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A Rotunda-Kelemen (Horgos-patak, Észak-Erdély) 
szulfidos pipe-breccsa földtana és teleptana1 

Geology and metallogeny of the Rotunda-Kelemen 
sulphide-bearing breccia-pipe, 

Strîmbu, NW Transylvania, Romania 

V A L D M A N István 2 

(4 ábrával) 

Összefoglalás 

Az észak-erdélyi Erzsébetbánya (BaiuC) és Kapnikbánya (Cavnic) közötti Kelemen-völgyben, 
a pannon korú magmás tevékenységgel kapcsolatban egy ellipszis keresztmetszetű, 45 X85 m-es, 
a mélységben kiszélesedő pipe-breccsát kutattak meg. A breccsa kovásodott paleogén üledékből 
és mikrodiorit-darabokből áll; a kötőanyagot szulfidok képezik: pirit, pirrhotin, szfalerit, galenit, 
tetraedrit, kalkopirit, antimonit, boulangent, jamesonit, kevés kvarccal, kalcittal, anhidrittel és 
barittal. A pipe-breccsa az mtruzív magmatitok megszilárdulását követően a mélyből „száraz", 
explozív kitörés során kirobbant, de jórészben a kürtőben rekedt, kevert, üledékes és magmás 
eredetű kőzettöredékek felhalmozódásából áll. Az ércásványok ebben hidrotermális oldatokból 
három fázisban keletkeztek, melyekre a későbbi oxidációs folyamatok is hatottak. 

Abstract 

The sulphide-bearing breccia-pipe Rotunda-Kelemen is situated between Cavnic and BáiuJ 
mining localities in the eastern part of Vihorlat-Gutin-Xibles neogene volcanic belt. The 
crystalline basement is known in borehole No. 19, which traversed garnet and staurolite-bearing 
mica-schists, and biotitic quartzites (Preluca Nouä Formation). 

The basement is covered by Priabonian and Oligo-Miocene Autochthone and by two nappes: 
the lower, Magura Wildflysch Nappe (Priabonian—Lower Oligocène sandstone, conglomerate, 
and limestone) and the upper, Botiza Nappe (Upper Cretaceous—Eocene marl, silt, and 
sandstone). The post-tectonic deposits are represented by Badenian limestone and tuff, Sarmatian 
marl, and Pannonian marl and sandstone. 

The magmatic activity began in the Badenian, but the main phase developed in Upper 
Pannonian. The products of Upper Pannonian magmatism can be observed on three levels: the 
lower level of the intrusive bodies, the intermediary one, the lava-flows and the upper one, with 
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volcanoclastic and pyroclastic products. The hydrothermal activity is tied with the evolution of 
intrusive bodies. The Rotunda-Kelemen breccia-pipe was formed by subsurface explosion of 
volatile components of magma. 

In southern side of the Mägura Ciorii microdiorite body a large breccia-pipe was identified. 
The breccia elements are hard marls, sandstones, and diorite fragments. The space between the 
elements was filled by sulphide ore: pyrite, sphalerite, galenite, pyrrhotite, arsenopyrite, 
marcasite, chalcopyrite, antimonite, boulangerite, jamesonite, with minor amount of quartz, 
calcite, anhidrite, and baryte. The metallic minerals have been precipitated in three phases, while 
temperature decreased. 

Key words: sulphide ore, Neogene, volcanism, Transylvania, Romania 

A Rotunda-Kelemen szulfidos pipe-breccsa az észak-erdélyi Kapnikbánya (Cavnic) 
és Erzsébetbánya (BäiuJ) között, a Vihorlát-Gutin-Cibles neogén magmás vonulat keleti 
részén (1. ábra), a Horgos-patak (Valea Strímbului) bal mellékágán, a Kelemen-patak 
bal oldalán található. 

E cikk a területen általában előforduló teleptípustól eltérő szulfidos ércdúsulás 
földtani és teleptani helyzetét, ércparagenezisét és keletkezésének módját kívánja 
bemutatni. 

1. ábra. A Rotunda-Kelemen érctelep (+) helyzete; a Horgos-patak (Valea Strímbului) felső folyása 
bekeretezve. 
Fig. 1. Vie setting of Rotunda-Kelemen ore deposit (+); enframed: the upper basin of Strtmbu-valley. 

A Kapnikbánya és Erzsébetbánya közötti terület földtani kutatása a XIX. század 
közepén kezdődött. 

H A U E R és S T Ä C H E 1 8 6 3 - b a n a Kelemen-völgyből zöld trachitot és szarukövet írt le. 
K O C H ( 1 8 7 4 ) a Rotunda-hegy magmás kőzeteiben lévő plagioklászt andezinnek határozta 

Bevezetés 

Kutatástörténet 
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meg. PRIMICS (1890) az andezittömzsöket és a mellettük megkeményedett márgákat 
tanulmányozta. G E S E L L (1893) első ízben tesz említést a Kelemen-völgyi ércesedésekról 
és a régi bányákról, melyek később SZELLEMY (1896), valamint Joós és A T H A N A S I U 
(1937) cikkeiben is szerepelnek. A terület üledékes képződményeivel és a tektonikájával 
DIMITRESCU (1952—1953), B L E A H U és DLMITRESCU (1957), D U M I T R E S C U (1957), és 

ВомвгтА (1971) foglalkoztak. 
1966-ban a területről elkészült az első átfogó, l :5000-es léptékű földtani térkép 

(EDELSTEIN, et al., 1980) és a Kelemen-völgyi érctelérek mintázását is elvégezték. 
A Rotunda-Kelemen telep környezetében található ércesedéseket, a velük kapcsolatos 

hidrotermális zónák, valamint a magmás kőzetek jellemzését BORCOS. és munkatársai 
(1977, 1978), valamint S Ä N D U L E S C U (1984) jelentései tartalmazzák. 

A Rotunda-Kelemen pipe-breccsát 1978-ban tárták fel a Kelemen-telért kutató 
csapásvágattal. Ezt követően a telepen és környezetében számos kutatóvágat, felszíni és 
bányafúrás mélyült ( V A L D M A N et al., 1983). 

A Horgos-patak vízgyűjtőjének földtani szerkezete 

A Kapnikbánya és Erzsébetbánya közötti terület nagy része a Horgos-patak (Valea 
Strímbului) vízgyűjtőjén — a Lápos folyó forrásvidékén — fekszik. Földtani 
szempontból a terület a Keleti-Kárpátok belső flis-övezetében helyezkedik el, a 
Mármaros—Szolnok flis-vonulat keleti szegmensében. A terület földtani felépítésében 
proterozoós metamorf alaphegység, paleogén flis és neogén üledékek valamint a magmás 
képződmények vesznek részt (2. ábra). 

A metamorf alaphegység az észak-erdélyi Szamos-platform aljzatát képező 
metamorfikum része. A 19. sz. fúrásban 1015—1200 m között gránátos-staurolitos 
csillámpala, biotitos csillámkvarcit jelenik meg, centiméteres kvarc-albit lencsékkel. 
Hasonló képződmények a felszínen a Preluka és az Unó metamorf szigethegységekben, 
az ún. Új-Preluka Formációban találhatók ( K A L M Á R et al., 1981). 

Paleogén flis. A flis két takaróban és az autochtonban jelenik meg. 
A Botiza-Takaró (Pínza Botizii) szerkezetileg a legfelső egység, melyet cenomán 

mészmárga, turon-szenon puhói vörös márga és az ezekre települő paleocén-eocén 
agyagos-márgás üledékek alkotnak (Tocila-Secu flis: ВОМВГТА 1970). A Botiza-takaró 
0,5—1,5 km-es átfedéssel a Magura vadflis-takaróra települ rá. E takarót alulról felfelé 
felső eocén homokkő, konglomerátum, biogén nummuliteszes mészkő, alsó oligocén 
korú konglomerátum és homokkő rétegek alkotják. 

A takarók autochtonja az alaphegységre települő priabonai, vékony nummuliteszes 
homokkő és az aleuritos-szenes márga- és homokkőrétegekből álló oligo-miocén 
Láposvölgyi Formáció. 

Neogén üledékek. A paleogénre diszkordánsan települő neogén üledéket bádeni 
piroklasztit, biogén, meszes homokkő, nagyforaminiferás márga, szarmata szürke márga 
és pannon korú, sárgásszürke agyag és homokkő alkotja. E képződmények egy 
ÉK—DNy irányú, kb. 800 m mély süllyedékben helyezkednek el. A süllyedek mindkét 
szélén neogén magmatitok találhatók. 

Neogén magmatitok. A Vihorlát-Gutin-Cibles vonulat keleti felében a magmás 
folyamatok a bédeni emeletben kezdődtek és a legújabbb K-Ar adatok szerint nem lépték 
túl a pannóniai emelet felső határát. A pannon magmatitok három szintben jelennek 
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meg: egy alsó, intruzív, egy köztes vulkanokJasztos és egy felső, lávaárakból álló 
emeletben. A vulkánitok különböző ásványi és vegyi összetételű andezitek, ill. 
mikrodiorit-porfírok (3. ábra). 

A pipe-breccsa szerkezete 

A Rotunda-Kelemen szulfidos pipe-breccsa a Magura vadflis-takaró területén 
keletkezett és a magmás vonulat perifériáján felsorakozó mikrodiorit-iritrúziók egyikéhez 
(Magura Ciorii-tömzs, 956 m) kapcsolódik. A geofizikai adatok szerint e vonulat egy 
K—Ny irányú törésrendszer mentén húzódik, amely valószínűleg a Szamos-platform 
északi peremét határolja. 

Paleogén és neogén üledékek. A pipe-breccsa közvetlen közelében, a Paltin és a 
Horgos-patak mentén, valamint a Paltinului-altáróban sárgás, közepes szemcséjű, a 
Láposvölgyi Formációhoz tartozó homokkő jelenik meg. A formáció az autochtont 
képviseli, amelyre egy 1—5 m vastag, 25—60°-os ÉK-i dőlésű breccsás-milonitos 
feltolódási zóna következik. Erre a Paltinului-völgy felső szakaszában, a Kelemen- és 
a Deluc-patakok mentén, valamint a Paltinului-altáróban és a 15, 18, 2 3 , 30 és 31 sz. 
fúrásokban sötétszürke aleuritos márga és durva, kavicsos homokkő váltakozásából álló 
vadflis-takaró üledékei következnek. 

A feltolódási vonalat és a vadflist a bádeni üledékek fedik le (Paltinului-völgy, a 
Horgos-patak bal oldala). A bádeni 20—50 m vastag, tufa-betelepülésekkel váltakozó 
lithotharrmiumos-molluszkásmészhomokkő-összletből áll. Ezt 700 m vastag, monoton, 
szürke, néhol csillámos homokzsinórokat tartalmazó szarmata márga borítja, amelyet 
a Paltinului-völgy forrásától a Kelemen-patak végéig, valamint a Kelemen-táróban lehet 
követni. A szarmatára a sárgásszürke pannon agyag telepszik, melyet a Tirsa-hegy 
(1018 m) körül szenes-földpátos durvaszemcsés homokkőrétegek fednek (119. sz. fúrás). 

2. ábra. A Horgos-patak (valea Strímbului) felső folyása földtani vázlata, EDELSTEIN, et al. (1980) és 
VALDMAN et al. (1993) adatai alapján. 1. Alluvium, 2. Földcsuszamlás, 3. Lejtőtörmelék, 4. Pannóniai márga 
és homokkő, 5. Szarmata márga, 6. Badeni homokkő, mészkő, tufa, pr+Pg 3 . Autochton: Láposvölgyi 
Formáció, homokkő, márga, 7. A Magura vadflis-takaró felső eocén és oligocén márga, homokkő, 
konglomerátum, 8. Botizai takaró eocén márga, agyag és homokkő; Felső pannon magmás kőzetek: 9. 
Piroxénandezit, 10. Kvarcos piroxénandezit, 11. Hornblendes piroxénandezit, 12. Kvarcos-hornblendés 
piroxénandezit, 13. Hornblendés-biotitospiroxénandezit, 14. Piroxénes hornblende-andezit, 15. Kvarcdiorlt, 
16. Kvarcdiorit-porfïr, 17. Kvarcos mikrodiorit-porfír. 18. Vulkanoklasztos összlet, 19. Piroklasztit és 
agglomerátum, 20. szulfidos pipe-breccsa, 21. Vető, 22. Kövületfészek, 23. Kutatófúrás, 24. Kutatóvágat, 
táró, 25. Földtani szelvény nyomvonala. 
Fig. 2. Geologie sketch of upper basin of Strimbu-valley, after EDELSTEIN et al. (1980) and VALDMAN et al. 
(1993). 1. Alluvium, 2. Landslides, 3. Deluvium, 4. Pannonian marls and sandstones, 5. Sarmatian marls, 
6. Badenian marls, limestones and tuffs. 7. Magura Wildflysch Nappe, upper Eocene and Oligoene marls, 
sandstones and conglomérats, 8. Botiza Nappe, Eocene marls, clays and sandstones; Upper Pannonian 
magmatic rocks: 9. Piroxenic andezites, 10. Quartzosepiroxenic andésite, 11. Homblendicpiroxene andésite, 
12. Quartzose homblendic piroxene andésite, 13. Piroxene andésite with hornblende and biotite, 14. Piroxenic 
hornblende andésite, 15. Quartzdiorite, 16. Quartzose diorit-porphyre, 17. Quartzose microdiorit-porphyre, 
18. Volcanoclastics, 19. Piroclastics and agglomerates, 20. Sulfide-bearing breccia-pipe, 21. Fault, 22. 
Fossile nest, 23. Boreholes, 24. Exploration mine works, 25. Geologic section. 
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3. ábra. Földtani szelvény a Rotunda-Kelemen pipe-breccsán. 1. Magmás közetek, 2. Pannon, 3. Szarmata, 
4. Badeni emeletek; 5. Autochton, oligo-miocén, 6. Magura wildflis-takaró, felső eocén és oligocén, 7. 
Botizai takaró, eocén, 8. Metamorf alaphegység, 9. Szulfidos pipe-breccsa, 10. Vető, 11. Kutatási 
mélyszintek, 12. Kutatófúrás. 
Fig. 3. Geologie section through the Rotunda-Kelemen pipe-breccia. 1. Magmatic rocks, 2. Pannonian, 3. 
Sannatian, 4. Badenian, 5. Autochtone, Oligocene-Miocene 6. Magura Wildflysch Nappe, Upper Eocene and 
Oligocène, 7. Botiza Nappe, Eocene, 8. Crystalline basement, 9. Sulphide-bearing pipe-breccia, 10. Fault, 
11. m. Mining exploration, deep levels, 12. Boreholes. 

Magmatitok. A magaslatokon a piroxénes andezitből álló pliocén vulkanoklasztok és 
lávaárak jelennek meg, melyek a mélységből jövő kürtőkön keresztül vannak 
kapcsolatban valószínűleg a Magura Ciorii mikrodiorit-tömzzsel. A mikroszkópos 
vizsgálatok és vegyelemzések számos piroxénandezit és diorit, ill. mikrodiorit-típust 
különítettek el. 

A Magura Ciorii mikrodiorit-tömzs pár száz méteres körzetében a szarmata, bádeni 
és oligocén üledékek átkristályosodtak; a tömzs közvetlen közelében 1—2 m vastag 
szaruko-köpeny keletkezett. A tömzs DK-i szárnyán néhány kis méretű, kvarcos-
szulfidos telér található. Itt jelenik meg a Rotunda-Kelemen szulfidos pipe-breccsa is. 

Kvarter. A terület legfiatalabb üledékeit a Tirsa-hegy DK lejtőjét fedő pleisztocén 
korú, 30—40 m vastagságú lejtőtörmelék (deluvium) és a völgyeket kitöltő holocén 
alluvium alkotja. 
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Az érctelep 

A Rotunda-Kelemen szulfidos pipe-breccsa egy ellipszis-keresztmetszetű, a 
mélységben kiszélesedő D N y felé dőlő érces test. Méretei a felszínközeiben 45 x 85 m; 
200 m mélységben 1 3 5 x 4 5 — 5 0 m. 

A pipe-breccsa és a mellékkőzet kontaktusa éles, a kontaktus rendszerint egy kovás, 
kalciterekkel átjárt dörzstükör-felület. A mellékkőzet 600 m tszf. magasságig kemény, 
szürke, dolomitos szarmata márga, 600—630 m között bádeni piroklasztos-bioklasztos 
mészhomokkő, alatta kovásodott oligocén homokkő és aleurit. Kb. 700 m tszf. 
magasságtól a telep DK-i részében mikrodiorit-porfír látható. 

A telep felszínközeli, dúsabb részeit a negyvenes évek folyamán leművelték, itt most 
számos horpa és öreg bányabejárat található (Miklós-, Lipót-, Arkangyal-tárók). A 
hetvenes évek végén a kutatás a Kelemen-telér feltárásával kezdődött, az öreg Kelemen
táró (814 m) ujranyitásával és továbbhajtásával; a vékony Kelemen-telér a pipe-
breccsához vezetett. 

A kutatás a 18. sz. fúrás lemélyítésével folytatódott. A kutatófúrás az érctestet 
220—390 m mélységben harántolta. Később az oszlopot a Paltin-völgyből hajtott altáró 
a tszf. 650 m-en szelvényezte. A két fő kutatási szintből hajtott emelkék, köztes szintek 
és bányafúrások az érctelep pontos körvonalát, belső szerkezetét és az ásványvagyon 
minőségének megismerését eredményezték. 

A Rotunda-Kelemen érctelep anyaga egy kőzettanilag heterogén breccsa, melynek 
a kötőanyagát javarészt szulfidok képezik. 

A breccsa alkotóelemei sötét színű, eredetileg paleogén korú márga és agyagkő, 
kvarchomokkő, tufit, hidrotermális bontású mikrodiorit. A breccsa törmelékdarabjai 
5—30 cm átmérőjűek, szögletesek, szabálytalan, inkább lapos idomok. A törmelék 
nagysága az oszlop közepe felé növekszik, a mátrix részaránya pedig csökken (4. ábra). 
Bennük kvarcos, karbonátos szulfidos erek, hintett pirit és egyéb szulfidok találhatók. 
Az érctömeget utólagosan is érte mechanikai hatás, mely egy másodlagos töredezést és 
pirites ereket eredményezett. 

A breccsás oszlop peremterületén a kutatófúrásokban egy 10—15 m átmérőjű 
breccsás oszlop, valószínűleg a fő érctest egy nyúlványa jelent meg. A telep környékén 
néhány 40—50 cm vastag, 100 m körüli telér ismeretes, melyeket a negyvenes években 
kutattak és részben le is műveltek (Géza-, Ilona-, Róta-, Pleska-, Deluc-, Csóri-telérek 
stb.). A telérekben pirit, galenit, szfalerit, kalkopirit és antimonit található, kvarcos 
meddőben, helyenként számottevő arany-feldúsulással. 

Ercásványok 

A breccsa mátrixa javarészt szulfidokból álló érc, amely elsődleges és másodlagos 
ércásványokból, valamint meddőásványokból áll. 

Az elsődleges ércásványok: pirit, szfalerit, galenit, pirrhotin, markazit, kalkopirit, 
arzenopirit, tetraedrit, antimonit, boulangerit, jamesonit, magnetit, termésezüst és 
-arany. 

A másodlagos ásványok: kalkozin, kovelin, hematit, goethit és limonit-gél. 
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4. ábra. A pipe-breccsa szelvénye a +690-es kutatási szinten. 1. Mikrodiorit-porfír, 2. Szarmata márga, 3. 
Szulfidokban gazdag breccsa, 4. Szulfidokban szegény breccsa. 
Fig. 4. Section through the pipe-breccia at +690 m mining research horizon. 1. Microdiorite-porphyre, 2. 
Sarmatian marls, 3. Sulphide-rich breccia, 4. Sulphide-poor breccia. 

Az ércásványok a mátrix 55—80 %-át képezik. A nemfémes ásványokat kalcit, 
dolomit, kvarc, anhidrit, barit, kaolinit és illit képviselik. 

Az érc durvaszemcsés, tömeges, helyenként szalagos szövetű, idiomorf vagy 
hipidiomorf szerkezetű aggregátumokat képez. A geódás, üreges szövet a már leművelt 
felszínközeli zónára voltjel lemző. A kőzettörmelékek körül körkörös, kokárdás szövet 
jelenik meg. 

Az érctelep fő ércalkotó elemei a következők: Au, Ag, Pb, Zn, Cu, S. Ami ezen 
elemek koncentrációját illeti, a Rotunda-Kelemen breccsatömzs a hasznosítható 
elemekben aránylag szegény, de nagy érckészlettel rendelkező telepek közé sorolható. 

A fő ércalkotó elemeken kívül a színképelemzéses nyomelemvizsgálat a következő 
elemeket mutatta ki: Ti, Mn, Cr, Ni , Co, V, Mo, Sb, As, Bi, Sn, Cd, 1—1500 ppm-es 
koncentrációkban és viszonylag egyenletes térbeli eloszlással. 

A koncentrációk értéke a pipe-breccsa köpenye közelében éri el a maximumot. A 
közel 600 m szintkülönbségben feltárt érctestben nem észlelhető az ásványok, ill. a 
komponensek részarányának változása. 
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A telep keletkezése 

Az észak-erdélyi Bányavidék (Bazinul minier Baia Mare) jellegzetes polimetallilcus 
ércesedése teléres kifejlődésű. A Rotunda-Kelemen pipe-breccsa ettől eltérő, de 
korántsem egyedi ércelőfordulás, melyhez hasonlót az Erdélyi-érchegységben 
( G H I T U L E S C U et al., 1 9 7 9 ) , valamint az Avas-hegységbeli Socea-tól a ciblesi Tomnatec-
telepig több helyen találhatunk. A Rotunda-Kelemen pipe-breccsa e nemteléres érc
akkumulációk klasszikus példája, melyben a keletkezés minden fázisa nyomon 
követhető. 

A pipe-breccsát egy „száraz", explozív kitörés eredményezte. A pannon intrúziók 
megszilárdulását követően a felgyűlt illékony komponensek az előzőleg már eléggé 
megkeményedett (kovásodott) fedőösszlet gyenge pontján próbáltak feltörni, de a 
robbanás nem ért el a felszínig és a kőzet-repeszek a kürtőben maradtak (NORTON és 
C A T H L E S , 1 9 7 3 ) . A törmelék visszazuhanása a kürtő terébe egy viszonylagos 
szemcseméret-szerinti átrendeződéssel is járt, a nagy darabok a kürtő közepére 
tornyosultak, az apróbbak a köpeny közelében helyezkedtek el, a köztes térben. 

Az így létrejött laza halmazba fémes elemekben gazdag, forróvizes oldatok 
nyomultak, melyekből három, csökkenő hőmérsékletű fázisban érc-, ill. nem érces, 
fémes ásványok keletkeztek. 

Az érc keletkezése három fázisban történt. Az első fázisban a magnetit, a 
nagykristályos pirit, az arzenopirit, a pirrhotin és kevés kalkopirit keletkezett. Az érc 
feltöredezése után aprószemcsés pirit, szfalerit, galenit és tetraedrit következett, majd 
egy újabb mechanikai hatás után a markazit, az antimonit és a szulfo-sók. A 
termésarany a szfaleritben és a piritben, az ezüst a galenitben, tetraedritben található 
( R A D U és K O V Á C S , 1 9 8 3 ) . 

Az ércoszlop több ízben, az ércképződés alatt és azt követően is mechanikai 
hatásoknak lett alávetve, feltöredezett. A jelenkori oxidáció egy 1 0 — 1 5 m vastag 
szintben észlelhető, ahol vashidroxidok, illetve másodlagos rézszulfidok képződnek. 

Particularitäji geologice §i metalogenetice ale coloanei 
de breccie mineralizatä Rotunda-Kelemen 

(Valea Strîmbului, NV Transilvaniei) 

István V A L D M A N 

în zona de obîr§ie a Lapuçului, de cursul superior al vaii Strîmbului, ín flancul sudic 
al intruziunii pannonian superioare Magura Ciorii a fost identificatä о coloanä de breccie 
mineralizatä de tip „pipe-breccia". Coloana traverseazä flisul paleogen (Pînza 
Vildflisului de Magura), badenianul grezo-calcaros §i sarmatjanul maraos. Umplutura 
coloanei este constituitä din fragmente de marne, gresii §i de microdiorit-porfire 
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transformate hidrotermal, eu matrice de sulfuri. Mineralele metalice sînt reprezentate 
prin piritä, pirotinä, blendä, galena, calcopiritä, mispichel, stibinä, boulangerit, 
jamesonit, magnetit, limonit, calcozinä §i covelinä; ganga, ín cantitate redusä fatä de 
sulfuri, prin cuarf, calcitä, anhidrit §i baritinä. Breccia a rezultat dintr-o explozie ratatä, 
urmatä de о relativä sortare a fragmentelelor. Mineralele metalice s-au depus în trei 
étape urmate de oxidarea hipergenä recentä. 
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