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Kivonat

A MÁFI Környezetföldtani Osztályán fokozatosan ellenőrizzük a korábbi területi geokémiai felvételek anomális mintáit, hogy meghatá-
rozhassuk az anomáliák típusait, okait és kiterjedését. 2007–2008-ban a Szalonna külterületén gyűjtött, kiugróan sok színes- és nehézfémet
(egyebek közt ezüstöt, higanyt, ólmot és antimont) tartalmazó 2603. sz. minta környezetét vizsgáltuk meg.

Az anomália minősítéséhez összeállítottuk a rudabányai–martonyi ércesedés valószínű genetikai modelljét. Szerintünk a kampili–gutensteini
összletben kialakult ércek fémei az alsó-triász törmelékes összletből halmozódtak át, a bárium forrása pedig az evaporit. Az ércesedés kialakulását
három geokémiai szakaszra tagoltuk, a finomabb felbontáshoz nincs elég adatunk.

Meghatároztuk és geokémiailag jellemeztük az egykori martonyi ércbánya hányóinak és szóródási udvarának lepusztulásából a Martonyi-
patak vízgyűjtőjén kialakult anomáliát, és megállapítottuk, hogy annak elemkészlete jelentősen eltér attól, amit a 2603. mintában tapasztaltunk.
A terepen meggyőződtünk arról, hogy a vízgyűjtőn a környék lakossága meglehetősen sok, csak részben kommunális eredetű hulladékot rakott le,
úgyhogy ez a hegyvidéki felvételben kimutatott kiugró érték valószínűsíthető oka. Egyúttal dél és kelet felől lehatároltuk a martonyi ércesedés
anomáliáját.
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Abstract

Geochemical anomalies identified by the nation-wide geochemical surveys are being investigated in detail in order to define the type, origin
and extent of these anomalies. In 2007–2008, surroundings of sample No. 2603 with anomalously high precious and heavy metal content (e.g.
silver, mercury, lead and antimony) collected in the Szalonna area was studied in detail.

We have compiled possible genetic model of Rudabánya–Martonyi mineralisation for qualification of anomaly. To our mind the metals of ores
evolved in Campilian—Anisian (Gutensteinian) formations redeposited from Lover Triassic sediments. The source of barium is the evaporite. The
formation of mineralisation was chopped in three geochemical stages; we have not enough data for finer partition.

The anomaly associated with the denudation of the abandoned Martonyi ore mining waste dumps was identified and geochemically
characterised. Results show that the identified element association is different from that found in sample No. 2603. Field evidence suggests that
significant amount of communal wastes has been deposited in the Martonyi Creek catchment. This may explain the geochemical outlier found in
the nation-wide survey. At the same time, the Martonyi mineralization has been delineated in the south and east. 



Kutatási előzmények

Az országos geokémiai felvételek (ÓDOR et al. 1997,
2000; FÜGEDI et al. 2007) anomális mintái közül 2007-ben a
Szalonnai-karszt peremén észlelt kiugró értéket ellen-
őriztük. A Magyarország hegyvidéki területeinek felvéte-
léhez gyűjtött, 2603. mintában (1. táblázat) a tájegység
geokémiai hátterénél lényegesen nagyobb higany-, ólom- és
antimontartalmak mellett a háttér felső határával egyező
ezüst-, továbbá azt erősen megközelítő cink- és arzén-
koncentrációkat mutattunk ki.

Az elemösszetétel alapján elképzelhetőnek tűnt, hogy
az anomália oka az ismert martonyi ércesedés peremének
lepusztulása lehet, de a 2603. mintában kiugrónak talált
elemek (Hg, Pb, Sb) meglehetősen különböztek (1. táb-
lázat) a hasonló ércesedést tartalmazó Rudabányai-hegy-
ségben gyűjtött (FÜGEDI et al. 2007, FÜGEDI 2008) anomális
minták elemkészletétől (Mn, Pb, As, Ni, Zn). Ezért elkép-
zelésünket ellenőrizendő egyrészt a szakirodalom (PANTÓ

1956, CSALAGOVITS 1973, HADOBÁS 1987, SZENTPÉTERY,
LESS 2006) alapján összeállítottuk a rudabányai–martonyi
ércesedés egy lehetséges geokémiai modelljét, másrészt az
egykori bánya környékén, hangsúlyozottan az antropogén
hatásokkal nem zavart terület sűrítő mintavételével meg-
próbáltuk meghatározni az anomália kiterjedését és típusát.

A rudabányai-martonyi ércesedés 
földrajzi helyzete

Jelen dolgozatunkban rudabányai–martonyi ércesedés-
nek a földtani értelemben vett Rudabányai-hegységben is-
mert komplex ércesedést tekintjük. Az ércesedés két fő
ásványcsoportja: a karbonátos vasércek és a szulfidos szí-
nesércek.

A Martonyi mintaterület Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében, a Rudabányai-hegység ÉK-i, a Bódva-áttöréstől É-
ra eső részének lábánál, Miskolctól É-ra kb. 40 km-re,
Rudabányától ÉK-re kb. 10 km-re található (1. ábra). A
mintaterülettől kb. 2 km-rel KÉK-re, a Kis- és Nagy-Red-

nek-völgy közötti hát tömegében nyitott, ÉK–DNy-i csapá-
sú, 600 m hosszú, max. 60 m széles vasérckülfejtésben a
rudabányaival egyező genetikájú ércesedést ismerünk,
amelynek felszínközeli, limonitos részét (barnavasérc)
lefejtették (a bánya 1951-ben bezárt); a ma nyilvántartott
készlet (sziderit+ankerit+barnavasérc) kétszázezer tonna.

A rudabányai–martonyi ércesedés 
földtani-geokémiai modellje

Földtani helyzet

A rétegsor legmélyebb ismert tagja a perm evaporitos
összlet, amelyből homokkő, majd vöröscsíkos márga és
homokkő („szeizi”), kékesszürke–borvöröscsíkos márga és
szürke lemezes márga, lemezes mészkő és dolomit („kam-
pili”), majd a Gutensteini Formáció dolomitja (anisusi)
fejlődik ki (PANTÓ 1955).

A martonyi rétegsor hiányos, de ismert tagjai meg-
egyeznek a rudabányaival.

Az alsó-triász homokkő kötőanyaga változó mennyi-
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1. táblázat. Az Aggteleki-karszt karbonátos háttérértékei, az
anomálisnak minősített 2603. minta elemtartalmai és a
Rudabányai-hegység 13 mintájának értéktartományai (g/t)

Table 1. Carbonatic background values at Aggtelek Karst,
content of elements in anomalic sample No. 2603 and back-
ground concentrations of 13 samples from Rudabánya-Mts (g/t)

* = a kimutatási határnál kisebb;

* =less than detection limit;

** = a legnagyobb mért, de még mindig a háttér-értéktartományba eső
érték;

** = highest value under the  anomaly treshold.

1. ábra. A martonyi mintaterület elhelyezkedése a Rudabányai-
hegységben

Figure 1. Geographic position of Martonyi area in Rudabánya Mts



ségű, üledékes eredetű vas-karbonátot tartalmaz; a vastar-
talom egyes szakaszokon jelentősen megnő (PANTÓ 1955, p.
78). KUPI et al. (2009) szerint a cink és az ólom mennyisége
az alsó–középső-triász kőzetekben anomálisan magas. Az
üledékek átlagosnál lényegesen nagyobb szinszediment
fémtartalma és az ércesedés elemkészlete (vas, réz, cink)
arra mutat, hogy a lepusztulási terület zömmel bazaltból
állt.

Mivel az ércesedéshez szükséges fémmennyiség a jelen-
legi telep feküjében volt, egyetértünk CSALAGOVITS (1973)
véleményével abban, hogy az ércképző folyamatokhoz nem
volt szükség magmás tevékenységre (PANTÓ 1955, 1956),
illetve abból származó fluidumokra, viszont vele ellentét-
ben nem tartjuk lehetségesnek azt, hogy a változatos szöve-
tű, településű és ásványos összetételű ércek egyetlen fázis-
ban alakultak volna ki. Csalagovits modelljében ugyanis az
evaporittartalmú rétegeknek a hidrogén-karbonátos vizek
zónájában kellene elhelyezkedniük (mivel a csak ezekből
származtatható bárium a szulfátos vízben nem mobilizá-
lódik), azaz a vízzáró kampili képződmények fölött (takarós
helyzetben), itt azonban az evaporitos összlet a kampili
rétegek alatt van.

Az alsó–középső-triász üledéksor egy többé-kevésbé
lefűződött tengeröbölben, az evaporitos összlet fedőjében
halmozódott fel. A rétegsor nem különbözik a Bódvai
fáciesterületen (SZENTPÉTERY, LESS 2006) ismertektől: a
kőzetek eredeti színe az anoxikus viszonyokra utaló szürke.
Ennek alapján föltételezhetjük, hogy a vas és a színesfémek
többsége az eredeti üledékben szulfidásványok formájában
volt jelen.

Az üledékösszlet átöblítését (az eltérő kemizmusú vizek
keveredését) szerkezeti mozgás tette lehetővé. 

Ércesedés

A szerkezeti mozgás a rideg (felső-kampili–anisusi
dolomit) és a képlékeny (alsó–középső-kampili lemezes
márga) rétegsor határzónájában összemorzsolta a két
képződményt, a márgába gyúrta a dolomit kisebb-nagyobb
darabjait (ahogy ezt a bányabeli megfigyelések alátámaszt-
ják). A martonyi ércbányában a begyúrt, többé-kevésbé
vasércesedett tömbök között metamorf steinalmi mészkövet
és cukorszövetű dolomitot is leírtak (PANTÓ 1956, p. 470.)
Ezek a képződmények is jelen vannak a Darnó szerkezeti
zónában (LESS et al. 1988).

A medence peremén lévő, magasabb helyzetű részekről
beáramló víz hatására alakulhatott ki a süllyedék központi
részében felszálló vízmozgás, aminek zónájában három
geokémiai fázist különböztethetünk meg.

1. Az első szakaszban a vízvezető alsó-triász kőzetek
(reduktív, szulfidos) kémiai jellege drasztikusan külön-
bözött az őket átöblítő (oxidatív, hidrogén-karbonátos)
vízétől. Ennek eredményeként a hegyközi medence pereme
felől befelé haladó redoxifront alakult ki, ahogy az üledék
(zömmel biogén) szulfidásványai oxidálódtak. A kationok a
mind szulfátosabbá váló és ezzel egyre savanyúbb kém-
hatású vízben oldatba mentek, és ott is maradtak mindaddig,

amíg a felszálló víz el nem érte a márgát és a belegyúrt
dolomittömböket. Ebben az enyhén reduktív környezetben a
savas víz apránként kioldotta a karbonátásványokat, amik
helyén kicsapódtak a hozott fémionok — a vas egy része
föltehetőleg eleve karbonátként, a színesfémek zömmel
szulfátanionhoz kötődve.

A szulfáttartalom jelentős része az evaporitokból oldód-
hatott ki, és az azokban lévő ásványok ionjainak többsége jó
elektrolitként mindvégig oldatban maradt. Ennek az érce-
sedés szempontjából mindössze annyi jelentősége van,
hogy amíg a víz szulfátos volt, a bárium nem mobilizálódott.

2. A második szakaszban a felszálló víz hidrogén-karbo-
nátos maradt. Ebben a szakaszban oldódott ki a bárium, ami
az ércesedett (nagy kéntartalmú) zónát elérve szulfátként
vált ki: ezért baritos az érces tömzsök pereme.

Az alacsony hőmérsékletű vízből rendszerint komplex,
sok aniont és kationt tartalmazó, erősen hidratált ásványok
válnak ki (vagy ásványnak nem is tekinthető, kolloid zagy).

3. Ezekből az intenzív átöblítés megszűnte után, több-
szöri áthalmozással-átkristályosodással, többszöri, foko-
zatos dehidratálódással alakul(hat)tak ki a szulfidércek —
ezekhez a folyamatokhoz azonban ismereteink jelenlegi
szintjén nem tudunk konkrét fiziko-kémiai környezetet ren-
delni, csak néhány általános törvényszerűséget összesítünk.

A vas eredetileg szulfátos része akkor alakult karbo-
nátossá, amikor a perm–alsó-triász összletben elfogytak az
oxidálható szulfidásványok (megszűnt a kén utánpótlása).

A sztratiform vas-, illetve ólom-ezüst, följebb réz-, még
följebb cinkércek (FÖLDESSY et al. 2008, KUPI et al. 2009) a
karbonátásványokat helyettesítve halmozódtak fel, miköz-
ben a szulfátok szulfidokká alakultak „vissza”. Ezek a
telepszerű érctestek az emelt színesfémtartalmú háttér
fémkészletének rövid távú áthalmozásával alakulhattak ki.

Szerkezeti viszonyok

A rudabánya–martonyi ércesedés ismert előfordulásai a
Darnó szerkezeti zónára korlátozódnak.

Martonyiban az ércesedés nyugati határa egy hatalmas,
ÉÉK–DDNy-i csapású szerkezeti vonal, ami mentén az
ércmentes középső-triász mészkő az érces alsó-triász palá-
val érintkezik. Az ércdúsulás a törésvonal közelében a leg-
erősebb; a legkiadósabb érctestek egy-egy fedő agyagpala-
réteghez tapadnak (VENDEL 1947).

Rudabányán is hasonló csapásúak a határoló fő szerke-
zeti vonalak, de jól látszik, hogy a tektonikus zóna az érc-
képződés után is aktív maradt, ugyanis az érctesteket a
zömmel vízszintes mozgások (vetőkarcok) és a későbbi,
dominánsan függőleges harántvetők tovább darabolták, a
baritos szegélyek egymáshoz képest jelentősen elmozdul-
tak (PANTÓ 1955, pp. 157–158.).

Mivel a fő tektonikai (és ezzel együtt ércdúsulási) irányok
a rudabányai és a martonyi ércbányában is a Darnó-zónának
megfelelően ÉÉK–DDNy-i csapásúak, ezért feltételezzük,
hogy már az ércesedéshez szükséges tektonizáltság is ebben
a szerkezeti övben jött létre. Ha elfogadjuk, hogy ez a nagy-
szerkezeti zóna a paleogéntől létezik (FODOR et al. 2005), az

Adalékok a rudabányai ércesedés genetikájához: a martonyi mintaterület geokémiai vizsgálata 107



ércesedés kezdete sem lehet ennél korábbi. Érces kőzetek a
miocén elején biztosan léteztek, mert a rudabányai külfejtés
ÉNy-i peremén a Rudabánya Rb–690 fúrásban 175,8–218,7
m között, a Szécsényi (Putnoki) Slír alatt és a Bretkai(?)
Formáció fölött, tehát (a Bretkai besorolása miatt némi
bizonytalansággal) a kora-miocénben érces kőzetdarabokat
tartalmazó durvatörmelék halmozódott fel.

Az ércképződés utolsó fázisa a legújabb adatok
(FÖLDESSY 2008) szerint pliocén korú.

Elemkészlet

Főelemek (CSALAGOVITS 1973): Fe, Mg, Pb, Zn, Cu, Ba;
a vasat és a magnéziumot a hegyvidéki felvétel (FÜGEDI et
al. 2007) mintáiból nem határozták meg

Kísérő elemek (CSALAGOVITS 1973): Cd, Ag, Tl, Ge, Sb,
Hg, As, Au, V (arany-, tallium- és germánium-elemzéseink
nincsenek).

A felsorolásban azokat az elemeket, amelyekből „saját”
elemzéseink nincsenek, az irodalmi adatok (PANTÓ &
MOSER 1955, PANTÓ 1956) alapján szerepeltetjük.

Kőzettani zonalitás a meddőtől az érc felé: (mészkő?)–
dolomit–(ankerit)–sziderit. 

Teleptani következtetések

Rudabányai–martonyi típusú ércek olyan helyeken ala-
kulhattak ki, ahol az evaporitos lagunaüledékek fölötti,
szellőzetlen medencében bázikus kőzetekből lepusztult,
sok színes- és feketefém-szulfidot tartalmazó üledékek
rakódtak le. A törmelékes összletre karbonátos rétegsor
települt. Hasonképpen karbonátos (esetleg karbonátos kötő-
anyagú törmelékes) kőzetekből kellett állnia az ércképző
folyamatok idején a medence körül emelkedő magaslatok-
nak, az ércesedés kialakulásához ugyanis hidrogénkarbo-
nátos, oxidatív vizek benyomulására volt szükség. A törme-
lékes összlet és a rá települt karbonátos kőzetek kapcsolatát
tektonikus mozgások teremtették meg; az ezeken felszálló
vízmozgás feltétele a relatív süllyedék jelleg.

A rudabányai–martonyi ércelőfordulás a Darnó szer-
kezeti zóna aktivitásának idősebb szakaszában (paleogén)
jöhetett létre, és annak fiatalabb fázisában (az alsó–
középső-miocénben) kerülhetett jelenlegi földrajzi helyére
és helyzetébe.

Az anomálisnak talált 2603. minta rétegtanilag és
tektonikailag is megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy
feltűnhessenek benne a rudabányai–martonyi típusú érce-
sedés másodlagos szóródási udvarának elemei; morfológiai
helyzete azonban kizárja azt, hogy ezek magából az egykori
martonyi bányából vagy annak meddőjéből pusztulhattak
volna a hordalékba.

A Rudabányai-hegység anomális mintái mellett a 2603.
minta is beilleszthető a rudabányai ércesedés elemkész-
letébe, e két anomáliatípus azonban egymástól markánsan
különbözik.

Szalonna és Martonyi környékének 
geokémiai vizsgálata

Terepi munkák

A terepet bejárva ellenőriztük a 2603. minta környezetét.
A Martonyitól nyugatra, a televíziós adótoronyhoz vezető út
alatt kezdődő és a szalonnai templom, majd a 27-es főút
mellett húzódó völgynek már a fölső szakaszán is közepesen
erőteljes, antropogén zavaró hatásokat (főként kommunális
hulladékot) figyelhetünk meg. Bár kétszer is próbálkoztunk,
az aszályos időben a jobboldali, zavartalannak tűnő oldal-
völgyekben nem találtunk értékelhető hordalékmozgást
okozó vízfolyást. Ezért úgy döntöttünk, hogy a mintavételt
az egykori bánya alatti részre, illetve a bánya és a 2603.
minta közötti, kevés antropogén befolyást mutató területre
összpontosítjuk.

A két bejáráson összesen 13 mintát (2. ábra) gyűjtöttünk.
Egy további, tervezett pontról (M–13) ismét csak érdem-
leges vízfolyás és hordalék hiányában nem sikerült mintát
vennünk.

Anyagvizsgálatok

A légszárazon 0,63 mm alá szitált mintákból a nyom-
elemeket (2. táblázat) a MÁFI kémiai laboratóriumában
salétromsavas feltárással, ICP-OES módszerrel határozták
meg.

Adatfeldolgozás

A kiugró, illetve anomális értékeket az eloszlási görbék
lefutása alapján különítettük el; a homogenitás numerikus
vizsgálatára (Dixon–Messey kritérium) nem volt szükség.
A legtöbb elem jól láthatóan szabálytalan eloszlása miatt
ezek együttmozgásainak természetét főkomponens-elem-
zéssel próbáltuk tisztázni.

Minden földtani folyamat a rá jellemző egyensúlyi hely-
zet felé változtatja meg a földtani közeg összetételét. Mivel
a földtani folyamatok rendkívül lassúak, ezek az egyensúlyi
állapotok gyakorlatilag sosem alakulnak ki; a legtöbb föld-
tani képződmény több folyamat hatásának nyomait mutatja.
Tapasztalataink szerint az egyes folyamatok hatásai gyakran
megfeleltethetők a legfontosabb faktoroknak, illetve főkom-
ponenseknek.

Mind a főkomponens-, mind a faktoranalízist az emberi
intelligencia különböző aspektusainak összevont értelme-
zéséhez találták fel (GOULD 1999). Mindkét módszer
lényege, hogy a sok eredeti változót úgy helyettesítik jóval
kevesebb, azokból származtatott változóval (főkomponen-
sekkel, illetve faktorokkal), hogy minél kevesebbet veszít-
senek az eredeti információtartalomból. A két eljárás abban
különbözik, hogy a főkomponensek kötelezően merőlege-
sek egymásra, a faktorok viszont nem. A két leképezés
matematikailag egyenrangú, és mindig az első főkom-
ponens, illetve faktor magyarázza a teljes változékonyság
legnagyobb részét (a második kevesebbet, a harmadik még
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kevesebbet és így tovább). Elvi megfontolások alapján
(számos folyamat ugyanazokat az elemeket hasonló ará-
nyokban mozgósítja) a földtani gyakorlatban a két módszer
közül a faktoranalízis az elfogadottabb.

Mind a főkomponens-, mind a faktorelemzést normál
eloszlású változókra találták ki: szignifikanciaszintjeik ér-
vénytelenek akkor, ha a változók nem Gauss-eloszlásúak, és
hamis eredményeket adnak akkor, ha az eloszlások külön-
félék, illetve nem szimmetrikusak. E hibák egy részét úgy
küszöbölhetjük ki, ha minden változó eloszlását egységesen
szimmetrikussá és egyformává alakítjuk. Ennek legjobb
módszere, ha az eredeti koncentrációértékeket azok rang-
számaival helyettesítjük — ettől valamennyi származtatott
változónk eloszlása egyenletes lesz, és feldolgozásunkat az
eredeti adatok Pearson-féle (lineáris) korrelációi helyett
rangkorrelációkra alapozhatjuk. Sajnos, az általunk hasz-

nált SPSS PC+ statisztikai programcsomaggal az analízist
csak a Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók (azaz a
rangszámok lineáris korrelációi) alapján tudjuk elvégezni,
ezért a főkomponens-elemzés eredményei (3–5. táblázat)
reálisak ugyan, de a megadott szignifikanciaszintek csak
tájékoztató jellegűek. A statisztikailag korrekt eljárás a
Kendall-féle rangkorrelációkra alapozott analízis lenne,
azonban az általunk használt módszer hibája sem túl 
nagy.

Az egyes főkomponenseket mint származtatott válto-
zókat úgy hozhatjuk létre eredeti elemzéseinkből, hogy az
egyes elemek koncentrációit megszorozzuk az együtt-
mozgás erősségét kifejező, az analízis eredményeként ka-
pott (+1 és –1 közötti) számmal (4. táblázat), ami azt jelzi,
mennyire vesz részt az illető elem a főkomponensnek meg-
feleltetett földtani folyamatban.
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2. ábra. A martonyi mintaterület mintái

Figure 2. Samples of Martonyi area
1 — Sample point of the mountainous area’s geochemical survey, 2 — The number and boundary of the catchment area, 3 — The sign and the boundary of the sub-
region of the mountainous area’s geochemical survey, 4 — The sample of the detailed survey



A statisztikai próbák eredményei

Az 1. és 2. táblázat adatait összevetve jól látható, hogy
több elem koncentrációja több mintában jelentősen a
tájegységi háttér (1. táblázat) fölé emelkedik. Ahhoz, hogy
ezt a jelenséget értelmezhessük, semmiképp sem feledkez-
hetünk meg arról a tényről, hogy a tájegységi hátteret kb. 4
km2-es vízgyűjtők mintáiból határoztuk meg, a sűrítő felvé-
tel mintái viszont durván harmad-, negyedekkora terüle-
teket jellemeznek, márpedig a változékonyság a reprezentált
terület csökkenésével nő (FÜGEDI et al. 2006).

Amint ezt FÜGEDI et al. (2007) megállapította, a néhány
négyzetkilométeres vízgyűjtőket jellemző hordalékminták
várható értékei csak kivételesen homogén földtani felépítésű
területeken mutatják a vízgyűjtőn szálban álló kőzetek jelleg-
zetességeit. Az esetek túlnyomó többségében a szálban álló,
változatos összetételű kőzetek és az azoknál gyakorta fiata-
labb, az egész vízgyűjtőn megtalálható, a hordalék zömét adó
talajképző üledékek keveredésének együttes hatására a háttér
még a zömmel karbonátos, illetve szilikátos kőzetekből álló
hegyek alatt sem különbözik (egy-egy tájegységen belül ho-
mogén), miközben a fiatal, talajképző üledékek összetéte-
lének különbözőségei miatt az egyes tájegységek geokémiai
hátterei egymástól markánsan eltérhetnek.

Látható, hogy az adatsorban számos, valóban anomális
érték szerepel: jóval a tájegységi háttér fölé emelkedik a Mn
(két mintában), a Ni (kevéssé, két mintában), a Cu (kevéssé,
hét mintában), az As és a Ba (két mintában) koncentrációja. Az
elemkészlet se az elméletileg várhatóval, se a 2603. mintában
tapasztalttal nem egyezik; az egyes elemek anomális koncent-
rációi más-más mintapárokban tűnnek fel.

A kis mintaszámot is figyelembe véve meg kell álla-
pítanunk, hogy a főkomponensek (3. táblázat) determinitása
nem túl nagy. Gyakorlati jelentőséget legfeljebb az első
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Table 2. Geochemical data of the sediment samples of the Martonyi area

3. táblázat. A főkomponensek és a teljes változékonyság

Table 3. Principal components and total variability



kettőnek érdemes tulajdonítani: ezek együtt a teljes válto-
zékonyság valamivel több mint felét írják le.

Az 1. főkomponensben durva közelítéssel a legalább
0,7, a másodikban a 0,6 abszolút értékű változókat tekint-
hetjük meghatározónak; ezeket a táblázatban (4. táblázat)
csillaggal jelöltük. Az 1. főkomponensben valamennyi ilyen
érték pozitív előjelű, a 2. főkomponensben 3 pozitív és
ugyancsak 3 negatív előjelű változó szerepel.

A főkomponensek értékeinek (5. táblázat) területi el-
oszlásából az azoknak megfeleltetett földtani folyamatok
intenzitásának mintázatára következtethetünk. Ebben a
viszgálatsorban az egyes folyamatokat azokban a minták-

ban tekintjük meghatározónak, amelyekben főkomponen-
sük abszolút értéke 0,6-nél nagyobb.

Az eredmények értelmezése

Az 1. főkomponens valamennyi erősen szignifikáns (0,6
fölötti) pozitív értéke (a 6–9., továbbá a 14. minta) az egy-
kori bányától délre, illetve délkeletre, zömmel a vízfolyások
alsó szakaszain jelenik meg — így a negatívak (1–4. minta)
értelemszerűen a bányától nyugatra (a kolostorrom alatt)
összpontosulnak. Azokat a mintákat, amelyekben a 2.
főkomponens 0,9-nél nagyobb (1., 4., 7., 9. minta), kis oldal-
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4. táblázat. A különböző elemek relatív súlya az egyes főkomponensekben

Table 4. Relative weight of elements in principal components

5. táblázat. Az egyes főkomponensek számszerű értékei az egyes mintákban

Table 5. Numeric values of principal components in the samples



völgyek felső szakaszairól gyűjtöttük, azokat pedig, ame-
lyekben negatív (10–14. minta), a nagyobb völgyek alsó
szakaszain, ahol a víz folyása már erősen lelassul.

Az 1. főkomponenst meghatározó elemek — Fe, Mn, Cr,
Ni, As, V, Cd (Zn) — egyértelműen az oxidatív körül-
mények között, a szemcseközi térben kicsapódó limonitgél
elemei:

— a Mn, Cr, Ni, V klasszikus feketefémek, a Fe kísérő
elemei,

— az arzén a felszínen, illetve annak közelében leginkább
a vas oxi-hidroxidjain halmozódik fel (CSALAGOVITS 1999)

— a cink (és a kadmium) izomorf helyettesítéssel be tud
lépni a vas helyére (FÜGEDI 1986).

Amint ez a 2., 3. és az 5. táblázat egybevetésével kiderül,
az 1. főkomponens pozitív értékeit valóban az öt legnagyobb
vastartalmú mintában találjuk.

A 2. főkomponenst pozitív irányba az Pb, Cu (Zn) és S
koncentrációi, negatív irányba pedig a Li, Cr, Al értékei
befolyásolják. Az előbbi csoport egyértelműen le nem bom-
lott szulfidokra, az utóbbiból a Li és az Al agyagásványokra
utal, de messze nem ilyen határozottan: hiányzik mellőlük a
K, és logikátlan a Cr feltűnése — mint láthatjuk, ilyen kis
mintaszámnál már a második főkomponens értelmezése
sem zavarmentes. Ezeket a bizonytalanságokat is bekalku-
lálva igen valószínűnek látjuk, hogy a 2. főkomponens ott
pozitív, ahol ritkán van víz, és nagy a meder esése, tehát a
szulfidásványok lassan bomlanak le, az agyag viszont
kimosódik. A gyakran elöntött mederszakaszokon, illetve
az állandó vízfolyások medreiben a 2. főkomponens értéke
erősen negatív.

Abból, hogy a mállás meglehetősen sok szulfidásványt
juttat a hordalékba, arra következtethetünk, hogy a martonyi
vasérctelepet kiterjedt, geokémiai módszerekkel jól kimu-
tatható szóródási udvar veszi körül — ezt az elképzelést
alátámasztja, hogy a réz valamennyi, a tájegységi anomália-
küszöb fölötti koncentrációját (1–4., 6., 8., 9. minta) a Bükk-
völgy, a Kis-Rednek-völgy, illetve a Nagy-Rednek-völgy
vízrendszerében találjuk; a Lánc-patak vízgyűjtőjében vi-
szont a Nagy-Rednek-patak torkolata fölött egyetlen anomá-
lis rézkoncentrációnk sincs. Ez a szóródási udvar azonban
meglehetősen gyenge: ennek következményeként a főkom-
ponensek kialakításában lényegesen nagyobb szerepet
kapnak az ülepedési viszonyok, mint a lehordási terület geo-
kémiai jellegzetességei.

Érces jellegzetességek azonban kimutathatók, még ha
nem is az első két főkomponensben. Egyértelműen ilyen a

8. és 9. minta kiugró (0,1% fölötti) Ba-tartalma. A
Mátrában szerzett tapasztalataink (FÜGEDI 1986) alapján
erősen valószínű, hogy amikor a bárium tizedszázalékos
nagyságrendben jelenik meg a hordalékokban, akkor en-
nek zöme baritban van — ez a barit a rudabányai–martonyi
ércesedés jellegzetes kísérő ásványa. Mivel a súlypát
felszíni körülmények között kémiailag stabil, a zömét a
nehézásványok ülepedésére kedvező mederszakaszokon,
az úgynevezett „torlatos zsebekben” találjuk — minden
bizonnyal főleg ezeket jelzi a 4. főkomponens, aminek
egyetlen számottevő, pozitív eleme a Ba. (A vele szinte
azonos súlyú 3. főkomponens gyaníthatóan az időszakos,
komplex sókiválásokra utal, de ezek értelmezése már nem
eléggé egzakt.)

Az eredeti 2603. minta elemkészletéhez hasonló főkom-
ponenst, ahhoz hasonló elemkészletű anomális mintát nem
találtunk. A 2603. minta elemarányai (főleg a Hg és a többi
érces alkotó hányadosai) markánsan különböznek a Ruda-
bányai-hegységben és környezetében gyűjtött minták elem-
arányaitól.

Következtetések

1. A martonyi érctelep körül kiterjedt, geokémiai mód-
szerekkel kimutatható, gyenge szóródási udvar alakult ki.
Ebben a rudabányai–martonyi típusú ércesedés második
haszonelemének tekintett réz mellett (bár kevésbé mar-
kánsan) megjelennek egyéb, klasszikus szulfokalkofil ele-
mek (Pb, Zn, Cd), valamint az ércesedés klasszikus kísérő
ásványa, a barit is.

2. Mivel a szóródási udvar gyenge anomáliát produkál,
az egyes mintákból kimutatható elemkoncentrációkat igen
erőteljesen befolyásolják az ülepedési viszonyok (sőt, a
konkrét időjárás is), ezért az megbízhatóan csak a szoká-
sosnál jóval sűrűbb mintavétellel (kb. száz méterenként egy
minta) határolható le.

3. A terepen meggyőződtünk arról, hogy a Martonyi-
patak vízgyűjtőjén a környék lakossága meglehetősen sok,
csak részben kommunális eredetű hulladékot rakott le, úgy-
hogy valószínűleg ez a hulladék a hegyvidéki felvételben
(FÜGEDI et al. 2007) kimutatott anomália oka. Ezért a 2603.
cellát Magyarország középhegységi területeinek geokémiai
felvételéből kizártuk.

4. A martonyi ércesedés szóródási udvarának déli–keleti
határa nagyjából a Martonyi–Perkupa vonalon vonható meg.
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