép). A szfaleritben megjelenik továbbá ún. kalkopirit betegség, mely zárványok 

zónák mentén sorakozva jelennek meg. A kalkopirit betegség a szfalerit kristályok 

legfeljebb 5%-át teszi ki. A szfalerit mérete közel megegyezik a pirittel, rendre 100-1000 

µm között alakul.  

Galenit: Xenomorf kristályként, vagy érként jelenik meg. Mennyisége a pirithez és 

szfalerithez képest alárendelt. Előfordulhat szfalerit üregeiben, annak zárványaként, 

valamint szfalerit kristályt átmetsző érként is. Mérete mindig kisebb, mint 50 µm. 

Az ércásványok keletkezési sorrendje a szkarnos kőzetben, szöveti bélyegek 

alapján a következő: első fázisként keletkezett a szfalerit, galenit, valamint az első 

generációs pirit. Ezt a második generációs pirit keletkezése követte. Végső fázisként a 

kalkopirit kiválása történt meg, valamint ez a Cu-gazdag oldat hozhatta létre a kalkopirit 

betegséget szfaleritben (Barton és Bethke, 1987). 
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7.3. Hidrotermásan átalakult mészkő breccsa (HA-LB): A legtöbb 

vékonycsiszolatban, vagy felületi csiszolatban vizsgált minta ebből a csoportból került ki. 

Ide soroltam a szulfidos eret tartalmazó hidrotermás breccsákat is. A breccsák alapanyag és 

cementáló fázis szempontjából is változatosak. A klasztok alapanyaga lehet 

átkristályosodott mészkő, agyag, kalcit és kvarc vagy tisztán kova. A cementáló fázisok 

lehetnek kalcit, kvarc, pirit, szulfátok, valamint ezek fenn-nőtt változatai is. Ércásványként 

előfordulhat a breccsákban – akár klasztban, akár a cementben – pirit, szfalerit, galenit, 

kalkopirit, markazit, valamint fakóérc, ezen felül mikroszkópi módzserekkel nem 

azonosítható ércásványok. Az egyes ércásványok megjelenése, és szöveti helyzete 

mintánként eltérő lehet, azonban vannak gyakran ismétlődő jellemvonások. 

 Előfordulnak hintett, eres, pecsétes és közel tömör ércek. Ezeken belül elkülönül 

egy csoport, melyben a domináns ércásvány (95%
+
) a pirit, míg van, amelyik 

pirit-szfalerit-kalkopirit tartalmú, ez esetben a kalkopirit leggyakrabban a szfalerithez 

kötődik. Ezen felül ritkábban galenit, fakóérc, vagy méretük okán polarizációs 

mikroszkópban nem meghatározható ércásványok fordulnak elő, leggyakrabban szfalerit, 

vagy pirit zárványaként, vagy érként. Az érc szövetileg a következő módon jelenhet meg: 

leggyakrabban érként, valamint ezzel együtt hintve, hintetten, idiomorf kristályokként a 

breccsaklasztok kristályos alapanyagában, csomókban, vagy pecsétekben.  

  

7.3.1. Ércásványok 

 

Pirit: Valamennyi mintában előfordul, még ha alárendelt mennyiségben is. 

Gyakran figyelhető meg benne zónásság, melyet meddőásványból, vagy ércásványból 

(főként szfaleritből) álló zárványzóna jelölhet ki (V/3-5.kép).  Pásztázó 

elektronmikroszkóp visszaszórt elektron (SEM-BSE) felvételén a zárványzónán felül 

összetétel szerint oszcilláló zónásság is megfigyelhető egyes minták idiomorf 

piritkristályaiban (5. ábra). A zónásságot a piritben As-S változó arányú beépülése okozza. 

A kémiailag zónás piritben nem jelent meg más elem mérhető koncentrációban. 

A pirit mérete változatos, érctestbeli, vagy szöveti helyzettől is függhet. Hintetten, a 

mellékkőzetben megjelenő pirit kristálymérete jellemzően kisebb, 100 µm alatti, míg érben 

megjelenő pirit akár 1 cm méretet is elérhet. Morfológiailag is több eltérő típust 

figyelhetünk meg. Noha metszetben vizsgálva a morfológiai bélyegek kevésbé 

jellegzetesek, még így is elkülöníthető a kocka és a pentagon-dodekaéder alakban 
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megjelenő, sajátalakú pirit. Pirit zárványaként leggyakrabban szfaleritet, ritkábban 

galenitet, fakóércet és kalkopiritet figyelhetünk meg. Szfalerit esetén ritkán együtt 

növekedésre utaló zárványmintázat jelenik meg. A pirit mennyisége mintánként változó, 

azonban legtöbb esetben a teljes ércásvány tartalom mintegy 35-60%-t ez adja. Vannak 

azonban minták melyekben 1% alatti a pirit részaránya – ez főként a galenit által dominált 

ércekben jellemző – más esetekben akár a minta kizárólagos ércásványa is lehet. 

 Alapvetően három generációját különíthetjük el. Az első a gyakran meddőásvány-

zárványokkal, zárványzónákkal megjelenő, nagy méretű (0,5-10 mm), gyors növekedésű, 

idiomorf pirit. Második generációja jellemzően szfalerittel (esetleg galenittel és fakóérccel) 

zárványzónás, ritkán oszcillációs zónásságot mutató, részben, vagy teljesen saját alakú 

(hexaéder, illetve pentagondodekaéder) pirit, mely gyakran csomókat formál (V/6. kép). A 

harmadik generáció jellemzően kvarcban illetve kalcitban hintetten megjelenő, többnyire 

kisméretű (200 µm alatti), ritkán idiomorf pirit. 

5. ábra: SEM-BSE kép növekedési zónás piritkristályról(py1,2). A kristályon belül 

megjelenik oszcilláló összetételbeli zónásság, valamint szfalerit(szf1) és galenit(gal) 

kristályok által kijelölt növekedési zóna is. 
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Szfalerit: A pirittel együtt a legtöbb mintában megjelenik, a breccsás ércek második 

legfontosabb ércásványa. Amikor sajátalakú ásványként jelenik meg, gyakran zónásság 

figyelhető meg benne. A zónásságot jelölheti kalkopirit betegség sűrűsége, vastartalombéli 

különbség, meddőásvány zárványok, vagy ezek együttesen (6./a ábra). A vastartalom 

függvényében a szfalerit a mintákban lehet átlátszó narancssárga, vöröses-narancssárga, 

barna, mélyvörös, szürkés-kék vagy teljesen opak (6./a ábra.). Szinte valamennyi esetben 

kalkopirit betegség jelenik meg a szfaleritben (6./b ábra). Ez előfordulhat 10-20 µm, de 

akár 100 µm méretű kalkopirit kristályokként is, melyek zóna mentén fordulnak elő, vagy 

felhőszerűen az ásvány magjában jelenhetnek meg (VI/1,2. kép). A szfalerit a mintákban 

lehet saját alakú (6./a ábra), megjelenhetnek több kristályból álló szfalerit csomók, de 

előfordulhatnak sérült, xenomorf, részlegesen visszaoldódott példányai is (VI/6. kép). 

Zárványként előfordulhat benne pirit, galenit és fakóérc, valamint több esetben 

megfigyelhető pirittel/kalkopirittel/galenittel való együtt növekedése (VI/3-5. kép). 

Zárványként bármelyik ércásványban megjelenhet. Egyedi kristályainak mérete 20 µm és 3 

cm között változhat, akár egy mintán belül is. Kalkopirit betegséget nem tartalmazó 

szfaleritkristályok csak pirit zárványaként fordulnak elő. 

A szfalerit mennyiségileg a második legjelentősebb ércásvány a teleptípusban, 

aránya jellemzően 25-45% a teljes ércásvány-tartalomból, azonban vannak minták, 

melyekben nem jelenik meg, dús érces mintákban pedig ennél nagyobb részarányban is 

előfordulhat. Mennyiségi dúsulása gyakran méretbeli növekedéssel együtt figyelhető meg. 

Összetételét tekintve is változatos, a SEM-EDS rendszerrel készült kémiai 

összetétel mérések a Zn dominanciája mellett változó Fe, valamint Mn tartalmat mutattak 

6. ábra: a, (balra) Növekedési zónás idiomorf szfalerit. A növekedési zónát a szfalerit 

színbeli eltérése valamint a kalkopirit betegség sűrűsége jelöli ki. b, (jobbra) Kalkopirit 

betegség szfaleritben. A kalkopirit betegség kijelöli a hasadási irányokat az ásványon belül. 
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ki szfaleritben (4. melléklet/2.). Szfaleritben is megjelenhet kémiai összetétel szerinti 

zónásság, mely jellemzően nem oszcilláló.  

Kalkopirit: Önálló fázisként nem minden vizsgált mintában jelenik meg, azonban 

szfaleritben kalkopirit betegségként a legtöbb ércesedett példányban előfordul. Önálló 

fázisként való megjelenése esetén nagyon ritkán idiomorf (VIII/1. kép), legnagyobb 

megfigyelt idiomorf kristálya a 20 µm-t nem haladja meg. Amennyiben önálló fázisként 

megjelenik, szfalerittel, pirittel, galenittel fakóérccel együtt fordul elő, gyakran ezek 

felszínén kristályosodva. Zárványként gyakran tartalmaz piritet, szfaleritet (7. ábra), míg 

galenittel előfordul, hogy együtt növekedési, szimplektit szerű, vagy kiszorításos szövet 

figyelhető meg (VII/2. kép). Xenomorf kristályai és halmazai erek mentén jelennek meg, 

gyakran az érrel párhuzamos megnyúltságot mutatnak. Felszínükön visszaoldódás gyakran 

megfigyelhető. 

Kristályainak és kristáylhalmazainak mérete 10 µm-től 2cm-ig terjedhet, azonban 

leggyakrabban nem fenn-nőtt, vagy önállő ásványként jelenik meg. Szfaleritben 

betegségként 5-100 µm méretű, megnyúlt csepp alakú kristályokként jelenik meg, akár a 

szfalerit 5%-át is kitevő mennyiségben (VI/1,2. kép). Ilyenkor gyakran növekedési zónák 

mentén dúsul, megjelenése a zóna vastartalmával és ez által színével is fordítottan arányos.  

7. ábra: Késői kiválású kalkopirit (cpy), pirit (py) és szfalerit (sph) zárványokkal, 

galenit (gal) mellett. 

Py 

Gal 
Cpy 

<Sph 
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A kalkopirit mennyisége a mintákban nehezen meghatározható, eloszlása nem 

egyenletes, így átlagos érték nem megállapítható rá. Tekintve, hogy leggyakrabban 

szfalerit zárványaként jelenik meg, így mennyiségét jól jelzi, hogy a szfalerit 1-5% teheti 

ki a kalkopirit betegség. Amennyiben megjelenik önálló fázisként részaránya akkor is 

jellemzően alacsony, a teljes érctartalom legfeljebb 5-10%-a. Két esetben fordul elő ennél 

magasabb 15 és 30 % körüli érték. 

Galenit: Mennyisége a legtöbb esetben alárendelt, még a galenitben legdúsabb 

példányokban sem éri el a 10%-t. A kiválási sorban gyakran kései, szfalerittel együtt 

jelenik meg (VI/5. kép), azonban kristályosodhat együtt kalkopirittel is. Megjelenése csak 

ritkán idiomorf (VII/1. kép), gyakran más ásványokkal összenőve fordul elő, valamint 

megjelenhet érként más ércásványokban is (VII/3,4. kép). Felszínén gyakori a 

visszaoldódás. Mérete 10-1000 µm között változhat, ez részint a szöveti helyzettől is függ. 

Zárványként megjelenik szfaleritben (VII/5. kép), piritben, kalkopiritben egyaránt, 

ugyanezen ásványokat a galenit is tartalmazhatja zárványként. 

Fakóérc: Általában érként, vagy peremi kiválásként jelenik meg más 

ércásványokon. Saját alakot soha nem mutat, amennyiben valamelyik mintában nagyobb 

8. ábra: Pirit és szfalerit utáni eres kifejlődésű xenomorf fakóérc HA-LB típusú ércben. 

Saját alakú –félig saját alakú pirit (py), valamint szfalerit (sph) egyaránt megjelenik a 

fakóércben (tet) zárványként. (Rm-72) 

Sph 
Tet 

Py 
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mennyiségben (2-5%) előfordul, akkor pirittel és szfalerittel együtt jelenik meg (8. ábra). 

Előfordul zárványként szfaleritben és bent tud foglalni szfaleritet és piritet is. Érként 

továbbá szfalerit hasadási nyomvonalában is megfigyelhető (VII/5,6. kép). Galenit, pirit és 

szfalerit felszínén, azokra ránőve is megjelenhet (VII/6. kép). Meddőásvány mátrixban 

önálló kristályként is szabálytalan alakú, kerekded, izometrikus. Egyedi kristályainak 

mérete 20-60 µm, azonban tömegesen 500 µm-t meghaladó halmazokban is megjelenhet.  

Szulfosók, Bi-, és Ag-telluridok: Fénymikroszkópban nem azonosítható méretű 

(10-100 µm), vagy fel nem ismerhető szulfid és szulfosó ásványfázisok is megjelennek az 

ércesedett kőzetanyagban. Ezek mennyisége többnyire nem jelentős, kizárólag pirit, vagy 

szfalerit zárványaként figyeltem meg őket, önálló fázis pásztázó elektronmikroszkópiával 

sem megfigyelhető. Jellemzően kerekded, vagy elnyúlt, lekerekített sarkú szemcsék, 

melyek minden esetben xenomorfok, gyakran más ásvánnyal (galenit, fakóérc) együtt 

jelennek meg pirit növekedési zónájában, szfaleritben hintve, vagy ezen ásványok 

valamelyikében érszerűen. Pontos kémiai összetételük mérése az Pb, Bi és S csúcsainak 

összemosódása miatt EDS detektorral csak korlátozottan lehetséges, így sztöchiometrikus 

kémiai összetételük nem ismert. A megfigyelt ásványok között vannak Bi-Pb-Fe-Cu 

valamint Bi-Pb-Fe szulfosók, Bi-telluridok, Se tartalmú Bi-telluridok, valamint 

megfigyeltem Ag-tellurid fázist is. Ezek részint a korai idiomorf pirittel együtt, részint 

együtt képződött szfaleritben és piritben jelennek meg.  

9. ábra: Bi-szulfosó (bi1) és Bi-tellurid (bite1-2) ásványfázisok idiomorf korai 

kiválású piritben 
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Markazit: Mindösszesen három mintában jelenik meg, ekkor pirit szegélyén, vagy 

önálló kései kiválási fázisként, anhedrális formában (VIII/2,3. kép). Egyedi kristályainak 

mérete soha nem haladja meg a 10 µm-t, mennyisége is alárendelt <1%. Kusza 

halmazokként és érként jelenik meg a teléres-eres kifejlődésű ércekben. Minden érces 

fázisnál későbbi kiválás. 

 

7.3.2. Meddőásványok 

 

 A karbonátos alaphegység átalakult kőzetei meddőásványként is változatos 

ásványtársulást tartalmazhatnak. Így az alaphegység karbonátos összetételét 

reprezentálandó a meddőásványok legjelentősebbje a kalcit, mely mellett dolomit, 

vastartalmú dolomit, kvarc, anhidrit, szerpentin, klorit, epidot és agyagásványok (kaolinit 

és illit) fordulhatnak elő a karbonát-helyettesítéses érctípusban. A leggyakrabban 

előforduló meddőásvány a kalcit, valamennyi mintában megjelenik. Mintánként eltérő 

lehet a mennyisége, de leggyakrabban 40-100% közötti a részaránya a meddőásványok 

között, akadnak azonban minták, melyekben csak cementként, vagy érként jelenik meg. A 

második leggyakrabban megjelenő meddőásvány a kvarc. A legtöbb mintában megjelenik, 

azonban általában csak 5-25%-t tesz ki a teljes meddőásvány-térfogatból. Egyes mintákban 

lehet domináns fázis is ekkor, főként átkovásodott alapkőzetként jelentkezik, melyet 

részben kvarcból álló erek cementálnak. Az anhidrit, gipsz, szerpentin és agyagásványok 

egy-egy mintában bírnak csak nagyobb jelentőséggel, azonban megjelenésük nem 

mondható általánosnak. 

 Kalcit: Karbonát fázisok előfordulnak a mintákban breccsaklaszt anyagaként, 

érként és fészkekként egyaránt. Mértre legalább olyan változatos a megjelenése, mint 

szöveti helyzet szerint. Így megjelenhetnek közel izometrikus, egyensúlyi szövetű 

kristályok, fenn-nőtt kalcitkristályok, valamint xenomorf, változó méretű kristályok is 

(VIII/4,5. kép). A mellékkőzetben gyakrabban fordul elő a xenomorf, gyakran hullámos 

kioltású xenomorf változat, míg érben és üregben gyakrabban a sajátalakú, nem ritkán 

fenn-nőtt verzió figyelhető meg. A kalcit kristálymérete mintánként és mintán belül is 

változó lehet, 5 µm-től akár 3 cm nagyságig váltakozhat. A breccsás szövetű ércek 

mátrixában több esetben megfigyelhető kalcit kristályok, valamint galenit-szfalerit-pirit 

ércásvány társulás együtt kristályosodása. Szövetileg ezek üregekként jelennek meg, 
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melyeket egy kalcit egykristály, és az abba ágyazódó, valamint annak szegélyén gyülekező 

ércásványok töltenek ki (IX/1,2. kép). 

 Dolomit, (Fe-dolomit): Ezek a karbonátos fázisok korai kiválásúak, helyettesítéses 

szövettel jelennek meg (9. ábra) (IX/5,6. kép), az anyakőzet kalcitjának 

átkristályosodásával keletkeznek. A kiválási sorban a legkorábbi, mennyiségileg is 

alárendelt fázis a vastartalmú dolomit. Ezt a sorban a dolomit követi, azonban pontos 

sorrendiségük nem mindenhol megállapítható. A dolomit gyakran foltszerűen jelenik meg, 

több esetben megfigyelhető még az eredeti kalcitos összetételű mag, vagy alapanyag az 

átalakult dolomitos fészkek – erek - foltok középső részén. Megjelenhet dolomit korábban 

sajátalakú kalcit utáni pszeudomorfózaként, mely esetben a kalcit kristály nagy része 

dolomitosodott, azonban előfordulnak benne kalcit gócok, át nem kristályosodott kalcit 

kristályrészek (IX/6. kép). A legjelentősebb átalakulás a karbonátokban a dolomitosodás, 

ennek mértéke változatos, így megjelenhetnek közel 100%-ban dolomitosodott és 

„ankeritesedett” kalcitos kőzetrészek, vagy csak vékonyan, érszerűen a kalcit kristályok 

határán megjelenő Mg-Fe átalakulás (9. ábra). A folyamat hidrotermás, a kőzetben 

heterogén módon jelenik meg a kalcit Mg-Fe karbonát fázisok általi helyettesítése. 

9. ábra: Kvarc, Fe-dolomit és dolomit helyettesítés és érkitöltés kalcit alapanyagú 

breccsaklasztban. A kalcit kristályok között jól láthatók a vékony dolomittal helyettesített 

erek 
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 Kvarc: A karbonátásványokhoz hasonlóan szövetileg változatos a megjelenése, így 

előfordul breccsaklasztok alapanyagaként (VIII/4. kép), valamint érben kalcittal és 

ércásványokkal együtt is. Kőzetben megjelenő hidrotermás átalakulási ásványként 

kristálymérete általában 2-20 µm közé esik, azonban 50-100 µm méret sem ritka, főként 

csomókban. Ezen esetekben gyakran fluidzárvány-felhő figyelhető meg az ásványok 

magjában. Érben gyakran izometrikus, más esetben fenn-nőtt sajátalakú kristályok 

jelenhetnek meg (10. ábra). Sajátalakú kristályai egyes mintákban akár a centiméter 

nagyságrendet is elérhetik, azonban jellemzően 200-500 µm méretűek. 

 Anhidrit: Kizárólag egy mintában figyelhető meg mikroszkópi léptéken 

felismerhető méretben, azonban előfordul kvarcban szilárd zárványként is (ld. 8.2 fejezet). 

Fenn-nőtt esetben idiomorf pirithez kötődik a megjelenése, mely mellett 20-100 µm 

méretű, idiomorf léces kristályokként jelenik meg, valamint érben és csomókban kalcit 

mellett, és azzal együtt. A kvarcban zárványként megjelenő anhidrit nem idiomorf, 

kerekded, izometrikus, jól hasadó ásványszemcseként jelenik meg, mely kizárólag Raman-

spektroszkópiával volt biztosan meghatározható. 

10. ábra: Idiomorf korai kvarc (Q) kristályok és szfalerit (sph) zárványos idiomorf 

kvarc, melyek növekedését együtt képződött szfalerit és pirit (py) követte. A pirit és 

szfalerit kristályok között galenit, a szfaleritben kalkopirit betegség jelenik meg. 

Py 

Q 

Q 

Sph 
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 Agyagásványok: Mikroszkópi léptéken pontosabban nem meghatározható, csomók 

mentén, más ásványokkal együtt, vagy azok között megjelenő kusza halmazok. Színük 

nem egységes, legtöbbször csak sárgás-fehér felhőként jelentkeznek más ásványokkal 

együtt. Pásztázó elektronmikroszkóppal mért kémiai összetétel alapján kétféle 

agyagásvány (kaolinit és illit) jelenléte gyanítható, melyek közül mennyiségileg az illit 

domináns. Ezek karbonátásványok és pirit közötti üregekben jelennek meg, vagy csomókat 

alkotnak visszaoldódott karbonátos üregekben. 

 Klorit: Polarizációs mikroszkópban nem azonosított meddő fázis, mivel azon 

mintákból, amelyekben megjelenik kizárólag felületi csiszolat készült. Jellemzően 

50-200 µm méretű csomókat formál, kalcittal, kvarccal, dolomittal, pirittel és szfalerittel 

együtt jelenik meg. Kiválása a kőzetben pirit utáninak és kalcit előttinek bizonyul szöveti 

viszonyok alapján, viszonya a mintában megjelenő kvarccal ismeretlen. 

 

7.3.3. Szöveti megfigyelések 

 

A hidrotermásan átalakult breccsák esetén az érc és meddőásványok egyedi 

tárgyalásán túl érdemes szót ejteni azon eltérésekről, melyek a különböző alapkőzetű 

breccsák esetén előfordulnak. Így a mélységtől, a karbonát-helyettesítéses rendszerben 

való pozíciótól függően megfigyelhetünk további ásványtani, szöveti, és ércteleptani 

sajátságokat. Ezek alapján a kőzet ásványtani és kémiai összetételét nagyban befolyásolja a 

magmás testtől való távolság, az alapkőzet összetétele, valamint az érctest sztratiform, 

vagy kürtőszerű kifejlődése. 

Az alapkőzet alapján meg lehet különböztetni a karbonátos összetételű alapkőzetből 

képződött karbonátos, és kovás, a SiO2 összetételű kőzet átkristályosodásából származó 

kovás összetételű, valamint a magmás alapkőzetből képződő szkarnos-karbonátos 

kőzeteket. Az alapkőzet karbonátosodása esetén a szövet gyakran egyensúlyi, 

kristálymérete nem függ a kiindulási kőzet kristályméretétől. Gyakran előfordul továbbá 

több generációs karbonát megjelenése, akár érszerűen, a breccsaklasztok alapanyagában. 

Az átkristályosodott alapanyagban előfordulhat kvarc, kalcit, dolomit és agyagásványok is. 

Az átkovásodott, korábban karbonátos kőzetek esetén a kvarc kristálymérete gyakran a 

breccsaklasztok szegélye felé nő, valamint megjelenhetnek benne kvarc csomók-erek, 

melyek rendre fél nagyságrenddel nagyobb kristályméretűek. Az átkovásodás gyakran nem 

a kőzet teljes térfogatát érinti, megesik, hogy egy átkovásodott kőzetben kvarc és többféle 
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karbonátos fázis egyaránt előfordul. A kvarc eres, vagy csomószerű megjelenése esetén a 

mintákban gyakran kvarc-(Fe-dolomit)-dolomit-kalcit kiválási sor figyelhető meg a 

kőzetanyagban. 

Az átkristályosodott karbonátos, vagy kovás kőzetrészeket leggyakrabban kalcit 

cementálja, azonban az erekben előfordulhatnak magányos kvarc kristályok, csomók (III/5. 

kép), vagy fenn-nőtt kvarckristályok. Egyes esetekben a kalcit mellett kvarc erek is 

megjelenhetnek, gyakran a kalcittal párhuzamosan, vagy egymást keresztezve.  

Az ércásványok megjelenése szempontjából inkább a telepen belül való 

elhelyezkedés, valamint az érc kifejlődése fontos befolyásoló tényező. Így a magmás 

testtől való távolság, a telep köpeny, kürtő, vagy ér típusú kifejlődése egyaránt befolyásolja 

(lsd: 3.4. A Karbonát-helyettesítéses érctelep jellemzése c. fejezet), hogy milyen ércásvány 

jelenik meg, és milyen szöveti helyzetben. A sztratiform – köpeny – teleptípusban nagy 

mennyiségű idiomorf pirit megjelenése jellemző (34_07 és 63_03 minták), mely mellett 

legfeljebb kis pecsétekben szfalerit, valamint kevés fakóérc fordulhat elő. Ezen mintákban 

a pirit az átkristályosodott alapkőzetben hintve és érben  5-50 % mennyiségben jelenik 

meg, azonban konkrét szöveti helyzethez (ér, törés) nem köthető. A sztratiform ércben 

jellemző a pirit belső zónájának visszaoldódása, vagy zóna mentén meddőásvány-

zárványsor megjelenése. Ezen értípus esetén a pirit szinte minden esetben idiomorf, mérete 

elérheti az 1 cm-t (11. ábra). A piritet meddőásványként durvakristályos kalcit utáni 

dolomit, durva-, és apró kristályos kalcit, kvarc valamint anhidrit kísérheti. 

A sztratiform – köpeny – érctípus ezen mintái 992-995 m (Rm-34-07), valamint 

837-838 m (Rm-63-03) mélységből származnak, mely minták egy-egy rétegtanilag 

kontrollált pirittelepből kerültek felszínre (V/5. kép).  

11. ábra: a, (balra) Magjában, vagy zóna mentén visszaoldódott idiomorf piritkristályok 

sztratiform ércben (Rm-34) karbonát mátrixban. b, (jobbra) Idiomorf, meddőásvány 

zárványzónás piritkristályok sztratiform ércben karbonátos alapanyagban (Rm-63) 
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A kürtő típusú érckifejlődés esetén az ércásványok érhez kötötten jelennek meg egy 

zónában, valamint hintetten a mellékkőzetben a zóna mentén. Kürtő típusú, közel vertikális 

kifejlődésű ércet több fúrás (Rm-34, Rm-61, Rm-64, Rm-70, Rm-71, Rm-72, Rm-87, Rm-

113) is harántolt, e fúrásokból 24 minta 28 csiszolata alapján tehetünk ásványtani és 

szöveti megállapításokat. 

Az erek anyaga legtöbb esetben karbonátos, ritkában kvarc is előfordul, valamint 

lehetséges szinte kizárólag ércásványok által kitöltött ér is (IX/4. kép). A mellékkőzet a 

telérek környezetében lehet karbonátos, kovásodott, szkarn, valamint tartalmazhat 

agyagásványt is. Míg az erekben az érc megjelenése lehet szalagos, pecsétszerű, vagy 

hintett, addig a mellékkőzetben az érc leggyakrabban hintett, vagy pecsétes formában 

figyelhető meg. A mellékkőzetben előforduló legjellemzőbb ércásvány a pirit.  

Megjelenhet az érc teljesen átkristályosodott, stockwerk szövettel is, melyben az 

eredeti kőzetfragmentumok kiválási magként szolgálhatnak (IX/1-3. kép). Így a korábban 

felbreccsásodott mészkő helyén, a karbonát magok mentén koncentrikus érckiválás 

figyelhető meg (IX/3. kép), melyeket kalcit és pirit erek cementálnak. Az 

újrakristályosodott mészkő alapanyagában az ércásványok kiválásával egyidejűleg kalcit is 

képződött (IX/1. kép). Ez esetben üreg falán ércásványok figyelhetők meg, az üreget egy 

kalcit egykristály tölti ki, melyben ércásvány zárványok jelennek meg (12./a ábra). A 

mészkő helyettesítéses kristályosodása során megmaradhatnak eredeti szöveti jellegek is, 

így egy mintában előfordulnak korábbi ősmaradványok helyén kivált pirit-kalcit 

összetételű csomók, melyek megőrizték az eredeti ősmaradvány váz morfológiai bélyegeit 

(12./b ábra).  

Legtöbb esetben azonban a fő érchordozó fázis a mellékkőzetet átszelő ér-telér. 

Ezen erek lehetnek szalagosak, többszöri kiválás is megfigyelhető bennük, valamint az 

egyes generációk ércásvány tartalmuk alapján is elkülöníthetők. Ez alapján vannak 

kizárólag piritet, piritet-szfaleritet, piritet-szfaleritet-kalkopiritet, valamint valamennyi 

ércásványt tartalmazó erek. Az erek ércásvány tartalma 2-95% közé esik. Az ércásványban 

szegényebb erekben gyakrabban fordul elő idiomorf ércásvány társulás, míg 30% fölötti 

érctartalom esetén több esetben jelennek meg félig saját alakú, vagy xenomorf ásványok. A 

tömör érces erekben gyakran irányított szövet is megfigyelhető a kivált ércásványokban 

(VII/4. kép) (IX/4. kép). Ilyenkor főként a későn kivált ásványfázisok jelennek meg 

irányítottan, így galenit, vagy kalkopirit jelölheti ki a lineációt. 
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A szalagos erekben az érc jellemzően zárt érként jelenik meg meddőásvány 

kiválások kíséretében (V/3. kép), előfordul azonban, hogy több egymást követő 

meddőásvány és érckiválás váltakozása adja az ér szalagos megjelenését. Vannak olyan 

karbonátos pirit-szfalerit erek, melyekben 3-5 egymást követő kiválási esemény figyelhető 

meg, melyekben ásványi összetételbeli különbség nem tapasztalható, azonban 

egyértelműen elkülönülnek a meddőásványok kristálymérete, valamint az ércásványok 

mennyisége és aránya alapján. 

Noha az érc a kürtő típusú kifejlődések esetén főként a telérekhez kötődik, a 

mellékkőzet is minden esetben magán viseli a karbonát-helyettesítéses teleptípus jellemző 

átalakulási bélyegeit, így Fe-Mg karbonátosodás (IX/5,6. kép), kalcitosodás, kovásodás, 

valamint hintetten ércásványok jelenhetnek meg az erek által átvágott kőzetekben. 

 

7.3.4. Az ásványok kémiai összetétele 

 

Az egyes ásványok kémiai összetétel mérései energiadiszperzív detektorral szerelt 

pásztázó elektronmikroszkóppal (ld. 3.3 fejezet) készültek. Tekintve, hogy a műszer az 

adott konfigurációnál Na-nál könnyebb elemek mérésére nem alkalmas, így egyes 

ásványcsoportoknál (karbonátok, szulfátok, oxidok, szilikátok) az ásványfaj meghatározása  

petrográfia alapján történt. A mérési eredményeket a 3-4. mellékletek tartalmazzák.  

Az ásványkémiai jellemzők tárgyalását a karbonátásványok eredményeinek 

kiértékelésével kezdem. A mintákban észlelt karbonátok két fő ásványfajra szűkíthetők le; 

kalcitra és dolomitra (13. ábra). A kalcit esetében megfigyelhetünk olyan példányokat, 

12. ábra: a, (balra) Kogenetikus képződésű szfalerit-galenit-pirit-kalcit, kései kiválású 

kalkopirittel. (Rm-113). b, (jobbra) Visszaoldódott mullusca utáni kogenetikus pirit-kalcit 

kiválás triász mészkőben (Rm-113) 
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melyekben nem jelent meg semmilyen, a műszer kimutatatási határértéke feletti 

koncentrációban jelen lévő mellékelem. Van továbbá olyan kalcit, mely kizárólag Mn, más 

szemcsék pedig Mn-Mg tartalmúak. Kalcitban Fe jelenlétét csak alárendelt mennyiségben 

figyeltük meg. 

A dolomit mérések ebből a szempontból valamelyest egyveretűbbnek mutatkoznak. 

Dolomitban minden esetben megfigyelhető Mn, valamint több esetben Fe beépülése is. A 

dolomitban megjelenő Fe minden esetben a Mg rovására épül be a szerkezetbe, a Fe+Mg 

a% mennyisége a dolomit kristályokban állandó, kb. 50%. A dolomitba beépülő vas 

mennyisége egy esetben sem volt olyan magas, hogy a megfigyelt ásványt ásványtanilag 

ankeritnek lehessen minősíteni. Így a dolomit kristályokon belül elkülöníthetők 

vastartalmú dolomit és dolomit fázisok. 

 A mellékelemi Mn megjelenése kapcsán sem ásványtani, sem szöveti, sem teleptani 

alapon nem sikerült rendszert megfigyelni a mintákban. 

 A mintában megjelenő szulfid ásványok közül szfaleritből, piritből, kalkopiritből, 

fakóércekből, valamint szulfosókból és telluridokból készült mérés. A kalkopirit és 

szfalerit mérések értékelése összevonható, mivel ezeknél a méréseknél a megjelenő mérési 

hiba többnyire a kalkopirit betegség szfaleritben való megjelenéséből adódott. Így majd 

valamennyi szfalerit mérésben megjelenik Cu csúcs, valamint a kalkopirit mérések 

eredményeiben is feltűnik a Zn-csúcs. Tekintve, hogy a szfalerit szerkezetében a Cu nem, 

vagy csak nagyon korlátozott mértékig elegyedik, feltételezhető, hogy a teljes mért 

13. ábra: A karbonátásványokban megjelenő kationok aránya háromszögdiagramon. 

A Mn nem mutat tematikus megoszlást, így nincs feltüntetve a diagramon 
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rézmennyiség a kalkopirit betegség megjelenéséhez köthető a szfaleritben. Továbbá, mivel 

a Zn sem elegyedik kalkopiritben, így a szfalerit, és kalkopirit mérések korrigálhatók 

(Clark és Sillitoe, 1970, Craig és Kullerud 1973). Kalkopiritben nem fordul elő semmilyen 

detektálható mennyiségű mellékelem, kizárólag Cu-Fe-S jelenik meg a mérésekben. 

 Szfaleritben a kalkopirit mennyiségével fordított arányosságban különböző 

mértékben (0,0-8,3 a%) Fe jelenik meg, illetve a vastartalomtól függetlenül valamennyi 

vizsgált kristályban megjelenik Mn is, 0,1-0,9 a% mennyiségben.  

 Készültek továbbá összetételmérések piritből, melyek a növekedési zónás pirit 

oszcilláló kémiai összetételét célozták. Így piritben a S-As arányának váltakozását 

figyelhetjük meg zónánként, az As legmagasabb koncentrációja piritben 2,27 a%. 

 A fakóércek (tetraedrit-tennantit) összetételei ehhez képest változatosabbnak 

bizonyultak. A fő változók a rendszerben a Zn, Fe, Sb és az As. Ezek alapján 

megfigyelhetünk az érces mintákban oszcilláló zónásságot mutató fakóércet (14. ábra), 

valamint egyedi fázisokként tetraedritet és tennantitot egyaránt. A fakóércek, típusuktól 

függetlenül jellemzően alacsony Fe tartalmúak (0,0-2,4 a%), míg Zn tartalmuk általában 

magas (6,13-8,25 a%).  

14. ábra: Oszcilláló zónásságot mutató fakóérc (tennantit) szfaleritben. A 

zónásságot As (sötét)-Sb (világos) váltakozó mennyiségű beépülése adja. A vizsgált 

zónák Fe és Zn tartalma gyakorlatilag azonos. 
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Az As és Sb mennyisége is változó, az As és Fe egyenes arányosságot mutat a 

mintákban, bár a korrelációs együttható csupán 0,57 az értékek között. A minták közül 

kizárólag egy esetben jelent meg Ag kimutatható mennyiségben, ez egybeesik a 

legmagasabb Zn értékkel is. A Bi megjelenése ezzel szemben látszólag nem köthető más 

elemek viselkedéséhez. 

 Azonosítani sikerült továbbá pásztázó elektronmikroszkópia segítségével ezüst-, és 

bizmut-tellurid ásványokat. Az Ag és Te aránya a tellurid ásványban közel 2:1, így a fázis 

valószínűleg hessit. Hessit megjelenését világszerte több karbonát-helyettesítéses telepben 

is dokumentálták már (Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988). A Bi-telluridok Bi-Te aránya 

3:2, melyhez hasonlót Nagybörzsönyből írtak le elsőként (Weiszburg, 2000).  

 A telluridok mellett Pb-Bi, valamint Cu-Pb-Bi szulfosó fázisok is előkerültek. . 

Fontos azonban tudnunk, hogy a használt EDS rendszer az ólom, bizmut és kén csúcsainak 

egymástól való megbízható elkülönítésére nem alkalmas, így a vizsgált ásványok pontos 

Pb-Bi-S aránya nem ismert. Az egyes elemek arányának meghatározására azonban 

kísérletet tettem az eredmények alapján az Pb-Bi-S szulfosókban 3:4:6, valamint 7:6:7 (3. 

melléklet/4). Így a 3:4:6 arányoknak megfelelhet a wittit, valamint a cannizzarit. A 7:6:7 

arányra azonban nem találtam analógiát. A Cu-Pb-Bi-S szulfosók mindkét esetben hasonló 

arányt mutatnak a mérésekben, ez Cu:Pb:Bi:S esetén 15:22:29:34. A kén nélküli fém ion 

arány Cu:Pb:Bi = 9:14:17 (3. melléklet/2). Ehhez hasonló aránnyal nem találtam ismert 

szulfosót, hasonló összetételűek, amik megjelennek karbonát-helyettesítéses érctelepekben: 

aikinit, Cu-lillianit, felbertalit, hammarit.  

 A szulfidok mellett szilikátos fázisokból is történt kémiai összetételmérés. Így a 

mérésekkel epidotot, kloritot, dioktaéderes, rétegközi kationhiányos rétegszilikátot (illit) és 

kaolinit-csoport beli ásványokat azonosítottam (4. melléklet/7-8.). Ezen ásványok 

meghatározása nem pusztán a kémiai összetétel alapján történt, hanem a szöveti bélyegek 

és jellegzetességek figyelembe vételével is. 
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8. Fluidzárvány petrográfia és mikrotermometria 

8.1. Fluidzárvány petrográfia 
 

Az átalakult karbonátos mellékkőzet és a benne megjelenő érc keletkezési 

körülményeinek pontos rekonstrukciójához fluidzárvány-petrográfiai, majd a megfelelő 

zárványok alapján mikrotermometriai vizsgálatot végeztem. Valamennyi vizsgált minta a 

HA-LB típusból származik, benne a vizsgált ásványok áteső fényben átlátszó szfalerit, 

valamint kvarc és kalcit. Más átlátszó, mérésre alkalmas ásvány a mintákban nem jelent 

meg. A szfaleritben, kalcitban és kvarcban egyaránt megjelennek elsődleges (P), több 

generációban másodlagos (S), valamint magányos, meg nem határozható genetikájú (I) 

fluidzárványok. A mérések fő célpontjai az ásványokban megjelenő elsődleges zárványok 

(mivel azok tartalmazzák az ásvány kristályosodásakor jelenlevő fluidumot), azonban 

egyes esetekben a másodlagos zárványsorok, zárványsíkok, illetve a nem meghatározható 

genetikájú zárványok vizsgálata is fontos eredményt hozhat. 

 Az ércképződés vizsgálatának szempontjából a legfontosabb fluidzárvány tartalmú 

ásvány a szfalerit. Elsődleges, meg nem határozható és másodlagos zárványok is 

megjelennek benne, melyek mind bírhatnak jelentőséggel az ércképződés megismerése 

szempontjából. Az elsődleges zárványok segítségével a szfalerit keletkezési 

körülményeinek megismeréséhez juthatunk közelebb, míg a másodlagos zárványok által -

ha a „kalkopirit betegség” keletkezésével egyidősek- a későbbi, réztartalmú oldat fizikai-

kémiai paramétereit ismerhetjük meg.  

 A meddőásványok közül a kvarc és kalcit tartalmaz jelentősebb mennyiségben 

fluidzárványokat. A kvarc esetében többször észleltem együtt növekedést szfalerittel, 

valamint kalcittal, továbbá megjelenik pirittel, kalkopirittel együtt képződött kvarc is. 

Egyes esetekben az ércásványokat megelőző generációt is megfigyeltem. A kalcit 

leggyakrabban kvarc után, vagy azzal együtt képződött, a mintákban a szfalerittel együtt, 

vagy röviddel az után keletkezett. Noha a kalcit nagyobb arányban tartalmaz elsődleges 

fluidzárványokat, mérésre mégis kevésbé alkalmas, hasadása, valamint a zárványok kis 

mérete okán. Mikrotermometriai mérésre emiatt kalcitból csak csekély számban került sor. 

Kvarcban ezzel szemben csak alárendelt mennyiségben találhatók biztosan elsődleges 

zárványok. Ebben az ásványban főként több generációban megjelenő másodlagos 

zárványsíkokat találunk, valamint nem meghatározható genetikájú zárványok jelennek meg 
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nagy mennyiségben. Mindezek ellenére a zárványok nagyobb mérete és a befogadó ásvány 

jó „host” tulajdonságai ezen ásvány zárványait mérésre alkalmassá teszik.  

Szfalerit: Két különböző fúrásból is került elő látható fényben átlátszó szfalerit. Az 

ércásvány mindkét esetben saját alakú és tartalmaz kalkopirit betegséget. Az ásványban 

egyaránt megjelennek elsődleges (P), másodlagos (S), valamint nem meghatározható (I) 

típusú zárványok (Roedder, 1990; Van den Kerkhof és Hein, 2001). Bizonyíthatóan 

elsődleges (P) zárványból kevés van, ezek növekedési zónák mentén jelennek meg. 

Megjelenésük jelentősen eltér a szekunder (S) zárványsíkok fluidzárványaitól. Az 

elsődleges zárványok mérete jellemzően nem haladja meg a 10 µm-t, gáztartalmuk 10-15% 

között változik, valamennyi zárvány LV – folyadék és gázfázist egyaránt tartalmaz, 

alakjuk általában nem negatív kristályalak, hanem megnyúlt, kerekded. Az elsődleges 

zárványok homogén fázisarányai alapján a primer anyaoldat homogénnek tekinthető. 

A következő, mikrotermometriai mérések szempontjából jelentős típus a nem 

meghatározható zárványok csoportja (14. ábra). Ezek megjelenésük (pl. alakjuk, illetve 

gáztartalmuk) alapján sorolhatók valószínűsíthetően elsődleges, vagy másodlagos 

zárványok közé. Így a hasadási nyomvonalban megjelenő, illetve 10% alatti gáztartalmú 

zárványok nagy valószínűséggel a másodlagos zárványokhoz sorolhatók, míg a 15%, vagy 

affölötti gáztartalmú (ha 

nem feltételezhető a 

későbbi felnyílás), 

kerekded alakú, biztosan 

S síkoktól távol álló 

zárványok gyaníthatóan 

az elsődleges csoportba 

sorolhatóak. Fontos 

azonban, hogy az I 

típusú zárványok 

eredetének eldöntése 

mindenképpen további 

elemzéseket igényel. Így 

érdemes megemlíteni a 

primer és szekunder 

zárványok esetén a 

S 

2

. 

14. ábra: Nem meghatározható (I/P?) – morfológia és 

gáztartalom alapján vélhetőleg P – típusú zárvány (rózsaszín), 

fehér fényben átlátszó szfaleritben másodlagos zárványsík 

(zöld) mellett. A zárvány megnyúlási iránya, alakja és 

gáztartalma egyaránt eltér az S sík zárványaitól (Rm-61). 
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jelentős méretkülönbségeket. Míg a primer zárványok mérete ritkán haladja meg a 10 µm-

t, addig a másodlagos zárványok, noha lehetnek hasonló méretűek ezek is, jellemzően 

mégis nagyobbak, 15-250 µm közé esik méretük. 

A másodlagos zárványok változatosabbak mind morfológiailag, mind 

összetételükben. Így megjelenhetnek negatív kristályalakkal, hasadási nyomvonalban 

változatos, de szabálytalan formákban (15. ábra), továbbá lehetnek hosszan elnyúlt pálcika 

alakúak is. A másodlagos zárványok között lehet találni L és LV fázisokat tartalmazókat 

egyaránt. A gázfázist is tartalmazó zárványok esetén a másodlagos síkokban legalább 5 

generáció biztosan elkülöníthető, gáztartalmuk, alakjuk és adott esetben a síkok 

metszésviszonyai alapján. Ezen síkokat a továbiakban S1-S5 kóddal jelölöm, mely 

sorszámozás nem utal időbeli viszonyokra.  

Az S1 másodlagos zárványsík a legmagasabb gáztartalommal jellemezhető, a 

zárványok akár 15-20% 

gázt tartalmaznak, alakjuk 

zömmel negatív 

kristályalak (X/1. kép), 

így gyakran megjelennek 

tetraéderként, vagy 

elnyúlt, hasadási lapokkal 

határolt alakkal (14. ábra). 

A zárványok mérete az S1 

csoportba sorolható 

zárványok esetén 

változatos, jellemzően 10-

50 µm. Ezen másodlagos 

sík gyakran nem a 

szflaerit hasadási nyomvonalát követi, ívesen fut a kristályban, gyakran hasadási irányokat 

metszően. Általában a kristály szegélyén kezdődő, és benne elvékonyodó és elvégződő 

másodlagos síkról beszélhetünk az S1 esetén.  

Az S2 generáció az S1-től gáztartalma (15%) és mérete (5-30 µm) alapján nem 

lenne jól elkülöníthető, azonban szövetileg kizárólag egy pozícióban jelenik meg. Az S2 

másodlagos zárványok minden esetben kalkopirit betegséghez kötödően figyelhetők meg. 

Gyakran fordulnak elő a kalkopirit kristályok mellett megjelenő fluidvárványok 

(X/2,5,6. kép), de megfigyelhetők magányos zárványok is, melyek a kalkopirit betegség 

15. ábra: Másodlagos zárványsík szfalerit hasadási 

nyomvonalában. A síkban megjelennek nagyobb szabálytalan 

alakú (1), valamint kisebb negatív kristályalakot mutató 

zárványok (2) egyaránt. 
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nyomvonalában jelennek meg a kristályok között. Az S2 síkok zárványai zömmel negatív 

kristályalakokat mutatnak, azonban előfordulnak ritkán bordázott, hasadási nyomvonal 

üregében megjelenő zárványok is. Több esetben megfigyelhető, hogy ahol fluidzárvány 

jelenik meg a kalkopirit betegséggel együtt, a zárvány környezetében nincs kalkopirit 

kristály. Az S2 másodlagos zárványsík szöveti bizonyítékok alapján a kalkopirit betegséget 

létrehozó fluidumból csapdázódott, mely fluidum a zárványok fázisaránya alapján 

homogénnek tekinthető. 

Az S3 másodlagos síkok 10% alatti (5-7%) gázfázissal jellemezhetők, alakjuk is 

eltér az elsődleges, az S1 valamint S2 síkok zárványaitól. A szabályos negatív 

kristályalakkal való megjelenés mellet előfordul pálcika alak, valamint a szabálytalan, 

gyakran nyúlványos –„farkincás” – hasadási nyomvonal. Ezen zárványtípus esetén gyakran 

figyelhető meg egy-, vagy több zárvány felnyílása a sík mentén. Az S3 zárványsík gyakran 

több kristályon keresztül követhető nyomvonal mentén jelenik meg, az ásvány típusától 

függetlenül, így előfordulnak szfaleritet-kalcitot-kvarcot egyaránt metsző S3 csoportba 

sorolható másodlagos zárványsíkok is. Az S3 típusú síkok a leggyakoribbak, a rendszer 

bármely ásványában felbukkanhatnak hasonló küllemű és összetételű zárványsorok.  

16. ábra: S4 típusú másodlagos zárványsík fluidzárványai szfaleritben. Kisebb 

70 µm-es hordó alakú zárvány (1) valamint nagyobb, íves hasadási nyomvonal alakú 

zárvány (2) egyaránt megjelenik.(Rm-61) 
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Az S4 típusba az 5%-nál kevesebb gázt tartalmazó LV típusú zárványok kerültek. 

Ezek esetén a gáztartalom megállapítása már azért is nehézkesnek bizonyult, mivel a 

mikroszkóp izzója által leadott energia mozgásba hozhatta a gázfázist a zárványban. Ezen 

zárványok ritkák, jelemzően magukban fordulnak elő, alakjuk szabálytalan, gyakran íves, 

méretük egy nagyságrenddel meghaladja bármely más zárványét, 50-200 µm közé esik 

(16. ábra). 

Előfordulnak továbbá kizárólag folyadék fázist tartalmazó zárványok is, melyek 

szfaleritben ritkán jelennek meg, ezek az S5 csoportba sorolhatók. Ezek gyakran 

kerekdedek, azonban körvonaluk többnyire halványabb a gázfázist tartalmazóknál, 

méretük rendre 10-30 µm. 

A nagyobb másodlagos zárványok megjelenése rendre a szfalerit több irány szerinti 

hasadásához köthető, azonban akadnak a hasadái nyomvonalakkal nem megegyező, íves 

felnyílások mentén megjelenő zárványsíkok is. A nagy, 50 µm fölötti méretű másodlagos 

zárványok esetén gyakori a szabálytalan alak, valamint a szokottnál magasabb gáztartalom, 

mely az adott zárvány esetleges későbbi felnyílását mutathatja (X/4. kép).  

Az S1-4 generációk gyaníthatóan homogén anyaoldatból csapdázódtak ezt igazolja 

az egyes síkok homogén folyadék-gáz aránya, valamint minden esetben azonos (LV) 

fázisösszetétele. 

Kvarc: A kvarc a rendszer legkorábbi ásványai közül való, valamint az érccel 

részint egyidős is lehet. Több generációja különíthető el, több különböző csiszolatban, így 

van ércásványok előtt képződött idiomorf (X/3. kép), szfalerittel együtt képződött idiomorf 

– mely a szfalerittel kölcsönösen bennfoglalja egymást (VIII/6. kép)–, van pirittel és 

kalkopirittel együtt képződött, zárványfelhős, xenomorf, valamint esetenként nem 

meghatározható genetikájú idiomorf, vagy xenomorf kvarc. Az egyes genetikai 

változatokban más-más megjelenésű zárványok különíthetők el, azonban általánosan 

jellemző, hogy az elsődleges zárványok 20-25 % gázfázist tartalmaznak, megjelenhetnek 

növekedési zónában (17. ábra), 3D zárványfelhőben, valamint magányos, másodlagos 

repedésektől, síkoktól távol megjelenő zárványként is (az utóbbi I/P? kategóriába 

sorolandó). A szfalerittel együtt képződött sajátalakú kvarc (VIII/6. kép) főként növekedési 

zóna mentén (17. ábra),(X/3. kép) tartalmaz zárványokat, előfordulhat azonban az ásvány 

magjában megjelenő 3D zárványfelhő is. A pirittel és kalkopirittel együtt képződött 

xenomorf kvarc pedig legtöbb esetben magányos I/P? zárványokat tartalmaz, melyek az 

ércásványokhoz közel, vagy az azok között nőtt kvarckristályokban, vagy azok kvarc 

zárványában mutatkozik. A növekedési zónában megjelenő zárványok alakja jellemzően 
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kerekded, elnyúlt, nem negatív kristályalak. A növekedési zónában megfigyelt, mérésre 

alkalmas zárványok mérete 3-15 µm közé esik, azonban megjelennek 2 µm alatti méretű, 

gyakran már mikroszkóppal sem elkülöníthető fázisarányú fluidzárványok is az elsődleges 

zárványok között. A zárványfelhőben az elsődleges zárványok mérete jellemzően 

egyveretűbb, 5-10 µm közé esik, alakjuk általában szabálytalan. A zárványfelhő zárványai 

alakra és gáztartalomra megegyeznek a növekedési zónák zárványaival. Előfordulnak 

továbbá a növekedési zónák között, hasonló alakú és azonos, 20% gáztartalommal 

jellemezhető 5-10 µm méretű, I/P? típusú zárványok is, melyek morfológia és összetétel 

alapján inkább az elsődleges csoportba sorolhatók. 

A fent említett, I típusú, azonban jellemzői alapján a P-típussal hasonlóságot 

mutató zárványokon túl az I-típusban olyan zárványok is megjelenhetnek, melyek főleg 

csekély gáztartalmuk és morfológiai jegyeik alapján alapján besorolhatóak lehetnek 

szekunder zárványok közé is. 

Primer zárványok között észleltem szilárd egyfázisú zárványokat is. Így kvarc 

külső növekedési zónájában megjelenhet 15-30 µm méretű szfalerit kristály zárványként, 

valamint zárványfelhőben előfordulnak 5-10 µm méretű, színtelen szilárd zárványok is, 

melyekben hasadási nyomvonal jelenik meg. Ezen kristályok a kvarccal együtt 

17. ábra:  Primer zárványok növekedési zónában (P), valószínűleg primer I-típusú zárvány (I/P?) 
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kristályosodtak, a zárványok kizárólagosan szilárd fázist tartalmaznak. A primer 

fluidzárványokban szilárd fázis soha nem jelent meg, a primer anyaoldat homogénnek 

tekinthető. 

A szekunder zárványsíkok hasonlóan változatosak, mint a szfalerit esetén. 

Gáztartalom alapján el lehet különíteni az egyfázisú csak folyadék, 5-7% gáztartalmú, 

valamint 1-3 % gáztartalmú másodlagos zárványokat. Ezek nagy hasonlóságot mutatnak a 

szfaleritben megfigyelt S3-S4 másodlagos síkokkal, noha a zárványok mérete kvarcban 

rendre kisebbnek bizonyul. Így az S3 másodlagos sík zárványai legfeljebb 15 µm méretűek 

kvarcban, az S4 másodlagos zárványokhoz hasonló fluidzárványok jellemzően nem 

magányosak, hanem síkként jelennek meg, alakjuk azonban hasonló, gyakran íves, 

szabálytalan, nyúlványos. Effölötti gáztartalmat (akár 50%) csak kevés másodlagos 

zárványban lehet megfigyelni, mely akár későbbi felnyílás eredménye is lehet. További 

különbség kvarcban és szfaleritben megjelenő másodlagos zárványsíkok zárványai között, 

hogy a kvarcban megjelenő másodlagos zárványsíkokban az S3 és S4 típusban egyaránt 

domináns a negatív kristályalak. Kvarcban is előfordulnak csak folyadék zárványok, 

azonban ezeken belül két csoportot lehet elkülöníteni, így megfigyelhetők szénhidrogén 

tartalmú zárványok – ezek színe jellemzően halványsárga –, valamint csak vizes fluidumot 

tartalmazó zárványok (S5), melyek színtelenek. A szénhidrogén tartalmú zárványok – 

továbbiakban S5b – jellemzően negatív kristályalakot mutatnak, míg a csak vizes 

fluidumot tartalmazók lehetnek negatív kristályalakúak, de megjelenhetnek sokszögletű, 

repedés alakját felvévő – kagylós, egyenetlen – zárványok is. 

 A szekunder síkok gáztartalma és folyadéktartalma mellett elkülönítési bélyeg, 

hogy a zárványsíkok milyen viszonyban állnak a befogadó ásványokkal. Az S3 

másodlagos síkok esetén előfordulnak olyanok, melyek a kvarckristály szegélyén 

kezdődnek, azonban a kristály belseje felé haladva elvékonyodnak és elvégződnek. 

Megjelennek továbbá az S3 típusban, egy kristályban a teljes kristályt metsző másodlagos 

síkok, valamint olyan másodlagos zárványsíkok, melyek több kristályt is metszenek, 

szfaleritet és kvarcot egyaránt. Utóbbi megjelenési forma a kvarc esetén az S4 típusra 

inkább jellemző. A kvarckristályokban megjelenő valamennyi elsődleges és másodlagos 

zárványsík, a fázisarányok figyelembe vételével homogén anyaoldatra vezethető vissza. 

Kalcit: Elsődleges és másodlagos zárványok egyaránt megjelennek kalcitban is, 

azonban leggyakrabban hasadási nyomvonal közelében jelennek meg azok a zárványok, 

amelyek méretük okán mikrotermometriai mérésre alkalmasak lennének. Így noha a 

kalcitban megjelenő elsődleges és másodlagos zárványok –ahol megfigyelhető- nagy 
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hasonlóságot mutatnak a kvarcban megjelenő azonos genetikájú zárványokkal, a 

mikrotermometriai mérések ezen ásvány esetében a gyenge „host” tulajdonságok miatt 

fenntartásokkal kezelendők. Az elsődleges zárványok jellemzően kerekdedek, 20-25% 

gáztartalmúak, és növekedési zónák mentén, vagy önállóan jelennek meg (I/P?), minden S 

síktól távol. A másodlagos zárványok jellemzően romboéder, vagy közel kocka alakúak, 

gáztartalmuk változó 2-15 %, és hasadási nyomvonalak mentén rendeződnek, azonban 

vannak olyan másodlagos zárványsíkok, amik nem követik a hasadási irányokat, hanem 

ívesen húzódnak az ásványon belül. Kalcitban szintúgy megjelennek szénhidrogén 

tartalmú másodlagos zárványok, melyek jellemzően negatív kristályalakot vesznek fel. Az 

általános megfigyelések alapján a kalcitban a korábbiakhoz hasonló módon S1-S5 síkok 

különíthetők el, valamennyi másodlagos zárványsík az elsődlegeshez hasonlóan homogén 

anyaoldatra vezethető vissza. 

 

8.2. Mikrotermometriai és Raman-spektroszkópiai eredmények 

 

 A vizsgált anyagból két fúrás mintáiból készült három csiszolat bizonyult 

alkalmasnak kvarc és szfalerit együttes mikrotermometriai mérésére. Ezekben a kvarc és 

szfalerit mellett kalcit is megjelent, így alárendelt mértékben ebből is volt lehetőség 

mérésre. A vizsgált mintákban a legtöbb elsődleges zárvány adatot kvarc szolgáltatta. 

Kvarc kristályokban növekedési zónában, valamint zárványfelhőben egyaránt voltak 

mikrotermometriai mérésre alkalmas zárványok. A mérések jórészt a szfalerit 

kristályosodását (részben) megelőzően kivált kvarc kristályokból történtek, mely kvarc 

külső zónáinak kristályosodása bennfoglalási viszonyok alapján átfed a szfalerit kiválás 

kezdeti szakaszával. A kvarcban megfigyelt homogenizációs hőmérsékletek 289 – 348 °C 

között váltakoznak (n=19), melyek közül a magasabb 348 °C homogenizációs 

hőmérsékletet kvarc legbelső zónájában, valamint korai kiválású kvarc zárványfelhőjében 

mértem, míg a 289 °C hőmérsékletet kvarc szegélyén megjelenő növekedési zónában, 

illetve zárványként halványsárga szfaleritet tartalmazó kvarckristályban mértem. A 

mikrotermometriai mérések során néhány zárványban kettős buborék jelenséget figyeltem 

meg, így a rendszerben CO2 jelenléte bizonyítható. A kvarc mikrotermometriai mérési 

eredményeit az 5. melléklet tartalmazza. 

Tekintve, hogy a zárványokban minden esetben azonos fázisösszetételt (LV) és 

fázisarányt (V~20-25%) figyeltem meg, így homogén anyaoldat feltételezhető. Homogén 
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anyaoldattal számolva a mért homogenizációs hőmérsékletek megfelelnek a minimális 

keletkezési hőmérsékletnek. A kvarc kristályok 1 cm körüli mérete, a növekedési zónák 

távolsága és a szűkös mérésszám (n=20) okán a következtetés csak korlátozottan 

lehetséges, azonban szembetűnő, hogy a kvarc kristályok magjától a szegélye felé, 

valamint a kiválás előrehaladta során egyre alacsonyabb homogenizációs, azaz minimum 

keletkezési hőmérsékleteket lehet megfigyelni.  

A mikrotermometriai mérésnek alávetett zárványok a fagyasztásos vizsgálatok 

során főként méretük és alakjuk okán nehezen vizsgálhatónak bizonyultak. A sótartalom 

minőségének megismerésében a zárványok fagyasztásos vizsgálata során megfigyelt 

eutektikus hőmérsékletek játszanak szerepet. Nem sikerült a jelenséget valamennyi vizsgált 

zárványban érzékelni, azonban több zárványban látható volt (-48) - (-50,5) °C között, 

valamint ritkábban -25 °C körüli olvadás is. Ezen eutektikus hőmérsékletekből a rendszer 

összetett, CaCl2+NaCl sótartalmára lehet következtetni (Kerkhof és Sosa, 2012). A CaCl2 

jelenléte -49,8 °C körüli eutektikus pontja okán gyanítható, míg a -25,8°C a hidrohalit 

olvadáspontjára (azaz NaCl megjelenésére) utalhat. Nem kizárható továbbá a rendszerben 

a CaCl2 jelenléte mellett alárendelten KCl, vagy MgCl2 oldott sótartalom megjelenése sem, 

mivel a kapott eutektikus pontok rendre valamivel alacsonyabbak a csak CaCl2 és NaCl 

tartalmú rendszerhez képest. Előfordulhat ezek mellett, hogy a zárványokban megjelenő 

CO2 által megnövelt belső nyomás is szerepet játszik a megfigyelt eutektikus pontok 

eltolódásában (Diamond, 2001). A zárványokban mért végső olvadási hőmérsékletek -5,2 

és -3,1 °C között alakultak (n=16). Mivel a zárványfluidum összetételére vonatkozó 

adatokban – elsősorban a rossz megfigyelhetőség miatt – bizonytalanságok mutatkoznak, 

valamint a CO2 pontos mennyisége sem meghatározható, így tanácsosnak láttam a teljes 

sótartalmat NaCl ekvivalens t%-ban megadni, Bodnar és Vityk (1994) empirikus egyenlete 

alapján. Így a számolt teljes sótartalom 5,11-8,14 NaCl ekv. t%-nak adódik (Bodnar 

ésVityk, 1994).  

A CaCl2-NaCl kettős rendszerrel számolva azon zárványokra, melyekben 

eutektikus pontot, hidrohalit olvadást, illetve végső olvadási hőmérsékletet is meg tudtam 

figyelni, a sótartalom a -3,5 °C végső olvadás és 23,4 °C hidrohalit olvadás alapján 3,20 t% 

NaCl és 2,97 t% CaCl2. A legalacsonyabb végső olvadási hőmérséklet, melynél eutektikus 

pont és hidrohalit olvadás is megfigyelhető volt -4,8 °C, melyben a sótartalom a 

hidrohalit -25,3 °C-os olvadáspontja alapján 4,46 t% NaCl, valamint 3,58 t% CaCl2 az 

anyaoldatban (Bakker et al., 2008, Hall et al., 1988, Sterner et al., 1988, Bodnar et al., 

1989, Oakes et al., 1990, Bodnar, 1993, Steele-MacInnis et al., 2011). 
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Szfalerit növekedési zónájában is sikerült elsődleges zárványokban homogenizációs 

hőmérsékletet mérni (n=2), azonban a mérések csekély száma, valamint a fagyasztásos 

vizsgálatok sikertelensége miatt, ezen adatok csak korlátozottan felhasználhatók. A két 

mérés 191 és 214 °C homogenizációs hőmérsékletet szolgáltatott növekedési zónás 

szfalerit egy külső növekedési zónájából. 

Kvarc és szfalerit elsődleges zárványai mellett készült (n=2) statisztikusan fel nem 

használható mérés korai kalcitból is, mely a szfalerit és kvarc közötti kiválási terméknek 

tekinthető szöveti jellegek alapján. Ezen kalcit elsődleges és I/P? zárványának 

homogenizációs hőmérsékletei 293 °C és 299 °C, a mért végső olvadási 

hőmérsékletek -5,1 °C és -4,3 °C a megfigyelt eutektikus pont -52 °C.  

Szekunder síkok zárványaiból is készült több mikrotermometriai mérés is, melyek 

célja egyfelől a szekunder síkok további elkülönítésének lehetősége, valamint esetlegesen a 

későbbi oldatok megismerése. A sikeres mérések egyes esetekben alacsony száma miatt 

ezek az adatok részben csak tájékoztató jellegűnek foghatók fel. Így szfaleritben a magas 

gáztartalmú S1 másodlagos síkok homogenizációs hőmérsékletei 294-325 °C közé esnek 

(n=12), az S2, gyakran kalkopirit mellett megjelenő másodlagos síkok homogenizációs 

hőmérsékletei 230-280 °C (a mérések 80%-a 243-272 °C közé esik) közöttinek 

mutatkoznak (n=36), valamint az alacsonyabb gáztartalmú S4 zárványokban 165-212 °C 

között változó homogenizációs hőmérsékletet mértem (n=3). A szekunder síkokban 

fagyasztásos vizsgálatot csak az S1 és S2 síkok zárványain végeztem. Az S1 esetén a 

kapott végső olvadási hőmérsékletek -3,9 és -3,6 °C között változtak (n=5), eutektikus pont 

megfigyelésére ezen zárványokban nem volt lehetőségem.  

Az S2 zárványsíkok zárványainak krioszkópos vizsgálata során (n=28) eutektikus 

pont (n=18), valamint hidrohalit olvadás (n=15) megfigyelése is lehetséges volt. Az 

elvégzett krioszkópos vizsgálatok során az eutektikus pontok (-44,3)-(-51,8) °C között 

váltakoztak, a só-hidrát olvadási hőmérsékletek (-32,7)-(-21,2) °C között mozogtak. A 

megfigyelt végső olvadási hőmérsékletek (-6,1)-(-3,4) °C közé esnek. Ezek alapján a 

sótartalom  5,56-9,31 NaCl ekv t% lehet (Bodnar és Vityk, 1994). A krioszkópos 

vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a kalkopirit kiválásáért felelős 

Cu-gazdag anyaoldat NaCl+CaCl2-t tartalmaz, az eutektikus pontok, valamint sóhidrát 

olvadási hőmérsékletek alapján. Az anyaoldat minimális sótartalma így 5,19 t% NaCl + 

0,74 t% CaCl2, maximális sótartalma 7,31 t% NaCl + 2,34 t% CaCl2 lehet (Bakker et al., 

2008, Hall et al., 1988, Sterner et al., 1988, Bodnar et al., 1989, Oakes et al., 1990, 

Bodnar, 1993, Steele-MacInnis et al., 2011). A primer zárványokhoz képest az S2 
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18. ábra: Kvarc elsődleges zárványainak (kék), és szfaleritben megjelenő kalkopirithez 

kötődő S2 másodlagos zárványsík zárványainak mérési adatai (piros) homogenizációs 

 hőmérséklet – y, sótartalom – x diagramon. A sótartalom alapján nem, de hőmérséklet 

alapján egyértelműen elkülönülnek az egyes csoportok. 

másodlagos zárványok nagyobb mérete (10-30 µm) okán, könnyebb volt megfigyeléseket 

tenni, ez eredményezheti a nagyobb számú sikeres mérést. Mérések kizárólag kalkopirittel 

szoros szöveti kapcsolatban álló fluidzárványokból készültek.  

 A kvarc növekedési zónájában több jelenség is megfigyelhető volt 

zárványszövetileg és mikrotermometriai vizsgálatok során egyaránt. Elsőként, hogy 3D 

zárványfelhő jellemzően kvarckristályok belső növekedési zónájában jelenik meg és a 

zárványfelhőt gyakran további növekedési zónák övezik, melyekben úgyszintén 

megjelenhetnek elsődleges zárványok. Növekedési zóna zárványai esetében is 

megfigyelhető volt több egymást követő növekedési zónában előforduló elsődleges 

zárványok sora. Ilyen esetekben egy kvarckristályon belül több zóna több zárványának 

szimultán megfigyelésére nyílt lehetőség a mikrotermometriai vizsgálatok során. Az 

egymást követő növekedési zónákban és általánosan a kvarckristályokban megfigyelt 

reprezentatív fluidzárvány mikrotermometriai adatokat a 18. ábra mutatja be. 
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A kvarckristályok fluidzárvány petrográfiai és mikrotermometriai elemzése során a 

következő megállapításokat tehetjük: 

1. Mikroszkópi léptéken a kvarc legbelső és legkülső zónájában megjelenő 

fluidzárványok fázisaránya nem változott és morfológiai eltérések 

sincsenek a különböző zónák zárványai között. 

2. A mért mikrotermometriai eredmények alapján bármely kvarckristály 

legbelső (mérhető) zónája magasabb homogenizációs hőmérsékleteket 

adott, mint a legkülső mérhető növekedési zóna elsődleges zárványai. 

3. A legnagyobb mért hőmérsékletbeli különbség egy kristályon belül 41 

°C (348- 307 °C) 

4. Több különböző ásványszemcse növekedési zónáiból és 

zárványfelhőiből készültek hasonló hőmérsékleti adatokkal szolgáló 

mérések. 

5. A teljes sótartalom minden elsődleges zárványban, a homogenizációs 

hőmérséklettől függetlenül hasonló, 5,11-8,14 NaCl ekv. t% 

tartományban változik, mely a mért eutektikus hőmérsékletek alapján 

feltehetően CaCl2–NaCl összetételű lehet. 

6. Kvarc valamennyi elsődleges zárványában hasonló mértékben, általában 

alacsony beütésszámmal volt csak kimutatható CO2 jelenléte (19. ábra).  

 

A kvarcban megjelenő szilárd zárványok azonosítása Raman-spektroszkópiával 

történt meg. Erre az ásványfázisok mérete okán volt szükség. Így kvarcban a szegélyhez 

közeli részen szfaleritet, a zárványfelhőben pedig anhidritet azonosítottam. 

Kvarc és szfalerit növekedési zónáiban vizsgált fluidzárványokban a zárvány 

mélységétől és a befogadó ásványtól függően a Raman-spektroszkópiai vizsgálatok során 

változó beütésszámmal jelent meg szén-dioxid a gázfázisban (19. ábra). Megjegyzendő, 

hogy a befogadó ásvány reflexióképessége, a bennfoglalt zárványok sűrűsége, valamint 

minősége (szfaleritben kalkopirit betegség) egyaránt befolyásolja a háttér és beütésszám 

értékét.
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19. ábra: Kvarcban megjelenő elsődleges fluidzárványok CO2 mérései. Az egyes mérések beütésszámai a mintában való mélység, valamint a 

befogadó ásvány esetleges fluoreszcenciája miatt eltérőek. A CO2 fő csúcsai 1285 és 1389 1/cm-nél jelennek meg, a kisebb csúcsok, melyek 

csak a nagyobb beütésszámok esetén jelennek meg 1210 és 1410 1/cm-nél helyezkednek el. Így a spektrumon megjelenő valamennyi csúcs a 

CO2--hoz köthető. 
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9. Diszkusszió 
 

9.1. Hidrotermás ásványképződés 
 

 Mint a területről megjelent több generációt átölelő publikációkból ismert, a 

legkutatottabb érctípusok a Recski Érces Komplexum területén a lahóca-hegyi és 

veresagyagbérci epitermás Cu-Au ércesedés, a mélyszinti rézporfíros, valamint az ehhez 

közeli szkarn ércesedés. A rendszer távoli érctelep-típusairól, valamint indikációiról 

eleddig kevés, vagy részleteket nem érintő publikáció született csupán. 

 Noha Kisvarsányi (1988) már felismerte az akkorra publikált leírások (Baksa, 1983, 

1986, Csillag, 1975) és a Kordillerák területén megjelenő analógiák alapján, hogy a Recski 

Érces Komplexumban megjelenő disztális Pb-Zn érc ún. karbonát-helyettesítéses 

teleptípusként azonosítható, a komplexumban elfoglalt helyzete alapján. 

 A karbonát-helyettesítéses érctelep típust a fúrásos kutatás során makroszkópos 

módonmegkülönbözették a többitől, és metaszomatikus Pb-Zn ércesedésként írták le 

(id. Gagyi-Pálffy et al. 1971). A jelen munka során megfigyelt szöveti bélyegek és a fúrási 

jelentések által szolgáltatott adatok alapján nagyrészt már makroszkópos módszerekkel el 

tudtam különíteni az egyes – teletípusra jellemző – alcsoportokat is. Így a sztratiform –

köpeny – kifejlődésű érctelep altípus esetén 15-60 % főként idiomorf piritből álló 

érctartalmat figyelhetünk meg, mely jellemzően nem telérekhez/erekhez kötődik, a pirit 

megjelenése masszív, tömött. Ezzel szemben a szerkezetileg kontrollált kürtő és eres 

érctípusok ércásvány-tartalma és megjelenése alapján biztosan elkülönül a rétegtani 

kontrollal rendelkező altípustól. A kürtő típus fő ércásványai a szfalerit és pirit, azonban 

ezek mellett már más ásványok is előfordulhatnak jelentősebb mennyiségben, így 

makroszkóposan azonosítható galenit és kalkopirit is megjelenik az ércben.  

 További különbséget jelent a két altípus mennyiségi és telepszintű megjelenése is. 

A sztratiform típus kiterjedése egy érces testként nagyobb, a fúrásokban a látszó 

vastagsága az egyedi köpeny telepeknek 0,3-3 m között változik, az egyes kifejlődések 

teljes vastagságukban, több száz méteres horizontális kifejlődésű pirittelepekként foghatók 

fel (id. Gagyi-Pálffy et al.; 1971). A leírások alapján a sztratiform teleptípus adja a recski 

karbonát-helyettesítéses telep fő tömegét. A munka során vizsgált mintákban a kürtő 

kifejlődés egyedi repedések mentén kevéssé jelentős, mivel ezek vastagsága ritkán haladja 

meg a 20-30 cm-t. Archív kutatási eredmények alapján 1 m fölötti vastagságban nem 
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figyeltek meg ilyen genetikájú, ércesedett telért a lemélyített fúrásokban (id. Gagyi-Pálffy 

et al., 1971). Ennek oka lehet a telep fő kutatási irányvonalból való kiesése, vagy a telep 

eres kifejlődésének kis kiterjedése egyaránt. 

 A mikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok segítségével a hidrotermás 

esemény során három fő ásványképződési szakasz azonosítható. Ezeket korai, fő, és kései 

ércképződési szakaszként jegyzem a továbbiakban. Az egyes altípusok ásványképződési 

sora az ércásvány-tartalom alapján további szakaszokra bontható. Az érc és 

meddőásványok keletkezési sorrendjének megismerésével, szöveti jellegzetességeinek 

azonosításával, az egyes generációk egymásra következésének sajátságaira 

következtethetünk.  

Így a karbonát-helyettesítéses teleptípus első – korai –ásványegyüttesének a korai 

kiválású pirit, kvarc, dolomit, Fe-tartalmú dolomit és anhidrit tekinthető (20. ábra). Ezek a 

rétegtanilag kontrollált érctípus fő kőzetalkotó ásványai is egyben. A szakaszon belül a 

legkorábban kivált ásvány a pirit, mely jellemzően idiomorf, növekedési zónás. A pirit 

képződésével egy időben kezdődött meg a karbonátos kőzetanyag helyettesítéses 

átalakulása, így a korábbi triász karbonát helyén kvarc-dolomit-kalcit kőzetmátrix alakult 

ki. A korai ércképződési szakasz során utolsóként kristályosodó ásvány az anhidrit, 

valamint az illit képződésének kezdete is ide tehető. Ezek zárványként és érként is 

megjelennek a pirit legkülső növekedési zónájában, fenn-nőtt karbonátásványok közötti 

üregekben, vagy fészkekben, valamint kiválásuk folytatódik a fő ércképződési szakasz 

elején is. 

 A korai ércképződési szakasz vége és a fő ércképződési szakasz eleje egymástól 

nehezen elkülöníthető.  

A hidrotermás ásványképződés fő ásványkiválási szakaszában jelenik meg elsőként 

a szfalerit, mely mellett pirit, galenit, kalkopirit, tetraedrit-tennantit, változatos összetételű 

szulfosók és telluridok is megjelennek. A teleptípus szempontjából is jelentős ércásványok 

a szfalerit, a galenit, a fakóércek és a kalkopirit. Ezeket a fő ércképződési szakasz korai 

szakaszában kvarc, dolomit, anhidrit, a későbbi lépések során pedig kvarc és változatos 

Mn-tartalmú kalcit kíséri. Vertikális kifejlődésű érces telérekben is megjelenhet a korai 

érckiválási szakasz során keletkezett, idiomorf pirit. A fő ércképződési szakasz kezdetét 

ezen esetekben a pirit folytatólagos kiválása mellett a szfalerit megjelenése jelenti. Ez az 

esemény gyakran a piritben növekedési zárványzónát formáló szfalerit gyűrűként jelenik 

meg. Ezzel egy időben megjelenik szfalerit önálló, idiomorf kristályokként is, valamint 

előfordul a korai keletkezésű piritet körbenövő, szfalerit kristályaggregátum is.  
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 A pirit növekedési zónásságát nem kizárólag ásványok által formált zárványzóna 

jelölheti ki. Pásztázó elektronmikroszkóp visszaszórt elektronképén oszcilláló kémiai 

összetétel váltakozás figyelhető meg a fő kiválási szakasz során képződött idiomorf 

piritkristályokban (5. ábra). Az összetétel változásai a pirit S-As arányában beálló 

változásokat mutatják. Rézporfíros, illetve ahhoz kötődő rendszerekben a Cu+Au és As 

elemek megjelenése pirit növekedési zónájában egymás ellen hat, így az As gazdag pirit 

zónák megjelenését hasonló hidrotermás rendszerekben alacsony Cu-Au koncentrációkkal 

társítják(Arehart et al., 1993; Reich et al., 2013). Fontos azonban megjegyezni, hogy sem 

rezet, sem aranyat nem sikerült a vizsgált pirit kristályokban kimutatni. Ezen kívül 

kalkopirit, vagy termésarany zárvány, vázkristály sem volt megfigyelhető az As szegény 

zónákban. 

 A fő ásványkiválási szakasz során a szfalerit, pirit, kvarc és kalcit keletkezése 

folyamatosnak tekinthető, ezen felül a rendszerben galenit is megjeleneik. A galenit ritkán 

saját alakú, szöveti megjelenése alapján a rendszer kései ásványai közé sorolható, azonban 

gyakori az együtt növekedése szfalerittel, ritkábban kalcittal és kalkopirittel is 

megfigyelhető együtt keletkezésre utaló szövet. Gyakran összenövés is megfigyelhető 

galenit és szfalerit kristályai között.  

Ezzel kronológiailag közel azonos képződésű, pirit és szfalerit külső növekedési 

zónájában, szfaleritet és piritet keresztülmetsző érben egyaránt megjelenő tetraedrit és 

tennantit, mely gyakran oszcillációs zónásságot mutat. Fakóérc nem jelenik meg fenn-nőtt 

kristályként, egyik ásványkiválási szakasz során sem. Rézporfíros, és ahhoz kapcsolódó 

hidrotermás rendszerekben a fakóércek összetétele (sb=Sb/Sb+As és fe= Fe/Fe+Zn) 

indikátora lehet a képződési körülményeknek (Maruschenco et al., 2017). A mintában 

talált fakóércek kémiai összetétel eredményei (4. melléklet/3. táblázat) csak 

fenntartásokkal használhatók fel, mivel a mérések hibával terheltek, így az összetétel-

mérésekben a mérési hiba mértéke az As-Sb, valamint Fe-Zn vonatkozásában nem 

pontosan ismert. A fakóércekben számolt sb, illetve fe értékek így csak közelítést adhatnak 

a fakóérc kristályosodásának körülményeire. Az sb= 0,32-0,95 között változik az Rm-87 

fúrás fakóérceiben, melyek fe=0,0-0,05 értékekkel járnak együtt, így ebben a fúrásban a 

váltakozón zónás fakóérc a porfíros és az epitermás ércgenerációkban megfigyelt fakóérc 

generációk közötti értékeket mutat, melyet átmeneti (ún. szubepitermás) ércképződési 

fázishoz kötnek (Maruschenco et al., 2017). Imserve az általam vizsgált ércesedés térbeli 

elhelyezkedését, ez az eredmény reálisnak tekinthető. Az Rm-72 és Rm-63 fúrások 

mintáiban megjelenő fakóérc sb=0,4-0,81, valamint sb=0,03-0,09 közötti értékeket mutat 
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két generációban, melyek közül az sb=0,4-0,81 érték egybecseng az szubepitermás fázis 

korai szakaszában keletkezett fakóércekével, míg az alacsonyabb 0,03-0,09 sb értékek ezen 

átmeneti fázis közepére tehetők. Ezzel egybecsengnek a mintákban mért fe=0,0-0,1 értékek 

is, melyek kizárólag egy kilógó értéket tartalmaznak (fe=0,28), mely érték, a hozzá tartozó 

sb=0,02 aránnyal a porfíros és átmeneti fázis közötti összetételnek felel meg (Maruschenco 

et al., 2017). Az Ag, és Bi megjelenése a fakóércben a 0,73 fölötti sb értéket mutató 

kristályokban jellemző, melyek fe arányszáma 0-0,04 közé esik. Ez az értékpár azonos 

Maruschenco és mtsi. (2017) azon megfigyelésével, mely szerint az ezüst a kései, magas 

Zn-tartalmú tetraedritben jelenik meg rézporfíros és kapcsolódó rendszerek esetében. 

 Az időrendbe nehezen beilleszthető fázisok az Pb-Bi szulfosók, valamint a Bi-, és 

Ag- tellurid ásványok. Ezek korai kiválású pirit külső zárványzónájának zárványaként, 

vagy fő ásványkiválási szakasz során kivált pirit kristályban érként és zárványként 

jelennek meg az ércesedésben.  

  A fő és a kései hidrotemrás ásványképződési szakasz úgyszintén nem éles határral 

különül el. Az ércásványok közül szfalerit és galenit egyáltalán nem fordul elő a kései 

20. ábra: Érc és meddőásványok kiválási sorrendje a recski karbonát-helyettesítéses 

érctelep képződményeiben. Az érc és meddőásványok kiválása az egyes ércképződési 

szakaszokon belül is lehet változatos. Szaggatott vonal a pontosan nem lehatárolható 

ércképződési szakaszokat jelzi, amikor az adott ásvány megjelenése már lehetséges, viszont 

szövetileg biztosan nem alátámasztható. 



Hidrotermás ércszöveti megfigyelések a Recsk mélyszinti karbonátos mellékkőzet Pb-Zn ércesedésében          Biró Máté 

73 

szakaszban, azonban a pirit képződése folytatólagosnak mondható. A meddőásványok 

közül a pirithez hasonlóan a kvarc kiválása is lehet folytatólagos a kései szakasz során, 

azonban a domináns és egyeduralkodó meddőásvánnyá a rendszerben a kései 

ásványkiválás során a kalcit válik. 

 A kései ércképződési szakasz fő terméke a kalkopirit. Ez egyaránt vonatkozik az 

önálló kristályokként és ásványaggregátumokként megjelenő és a kalkopirit betegségként 

(Barton és Bethke, 1987) szfalerit vastartalmát felemésztő kalkopiritre is. Szöveti 

jellemzők alapján a kalkopirit a fő ércképződési szakasz során szűk időtartományban 

képződhetett együtt szfalerittel és galenittel egyaránt, azonban a egyes szöveti viszonyai 

alapján a pirit jelentős részénél idősebb, kizárólag a kései szakaszhoz tartozó vékony 

erekben fordulnak elő együtt, ezen esetben sincs köztük szöveti kapcsolat.  

 A kalkopirit megjelenhet ugyan önálló ásványfázisként is, az a típus azonban 

csupán két mintában fordult elő. Ezen esetekben a kalkopirit csak a legritkább esetben 

sajátalakú, zömmel tömegesen, érszerűen jelenik meg, ritkábban szfalerittel-galenittel 

együtt kiszorításos, vagy együtt növekedési szövettel. Legjellemzőbb megjelenési formája 

a kalkopirit betegség szfaleritben, mely valamennyi mintában, majd az összes szfalerit 

kristályban megjelenik és egy szfalerit képződés utáni Cu-gazdag fluidum áramlás 

jelenlétére utal. A kalkopirit betegség szövetileg változatosan jelenik meg a szfaleritben, 

így előfordulhat görögdinnye szerkezet - az ásvány magjában sűrű, nagy kristályokból álló, 

kifelé ritkuló kalkopirit betegség – (Barton és Bethke, 1987), repedés menti kalkopirit 

hintés, valamint a Fe-gazdag szfalerit zónák „megbetegedése”, míg az Fe-szegény 

zónákban nem figyelhető meg érdemi kalkopirit képződés. 

 A kései ércképződési szakaszhoz tartozik továbbá a rendszer legkésőbbi ásványa, a 

markazit, mely általában vékony egyedi erek, csomók mentén, vagy a fő kiválási szakasz 

piritjének külső szegélyén, továbbnövekedésként jelenik meg. Mennyisége a rendszerben 

alárendelt. 

 

9.2. Fluidzárvány vizsgálatok és szöveti jellegzetességek értelmezése 
 

 Az érces mintákban makroszkóposan, mikroszkópban és pásztázó 

elektronmikroszkópban megfigyelt ásványtani és szöveti jellegzetességekkel a 

fluidzárvány mikrotermometriai vizsgálatok adatait összevetve a kapott adatok 

ásványképződési szakaszhoz lesznek köthetők. 
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 Az Rm-61 és Rm-87 fúrások mintáiból készült vékonycsiszolatokban több szöveti 

helyzetben lévő kvarcból, valamint szfaleritből készült mikrotermometriai mérés. Az 

Rm-61 fúrás 61_01 mintájából készült két vékonycsiszolatban a fő ásványképződési 

szakasz során képződött kvarcból, valamint a kiválási sorban közvetlenül erre következő 

kalcitból is készült fluidzárvány vizsgálat. A kvarc pirittel együtt képződött, egy külön ér 

anyagát képezi a kalcittal együtt. A 61_01 mintában szfaleritben kizárólag I/P?, valamint 

S1 és S2 másodlagos zárványok mikrotermometriai mérésére volt lehetőség. A minta 

ásványtani és szöveti jellegzetességek alapján az érctelep egy kürtő kifejlődésében, a 

szkarnhoz közeli gyökérzónához tartozik. 

 Az Rm-87 fúrás 87_01 jelű mintájában a fő ércképződési szakaszban képződött 

korai, sajátalakú kvarc zárványfelhőiben, valamint növekedési zónáiban voltak 

mikrotermometriai mérésre alkalmas, elsődleges zárványok. Ebben a mintában a szfalerit 

kiválásának kezdete a korai kvarc kiválásnak végével kezdődött meg, erre utalnak a korai 

kiválású kvarc kristályainak legkülső zónájában megjelenő szfalerit zárványok is. A korai 

kiválású kvarc kristályai között idiomorf piritkristályok is megfigyelhetők, melyek kvarc 

előtt, vagy azzal együtt keletkezhettek. A kvarcra a kiválási sorban következő szfalerit 

növekedési zónájában is voltak mérésre alkalmas elsődleges zárványok. Mindkét minta a 

vertikális kifejlődésű érces altípusból származik, különböző mélységekből. Így tehát míg a 

61_01 minta az ércesedés gyökérzónájának tekinthető, addig a 87_01 a kürtő teleptípus 

valamivel távolibb, vagy magasabban elhelyezkedő részeiből származó minta. Ezt 

igazolják a minták származási helyei is, míg a 61_01 minta 909 m mélységből került 

felszínre, addig a 87_01 minta sekélyebb, 730 m mélységből. 

 Kronológiailag a 87_01 minta korai kiválású kvarcában megfigyelt elsődleges 

fluidzárványok tekinthetők a legkorábbinak. Ezekben 347-289 °C tartományban mértem 

homogenizációs hőmrésékleteket (azaz minimum keletkezési hőmérsékletet), melyek a 

rendszer hőmérsékletének fokozatos esését mutatják be, így a kvarc kiválása során 

megközelítőleg 50 °C hőmérsékletcsökkenés figyelhető meg. A 289 °C minimum 

keletkezési hőmérsékletű legkülső növekedési zónában már szfalerit is elfordult szilárd 

zárványként, így ezek alapján ez a hőmérséklet feltételezhetően a szfalerit kiválás 

minimális kezdeti hőmérsékletének is tekinthető. 

 A szfaleritben megjelenő elsődleges zárványokból származó nem reprezentatív 

mennyiségű (n=2) mérési eredmény 191 és 214 °C . Ezek a zárványok sajátalakú szfalerit 

legkülső zónahatáráról származnak, így a hőmérsékletileg lecsengő fő ércéképződési 

szakasz hőmérsékletcsökkenésének mértéke követhető lehet általuk. 
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 A 61_01 mintában az S1 és I/P? típusú zárványokat tartalmazó szfalerit képződése 

a fő kiválási szakasz során megelőzi az azonos mintában megjelenő xenomorf kvarc 

képződését. Ebben a mintában a pirittel együtt képződött kvarc fluidzárvány hőmérsékletei 

kizárólag I/P? zárványokból származnak, mivel az elsődleges zárványok méretük okán 

nem voltak alkalmasak mérésre, vagy a mérések során a homogenizációt megelőzően 

felnyíltak. A megfigyelt I/P? zárványok kvarcból, valamint kvarccal együtt kristályosott 

kalcitból 293-319 °C közötti homogenizációs (azaz minimum keletkezési) hőmérsékleteket 

mutatnak, mely egybecseng a 87_01 minta elsődleges zárványainak mérési adataival. 

 Hasonló homogenizációs hőmérsékleteket figyelhetünk meg a 61_01 mintában 

megjelenő korai – xenomorf kvarcot megelőző – szfalerit S1 másodlagos síkjaiban. Ezek 

gáztartalma hasonló az elsődleges zárványokhoz, homogenizációs hőmérsékleti (294-

328 °C) és sótartalom adatai (5,86-6,20 NaCl ekv t%) is hasonlónak bizonyultak.  

 Noha nincs bizonyíték arra, hogy a szfaleritben S1 síkokat létrehozó fluidum 

megegyezne a kvarc és kalcit elsődleges zárványaiban csapdázott oldattal, a mért 

homogenizációs hőmérsékletek, sótartalom adatok és az eutektikus hőmérsékleti adatok 

alapján nem kizárható, hogy a két zárványegyüttesben csapdázott anyaoldat azonos. 

Az S2 típusú, szfaleritben minden esetben kalkopirit betegséggel együtt megjelenő 

zárványokban 228 és 280 °C közé eső homogenizációs hőmérsékleteket mértem. A 

fluidzárványok krioszkópos vizsgálatai során észleltek alapján a sótartalom 5,41-9,69 

NaCl ekv. t% (Bodnar és Vityk, 1994) - mely az eutektikus hőmérsékletek alapján 1,87-

7,86 t% NaCl+ 0,02-6,01 t% CaCl2 sótartalomnak felel meg (ld. 8.2 fejezet). Így a 

kalkopiritet létrehozó anyaoldat fizikai-kémiai paraméterei is pontosak ismertek. 

A hőmérséklet és sótartalom adatok, melyek kvarc primer, valamint kalkopirithez 

szövetileg kötődő szfalerit szakunder zárványaihoz kötődnek, illetve a Raman-

spektroszkópiával kimutatott CO2 tartalom egybecseng a nemzetközi publikációkban a 

karbonát-helyettesítéses érctelep típus esetén megállapított fluidzárvány adatokkal 

(Bonsall et al., 2011, Kilias et al., 1996, Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988, Voudouris et 

al., 2008).  

9.3. Ásványtani és kémiai változások 

 

Az ércesedést kísérő kőzetátalakulás, valamint a meddőásvány társulás egyaránt a 

korábbi, zömmel karbonátos, valamint kovás üledékes kőzetanyag átalakulásával jöttek 

létre, illetve az ércesedést létrehozó oldatból váltak ki. A karbonát-helyettesítéses 
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telepekkel kapcsolatban ismert a mellékkőzetben a Ca arányának csökkenése, valamint a 

Mg, Fe, Mn, Si, S, Zn, Pb, Ag (Cu, Bi) mennyiségének növekedése az átalakult zónában 

(Bonsall et al., 2011). A recski telep esetén is megfigyelhetők ugyanezen változások, így a 

kalcitos mellékkőzet dolomittá, Fe-dolomittá való átalakulása (20. ábra), kristályos SiO2 

megjelenése a karbonátos, vagy kovás kőzetben, a kovás, vagy karbonátos kőzetanyag 

átkristályosodása, továbbá az ércásványok megjelenése. 

A kőzetben alapvetően a Pb-Zn-(Ag) típusra jellemző ércásvány társulás figyelhető 

meg, így pirit, szfalerit, galenit, kalkopirit, fakóérc illetve Pb-Bi szulfosók egyaránt 

megjelennek az ércesedésben. Az egyedüli olyan elem, melynek dúsulása nem általánosan 

jellemző erre a teleptípusra, a tellúr, mely Bi és Ag telluridok (9., 21. ábra) formájában 

jelenik meg az érctelepben. Megjegyzendő azonban, hogy a lahóca-hegyi ércesedésben is 

nagyszámú, Au-, Ag-, Bi-Te-ásványt írtak le (Takács 2010, Takács et al., 2017). 

 

A tellúr önálló ásványként történő megjelenésére két lehetőség van. Elsőként a 

karbonátos kőzetek tartalmazzák a legmagasabb koncentrációban a tellúr elemet a 

felszínen előforduló kőzetek közül (Beaty és Manuel, 1973), így lehetséges, hogy a 

hidrotermás fluidum mobilizálta a karbonátos mellékkőzet Te tartalmát, így létrehozva a 

21. ábra: Ag-tellurid ásvány (agte1) érként a fő ércképződési szakasz során 

képződött idiomorf piritben (py), szfalerit (szf) mellett (Rm-34) 
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tellurid ásványfázisokat. A másik lehetőség, hogy hidrotermás ásványegyüttest létrehozó 

fluidum hozta magával. A Te- jelenléte rézporfíros rendszerekben ismert, melynek eredete 

a magmaképződésig vezethető vissza olyan területeken, ahol a magmaképződés 

szubdukció által gazdagodott köpenyanyagból történt. (Hedenquist és Lowenstern, 1994). 

 

9.4. Fejlődéstörténet  
 

A karbonát-helyettesítéses teleptípus érces fejlődéstörténete a következőképpen 

vázolható. A korai ásványképződési szakasz során keletkeztek a sztratiform pirittelepek, 

melyek az érctelep mély részéhez tartoznak. Ezt követően a fő ércképződési szakasz során 

350 °C-ról, folyamatosan hűlő oldatból először kvarc, majd kvarc-pirit végül kvarc-pirit-

szfalerit-galenit képződése zajlott. A szfalerit képződése 290 °C környékén kezdődött és 

191 °C-ig biztosan folytonosan zajlott. A kései érckiválási szakasz során az ércesedést 

létrehozó fluidum Cu gazdag, Fe szegény, az oldat sótartalma közelítőleg egyezik a fő 

ércképződési szakasz során megfigyelt oldat sótartalmával, hőmérséklete pedig közel 

megegyezhet fő szakasz során a szfaleritet létrehozó fluiduméval. 

A szfalerit és pirit repedésrendszerében, valamint az ásványok közötti térben 

megjelenő fakóérc geokémiai jellemvonásai alapján az epitermás alatti, de a rézporfíros 

érces testtől távolabbi ércképződési szinthez köthető, mely megfelel az érctelep 

elhelyezkedésének a rendszerben (Maruschenco et al., 2017). A fakóérc összetételében 

megmutatkozó sajátságokon felül az érc szöveti megjelenése és ásványtársulása is sokban 

hasonlít az epitermás érckifejlődésekre a komplexumban (Takács, 2010; Takács et al., 

2017, Molnár et al., 2008). 

A kőzetekben megjelenő meddőásványok némelyike (anhidrit, klorit, epidot) a 

fluidumban megjelenő magmás komponensre utalhat, melynek jelenlétét az anyaoldatban 

világszerte több karbonát-helyettesítéses érctelepben megállapították (Bonsall et al., 2011; 

Spry et al., 2014, Vikre et al., 2011, 2014). A magmás fluid komponens jelenléte 

ásványtani alapon főként a korai ércképződési szakaszhoz köthető, ahol a Mg, SO4, Si, Al, 

Fe nagyobb mennyiségben jelenik meg a kivált ásványfázisokban. Nem kizárható azonban 

magmás fluid komponens jelenléte a kései Cu gazdag anyaoldatban sem. Ezen elemek 

megjelenése az ércesedés korai és kései szakaszában egy reaktív, savas, forró magmás 

fluidumhoz lehet köthető, mely a mellékkőzetben megjelenő meteorikus eredetű 

fluidummal keveredhetett. A magmás hőható által felfűtött meteorikus eredetű víz és a 
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hozzá keveredő magmás fluidum együttesen hozhatta létre a karbonát-helyettesítéses 

érctelep keletkezéséért felelős hidrotermás rendszert (Einaudi és Burt., 1982; Sillitoe, 

2010), azonban ennek biztos meghatározása további, például stabil izotóp geokémiai 

vizsgálatokat igényel. 

A fő ásványképződési szakasz Zn-Pb-(Fe) elemekben való dominanciája az 

üledékes kőzetkörnyezet elemeinek remobilizációjához lehet köthető (Morris, 1986), míg a 

Cu, Ag, illetve részint a Bi és Te elemek általában a magmás eredetre vezethetők vissza 

(Bonsall et al., 2011, Kamona, 2011).  

A Baksa (1983, 1986) által felállított képződési modellt egyértelműen alátámasztják 

a megfigyelt szöveti és ércteleptani sajátságok, valamint a modell eddigi hiányosságait, 

melyek főként az információ hiányából fakadtak, kiválóan pótolja. Így pontos kronológiai 

sorrend állítható fel az érctelep-típuson belüli egyes egységek képződésére, valamint 

pontos ásványtani ismereteink vannak az érckifejlődés egyes részeiről, geológiai 

környezettől függően. Megfigyeléseim, vizsgálati eredményeim és az ismert analógiák 

alapján tehát egy, a rézporfíros rendszerhez közvetlenül kötődő hidrotermás ércesdésről 

beszélünk, mely a rézporfíros rendszer mély zónáitól egészen a sekély – közel epitermás – 

érces zónáig felhúzódik. Ezt a horizontálisan és veritkálisan egyaránt nagy kiterjedésű 

ércesedést karbonát-helyettesítéses érctelepként azonosíthatjuk. 

 

9.5. Kutatási és lehetséges gazdasági potenciál 
 

 A karbonát-helyettesítéses érctelepet harántolt fúrásokban mennyiségileg a köpeny 

típus megjelenése dominál. Ennek oka azonban nem kizárólag az lehet, hogy a köpeny 

kifejlődésű érctestek nagyobb területen, és vastagságban fordulnak elő, hanem, hogy a 

területen a kutatási program felszíni fúrásai minden esetben függőlegesen 90° szögben 

lettek lemélyítve. A 250x250, vagy 500x500 méteres négyzethálóval azonban a kürtő 

megjelenésű érctesteket sokkal kisebb eséllyel tudják harántolni, tekintve, hogy a telérek 

megfigyelt vastagsága a kürtő és eres kifejlődésű ércek esetén a karbonát-helyettesítéses 

telepekben átlagosan 3-5 m, azonban esetlegesen több telér metszéspontjában, vagy 

kiszélesedő törészónákban lokálisan akár 120 m szélességet is elérhet (Madan, Bulgária; 

Lavrion, Görögország; Fresnillo, Mexikó),(Bonsall et al., 2011, Rohrmeier et al., 2013, 

Ruvalcaba-Ruiz és Thompson, 1988).  
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 A telérek lehetséges vastagságát figyelembe véve, a teleptípus készletei 

pontosabban megismerhetők lennének, ha az eddig nem kutatott távoli területeken 45-60°-

os szögben mélyítenének fúrásokat. A karbonát-helyettesítéses érctelep további kutatása 

esetén – megfgyeléseim és az olvasott szakirodalom alapján – potenciális terület lehetnek 

az Rm-34, Rm-87 és Rm-61 fúrásoktól É-ra és ÉNY-ra eső térrész, akár 1000 m 

távolságig, valamint az Rm-71,-72 és 113 fúrásoktól délre eső területek. Keleti és nyugati 

irányban a kutatás a magmás és érces testek szerkezeti kontrollja miatt valószínűleg nem 

perspektivikus.  

 A lemélyített fúrások mintáiból készült kémiai elemzések során kizárólag az akkori 

kutatási irányvonal szerinti Cu-Zn-Pb, illetve helyenként Au-Mo elemeket vizsgálták, 

azonban Ag mérésére a mélyszinti ércek ezen mintáiból nem került sor. Ezen felül Te, Au, 

Bi, PGE, Mn, Ge, Ga mérésekre nem került sor az érctípusban, melyek több esetben 

gazdasági jelentőséggel bírnak karbonát-helyettesítéses érctelepekben (Ostendorf et al., 

2017, Rottier et al., 2016, Vikre et al., 2011). 

 További kutatási jelentősége lehet tehát a karbonát-helyettesítéses érctelepnek a 

recski komplexum esetén, így a vizsgálat körébe érdemes lehet bevonni a mélyszinti 

bányatérségből indított fúrásokat is, melyek harántolhatták a karbonát-helyettesítéses 

érctelep eddig górcső alá nem vett részeit is. Hasznos lehet továbbá a jelen munkában 

közölt ásványtani, fluidzárvány-mikrotermometriai és ércszöveti adatok izotóp-geokémiai 

(S, O, Pb, Sr), valamint ritkaföldfém-geokémiai mérésekkel való kiegészítése, a telep 

genetikájának végleges megismerésében. 
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10. Következtetések 
 

 Az ásványtani, szöveti, teleptani és geokémiai sajátosságok alapján biztosan 

megállapítható, hogy a recski karbonátos mellékkőzetben megjelenő polimetallikus, Pb-Zn 

dominált ércesedés a szakirodalomban karbonát-helyettesítésesnek nevezett érctelepként 

azonosítható. Az irodalmi adatok alapján az ércesedés elhelyezkedése a rézporfíros 

hidrotermás rendszerben, a telep makroszkópos szöveti és ásványtani sajátságai, 

kiterjedése mind alátámasztják ezen elképzelést. Már makroszkópos jellemzők, és a 70-es 

években lezárult kutatási program fúrási jegyzőkönyvei alapján azonosítottam az karbonát-

helyettesítéses teleptípus két fő altípusának megjelenését, a köpeny (manto) és kürtő 

(chimney) kifejlődésű érctesteket. 

 Sikeresen azonosítottam a karbonát-helyettesítéses érctelep érc-, és 

meddőásványait, és ezeket ércképződési szakaszokhoz és szöveti helyzethez kötöttem. Az 

ércesdés fő tömegét adó szfalerit-pirit-galenit-kalkopirit-fakóérc-szulfosó ércásvány-

társulás és a kalcit-kvarc-dolomit-anhidrit +(illit, klorit, gipsz, cölesztin) meddőásványok 

együttesen megfelelnek a nemzetközi szakirodalomban a karbonát-helyettesítéses telephez 

rendelt ásványparagenezisnek.  

 Az ércesedésben három fő érckiválási szakasztt sikerült elkülöníteni, melyek 

ásványtani és teleptani sajátosságok által azonosíthatók. A korai érckiválási szakaszhoz a 

köpeny kifejlődésű érctestek köthetők, valamint a korai kiválású pirit is ennek során 

jelenhetett meg a kürtő teleptípusban. A korai szakasz fő ércásványa a pirit, valamint a 

korai ásványkiválási szakasz végével jelenik meg a rendszerben a szfalerit is. A nagy 

vertikális kiterjedésű (100-1000 m) egybefüggő pirittelepeket kvarc-dolomit-kalcit-anhidrit 

meddőásvány társulás kíséri.  

A korai ércképződési szakasz nem teljesen éles határral különül el a fő szakasz 

ásványtársulásától. A fő szakasz kezdetét szfalerit-pirit-kvarc-kalcit képződése jelzi, 

melyek megjelenési sorrendje a telep egyes részein részben eltérő lehet. A fő ércképződési 

szakasz kezdetének eseményhorizontját szfalerit zárványzóna megjelenése jelenti piritben, 

fontos jellemző továbbá a szfalerit domináns ércásvánnyá válása. A korai és fő 

ásványképződési szakasz határára tehető a 87_01 mintában megjelenő korai kiválású 

kvarc, valamint szfalerit, melyek elsődleges zárványai alapján min. 350°C-ról 

folyamatosan hűlő rendszert feltételezünk 5,11-8,14 NaCl ekv. t% sótartalommal, mely 
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1,65-3,58 t% CaCl2 tartalomnak feleltethető meg 3,2-4,46 t% NaCl tartalom mellett (ld. 

8.2. fejezet). Bizonyított továbbá az oldatban CO2 megjelenése is.  

 A szöveti és mikrotermometriai adatokat összevetve a szfalerit kiválásának kezdeti 

hőmérséklete min. 280-290 °C közé tehető, azonban szfaleritből származó elsődleges 

fluidzárvány adatok csak alacsonyabb 190-210 °C hőmérsékletű az ásvány képződésének 

végét reprezentáló anyaoldatot mintáztak meg. 

 A fő kiválási szakasz során jelenik meg a rendszerben a galenit, a fakóérc, illetve a 

szulfosók és telluridok. Mivel a kései érckiválási szakasz is fokozatos átmenetet mutat a fő 

ásványkiválás végével, ezért kalkopirit is megjelenik a galenittel, valamint fakóércekkel 

egy időben. Több helyen megfigyelhető a fő szakasz végén képződő szfalerit penetrációs 

összenövése galenittel, valamint kalkopirittel, továbbá galenit is megjelenik kalkopirittel 

együtt. Kémiai összetétele alapján a fakóérc a rézporfíros és epitermás közötti 

szubepitermás jellemvonásokat mutat, valamint kronológiában is a fő érckiválási szakasz 

végén képződő ásványnak tűnik szöveti helyzete alapján.  

 A kései ásványkiválási szakasz a kalkopirit és kalkopirit betegség létrehozásáért 

felelős a telepben, valamint ekkor jelenik meg az ércesedésben több helyütt alárendelt 

mennyiségben előforduló markazit is. A mikrotermometriai adatok (ld. 8.2 fejezet) alapján 

a kalkopirit minimum 230-280 °C hőmérsékletű, 5,41-9,65 NaCl ekv. t% sótartalmú 

oldathoz köthető, mely 0,02-6,01 t% CaCl2 –t tartalmazhat. Ez az oldat majd 50-70°C-al 

magasabb hőmérsékletet mutat, mint a fő szakasz során képződött idiomorf szfalerit 

elsődleges zárványai. A kalkopirit kiválása tehát valószínűleg egy magmás fluid 

komponenst is tartalmazó, a korábbihoz hasonló sótartalmú oldathoz köthető, mely a 

korábbi érckiválásért felelős oldatnál forróbb, Cu-ban gazdag és Fe-ben relatíve szegény 

volt. 

 Baksa (1983, 1986) a karbonát-helyettesítéses (metaszomatikus) érckiválást, a 

sztratiform és vertikális teléres esetben is a rézporfíros rendszer létrejötte előttinek 

gondolta, valamint a Cu-Fe szkarn hidrotermás Cu dúsulását is a karbonát-helyettesítéses 

érc letrejötte utánra teszi. A karbonát-helyettesítéses érc keletkezési hőmérsékletét ekkor 

még 100-300°C közöttinek gondolták. Ezzel szemben a vizsgálati eredmények arra 

utalnak, hogy ugyan a köpeny és kürtő teleptípusok ércesedése valóban lehet a rézporfíros 

rendszer képződésénél korábbi, azonban a kalkopirites felülbélyegzés a rézporfíros, vagy a 

Cu-Fe szkarn ércesedést létrehozóhoz hasonló oldat megjelenésére utal a karbonát-

helyettesítéses telepben, mely részint átfedhet a fő ércképződési szakasz végével. Sikerült 

továbbá megállapítani az ércesedést létrehozó fluidumok hőmérsékletét, melyek 350-
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190°C közöttinek bizonyulnak fő ércképződési szakasz során, valamint 230-280°C-nak a 

kései szakasz során. 

 Az elvégzett vizsgálatok alapján biztosan kijelenthető, hogy a köpeny altípus 

keletkezett legkorábban a karbonát-helyettesítéses érctelepben, valamint esetlegesen ezzel 

egyidős lehet a vertikális kürtő típus korai kiválású pirit generációja. Az ércesedés második 

(szfalerit domináns) szakasza kronológiailag bizonyosan idősebb a köpeny pirittelepeknél, 

gyakran erek mentén, vagy lencseszerűen felül is bélyegzi azt. Az ércben szövetileg 

egyértelmű, hogy a rendszer Cu gazdag ásványfázisokban való dúsulását – fakóérc, 

kalkopirit – teljes egészében a fő képződési szakasz második felére, valamint a kései 

érckiválási szakaszra tehetjük. Az ércesedésen belül zonáció nem, vagy csak kevéssé 

megfigyelhető, azonban a kalkopirit dúsulása a szkarnhoz közelebbi mintákban 

egyértelmű. Ez a jelenség egy kései réztartalmú oldattal magyarázható, mely a teljes 

karbonát-helyettesítéses érctelepet átjárhatta. Ilyen réztartalmú oldatra utal a kalkopirit 

betegség megjelenése szfaleritben a teljes telepre kiterjedően (Barton és Bethke, 1987)). 

Egy ilyen összetételű oldat megjelenése valószínűleg a Cu-Fe szkarn kialakulásához, vagy 

a Cu-porfíros érctelep létrejöttéhez lehet köthető, melynek képződése időrendben is ide 

tehető. Két szakaszban történő Cu felülbélyegzés sem kizárható a rendszerben, erre a 

fakóércek szubepitermás jellegű sb, illetve fe értékei szolgálhatnak magyarázatul. A 

szubepitermás jellemvonás a fakóércek főelem-eloszlásában megfelel az érctelep 

elhelyezkedésének térben és időben egyaránt. Az ércesedés epitermás rendszerekhez 

hasonló szövete és ásványtana, valamint a fakóérc elemi összetétele is igazolni látszik, 

hogy egy nagyobb mélységben zajló, epitermáshoz hasonló, hidrotermás ércképződési 

folyamat hozta létre az ércesedést, mely egyaránt magán viseli a befogadó kőzet és fluidum 

kölcsönhatásának nyomait, valamint a magmás test közelségének hatását.  
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Összefoglalás 

 

Az északkelet-magyarországi paleogén Recski Érces Komplexum világszerte 

ismert az itt megkutatott rézporfíros, valamint Cu-Au epitermás érctelepek miatt 

(Sillitoe, 2010). Azonban a teljes magmás-vulkáni-hidrotermás sorozat megjelenik a 

területen, így előfordulnak az 1960-1990-es években zajlott kutatás fő irányvonalán kívül 

eső érctelep típusok és ércindikációk is, melyekről eleddig csak korlátos mennyiségű 

információ állt rendelkezésünkre. Az egyik legkevésbé ismert és megkutatott érctelep-típus 

a recski komplexumban a karbonát-helyettesítéses Pb-Zn-(Ag)±Cu ércesedés, mely főként 

a magmás testtől távolabb, a befogadó kőzetként szolgáló triász üledékes sorozatban 

jelenik meg. Felszínről indított 1200 m mélységű és bányabeli magfúrásokból mintegy 15 

Mt Pb-Zn-(Ag) földtani készletet állapítottak meg (Kisvarsányi, 1988), más becslések 

szerint a készlet 36,6 Mt 3,15-3,56 % Zn és 1,19-2,15 % Pb tartalom mellett 

(Fodor et al., 1998(b)). Ezen mennyiségeket azonban nemzetközi standardok szerinti 

becsléssel (pl. JORC) még nem erősítették meg. Hogy alaposabban megértsük ezt az 

érctelep-típust a típusterületének (Sillitoe, 2010) számító Recski Érces Komplexumban 10 

mélyfúrásból vett 32 mintán részletes ásványtani, szöveti és fluidzárvány 

mikrotermometriai vizsgálatokat végeztem.  

Befogadó kőzetként mészkövet, dolomitot, dolomitos mészkövet és tűzkövet írtak 

le a területről (id. Gagyi-Pálffy et al., 1971). Az érc a mellékkőzetben megjelenhet 

rétegtanilag kontrollált (köpeny) és szerkezetileg kontrollált (kürtő) módon egyaránt. Az 

ércesedést kísérő átalakulás többnyire repedésrendszerhez, törésekhez, vetőkhöz 

kapcsolódik, míg az ércesedés dominánsan telérek és erek formájában jelenik meg az 

átalakult, gyakran breccsásodott mellékkőzetben. A legfőbb átalakulás a mellékkőzet 

karbonátos alapanyagának (kalcit) helyettesítéses átkristályosodása, gyakran Mn-kalcit, 

dolomit, Fe-dolomit, kvarc valamint anhidrit által. Ezen ásványok megjelenése szövetileg 

szorosan kapcsolódik az ércásványok megjelenéséhez, mely az együtt előforduló meddő és 

ércásványok kiválását egyazon hidrotermás folyamatra vezeti vissza. Domináns 

ércásványként a rendszerben pirit, szfalerit, galenit, kalkopirit jelenik meg. Ezen felül Ag-

tartalmú tetraedrit, tennantit, Pb-Bi szulfosók, Bi-, és Ag-tellurid ásványok jelenhetnek 

meg. Az ércesedés legkorábbi szakaszát a pirit és kvarc együttes megjelenése jelzi, mely 

kalcittal és anhidrittel is társul. Ez a paragenezis a rétegtanilag kontrollált érctípusra 

(köpeny) jellemző. Az ércesedés fő szakaszának ásványtársulása szfalerit, pirit, galenit és 
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tetraedrit-tennantit, melyet főként változatos karbonátos meddő kísér. A kvarccal együtt 

megjelenő kalkopirit az ércesedés záró fázisa a teleptípusban. 

A fluidzárvány petrográfiával és mikrotermometriával a fő kiválási szakasz során 

képződött korai kvarc és az ezekre kronológiában következő szfalerit kristályok zárványait 

vizsgáltam. Valamennyi, a korai kiválású kvarcban megjelenő elsődleges zárvány kétfázisú 

– LV –, a fázisok aránya állandó, mely homogén anyaoldatból való csapdázódást feltételez. 

Ilyen módon a mért homogenizációs hőmérsékletek minimum keletkezési hőmérsékletként 

értelmezhetők. A korai kiválású kvarc elsődleges zárványaiban 290-350°C között alakultak 

a mért homogenizációs hőmérsékletek, míg a fagyasztásos vizsgálatok során a végső 

olvadási hőmérsékletek -5,2 és -3,1 °C közé estek. A fagyasztásos vizsgálatok eredménye 

alapján 5,11-8,14 NaCl ekv. t% sótartalom állapítható meg (Bodnar ésVityk, 1994), 

azonban CaCl2 jelenléte is bizonyított az anyaoldatban (Kerkhof és Sosa, 2012). A 

szfaleritben mért alacsonyabb, 190-210 °C homogenizációs hőmérsékletek egy hasonló 

sótartalmú, azonban alacsonyabb hőmérsékletű oldatot mintáztak meg. Valamennyi 

elsődleges zárványban Raman-spektroszkóppal kimutatható mennyiségű CO2 gázfázis 

jelenik meg. Ilyen módon a kvarc és szfalerit mikrotermometriai eredményei hasonlók más 

karbonát-helyettesítéses érctelepekben mért értékekhez (Bonsall et al., 2011). 

Szfaleritben kalkopirit betegséghez szövetileg kapcsolódó másodlagos 

fluidzárványok alapján meg tudtam határozni a kalkopirit betegséget létrehozó oldat 

minimum keletkezési hőmérsékletét és sótartalmát is. A homogenizációs hőmérsékletek a 

homogén oldatból 230-280 °C közöttinek adódtak, 5,41-9,64 NaCl ekv. t% sótartalommal, 

mely 0,02-6,01 t% CaCl2-t tartalmazhat (Bakker et al., 2008, Hall et al., 1988, Sterner et 

al., 1988, Bodnar et al., 1989, Oakes et al., 1990, Bodnar, 1993, Steele-MacInnis et al., 

2011). 

Eredményeim alapján az ércesedés három fő szakaszra osztható. A kvarc és a 

szfalerit elsődleges zárványain mért homogenizációs hőmérsékletek alapján az első két 

ércképződési szakasz során fokozatosan hűlő oldat hozta létre az ásványtársulást, melyet a 

kései szakasz során egy magas hőmérsékletű Cu-gazdag oldat bélyegzett felül. Az 

ásványtani, szöveti, ásványkémiai és fluidzárvány mikrotermometriai adatok alapján így 

meglehetősen jól ismerjük a recski karbonát-helyettesítéses érctelep genetikáját. 
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Summary 

 

The NE Hungarian Paleogene Recsk Ore Complex is well known for its porhyry 

copper and epithermal Cu-Au mineralization (Sillitoe, 2010), however, the complete 

magmatic-volcanic-hydrothermal system has produced additional types of hydrothermal 

mineralizations. These mineralizations have never been the main target of the historical 

exploration progamme in the 1960-90s, hence we have very limited information about 

them. One of the most unexplored part of the Recsk Ore Complex is the carbonate 

replacement Pb-Zn-(Ag)±Cu mineralization, which is located in the distal parts of the 

copper porphyry system, hosted by the triassic carboniferous and siliciclastic sedimentary 

units. Based on surface deep drillings (max. 1200 m) and underground drillings, around 15 

Mt of Pb-Zn-(Ag) ore was estimated as geological resources (Kisvarsányi, 1988), however 

other approximations state 36,6 Mt Pb-Zn ore with 3.15-3.56 % Zn, and 1.19-2.15 % Pb 

(Fodor et al., 1998(b)). These resource estimations are not compliant with any 

international resource estimation standards (e.g. JORC). In order to know and understand 

better the carbonate replacement mineralization within the Recsk Ore Complex we have 

studied the mineralogical and textural features of 28 ore samples from 10 drillcores, which 

was supplemented by fluid inclusion petrography and microthermometry. 

Host rocks of the ore mineralization are limestone, dolomite, dolomitic limestone 

and chert (sen. Gagyi-Pálffy et al., 1971). Stratigraphically (manto) and structurally 

(chimney) controlled mineralization also occur. The related alteration is mostly connected 

to fractures and fault-zones, while the ore minerals usually form veins and veinlets in the 

hydrothermally altered, brecciated host rock, although a total replacement of the rock 

forming minerals can also be observed. Primary carbonate (calcite) in host rock is usually 

recrystallized and often replaced by Mn-calcite, dolomite, Fe-dolomite, quartz and 

anhydrite. These minerals have strong textural relationship to ore minerals, which suggest 

that they have been formed together from the same hydrothermal fluid. The ore 

mineralization consists of pyrite, sphalerite, galena and chalcopyrite. In addition, Ag-

bearing tetrahedrite, Pb-sulphosalts, Bi- and Ag-telluride minerals were also observed. The 

earliest ore mineral is pyrite associated with quartz, calcite and anhydrite. This part of the 

mineral assemblage is more abundant in the stratigraphically controlled mineralization than 

in the structurally controlled type. The main phase of the hydrothermal mineralization 

consists of sphalerite, pyrite, tetrahedrite and galena associated with various carbonate 
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minerals. Chalcopyrite with late quartz were formed during the final stage of the 

hydrothermal mineralization. 

Fluid inclusion petrography and microthermometry were performed on early quartz 

crystals and sphalerite crystals from the main mineral-forming stage. The primary fluid 

inclusions in quartz always contain two phases (liquid and vapor) usually in similar 

proportions, which suggest entrapment from a homogenous parent fluid. Thus the 

measured homogenization temperatures represent the minimum mineral formation 

temperatures. The fluid inclusion microthermometry on early quartz crystals provided 

homogenization temperatures 290-350 °C and final ice melting temperatures -5.2 to– -3.4 

°C, corresponding to salinities of 5.41-8.14 NaCl eqv. wt%, although the  presence of 

CaCl2 is also observed (Bodnar & Vityk, 1994). The results from sphalerite, crystallizing 

after quartz show lower homogenization temperatures (190-210 °C) but similar salinities. 

CO2 component in the vapor phase was also observed in the fluid inclusions by Raman 

spectroscopy. Fluid inclusion data from quartz and sphalerite show similarities with the 

typical physical-chemical parameters of carbonate replacement hydrothermal 

mineralizations (Bonsall et al., 2011). 

Secondary fluid inclusions with strong textural relation to chalcopyrite disease in 

sphalerite were also analyzed by microthermometry. The solution responsible for 

crystallizing the late chalcopyrite and chalcopyrite disease in sphalerite has 

homogenization temperatures 230-280 °C and salinities of 5.41-9.65 NaCl eqv. wt%, 

containing 0.02-6.01 wt% CaCl2 from the total salinity (Bakker et al., 2008, Hall et al., 

1988, Sterner et al., 1988, Bodnar et al., 1989, Oakes et al., 1990, Bodnar, 1993, 

Steele-MacInnis et al., 2011). 

Our results suggest, that the mineral formation took place in three main phases, 

from continuously cooling hydrothermal fluid. 

The homogenization temperatures from the early quartz and later sphalerite suggest 

that the temperature of the mineral forming fluid decreased during the first two mineral 

forming stages, which was overprinted by the high temperature Cu-bearing fluid during the 

late stage. The fluid inclusion data combined with mineralogical and textural observations 

provide additional information to understand the characteristics and formation conditions 

of the studied mineralization.  
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2. ábra: Hintetten szfaleritet, piritet, 

galenitet tartalmazó márvány 

(Rm_34_02) 

1. ábra: Szulfidmentes, kalcit erekkel 

átjárt breccsásodott mészkő vetőkőzet 

(Rm_34_01) 

3. ábra: Szulfidos kalcit-kvarc erekkel 

átjárt, breccsás szövetű mészkő 

(Rm_34_03) 

4. ábra: Szulfidmentes kalcit erekkel 

átjárt breccsásodott mészkő vetőkőzet 

(Rm_34_01) 

5. ábra: Pirit-szfalerit-kvarc-kalcit telér, 

kvarc és szulfid erekkel átjárt 

átkovásodott mészkőben (Rm_34_05) 

6. ábra: Pirit-kvarc-kalcit ér, kvarc és 

szulfid erekkel átjárt, átkovásodott 

üledékes kőzetben (Rm_34_06) 

I. Tábla 
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1. ábra: Idiomorf pirit által dominált, 

kalcit-kvarc-anhidrit által cementált, 

átkovásodott breccsa (Rm_34_07) 

2. ábra: Gránát-piroxén szkarn fészek 

szulfid-kalcit erekkel átjárt márványban 

(Rm_60_01) 

3. ábra: Kalkopirit-szfalerit-pirit kalcit 

telér átkovásodott, hintett pirites mészkő 

breccsában (Rm_61_01) 

4. ábra: Pirit-kalcit erekkel átjárt 

átkristályosodott mészkő breccsa 

(Rm_63_01) 

5. ábra: Pirit-kalcit erekkel átjárt, 

átkristályosodott, agyagos mészkő 

breccsa (Rm_63_02) 

6. ábra: Pirit-kalcit erekkel átjárt 

átkristályosodott mészkő breccsa 

(Rm_64_01) 

II. Tábla 
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III. Tábla 

1. ábra: Szfalerit-galenit-pirit tartalmú 

karbonátos ér beujjazódó 

endoszkarnban (Rm_70_01) 

5. ábra: Szfalerit-galenit-kalkopirit 

irányított szövetű, vetőhöz kapcsolódó 

tömör érc (Rm_71_03) 

6. ábra: Szfalerit-kalcit anyagú erekkel 

cementált, mészkő breccsa  

(Rm_71_04) 

3. ábra: Kristályos anhidritből álló 

érkitöltés aposzkarnból (Rm_71_01) 

4. ábra: Pirit-szfalerit-galenit tartalmú 

karbonát erek által metszett piroxén-

szerpentin szkarn (Rm_71_02) 

2. ábra: Szfalerit-galenit tartalmú 

karbonát erekkel cementált, átkovásodott 

mészkő breccsa (Rm_70_02) 
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IV. Tábla 

1. ábra: Galenit-kalkopirit-pirit 

tartalmú kalcit-kvarc telér  

(Rm_71_05) 

2. ábra: Szulfidmentes karbonát erekkel 

átjárt triász mészkő 

(Rm_87_02) 

3. ábra: Piritesedett finomszemcsés 

vetőkőzet (kataklázit) és karbonát 

erekkel átjárt mészkő (Rm_87_03) 
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V. Tábla 

1. ábra: Idiomorf pirit csomókban, kalkopirit 

zárványos szfalerittel szkarn kőzetben  

(Rm-70-03) 

2. ábra: Galenit ér kalkopirit zárványos 

szfaleritben, mellette idiomorf pirit  

(Rm-70-03) 

3. ábra: Zóna menti meddőásvány sor, 

rezorbció mentén. A pirit mellett érben és 

szegélykét markazit (Rm-34-06) 

4. ábra: Szfalerit zárványzóna, eresen 

megjelenő fakóérccel idiomorf piritkristályban. 

(Rm-72-01) 

5. ábra:’’Szomorkodó”˛ meddőásvány-

zárványos idiomorf pirit kristály (Rm-63-03) 

6. ábra: Idiomorf, szfalerittel zárványzónás 

piritkristályok csoportja kalcitban 

 (Rm-72-01) 
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VI. Tábla 

4. ábra: Kalkopirit-szfalerit kiszorításos 

szövettel, mellettük zárványként visszaoldódott 

galenit (Rm-61-01) 

5. ábra: Galenit-szfalerit együtt növekedése 

idiomorf pirit mellett (Rm-113-03) 
6. ábra: Atoll szerkezetű, rezorbeált, zónás 

szfalerit, pirittel (Rm-72-01) 

1. ábra: Kalkopirit görögdinnye-szerkezettel 

szfaleritben  

(Rm-61-01) 

2. ábra: Felhőszerűen megjelenő kalkopirit 

betegség szfaleritben (Rm-113-03) 

3. ábra: Kalkopirit-szfalerit kiszorításos 

szövettel, mellettük zárványként visszaoldódott 

galenit (Rm-61-01) 
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VIII. Tábla 

6.ábra: Fakóérc ér szfalerit hasadási 

nyomvonalában érként, valamint szfalerit 

felszínén (Rm-72-02) 

5. ábra: Fakóérc ér szfaleritben pirit és galenit 

mellett (Rm-87-01) 

VII. Tábla 

1. ábra: Idiomorf, hasadási nyomvonallal 

megjelenő galenit kristály (Rm-71-05) 

2. ábra: Kiszorításos szövetű kalkopirit 

galenitben, szfalerit mellett (Rm-61-01) 

3. ábra: Galenit kiválás pirit 

repedésrendszerében kalkopirittel együtt 

(Rm-61-01) 

4. ábra: Irányított szövetű ércben szfalerit utáni 

galenit által kijelölt lineáció 

(Rm-71-03) 
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1. ábra: Kalkopirit kristályok galenit felszínén, 

valamint önálló kalkopirit kristály kalcitban 

 (Rm-113-03) 

2. ábra: Érhálózat mentén megjelenő tömeges 

markazit kalkopirit mellett  

(Rm-61-01) 

3. ábra: Markazit ér és markazit csomók 

hipidio-, idiomorf pirit mellett csomókban és 

érben (Rm-34-06) 

4. ábra: Pirit, kvarc és egy nagyságrenddel 

nagyobb méretű kalcit meddőásvány mátrixban 

(Rm-34-03) 

5. ábra: Hipidiomorf pirit kristályok változatos 

méretű karbonát mátrixban 

(Rm-63-02) 

6. ábra: Szfalerit zárványos idiomorf kvarc, 

fakóérc által metszett, pirit zárványos 

szfaleritben (Rm-87-01) 

VIII. Tábla 
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IX.Tábla 

1. ábra: Szfalerit-galenit-pirit-kalcit együtt 

növekedése korábbi breccsaklaszt helyén 

 (Rm-113-03) 

2. ábra: Szfalerit-galenit-pirit-kalcit együtt 

növekedése korábbi breccsaklaszt helyén 

 (Rm-113-03) 

3. ábra: Koncentrikus szfalerit-galenit-pirit 

érckiválás kalcit alapanyagú breccsaklasztban 

 (Rm-113-03) 

4. ábra: Erősen feltöredezett szfalerit 

repedésében megjelenő galenit és kalcit 

 (Rm-71-03) 

5. ábra: Dolomit helyettesítés felbreccsásodott 

kalcitos alapkőzetben 

 (Rm-72-01) 

6. ábra: Dolomittá alakult idiomorf kalcit 

kristályok, relikt kalcit maggal, idiomorf 

pirittel (Rm-63-02) 
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X. Tábla 

1. ábra: S1 másodlagos sík negatív 

kristályalakot mutató zárványai szfaleritben 

 (Rm-61-01) 

2. ábra: S2kalkopirittel együtt megjelenő 

másodlagos zárványsík szfaleritben 

 (Rm-61-01) 

3. ábra: Növekedési zónás, szfalerit zárványos, 

idiomorf kvarckristályok szfaleritben 

 (Rm-87-01) 

4. ábra: Felnyílt 80% gáztartamú zárvány 

(nyíl) S1 másodlagos síkban 

 (Rm-61-01) 

5. ábra: Kalkopirit betegség S2 másodlagos 

zárványsík zárványaival szfaleritben 

 (Rm-61-01) 

6. ábra: Kalkopirit betegség mellett megjelenő 

tetraéder alakú S2 másodlagos zárvány (Rm-

61-01) 
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Mellékletek 
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1.  A vizsgált fúrások által kijelölt szelvény domborzati térképen 

2. A vizsgált fúrások által kijelölt szelvény a mélyszinti ércesedés 

kontúrjával összevetve 

3. A makroszkópos, vékonycsiszolati és felületi csiszolati minták 

táblázata 

4. A vizsgált ásványok kémiai összetétele háromszögdiagramon 

5. Az ásványok EDS mérései és összetétele táblázatban 

6. Kvarc primer zárványainak mérési eredményei táblázatban  

7. Szfalerit elsődleges, kalcit és kvarc I/P-típusú, és szfalerit S1 

másodlagos zárványainak mérési eredményei táblázatban 

8. Kalkopirithez kötődő S2 másodlagos zárványok mérési eredményei 

táblázatban  
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2. melléklet: A vizsgált fúrások által kijelölt szelvény Recsk és Parádfürdő 

környékén az MBFSZ érctelep nyilvántartásának kontúrtérképén ábrázolva 
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  Magminta

-tól -ig Kódja Típusa Darabszám Kódja

Rm-113 1129,2 1130 S12-113/4 + Rm-113_01

Rm-113 1139,6 1139,8 S15 pol 1 Rm-113_02

Rm-113 1140,2 1140,4 S16 pol 1 S16-113/6 + Rm-113_03

Rm-34 431 433 + 34_01 pol 2 Rm-34_01 Rm-34_01

Rm-34 548 548,2 + 34_02 pol 1 Rm-34_02 Rm-34_02

Rm-34 566 568 + 34_03 pol 1 Rm-34_03 Rm-34_03

Rm-34 755,5 755,7 + 34_04 fluid 1 Rm-34_04 Rm-34_04

Rm-34 869,4 869,6 + 34_05 pol 2 Rm-34_05 Rm-34_05

Rm-34 973 975 + 34_06 pol 1 Rm-34_06 Rm-34_06

Rm-34 992 992,5 + 34_07 fluid 2 Rm-34_07 Rm-34_07

Rm-60 1034 + Rm-60_01 Rm-60_01

Rm-61 909,2 909,4 + 61_01 fluid 2 Rm-61_01 Rm-61_01

Rm-63 618,6 618,8 + S4 pol 1 Rm-63_01 Rm-63_01

Rm-63 619,4 619,6 + S5 pol 1 Rm-63_02 Rm-63_02

Rm-63 837 837,2 S6 pol 1 S6 + Rm-63_03

Rm-64 576,6 576,8 + 64_01 pol Rm-64_01 Rm-64_01

Rm-70 908,4 908,6 + Rm-70_01 Rm-70_01

Rm-70 970 970,5 + 70/24 törött, pol 1 Rm-70_02 Rm-70_02

Rm-71 1046 1046,5 + Rm-71_01 Rm-71_01

Rm-71 1049,4 1049,6 + Rm-71_02 Rm-71_02

Rm-71 1172,2 1172,4 + 71/72 + Rm-71_03 Rm-71_03

Rm-71 1196 1196,2 + Rm-71_04 Rm-71_04

Rm-71 1196,4 1196,6 + 71/74 + Rm-71_05 Rm-71_05

Rm-72 721 722 S18 pol 1 S18-72/2 + Rm-72_01

Rm-72 732,1 733 S17 + Rm-72_02

Rm-87 729,8 730 87_01 fluid 2 87/3-s1 + Rm-87_01

Rm-87 834 836 + Rm-87_02 Rm-87_02

Rm-87 852 854 + Rm-87_03 Rm-87_03

Fotó MintaszámFúrásazonosító
Mélységköz Vékonycsiszolat Felületi csiszolat

3. melléklet: A makroszkópos, vékonycsiszolati és felületi csiszolati minták összesítő 

táblázata, fúrás kód és mélységköz szerint sorba rendezve. 
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1. diagram: A bizmut-telluridok összetétele 

háromszögdiagramon. Jól kivehető a 

Bi:Te=3:2 arány 

2. diagram: A Cu-Pb-Bi szulfosók 100%-ra 

normált kation aránya 

háromszögdiagramon.  

  

3. diagram: Kalkopirit összetételek 

háromszögdiagramon 

 

4. diagram: Az ólom-bizmut szulfosók 

összetétele háromszögdiagramon 

3. melléklet 
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4. melléklet 

1. táblázat: A kőzetekben megjelenő karbonátásványok mérési eredményei és képletszerű 

összetétele 

  

Minta kód

MgO m% CaO m% MnO m% FeO m% Mg Ca Mn Fe

s18_4_cc1 d.l.a 100,00 d.l.a d.l.a d.l.a 1,00 d.l.a d.l.a

s18_3_cc2 d.l.a 99,44 0,55 d.l.a d.l.a 1,00 d.l.a d.l.a

63_1_1_cc1 d.l.a 99,13 0,87 d.l.a d.l.a 0,99 0,01 d.l.a

87_3_1_cc1 0,74 99,11 0,15 d.l.a 0,01 0,99 d.l.a d.l.a

34_36_8_cc1 d.l.a 98,80 1,20 d.l.a d.l.a 0,99 0,01 d.l.a

34_36_2_cc1 d.l.a 98,42 1,57 d.l.a d.l.a 0,99 0,01 d.l.a

34_36_7_cc1 d.l.a 96,87 3,13 d.l.a d.l.a 0,98 0,02 d.l.a

s17_4_cc1 0,60 96,85 2,55 d.l.a 0,01 0,97 0,02 d.l.a

s18_3_cc1 2,74 96,71 0,55 d.l.a 0,04 0,96 0,00 d.l.a

113_6_6_cb2 d.l.a 96,66 3,34 d.l.a d.l.a 0,97 0,03 d.l.a

113_6_1_cc1 1,58 96,15 2,27 d.l.a 0,02 0,96 0,02 d.l.a

34_36_4_cc1 1,43 94,82 3,49 0,26 0,02 0,95 0,03 d.l.a

s18_3_dol2 36,82 61,92 1,25 d.l.a 0,45 0,54 0,01 d.l.a

113_6_1_dol1 35,89 59,20 2,60 2,31 0,44 0,52 0,02 0,02

87_3_1_dol1 41,19 58,01 0,80 d.l.a 0,49 0,50 0,01 d.l.a

63_1_1_dol1 40,89 57,71 1,40 d.l.a 0,49 0,50 0,01 d.l.a

s18_4_dol1 41,34 57,53 1,13 d.l.a 0,50 0,50 0,01 d.l.a

s18_3_dol1 42,87 56,15 0,55 0,43 0,51 0,48 d.l.a d.l.a

113_6_1_ank1 28,15 56,07 2,72 13,06 0,36 0,52 0,02 0,09

34_36_8_dol1 40,23 56,02 2,44 1,32 0,49 0,49 0,02 0,01

s17_4_dol1 40,16 55,88 3,96 d.l.a 0,49 0,49 0,03 d.l.a

113_6_6_cb1 30,85 53,61 2,09 13,44 0,39 0,49 0,02 0,10

Tömegszázalékos összetétel Képlet x(CO3)

2. táblázat: Szfalerit mérési összetételei. A Cu a kalkopirit betegség miatt jelenik meg a 

mérési eredményekben, míg a képletre normált atomszázalékos összetételből levontam a 

kalkopirit réz, vas és kéntartalmát 

  

Minta kódjaEDS tömegszázalékos mérési eredmény Atomszázalékos cpy normált (2 atom)

Mn m% Fe m% Cu m% Zn m% S m% Mn a% Fe a% Zn a% S a%

s18_4_szf1 0,53 3,70 2,15 65,24 28,38 0,48 1,63 50,08 41,02

s18_4_szf2 0,50 4,73 5,09 61,39 28,29 0,46 0,22 47,06 36,19

113_6_4_szf1 0,58 0,69 0,58 70,15 28,00 0,53 0,16 54,24 43,22

s18_4_szf3 0,67 1,13 1,36 69,03 27,81 0,62 d.l.a. 53,41 41,71

s18_1_szf1 0,27 1,30 0,32 70,03 28,08 0,25 0,93 54,09 43,73

s18_1_szf2 0,15 5,43 0,27 65,92 28,22 0,13 4,67 50,6 43,75

34_36_8_szf1 0,90 9,41 d.l.a. 60,48 29,21 0,81 8,34 45,78 45,07

34_36_2_szf1 0,67 6,12 5,44 59,46 28,31 0,61 1,19 45,47 35,6

34_36_4_szf1 0,60 2,88 0,56 67,15 28,81 0,55 2,14 51,43 44,11

87_3_1_szf1 0,39 d.l.a. d.l.a. 71,09 28,52 0,36 d.l.a. 54,81 44,84
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Minta kódja

MgO m% Al2O3 m% SiO2 m% Fe2O3 m% CaO m% FeO m% MnO m% K2O m%

63-1-1-ep 25,58 38,00 10,42 24,00

63-2-1-ill1 2,90 37,27 47,00 0,55 2,27

113-6-6-kln1 40,88 49,12

113-6-6-sz1 3,88 34,66 49,79 0,22 8,44

34-36-6-chl1 30,50 21,50 31,84 5,27 0,89

EDS kémiai összetétel mérések eredményei

7. táblázat: A szilikátos fázisok tömegszázalékos összetételei EDS mérések alapján 

  

5. táblázat: Kalkopirit mérési összetételei. A Zn a kalkopirit betegség 

szfalerit környezete miatt jelenik meg a mérési eredményekben. A 

képletre normált atomszázalékos összetételből levontam a szfalerit 

cink és kéntartalmát 

  

Minta kódja

Fe m% Cu m% Zn m% S m% Fe a% Cu a% S a%

s18_1_cpy1 31,93 36,45 1,98 29,64 27,22 27,32 48,25

s18_4_cpy1 19,03 24,4 26,88 29,69 16,53 18,62 28,30

s18_4_cpy2 31,51 36,67 0,78 31,05 26,59 27,2 51,09

34_36_1_cpy1 32,77 36,24 d.l.a. 30,99 27,63 26,86 51,57

Atomszázalékos öt.EDS mérési eredmények

6. táblázat: Pirit mérési összetételek oszcilláló zónásságot mutató 

piritből. A váltakozó összetétel As-S változó aránya adja 

  

Minta kódja

Fe m% As m% S m% Fe a% As a% S a%

s18_4_py1 51,22 4,43 44,35 38,87 2,51 58,62

s18_4_py2 52,94 d.l.a. 47,06 39,24 d.l.a. 60,76

EDS kémiai összetételmérés Atomszázalékos összetétel

63-1-1-ep

63-2-1-ill1

113-6-6-kln1

113-6-6-sz1

34-36-6-chl1 klorit - (Mg4,2Fe0,4Mn0.07Al0,13)Al[Al1,05Si2, 95O10](OH)8

epidot  - Ca2,02(Al2,4Fe0,6)(Si2O7)(SiO4)O(OH)

illit - K0,2(Mg0,29Fe0,03)Al2 [Al0,9Si3,1O10](OH)2

kaolinit - Al 1,97 [Si 2,02O5](OH)4

illit? - K0,69(Mg0,4Fe0,01Al 1,6)[Al1,01Si 3O10](OH)2

8. táblázat: A szilikátok képletszerű összetétele a SEM-EDS mérési adatok alapján 
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  5-6. melléklet 

5. melléklet: Az Rm_87_01 minta kvarckristályainak fluidzárvány-mikrotermometriai adatai 

Jelölések: P-LV – elsődlges folyadék+gáz fázist tartalmazó zárvány; q – kvarc, nz – 

növekedési zóna, k – külső, b – belső, 2,3,4 – növekedési zóna sorszáma külsőtől belső felé 

haladva növekvő sorszámmal, 3D – zárványfelhő, 

Típus V v% Thom Teu ToHH Tolv NaCl ekv. t% NaCl t% CaCl2 t% Zv. helyz. Chip sz.

P-LV 20-25 289,3 -46,9 -25,8 -3,5 3,20 2,97 q-k-nz

P-LV 20-25 298 -50 -3,1 5,11 q-k-nz 3

P-LV 20-25 302,6 q-k-nz 1

P-LV 20-25 306,9 -52,2 -23,4 -3,5 4,37 1,65 q-k-nz 7

P-LV 20-25 306,9 -52,2 -23,4 -3,5 4,37 1,65 q-k-nz 7

P-LV 20-25 306,9 -52,2 -23,4 -3,5 4,37 1,65 q-k-nz 7

P-LV 20-25 309,5 -3,4 5,56 q 3D

P-LV 20-25 312,5 -48 -3,8 6,16 q nz 2 7

P-LV 20-25 313,7 -50,1 -3,3 5,41 q nz 4

P-LV 20-25 314,7 -3,4 5,56 q nz 3

P-LV 20-25 319,2 -5,2 8,14 q nz 3 7

P-LV 20-25 319,2 -45,1 -5,2 8,14 q nz 3 7

P-LV 20-25 319,2 -5,2 8,14 q nz 3 7

P-LV 20-25 329 q 3D 3

P-LV 20-25 332,3 q nz 3

P-LV 20-25 332,9 -4 6,45 q nz 1

P_LV 20-25 335,4 -4,8 7,59 q nz 4 7

P-LV 20-25 347,2 -3,5 5,71 q-b-nz 3

P-LV 20-25 347,6 -50,5 -25,3 -4,8 4,46 3,58 q-b-nz 7

Típus V v% Thom Teu ToHH Tolv NaCl ekv. t% NaCl m% Bf. Ásv. Chip sz.

P-LV 10 214 sph -1 zvz 87/1

P-LV 10 191 sph -1 zvz 87/1

I/P_LV 15 299,7 -3,5 5,71 q 7

I/P_LV 20 319 q 10

I/P-LV 20-25 293,7 -5,1 8,0 cc 8

P_LV 20-25 299,2 -52  -4,3 6,88 cc 8

S1-LV 15-20 328,5 sph s1 1

S1-LV 15-20 314,9 sph s1 1

S1-LV 15-20 308,5 sph s1 1

S1-LV 15-20 306,3 sph s1 1

S1-LV 15-20 294 sph s1 3

S1-LV 15-20 294 sph s1 3

S1-LV 15-20 324,8 -3,8 6,16 sph s1 9

S1-LV 15-20 324,8 -3,8 6,16 sph s1 9

S1-LV 15-20 324,8 -3,8 6,16 sph s1 9

S1-LV 15-20 317,6 sph s1 2

S1-LV 15-20 300,3 -3,9 6,3 sph s1 2

S1-LV 15-20 300,3 -3,9 6,3 sph s1 2

6. melléklet: Szfalerit elsődleges (P), kalcit és kvarc I/P-típusú és szfalerit S1 másodlagos 

zárványainak fluidzárvány-mikrotermometriai eredményei. 
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  7. melléklet 

1. táblázat: Az Rm_61_01 minta szfalerit kristályaiban megjelenő kalkopirithez 

kötődő S2 másodlagos zárványok fluidzárvány mikrotermometriai adatai és 

számolt sótartalma 

(S-LV – másodlagos - folyadék+gáz fázist tartalmazó zárvány) 

 

Típus V v% Thom Teu ToHH Tolv NaCl ekv. t% NaCl m%CaCl2 m% Chip sz.

S2-LV 15 281 -3,6 5,86 18

S2-LV 15 281 -51,8 -22,5 -6 7,84 1,65 16

S2-LV 15 281 -51,8 -22,5 -6 7,84 1,65 16

S2-LV 15 281 -51,8 -22,5 -6 7,84 1,65 16

S2-LV 15 272 -51,5 -32,7 -4,4 1,73 6,01 19

S2-LV 15 272 -51,5 -32,7 -4,4 1,73 6,01 19

S2-LV 15 268 -48,4 -22,1 -3,5 5,19 0,74 10

S2-LV 15 268 -48,4 -21,2 -4,9 7,91 0,02 10

S2-LV 15 268 -48,4 -21,2 -4,9 7,91 0,02 10

S2-LV 15 268 -48,4 -21,2 -4,9 7,91 0,02 10

S2-LV 15 266 -47,8 -23 -4,5 5,75 1,73 12

S2-LV 15 266 -47,8 -23 -4,5 5,75 1,73 12

S2-LV 15 266 -47,8 -23 -4,5 5,75 1,73 12

S2-LV 15 265 2

S2-LV 15 264 -44,6 -3,4 5,56 20

S2-LV 15 264 -44,6 -3,4 5,56 20

S2-LV 15 264 -44,6 -3,4 5,56 20

S2-LV 15 260 7

S2-LV 15 258 7

S2-LV 15 256 7

S2-LV 15 253 -51,4 -21,8 -3,9 5,96 0,56 3

S2-LV 15 253 -3,8 6,16 3

S2-LV 15 253 -3,6 5,86 3

S2-LV 15 253 -3,6 5,86 3

S2-LV 15 250 -4,2 6,74 11

S2-LV 15 249 22

S2-LV 15 249 22

S2-LV 15 249 -4,9 7,73 22

S2-LV 15 249 -4,9 7,73 22

S2-LV 15 248 -44,6 -23,1 -6,1 7,31 2,34 13

S2-LV 15 247 -3,8 6,16 13

S2-LV 15 246 -3,8 6,16 17

S2-LV 15 243 -3,5 5,71 17

S2-LV 15 243 23

S2-LV 15 230 -44,3 -30,5 -3,6 1,87 4,65 21

S2-LV 15 228 21


