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A RUDABÁNYA KÖRNYÉKI TRIÁSZ ÖSSZLET GEOKÉMIAI 
ÉS ÉRCGENETIKAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Irta: Csa la g o v its  Im re

Mezozóos üledékösszleteink áttekintő ritkafém vizsgálata keretében került sor a 
rudabányai triász összlet geokémiai vizsgálatára.

A rudabányai területen alkalmazott kutatási módszerünket vizsgálataink első 
szakaszában az országos ritkafém kutatási program követelményei határozták meg. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy az érces képződmények részletes yizsgálata helyett 
az ércesedés geokémiai környezetét, annak földtani, geokémiai sajátosságait vizsgáltuk. 
Összefoglalva célunkat: nem az ércesedés egyes részletproblémáira kívántunk véglegesnek 
szánt válaszokat adni, hanem a rudabányai ércesedés geokémiai továbbkutatásának alap
jait szándékoztuk megteremteni.

Geokémiai vizsgálatainkat a terület neves kutatóinak [Коен A. (1904), Ven d el  M. 
(1947), Pá l f y  M. (1924), Ba lo g h  K. (1964), Pa n tó  G. (1956), Mo r v á i G. (1966)] 
földtani eredményeire alapoztuk, de felhasználtuk a megelőző geokémiai vizsgálatok 
eredményeit is (H e r n y á k  G. -  Ha r n o s  J. — Ba r o ss  G. 1968).

Vizsgálataink első szakaszának lezárásakor ezúton mondunk köszönetét Cs e h - 
N ém eth  J ó z s e f  főgeológus, He r n y á k  Gá b o r , Ha r n o s  J áno s  és Ba r o ss  Gá b o r  
geológus kollegáknak, akik az ércbányászat részéről támogatták és főként a mintagyűjtés
ben segítették munkánkat.

Geokémiai vizsgálataink módszere és főbb célkitűzései

Vizsgálataink az egész magyar mezozoikumra kiterjedő ötéves ritkafém kutatási 
program részét képezik, ezért e programban alkalmazott módszereinktől nem térhet
tünk el.

A mintavétel során arra törekedtünk, hogy a vizsgálandó minták kiválasztásánál 
a sztratigráfiai és litológiai szempontokat egyaránt figyelembe vegyük annak érdekében, 
hogy valamennyi sztratigráfiai szint valamennyi kőzettípusa — lehetőleg gyakorisá
gának megfelelő számban — elemzésre kerüljön. Ennek az elvnek betartása eredmé
nyezte, hogy e kutatási szakasz végén a Rudabányai-hegység teljes mezozoikumáról 
részletes — sztratigráfiai és litológiai szempontok szerint csoportosítható — információk
kal rendelkezünk.
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A minták analízisét Zentai P. irányítása mellett a MÁFI Színképanalitikai Csoport
ja végezte, aluminium elektródás űn. „tájékoztató módszer” előírásai szerint. Az alkalma
zott módszer a Rudabányán dúsuló ritkaelemekre megfelelő érzékenységűnek bizonyult

Az elemzési eredmények statisztikus összesítése során -  amelyben nagy segítségem
re volt Rozs J.-n é  — az elmúlt évek gyakorlatát követtük. Az elemzési eredmények 
alapján maximális és minimális átlagot számoltunk és ezek szorzatának négyzetgyökét 
(mértani átlagát) tekintettük az egyes képződményekre jellemző átlagértéknek. Az 
értékelés során — a gyakorlatban először — felhasználtuk az általunk mért, illetve 
számított magyar mezozóos átlagértékeket. Az összehasonlítások másik alapadatsorát a 
ViNOGRADOV-féle üledékes ritkafémátlagok adták.

A Rudabányai-hegység ritkafémátlagainak meghatározásán túl fontos célkitűzésünk
nek tekintettük az ércképződési folyamatok vizsgálatát. E feladat megoldása igen nagy 
munkát igényel a továbbiakban is. Első részfeladatunk volt e téren (összhangban konkrét 
vizsgálataink átnézetes, tájékozódó jellegével) a nagy vonalakban történő rétegtani, fejlő
déstörténeti, szerkezeti és ércföldtani tájékozódás. Az eddigi kutatások kritikai értékelé
sének és a megoldatlan, vagy nem kellő bizonyítékok alapján megoldott problémák fel
vetésének sokszor hálátlan feladatát is vállalnunk kellett, még annak tudatában is, hogy a 
mi értékelésünk sem lehet mentes a szubjektív hibáktól.

Az Északi-középhegység földtani felépítése és szerkezetalakulása

A bevezetőben már említettük, hogy célunk a rudabányai ércesedés sztratigráfíai 
és szerkezeti környezetének geokémiai módszerekkel történő tanulmányozása volt. 
A geokémiai jellemvonások kialakulása nem véletlenszerű, az üledékképződés típusa, a 
lepusztulási terület felépítése, a kialakult üledék flziko-kémiai környezetének (nyomás, 
hőmérséklet, pH, redox-viszonyok) üledékképződés utáni — különösen az orogén szakasz
ban nagymérvű — változásai tükröződnek vissza a geokémiai adatokban.

Az Északi-középhegység és ezen belül a Rudabányai-hegység szerkezeti, sztratigrá- 
fiai, biológiai és ércföldtani problémáival sokan foglalkoztak. A kutatás eredményeit 
összefoglaló monográfiák (Balogh K. 1964 és Pantó G. 1956) adják a terület leg
részletesebb és legjobb földtani, szerkezeti és ércföldtani leírását.

Főbb megállapításaikat a következőkben foglalhatjuk össze.
1. Az Északi-középhegység négy eltérő kifejlődésű részegységre oszlik:

aj Gömöri-Aggteleki Karszt: K-Ny-i csapású mezozóos pikkelyekkel
b) Rudabányai-hegység-Uppony ÉNy: ÉK-DNy-i csapású mezozóos pikkelyekkel
c) Szendrő-Upponyi-hegység: paleozóos összletek
d) Bükk hegység: K-Ny-i csapású újpaleozóos-mezozóos pikkelyekkel.

A mezozoikumra a torlódásos szerkezeti elemek túlsúlya jellemző. A csapásirány a 
gömöri és a bükki területen K-Ny-i, D-i áttolódási irányokkal, míg a Rudabányai-hegység
re ÉK—DNy-i csapás jellemző.

2. Az észak-magyarországi triász összletek három kifejlődési típusba sorolhatók. 
A kifejlődés szélső típusai a bükki és gömöri triász fáciesek, míg a rudabányai kifejlődés 
gömöri és bükki jellemvonásokat egyaránt tartalmazó átmeneti típusú.
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3. Az Északi-középhegység fiatal paleozoikuma és mezozoikuma az alpi mozgások 
hatására redőkbe gyűrődött és felpikkelyeződött, takarószerkezet azonban nem alakult 
ki. A különböző kréta időszaki fázisokban ellentétes erőhatások is megfigyelhetők, a 
mezozóos képződmények É és D-re történő mozgása egyaránt rögzíthető. A már 
konszolidált paleozóos összletek peremén az ellentétes irányú torlódásos mozgások 
(Rudabányai- és Upponyi-hegység) ÉK-DNy-i csapású „háztetőszerkezeteket” hoztak 
létre. A szenon utáni mozgások közül a mai szerkezet kialakításában a miocén eleji 
(„Darnó” vonal csapásával megegyező, ÉNy felé történt áttolódás) és szarmata—pannon 
mozgásoknak (dilatációs hatásra létrejött szétlazulás és differenciált süllyedés) volt 
fontos szerepe.

4. A Rudabányai-hegység fáciesviszonyait — éppen átmeneti helyzete miatt — cél
szerű az idő függvényében vizsgálni.

Alsó triász

A szeizi rétegek g ö m ö r i  kifejlődése: szárazulati törmelékben dús, helyenkint 
evaporitot tartalmazó üledékösszlet, felfelé karbonátos—márgás kifejlődésbe megy át. 
A rétegsorrend egy mezozoikum elején bekövetkező transzgressziót jelez. A b ü k k i  
típusú szeizi rétegek alul karbonátos kifejlődésűek, üledékfolytonossággal érintkeznek a 
tengeri újpaleozoikummal, az átmeneti regresszió hatása csak az alsótriász középső részén 
— a törmelékanyag megnövekedett részaránya alapján — észlelhető. A kampili márgák, 
dolomitmárgák, dolomitok a mezozoikum eleji transzgressziós ciklushoz tartoznak.

Középső- és felsőtriász

A g ö m ö r i  területen alul a gutensteini kifejlődésű sötét mészkő- és dolomit
rétegek, felül világosszürke vastagpados wettersteini mészkő és dolomit található, amely 
felnyúlik a felsőtriászba is. Egyes helyeken a felsőanizuszi és ladini emeletekben vörös, 
kovás mészkő is megfigyelhető. Az alsókarni mészköves, mészmárgás kifejlődésű. A nóri 
emeletben hallstatti, a raetiben a kösszeni kifejlődés jellemző.

A kiegyenlített nagyobb fáciesingadozásoktól mentes szubneritikus gömöri üledék
képződéssel szemben a b ü k k i  középső- és felsőtriász nagyobb litológiai és fácies-válto- 
zatosság, erőteljesebb vulkáni tevékenység, a törmelékanyag nagyobb részaránya, a kis 
elterjedésű, de összefogazó dó, időben változó határvonalú fáciesegységek nagy száma 
jellemzi, amely erőteljesebb tengerfenék ingadozás, következésképpen erőteljesebb epiro- 
genetikus mozgások eredménye lehet.

Az alsóanizuszi üledékképződés dolomitos, a felsőanizuszi mészköves, az alsóladini 
törmelékes, a felsőladini, karni és nóri mészköves üledékösszletet eredményezett. Az erő
teljes vulkanizmus az anizuszi emelet közepén kezdődött, ennek nyoma a szubmarin 
bükki porfirit, alárendeltebben diabáz, agglomerátum, tufa és láva. A ladini vulkáni 
tevékenység főként a hegység ÉK-i részére koncentrálódott és változatos, kvarcporfirtól 
diabázig terjedő kemizmusú vulkáni összletet hozott létre..

A Mátra és Bükk hegység közt ismert, 25 km csapáshosszú, triász képződményekbe 
zárt — tisztázatlan korú — eruptív testekből álló, helyenkint szkarnosodott vonulat
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vizsgálatát az Országos Érc- és Ásványbányák (OÉÁB) végzi, főként a recski területen 
megismert új adatok alapján.

A rudabányai triász kifejlődés a ladini emeletig a gömöri kifejlődéshez áll közel, 
csekély különbséget jelent a rudabányai kampili alemelet márgásabb jellege és a középső- 
anizuszi dolomitosabb összetétele. A ladini emeletben a tisztán karbonátos gömöri típus 
mellett a bükki ladini agyagpalákhoz hasonló kifejlődés is ismeretes.

A biológiai és hegységszerkezeti sajátosságok közül a geokémiai kutatás számára 
fontos jellemvonások az alábbiakban foglalhatók össze:

a) a rudabányai triász kifejlődés átmeneti jellegű a gömöri és bükki kifejlődés-típusok között
b) a rudabányai mélyszint feltáratlan újpaleozóos rétegsora valószínűleg gömöri kifejlődésű.

Geokémiai vizsgálatok Rudabányán

A rudabányai geokémiai vizsgálatokat megelőzően -  szintén áttekintő jelleggel — 
tanulmányoztuk a dunántúli alsó- és középsőtriász összleteinket. E dunántúli vizsgálatok 
néhány eredménye jelentősen befolyásolta további munkánkat.

a) A dunántúli alsótriász összletben az Ag, As, Bi, Cu, Mn, Pb, Sb, Zn relatív felhalmozódását 
állapítottuk meg (CSALAGOVITS I. -  NAGY E. 1968). A szakirodalomból ismertük (HERNYÁKG. 
— HARNOS J. -  BAROSS G. 1968), hogy ugyanezek az elemek halmozódnak fel a rudabányai vas
ércek kíséretében is.

b) A legnagyobb mértékű ritkafém felhalmozódást a litorális kifejlődésű szeizi összletek 
homokköveiben és aleuritjaiban találtuk, elsősorban a tarka összletek reduktív zónáiban (CSALAGO
VITS 1.1968). A regionális szeizi anomáliával szemben a kampili alemelet és anizuszi emelet esetében a 
Dunántúlon már csak lokális -  nagyszerkezeti vonalakhoz kapcsolódó -  ritka- és színesfém indikációt 
ismerünk Pécs- Kozári vadászház (TOKODY L. 1952), Balatonfüred (PAPP F. — MÁNDY T. 1955), 
Sóly, Litér (VIRÁGH K. -  CSALAGOVITS I. 1967) környékéről.

A dunántúli vizsgálati eredményekből két egymásnak ellentmondó genetikai értel
mezés adódhat. Az anomáliák sztratigráfiai, litológiai meghatározottsága a bezáró üledékes 
kőzethez viszonyítva szingenetikus, a szerkezeti, geokémiai meghatározottsága poszt
genetikus eredetre utal. A rudabányai szakirodalom előzetes tanulmányozása során ugyan
csak találkoztunk e probléma szingenetikus (Morvái G. 1966) és posztgenetikus—meta- 
szomatikus (Pantó G. 1956) magyarázatával.

Éppen a tisztázatlan genetika miatt törekedtünk a „metaszomatizált” (Rudabánya) 
és „nem metaszomatizált” (Perkupa) triász szintek geokémiai jellemzőinek megismerésére.

Szeizi képződmények geokémiai vizsgálata

A szeizi képződmények a R u d a b á n y a i - h e g y s é g  jelenleg ismert leg
mélyebb szintjét alkotják. Zavart települése és szegényes faunája miatt a 400 m vastag 
összlet rétegsorrendje ma sem tisztázott. A mezozóos és paleozóos határkérdés meg
válaszolása feltárás hiányában nem lehetséges.

A nézetek megoszlanak az újpaleozoikum és szeizi emelet várható kifejlődését 
illetően is. Pantó G. a bükki kifejlődéshez hasonló tengeri, perm—alsószeizi üledékösszlet 
lehetőségét vetette fel, mivel megfigyelései szerint a szeizi törmelék fekvő felé mutató 
— törmelékes felsőpermhez átvezető — szemcseméret növekedése nem bizonyítható.
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Balogh K. gömöri típusú szárazulati fekvőt valószínűsít, feltehetően azért, mert 
a rudabányai szeizi képződmények uralkodóan törmelékes típusúak, szemben a karboné- 
tosabb bükkivel. Lehetséges azonban, hogy a rudabányai szeizi összlet átmeneti típusú 
litorális képződmény a szárazulati gömöri és a szublitorális bükki kifejlődés közt. Erre 
utal a redox fácieseinek változatossága és az evaporitok jelenléte is.

Pantó G. (1956) kőzettani kifejlődés alapján négy — egymáshoz való viszonyukban 
és keletkezési sorrendjükben jórészt tisztázatlan — csoportot különített el:

a) fekete agyagpala, homokkő, mészkő csoport
b) gipsz-anhidrit csoport
c) tarka homokkő csoport
d) vöröscsíkos márga és homokkő csoport.

Mivel e csoportok elkülönítése a gyakorlatban egyelőre kivihetetlen, a szeizi kép
ződmények geokémiai értékelését kőzettípusok szerint végeztük el. A vöröscsíkos márga 
és homokkőcsoport rétegtani helyzete bizonytalan, a litológiai sajátosságai inkább a kam- 
pili alemeletbe tartozónak jelölik, de se szeizi, se kampili korára őslénytani bizonyítékok
kal nem rendelkezünk. Az összesítésünkben, feltételesen, a kampili alemeletben szerepel.

A rudabányai gipsz- és anhidrit összlet vizsgálatát a mintagyűjtési nehézségek miatt 
egyelőre nem sikerült megoldani.

A jól feltárt perkupái evaporitos összlet — amely eddigi ismereteink szerint a ruda
bányai, alsótelekesi és martonyi evaporitokhoz hasonló kifejlődésű — áttekintő geokémiai 
vizsgálatát elvégeztük, s erről később beszámolunk.

Külön figyelmet fordítottunk a tarka homokkő csoportra, amely figyelemre méltó 
sziderittartalommal rendelkezik. Színe csak a felszíni kibúvásokban lilásvörös, a mélyfúrási 
és bányabeli minták színe zöldesszürke, tehát redox sajátságait figyelembe véve reduktív 
képződmény. A tarka homokkő csoportban megfigyelhető szideritek kötőanyagként, 
szalagosán vagy csomósán jelentkeznek. A rudabányai vasérc „mélyfeküjének” nevezett 
tarka homokkő csoportot feltehetően igen erős epigenetikus hatások érték. A ritkafém 
feldúsulást a következő kőzetcsoportokban kísértük figyelemmel: homokkő, palás agyag, 
aleurolitpala, savanyú pátvasérc, baritos pátvasérc, hematitos—szulfidos krémpátos 
homokkő ( 1 . táblázat).

Az 1. táblázat alapján megállapíthatók a következők:
1. A szeizi alemelet képződményeit az átlagot jóval meghaladó értékű Ag, Ba, Cu, 

Mn, Pb, Sb, Be, In; az átlagos értékű Ga, Li, Mo, Sr, Ti, Zn, W; az átlag alatti В, Co, Cr, 
Ni, V, Zr feldúsulás jellemzi. Az egyes elemek felhalmozódását figyelemmel kísérve 
látható, hogy főként az epitermális viszonyok közt feldúsuló granitofil nyomelemek érik 
el a legmagasabb koncentrációt. Figyelemre méltó kivételt jelent ez alól az inkább bázisos 
kőzetekben dúsuló Cu magasabb koncentrációja. Eddigi tapasztalataink alapján ez a 
megállapítás érvényes a magyarországi litorális kifejlődésű szeizi összlet egészére.

2. Feltűnő a magasabb hőmérsékleti viszonyok közt és bázisos kőzetekben dúsuló 
nyomelemek [Co, Cr, Ni (Ti)] alacsony átlaga.

3. A litorális fáciesben torlatosan dúsuló, granitofil elemek (B, S, Zr, W) alacsony 
átlagértéke alapján úgy látszik, hogy a granitofil elemek dúsulása nem szingenetikus 
folyamat eredménye.
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4. A szideritmentes homokkövek és palás agyagok relatív dúsulási maximumot 
adnak az epigenetikus folyamatok során kevésbé migráló B, Ga, Ni, Ti, Be esetében. 
Feltűnő és egyelőre értelmezhetetlen a Zru dúsulása a fent említett kőzetfajtákban.

5. Az Ag, Ba, Mn, Pb, Sr, Sb maximális értékét a baritos pátvasércekben éri el, 
amely főként a szeizi összlet felső zónájának kőzettípusa. A baritosodás és a szideritesedés, 
valamint az alacsony hőmérsékletű színesfém ércesedés kapcsolata ennek alapján feltéte
lezhető.

6. Figyelemre méltó, hogy a Cu (és W) dúsulás a hematit-kíséretű metaszomatizált 
kőzetekben a legnagyobb. Ezek a kőzettípusok a szeizi emelet mélyebb zónájában 
fordulnak elő és valószínűleg a magasabb hőmérsékleten lejátszódott epigenetikus folya
matok alakították ki ércindikációit.

Ö s s z e f o g l a l v a  megállapításainkat, földtani és geokémiai adatok összevetése 
alapján az a véleményünk alakult ki, hogy a rudabányai szeizi ritkafém dúsulásokat nem 
szingenetikus folyamatok alakították ki. Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a 
rudabányai telephez hasonló külföldi érctelepek esetében gyakran szingenetikus eredetet 
feltételeznek.

A rudabányai alsótriász képződményekkel párhuzamosan megvizsgáltuk a p e r 
k u p á i  terület alsótriászát is. Az alábbi okokból látszott célszerűnek a kiegészítő 
vizsgálat:

a) Az evaporitos összlet csak ezen a területen vizsgálható.
bj A szerpentinesedett vulkánitok Rudabányához legközelebb itt ismeretesek.
c) A terület a Bódva-szorostól É-ra fekszik, ahol jelentős sziderites metaszomatózis nem 

játszódott le.

A perkupái területen összesen 152 minta vizsgálatát végeztük el. A vizsgálatok 
részletes értékelése egy külön jelentést igényelne. Ez alkalommal csak a rudabányai kuta
tás szempontjából fontos tapasztalatok rögzítésére korlátozódunk. A vizsgálatok összesí
tett eredményeit a 2 . táblázat tartalmazza.

A 2. táblázatból a következők állapíthatók meg:
A perkupái alsótriász ritkafém átlagai közül az üledékes átlagot meghaladja (dúsu- 

lás>l,5): Ag (2,0), Sr (1,8); üledékes átlag körüli értékű (dúsulás=0,7-l,5): Mn (1,2), 
Cu (1,1), Li (1,0), Cr (0,9), В (0,7); üledékes átlag alatti koncentrációt mértünk: Ba (0,5), 
Со (0,5), V (0,5), Ga (0,4), Ni (0,4), Mo (0,2), Pb (0,3), Ti (0,6).

Az eredményekből kitűnik, hogy a perkupái terület alsótriásza abszolút értelemben 
nyomelemekben szegény, annak ellenére, hogy fáciesviszonyait tekintve a rudabányai 
alsótriászhoz hasonló. A rudabányai alsótriász ritkaelem felhalmozódás szingenetikus 
voltát ez az adat is cáfolja.

A r u d a b á n y a i  és a p e r k u p á i  a l s ó t r i á s z  összletben mért nyom
elemátlagokat összehasonlítva a 3. táblázatban közölt eredményekhez jutottunk.

A 3. táblázatban feltüntetett adatok jelzik, hogy:
A rudabányai alsótriász átlagérték a megfelelő perkupái értékeket jelentősen meg

haladja: Pb (108,2), Ag (21), Ba (8,1), Mn (5,1), Ti (2,8), Cu (2,5); a rudabányai átlaghoz 
hasonló а В, Со, Ga, Li, Mo; és a rudabányai átlagértéknél kisebb a Cr, Ni, Sr, V koncent
ráció.
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dűsulással jár együtt. Az adatok tehát Mg-metaszomatózist jeleznek. A perkupái diabáz 
kora bizonytalan, ezért a szerpentinesedés korát illetően is csak feltételezések lehet
ségesek. A Bódva-völgyi, valószínűleg kréta korú nátrongabbrók szerpentinesedése 
csak kréta időszaki, vagy fiatalabb lehet, valószínűleg ez érvényes a perkupái szerpen- 
tinitekre is.

Kampili kéződmények geokémiai vizsgálata

A rudabányai 400 m vastag kampili rétegsor — hasonlóan a szeizihez — egy alap
szelvényben sehol sem vizsgálható. Bányabeli, fúrási és természetes felszíni feltárásai 
teszik lehetővé részletes vizsgálatát. A szeizi és anizuszi összletekhez üledékfolytonosság
gal kapcsolódik, így része az alsó- és középsőtriász transzgressziós üledékciklusnak. A 
litorális szeizi kőzetekhez és a nyílttengeri anizuszi képződményekhez képest átmeneti 
helyzetű: az üledékfelhalmozódás egy, a parttól fokozatosan távolodó részmedencében 
zajlott le. Ez a folyamat a törmelék—karbonát arány eltolódásával jól érzékelhető. A 
szemcsenagyság finomodásával egyidőben növekedik a mészkő és dolomit részaránya. 
A dolomitok mennyiségének növekedése a nyílttengeri jelleg növekedésével párhuzamos, 
annak ellenére, hogy a nyíltvízi dolomit keletkezésére főként a zátonyfáciesekben van 
lehetőség. Mivel kampili riff-képződmények jelenlétéről eddig nem tudunk, fel kell 
tételeznünk, hogy a kampili dolomitok, legalábbis részben, másodlagosan keletkeztek. 
Különösen fontos ez a kérdés a rudabányai területen, ahol az ismert sziderites metaszoma- 
titok a dolomitokhoz kapcsolódnak.

Pa n t ó  G. a kampili képződményeket alulról felfelé az alábbi tagozatokra osztotta:
a) kékesszürke, vöröscsíkos márgacsoport
b) szürke mészmárga, lemezes mészkőcsoport
c) lemezes mészkő és dolomitcsoport.

Az a) csoport gyorsan váltakozó agyagos—márgás rétegekből épül fel. Az összlet 
kékesszürke színét okozó, viszonylag magas pirittartalom alapján feltehető, hogy az 
összlet 200 m-nél mélyebb tengerben keletkezett. Képlékenysége miatt az a) összlet utó
lagosan kihengerlődött. Feltűnő sajátossága, hogy csupán a metaszomatizált zónákból 
ismeretes.

A szürke mészmárga és lemezes mészkőcsoport a kampili üledékképződés nyílt
tengerivé válását bizonyítja. Sötétszürke színét adó magas pirittartalma szellőzetlen 
tengerben történt szapropél üledékképződésre utal. Az erősen reduktív üledékösszletnek 
az ércesedés folyamatában betöltött szerepe tisztázatlan. E kérdés további tanulmányozá
sát fontos feladatnak tartjuk.

A szapropelites, márgás képződményeket felfelé fokozatos átmenettel lemezes 
mészkő- és dolomitképződmények váltják fel. A terrigén anyag mennyiségének csökkené
se, valamint a reduktív üledékképződés fokozatos megszűnése a nyílttengeri üledékképző
dés uralomra jutását jelzi. A mészkő és dolomit a metaszomatózis során átalakult, de az 
átalakulás mértékét ma még nem tudjuk meghatározni.

A kampili képződmények összesített geokémiai adatait a 4. táblázat tartalmazza.
Az adatok alapján a következő megállapításokhoz jutottunk:
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1. Kiemelkedően magas feldúsulás tapasztalható az Ag, Mn és Pb esetében. 
Határozott dúsulást jelez a Ba, Cu, Zn átlagértéke; átlagosan dúsul a B, Li, Sr; átlagosnál 
lényegesen alacsonyabb a Co, Cr, Ga, Ni, Ti és V koncentráció.

2. A dúsulás tendenciája teljesen megegyezik a szeizi képződményeknél tapasztaltak
kal, a genetikai összefüggés nyilvánvaló. A szeizi és kampili üledékképződés fiziko-kémiai 
jellegének fent jelzett eltérése alapján a dúsulás azonos jellege nem magyarázható szin- 
genetikus ércesedési folyamatok feltételezése esetén.

3. A dúsulást mutató elemek közül a szeizi képződményekhez viszonyítva az Ag, 
Pb, Zn-t magasabb, míg a Cu-t alacsonyabb koncentráció jellemzi, valamilyen geokémiai 
zonációval tehát számolnunk kell.

4. A lehordási terület kőzettani felépítése változatlan lehet a két alemeletben. 
Legfeltűnőbb jelenség a bázisos lepusztulási termékek nyomelemekben (Со, Ni, Cr, Ti) 
tükröződő alacsony aránya.

A kampili kőzetek ritkaelem-átlagait tartalmazó 4. táblázat alapján megállapítható, 
hogy a legmagasabb átlagos koncentrációk általában a metaszomatizált képződményekben 
találhatók. Vonatkozik ez elsősorban az Ag, Ba, Mn, Pb, Sb-re, vagyis éppen azokra az 
elemekre, amelyek a kampili alemeletben fokozódó feldúsulást mutatnak. A kevésbé 
felhalmozódó Cu, Zn, (Zr, Cd) viszont érdekes módon a kevésbé metaszomatizált agyag- 
márgákban, márgákban halmozódik fel.

Anizuszi képződmények geokémiai vizsgálata

A Rudabányai-hegység — és a szomszédos Aggtelek—Gömöri Karszt — legjellegzete
sebb képződményei az anizuszi emeletbe sorolhatók. Az 500 m vastag összlet két részre, 
alsóanizuszi gutensteini kifejlődésű, valamint középső- és felsőanizuszi wettersteini kifejlő- 
désű csoportra osztható.

Az alsóanizuszi uralkodóan dolomitból álló, 200 m vastag, szideritben—ankeritben 
dús összlet a rudabányai terület legismertebb, egyúttal gazdaságilag jelenleg legértékesebb 
képződménye. Sajátossága, hogy a Bódva-szorostól D-re kizárólag dolomitból áll, erre a 
területrészre az erős sziderites—ankerites metaszomatózis is jellemző. A mészkő csak a 
Bódva-szorostól É-ra jelentkezik. Ezen a területrészen figyelemre méltó vasércesedésről 
nem tudunk. A dolomit és mészkő elrendeződésében mutatkozó szabályszerűség alapján 
másodlagos dolomitképződés feltételezhető. Pa n tó  G., bár megállapítja a dolomit 
kristályosabb szerkezetét, a másodlagos dolomitképződés lehetőségét elvetette. E kérdés 
kritikai vizsgálatára még visszatérünk. Vizsgálataink jelenlegi szakaszában csak a Bódva- 
szorostól D-re fekvő területekkel foglalkoztunk, ezért az alsóanizuszi meddő képződmé
nyek közül csak a dolomitokat vizsgálhattuk. Ezeket a dolomitokat breccsás szerkezetük, 
felmorzsolt pikkelyes megjelenésük jellemzi.

A gutensteini összlet felett települő wettersteini képződmények É-on uralkodóan 
mészköves, D-en dolomitos kifejlődésűek, tehát az alsóanizusziban is meglevő kőzettani 
elhatárolódás itt is megfigyelhető, annak ellenére, hogy szideritesedés már a D-i terület
részen sem ismeretes. Az Osztramos wettersteini mészkövének sziderites—hematitos erei 
valószínűleg exhalációs—hidrotermális eredetűek.
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Az anizuszi mészkövek általában sötétszürkék, sok szerves anyagot tartalmaznak, 
töredezettségük csekély, dolomit- és ankerittartalmuk alárendelt.

A nagy elterjedésű anizuszi képződmények jellemzésére eddigi vizsgálataink nem 
elegendőek, ennek ellenére sok érdekes eredményt hoztak.

Az anizuszi emelet összesített adatai (5. táblázat) alapján a következő megállapítá
sokra juthatunk:

1. Az üledékes átlaghoz viszonyított összletátlagok egyes elemekre nézve rendkívüli 
eredményt adtak: nagy feldúsulás mutatkozik az Ag (23,0), Cu (15,0), Mn (10,5), Pb 
(15,0), Zn (7,8), Sb (39,5), Cd (10,0), Hg (165) esetében. A feldúsuló elemek tehát meg
egyeznek a szeizi és kampili képződményekben dűsuló elemekkel, csak az abszolút 
koncentrációk az alsóanizusziban a legmagasabbak. A Li, Sr, V átlagértéke az üledékes 
átlag közelében marad. А В, Co, Cr, Ga, Mo, Ni, Ti átlagértéke alacsony.

2. A dúsulások szerinti ritkaelem-csoportosulás megegyezik a szeizi és kampili 
ritkaelem-asszociációkkal, bizonyítva, hogy a nyomelemek felhalmozódását ugyanazok a 
faktorok idézték elő.

3. A nagy koncentráció-maximumok kialakulása azt jelzi, hogy mai ismereteink 
szerint a ritkafémdúsító folyamatok számára az anizuszi képződmények biztosították a 
legkedvezőbb környezeti feltételeket.

Az anizuszi kőzeteket ért metaszomatikus folyamatok kielégítő tanulmányozásához 
az elvégzett vizsgálataink nem elegendőek. A tájékozódó vizsgálatok mindenképpen 
egyszerűsítéseket követelnek és így sok buktatóval kell számolnunk. Legfőbb problémáink 
egyike, hogy a vizsgálatra került minták mennyire reprezentálják a valóságot. Az ércesedés 
különböző fokozatainak megfelelően a metaszomatizált vizsgálati anyagunk felöleli a 
tiszta dolomittól a vasas dolomiton és ankeriten át a teljesen szideritesedett kőzetekig 
terjedő átmeneteket. Az összesíthetőség érdekében viszont kénytelenek voltunk már ki
alakult gyakorlati kőzetkategóriákhoz igazodni.

A ritkaelem-átlagok kőzetcsoportonként való alakulása (5. táblázat) figyelemre 
méltó tendenciákat mutat:

1. A legalacsonyabb átlagértékeket általában a mészkő adja. Rendszerint hasonló a 
dolomitok átlagértéke is, de a Ba, Cu, Mn, Zn tartalom már jelentősen meghaladja a mész
kövek átlagértékeit.

2. A pátos dolomitok felé ez a tendencia még inkább észlelhető. Különösen figye
lemre méltó a pátosodott dolomitok igen magas Ba, Cu és Mn tartalma. A mészkő-dolo
mit—sziderit sorrend sok esetben a ritkafém-koncentrációk sorrendjével azonos.

3. Különleges figyelmet érdemel a sziderites tömzsök peremén kialakuló baritos 
pátszegély ritkafémtartalma, mivel a legmagasabb értékeket itt kapjuk. Az Ag, Ba, 
Cu, Pb, Zn, Sb, Cd, Hg, In feldúsulás itt a legmagasabb. Különösen érdekes az Ag, 
Pb, Sr, Zn, Sb, Cd, Hg, In pátszegélyhez való vonzódása, míg a Cu tartalom a kü
lönböző sziderittartalmú kőzettípusok esetében egyaránt nagynak adódik. Általában 
elmondható, hogy a pátszegélyen elsősorban az alacsony hőmérsékleten dúsuló elemek 
halmozódnak fel.

A mészkő—dolomit—pátvasérc képződménysor ritkaelem-átlagainak alakulását fi
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gyelembe véve számításokat végeztünk a vizsgált nyomelemek korrelációs kapcsolatainak 
felderítésére.

A rangsor-korrelációs számítások alapján a következő elemcsoportok különít
hetők el:

a) Ag, B, Ba, Cu, Mn, Li, Pb: jellemzőjük, hogy a metaszomatizáció fokának növekedésével 
párhuzamosan emelkedik koncentrációjuk.

b) Zn: az a) csoporttal szemben fő jellemzője, hogy a dolomitok környezetében gyakoribb, 
mint a sziderites zónában. A Zn-nek a Mg-hoz közeli ionrádiusza miatt valószínűleg dolomitkristályok
ban történt elemrejtése okozza ezt az anomáliát.

c) Ga, Sr, Ti: az abszolút értékeket figyelembe véve csak az Sr esetében mutatható ki egyértel
műen a szideritesedés koncentráció-növelő hatása.

d) Cr, V: a b) csoporttal ellentét-párt alkot: a szideritesedés folyamán az átlagos koncentráció 
csökken.

e) csoportba a Zn-kel ellentétesen viselkedő elemek sorolhatók: Со, Ni. Sajátosságuk, hogy a 
mészkőhöz és a sziderithez jobban vonzódnak, mint a dolomithoz, de a metaszomatózis szempontjából 
abszolút értékeiket figyelembe véve inaktív elemeknek tekinthetők.

Az a), b), c) elemcsoportok a szideritesedés folyamatában rokonvonásokat mutat
nak. Ugyanez mondható el a d) és e) csoportról is, csak a koncentráció-változás ellenkező 
előjelű.

Az abszolút értékek változását figyelembe véve az elemek két csoportba oszthatók:
1. Ag, Ba, Cu, Mn, Pb, Sr, Zn, Sb, Cd, Hg, In a metaszomatózis során jelentősen 

feldúsul.
2. B, Co, Cr, Ga, Li, Ni, Ti, V, Zr koncentráció változása csekély mértékű.

Ladini képződmények geokémiai vizsgálata

A Rudabányai-hegység ladini képződményei rendkívüli változatosságukkal tűnnek 
ki. A kevés ősmaradványt tartalmazó ladini képződményeket régebbi térképezők 
(Pá l f y  J ., Ve n d el  M.) karbonba és alsótriászba sorolták, csak Ba lo g h  K. és Pa n t ó  G. 
vizsgálatai során tisztázódott, hogy a litológiailag igen változatos összlet a ladini emelet
hez tartozik. Kőzettani összetételben kis területen is nagy változatosság észlelhető, fő 
kőzettípusai: mészkő, szaruköves mészkő, márga- és kovapala, agyagpala, homokkő. Az 
összlet vastagsága 300-400 méter. Geokémiai vizsgálataink során a ladini összletre kevés 
figyelmet fordítottunk, mivel a sziderites metaszomatózis vagy dolomitképződés ebben 
az összletben az irodalom alapján már nem volt várható.

A csekély számú színképvizsgálatból számított átlagérték (6 . táblázat) alapján a 
következő megfigyelések adódnak:

1. A feküben dúsult nyomelemek (Ag, Ba, Cu, Mn, Pb) a ladini emeletben is az 
átlagosnál magasabb átlagértéket jeleznek. A ladini képződmények metaszomatizálatlan- 
ságáról vallott nézet valószínűleg felülvizsgálatra szorul, bár elképzelhető az is, hogy a ma 
ladininek ismert kőzetek egy része a ladininál idősebb képződmény.

2. Az alsó- és középsőtriász komplexumban a ladini képződményeken mértük a 
legmagasabb — de abszolút értelemben csak átlagos mennyiségű — Co, Cr, Ni, (V)-átlagot, 
vagyis a bázisos kőzetekben dúsuló nyomelemek viszonylag ebben az összletben halmo
zódnak fel leginkább.
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3. A kőzeteken mért átlagokat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az Ag, Mn, 
Pb, Zn (tehát a metaszomatózis során dúsuló elemek) a karbonátokban, míg a B, Cr, Ga, 
Mo, Ti, V (tehát a bázitokban dúsuló nyomelemek) a törmelékes kőzetekben halmozód
nak fel (6 . táblázat).

A rudabányai ércesedés földtani—geokémiai problémái 
a geokémiai sajátosságok tükrében

A rudabányai t r i á s z  összlet érces és meddő képződményeinek összesített ritka- 
fém-átlagát a ViNOGRADOV-féle üledékes kőzet-átlagokkal összehasonlítva (7. táblázat) 
megállapíthatjuk, hogy a rudabányai triász összletben kiemelkedő dúsulási ér el az: Ag 
(27,3), Pb (16,5), Cu (6,3), valamint a Hg (40,9), Sb (12,6). Magas az átlagos koncentráció 
-  de az ipari kutatás szempontjából valószínűleg érdektelen -  a Ba (4,2) él Mn (5,1) 
esetében is.

A rudabányai terület tehát olyan geokémiai háttérrel rendelkezik, amely egymagá
ban is indokolja a továbbkutatást.

Ugyanez a dúsulási tendencia észlelhető a magyarországi mezozóos átlagértékekkel 
(Csalagovits I. 1970) történő összehasonlítás esetében is. Megjegyezzük, hogy mezo
zóos átlagaink magukba foglalják a kiemelkedően magas rudabányai átlagokat is és ettől 
megemelkednek.

A rudabányai triász ritkaelem-átlagok a magyar mezozóos átlagértékeket néhány 
esetben többszörösen meghaladják. Ez tapasztalható az Ag (7,1), Ba (6,1), Cu (3,5), Mn 
(4,8), Pb (8,3) esetében.

A rudabányai területen a színesfém-indikációk a s z e i z i ,  k a m p i l i  és ani -  
z u s z i — kisebb mértékben a 1 a d i n i — szintben jelentkeznek. Az egyes szintek kőzet
tani felépítésükben eltérnek egymástól; a szeizi alemelet és a ladini emelet uralkodóan 
törmelékes, a kampili alemelet márgás, míg az anizuszi emelet karbonátos kőzetekből áll. 
Mezozóos vizsgálataink során többek között meghatároztuk a magyar mezozoikum 
törmelékes, márgás és karbonátos képződményeinek átlagos ritkafém-tartalmát és a kőzet
tani összetételük szerint ezekhez viszonyítottuk a rudabányai szeizi, kampili, anizuszi és 
ladini szintek átlagait. A kapott eredményekről a 8 . táblázat tájékoztat.

Az eredmények egyértelműek, az Ag, Ba, Cu, Mn, Pb esetében tapasztaljuk, hogy az 
eltérő kőzettani felépítésű szintekben egyaránt kimutatható ritkafém-anomáliákról van 
szó. A Zn és Sb várhatóan csak karbonátos kőzetekben dúsul.

A magyarországi a l s ó  -és k ö z é p s ő t r i á s z  geokémiai vizsgálatát befejezve 
megállapíthattuk:

1. A dunántúli törmelékes alsótriász összletben kimutatott Ag, As, Bi, Cu, Mn, Pb, 
Sb, Zn felhalmozódás (Csalagovits I. -  Nagy E. 1968) Rudabányán fokozott mérték
ben észlelhető. A szublitorális kifejlődésű karbonátokban dúsabb Balaton-felvidéki és 
bükki alsótriászt (Csalagovits I. 1970) a színesfémek csekélyebb felhalmozódása 
jellemzi. A legnagyobb mértékű színesfém-dúsulást a litorális kifejlődésű szeizi összletek 
homokköveiben és aleurolitjaiban találtuk, elsősorban a tarka összletek reduktív zónái
ban (Csalagovits í . 1968). A szeizi színesfém-anomáliát tehát regionális megjelenés, az
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átlagot jelentősen meghaladó, de alacsony maximumokkal jelentkező ritkafém-koncentrá- 
ció jellemzi.

A szeizi összlet továbbkutatása szempontjából fontos kérdés a regionális színes
fém-anomáliák genetikája. Az anomália rétegtani szinthez és litorális fácieshez kötöttsége 
a szingenetikus ércesedés feltételezését támogatja, de más megfigyeléseink ezt cáfolni 
látszanak. Egy regionális szingenetikus ércesedés feltételezése éppen a csekély reduktivitá- 
sú sikérparti (watt) fáciesekben geokémiailag nyilván nem igazolható* Szingenetikus 
ércesedés csak a Rudabányán megfigyelt csendesvízi, zárt lagúnákban keletkezett fekete, 
szerves anyagban dús palák agyagok esetében tételezhető fel. A szingenetikus ércesedés 
véleményünk szerint tehát csak kis szerepet játszott a szeizi anomáliák kialakításában. 
A szeizi színesfém-anomáliákat tapasztalataink szerint éppen az jellemzi, hogy a 
legnagyobb szemcsenagyságú és permeabilitású, ugyanakkor zöld — tehát redukált — kő
zetekhez kapcsolódnak. Ezért gondolunk arra, hogy a szeizi összletben mozgó vizek 
fontos szerepet kaphattak az ércesedés folyamatában. A szeizi anomália kialakulását 
regionális mértékben a permeabilis fekü összlet (törmelékes felsőkarbon, perm—alsótriász), 
a pórusvizek felhevülésére és kipréselésére kedvező szerkezet-kialakító folyamatok 
segítették elő. Véleményünk szerint ezért nem találunk jelentős ritkafém felhalmozódást 
a karbonátos felépítésű perm—alsótriász felett (Bükk hegység és részben a Balaton-fel- 
vidék).

2. A regionális szeizi anomáliával szemben a kampili alemelet és az anizuszi emelet 
esetében a Dunántúlon lokális — nagy szerkezeti vonalakhoz kapcsolódó — színesfém 
indikációt ismerünk Pécs—Kozár, Balatonfüred, Sóly—Litér környékéről. Ugyanezen 
szintekben alakult ki, ugyancsak nagy szerkezeti vonal mentén a rudabányai — vasércekhez 
kapcsolódó — színesfém ércesedés. A mezozóos hegységeink kampili és alsóanizuszi 
összleteiben kimutatott lokális megjelenésű színesfém indikációk — általános vélemény 
szerint — utólagosan, hidrotermális metaszomatózis útján alakultak ki. A regionális 
szeizi, valamint a lokális kampili és alsóanizuszi ércesedési típusok kapcsolatainak 
tisztázása a mezozóos ércprognosztika egyik fő feladata.

Eddigi vizsgálati eredményeink arra mutatnak, hogy a két ércesedési típus között 
geokémiai hasonlóság ismerhető fel, mindkét esetben ugyanazon elemek feldúsulása 
mutatható ki. Feltételezhetjük, hogy a karbonátos szintek ércesedése csak ott alakult ki, 
ahol a vízzáró kampili márgák átjárhatóvá váltak, vagyis a diszjunktív szerkezeti vonalak 
mentén.

A rudabányai vasércekhez kapcsolódó szinesércesedés folyamatának megnyugtató 
tisztázásához ma még kevés adattal rendelkezünk, mégis törekednünk kell e probléma
kör leszűkítésére.

A rudabányai kampili és anizuszi képződményekkel kapcsolatos ércesedés nem 
lehet üledékes eredetű. A szingenetikus ércesedés mellett a diagenetikus ércképződés 
lehetőségét is el kell vetnünk, mivel az érces összlet egészét tekintve a diagenezis izo- 
kémikus átalakulás lehet, csak koncentráció-eloszlást, szórást befolyásoló folyamat. A 
meddő- és ércképződmények figyelembe vételével számolt magas átlagértékeink világosan 
igazolják, hogy a rudabányai érctelepet anyagvándorlással kapcsolatos allokémikus folya
matok alakították ki.
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Pantó G. (1956) megállapítja, hogy a metaszomatózist előidéző hidrotermális 
tevékenység kialakulásáról közvetlen tapasztalatunk nincs. A metaszomatózis jelenlegi 
ismereteink szerint nem kapcsolódhat magmatizmushoz: a terület mezozóos ofiolitjai 
kémiai alkatuknál fogva sem lehetnek egy metaszomatikus folyamat anyagszolgáltatói. 
A savanyú kőzetek csekély mennyiségben való jelentkezésük miatt kevés figyelmet 
érdemelnek. Pantó G. a szakirodalomra hivatkozva (Szádeczky-Kardoss E. 1955) 
felveti a szinorogén, nagyszerkezeti vonalak menti elemmigrációt, mint a metaszomatózis 
kiváltó okát. Véleménye szerint az anyagvándorlás megindításában az ausztriai fázisnak 
lehetett szerepe, de a lassú, hosszan elnyúló metaszomatizációs folyamat idejét az 
óharmadkorra teszi. A szinorogén elemvándorlás és a posztorogén precipitáció feltétele
zése azonban nyilvánvaló genetikai ellentmondás.

A rudabányai ércesedést kialakító allokémikus átalakító folyamatok jórészt 
tisztázatlanok, az elem-mobilizáció, migráció és precipitáció — a továbbkutatás szempont
jából gyakorlati jelentőségű — problémakörére jelenleg csak feltételes értékű, spekulatív 
választ adhatunk.

Az ércanyag eredete

Pantó G. a rudabányai vasérceket elsődleges keletkezésű dolomitos képződménye
ket ért vasmetaszomatózisból származtatja.

A dolomitok kizárólagosan elsődleges keletkezése néhány újabb adat alapján 
felülvizsgálatra szorul.

1. A Fedorov-mérések szerint a dolomit és szideritkristályok orientációja azonos 
(Varga A.-né 1957), így egyidejű kristályosodással kell számolnunk.

2. A terület kréta (?) vulkanitjainak szerpentinesedése a magnézium-metaszomató- 
zissal állhat kapcsolatban.

3. Folyamatos koncentráció-átmenet figyelhető meg a mészkő-dolomit—sziderit- 
sor esetében.

4. Az uralkodóan törmelékes kőzetekből álló felsőkarbon, perm, szeizi képződmé
nyeket fedő első karbonátos összleteink uralkodóan dolomitos összetétele regionális 
szingenetikus dolomitképződéssel nehezen magyarázható.

A fenti indokok alapján valószínűleg jogosan tételezhető fel, hogy a rudabányai 
produktív összletet komplex vas—magnézium, alárendeltebben színesfém metaszomatózis 
alakította ki. Az ércanyag tehát egy Fe, Mg, Cu, Pb, Ba, Zn felszabadításával járó folyamat 
során mobilizálódhatott.

Az alpi gyűrődési régió területén az alsó- és középsőtriász terrigén karbonátokhoz 
kapcsolódó metaszomatózis általános elterjedésű. Ilyenek a felső-sziléziai, boszniai, 
szlovéniai, szlovákiai, romániai és bulgáriai előfordulások és ilyen a rudabányai érc
telepünk is. A paleozóos és triász telepek túlnyomó többségére törmelékes — sokszor 
szárazulati — fekü- és terrigén-karbonátos-partszegélyi vagy sekélytengeri befogadó 
összlet jellemző, amely legtöbbször transzgressziósan települ a feküre. Ez a litofaciális 
meghatározottság az alsó- és középsőtriász telepekre különösen jellemző, az érctelepek 
mindenütt a törmelékes és evaporitos feküre települő első tengeri karbonátos tagozathoz
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kötődnek. A transzgressziós ciklus kezdeti tagozatához kötődő ércesedés alapján sok 
kutató a szingenetikus telepképződés mellett foglal állást, mások felismerve, hogy az 
érctelep kialakulása jóval az üledékképződés után történt — az alpi régióban ez a kréta 
időszakra koncentrálódik — legtöbbször szinorogén gránitképződéssel, vagy metamorfó
zissal hozzák kapcsolatba. E nézetek viszont nem tudnak kellő magyarázatot adni, hogy 
az ércesedés miért csak a középsőtriászig fordul elő, a felsőtriász—alsókréta tagozatok 
metaszomatikus ércesedése nem ismert. Az ércesedés és a magmatizmus kapcsolatáról 
semmiféle bizonyítékunk sincs. A metaszomatózis során keletkezett ásványok képződési 
hőmérséklete maximálisan 150 °C, a mező- vagy katatermális képződmények teljesen 
ismeretlenek. Ilyen körülmények közt az ércesedést nem hozhatjuk kapcsolatba sem 
közeli, sem távoli magmabenyomulásokkal.

Az alpi főfázisokhoz csatlakozó szinorogén gránitképződésről nincs tárgyi bizonyí
tékunk. A palingén gránitosodással sok esetben együttjáró Fe—Mg felszabadulás elvileg 
kapcsolatba hozható az alacsonyabb pí-viszonyok közt lejátszódó Fe—Mg metaszomató- 
zissal. Ez azonban csak elvi, alá nem támasztott feltételezés lehet.

Különös figyelmet érdemelne az alacsony pt-viszony ok közt lejátszódó metamorf! - 
záció elemmobilizáló hatása, amelyet eddig a fekü feltáratlansága miatt nem vizsgálhat
tunk. Feltételezhető ugyanis — és véleményünk szerint legnagyobb valószínűsége ennek 
van — hogy a vastag törmelékes feküsorozat anchimetamorf átalakulása során mobilizáló
dott az ércanyag.

Az elemmobilizáció kérdésében nem lehet helyi magyarázatot adni, mivel a ruda- 
bányaihoz hasonló paragenezisű, kampili—alsóanizuszi szinthez kötött ércesedés Közép- 
Európában sok helyen ismeretes. Gondolunk itt a nagyszámú felső-sziléziai, ausztriai, 
jugoszláviai előfordulásra. A felsorolt érctelepek egy dologban feltétlenül hasonlók: 
a varisztikus molassznak tekinthető felsőkarbon, perm, alsótriász és az alpi alsó karboná
tos formáció határzónájában alakultak ki. A törmelékes és karbonátos zónák határán 
kialakuló tisztázatlan genetikájú ércesedés más kronosztratigráfiai szinteken is ismert. 
Részben ilyennek tekinthető a szabadbattyáni ércesedés is.

Az elemvándorlás és érckiválás

Egybehangzó vélemények szerint a rudabányai érctelepek karbonátos kőzetek és 
epitermális oldatok kölcsönhatása során keletkeztek. Az epitermális oldatok származásá
ról, kemizmusáról és mozgásirányáról azonban keveset tudunk. Az ércanyag kiválásának 
körülményeit elemezve elöljáróban megemlítjük, hogy az ércesedés során karbonát- (dolo
mit, sziderit), szulfid- (galenit, szfalerit, bornit, kalkopirit, kalkozin) és szulfát-kiválás 
mutatható ki. Geokémiai szempontból a legérdekesebb jelenség a szulfidok és szulfátok, 
valamint a színesfémek és a Ba egymásmellettisége. Ez a kation és anion antagonizmus a 
genetika egyik kulcskérdése. A színesfémek oldatos migrációjának a szulfid-anion, míg a 
Ba-ionnak a szulfát-anion hiánya kedvez.

Mivel a szulfid-ionok (és a Ba), valamint a szulfát-ionok és a Cu, Pb, Ag, Zn, Fe két 
különböző migrációs rendszerhez tartozhatnak, fel kell tételeznünk, hogy két — egymástól 
vízzáró összlettel elválasztott, eltérő kemizmusú — mélységi vízrendszer keveredési zónájá-
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bán lezajló kémiai folyamatok eredményezték az ércesedést. A rudabányai ércesedés a 
kampili vízzáró összlet fedőjében (felsőkampili—alsóanizuszi), valamint feküjében (szeizi) 
alakult ki és ez a fenti geokémiai feltételezés földtani bizonyítéka.

Az ércesedés során két mélységi vízrendszerrel kell tehát számolnunk:
a) a felsőkarbon—perm—szeizi törmelékes összlet pórusvizei,
b) a karbonátos triász összlet hasadékvizei.

Az ércesedés földtani előfeltétele tehát a két vízrendszer közvetlen érintkezésének 
megteremtődése, az inpermeábilis kampili összletet áttörő szerkezeti vonalak kialakulása 
volt. A kapcsolat kialakulása után az eltérő hőmérsékletű és összetételű mélységi vizek 
érintkezési zónájában fíziko-kémiai határfelület alakult ki, ahol az érchozó oldatok pH és 
redox viszonyaiban beálló ugrásszerű változás az ércek kicsapódásához vezetett. A mély
ségi vízrendszerek nyomáskülönbségének változása e fíziko-kémiai határfelület és így az 
ércképződés zónájának függőleges vándorlásához vezetett, amely az ércesedés szakaszos 
jellegében tükröződik. Mivel a metaszomatikus ércesedés az inpermeábilis kampili márgák 
alsó és felső határfelületén alakult csak ki, belátható, hogy a felváltva ascendensen vagy 
descendensen vándorló oldatok mennyisége az eltérő kemizmusú vízrendszerek víz
készletéhez képest csekély lehetett.

A vízrendszerek kemizmusával kapcsolatosan már említettük, hogy a Fe, Mn és a 
színesfémek a fekvő összlet átalakulása során mobilizálódtak, oxidativ körülmények 
között. A fekü víz biztosan kloridos—szulfátos típusú és feltételezhetően 7-nél kisebb 
pH-jú termálvíz lehetett, mivel ez biztosíthatta a migrációt.

A triász hasadékvíz hidrokarbonátos összetételét a befogadó kőzet kemizmusa 
határozta meg. A kicsapódás feltétele volt azonban a hasadékvíz reduktívitása, szulfid-an- 
ion tartalma, mivel csak a triász hasadékvizek szabad szulfíd-ionjai csaphatták ki az alsó 
vízrendszer színesfém tartalmát.

Felmerülhet a kérdés: mi okozta a triász hasadékvizek reduktívitását? Régóta 
ismert, de szinte véletlennek tartott és emiatt nem tanulmányozott jelenség a triász 
metaszómatitok, evaporitok, bitumenes, szénhidrogénes kőzetek térbeli kapcsolata. A 
bitumenes, szénhidrogénés közegben történő szulfátredukció ismert jelenség, tudjuk, hogy 
ez a redox-folyamat csak bakteriális tevékenység révén valósulhat meg, így feltétele a 
viszonylag alacsony nyomás és hőmérséklet. A triász összletben az említett redox-folya- 
mathoz szükséges kőzetek (gipsz, evaporit, valamint bitumenes képződmények) és 
fíziko-kémiai feltételek (alacsony hőmérséklet, semleges pH) adottak voltak. A triászban 
lejátszódó szulfát-redukció számos jelenkori példával is igazolható (Harkány, Hévíz stb.). 
Az evaporitos összlet redukciója során szabadulhat fel a Ba egy része is.

Az oxidativ szulfátos—kloridos összetételű Mg és Fe tartalmú fekvőből eredő 
termálvizek — a hozzákeveredő hidrokarbonátos-szulfidos hasadékvizek hatására — 
savanyú pH-ja semlegesítődik, amely lehetővé teszi a Fe, Mg CaC03-os környezetben 
történő beépítődését. Ez a semlegesítődési folyamat tehát előzménye és oka a dolomitok 
és szideritek képződésének. A dolomitokkal és szideritekkel együtt megjelenő szulfidos 
ércek kiválásának feltétele a szulfidionok stabilitását biztosító alacsony redoxpotenciál. 
Az oldatban levő színesfém-ionok kiválásához szükséges hirtelen redoxpotenciál csőkké-
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nést csak a triász összlet hasadékvizeivel vaió keveredés okozhatta. Ez a vízkeveredés 
okozta tehát a dolomit, sziderit és színesfém ércek együttes keletkezését. Az együttes 
megjelenés azonban nem jelent egyidejűséget.

A rudabányaihoz sok vonásban hasonló külföldi — ott is tisztázatlan genetikájú — 
érctelepeknél az ércásványok zónás elrendeződését figyelték meg. Alulról felfelé a 
következő szulfidok uralkodtak az ércanyagban: kalkozin, bornit, kalkopirit, pirit, galenit, 
szfalerit (V e tő  I. 1969). Rudabányai vizsgálataink szerint a dolomitokban a Zn, a 
szideritekben a Pb koncentrálódik.

Külföldi tapasztalatok és saját vizsgálatok alapján úgy látjuk, hogy a progresszív 
metaszomatózis kezdetben dolomitos—szfalerites, későbbiekben sziderites—baritos-gale- 
nites, végül sziderites—kalkopirites—fakóérces—bornitos—kalkozinos „pszeudohidrotermá- 
lis” ércesedést eredményez. A metaszomatózis ciklikus jellege miatt a különböző időben 
keletkezett ércásványok természetesen egymás mellett is megjelenhetnek, de egy statiszti
kusan értelmezhető vertikális zonalitás is kialakul, mivel a fekü felé haladva az ásványok 
á t l a g o s  keletkezési hőmérséklete emelkedik. Geokémiai vizsgálataink bizonyították 
e vertikális zonalitás létezését.

A rudabányai metaszomatózis ismereteink szerint hosszan elnyúló, több szakaszra 
osztható folyamat lehetett (Pa n t ó  G. 1956). A szakaszos ércképződés véleményünk 
szerint a produktív újpaleozóos—triász összlet — környezetéhez képest — süllyedő vagy 
emelkedő mozgásával kapcsolatos. A süllyedési időszakban fokozatosan növekszik a 
metaszómatizáló oldatok hőmérséklete, mivel az ércesedés litosztratigráfíailag meghatáro
zott zónája fokozatosan nagyobb hőmérsékletű mélységbe jut. A süllyedő periódust 
tehát progresszív ércképződés jellemzi: az egymást követő ércgenerációk egyre magasabb 
hőmérsékleten képződnek. Epirogenetikus emelkedés időszakára viszont regresszív érc
képződés jellemző. Nagyarányú kiemelkedés esetén a metaszomatózis folyamata meg is 
szakadhat. Az elmondottakból következik, hogy az ércképződés ciklusossága a vertikális 
szerkezeti mozgások ciklusosságából ered. A progresszív és regresszív metaszomatózis 
folyamata tehát a diszjunktív szerkezeti vonalak mentén bekövetkezett kiemelkedések és 
süllyedések geokémiai tükröződése.

Genetikai ismeretek alkalmazása a kutatási gyakoiiatban

A rudabányai ércesedés genetikájáról kialakított elmélet gyakorlati tapasztalatok 
általánosításából született, hogy visszakerülve a gyakorlatba, segítse a kutatást és egyúttal 
vizsgázzék helyességéről. Az ismertetett genetikai elképzelésből egy Rudabányán túl ható 
általános, és egy Rudabányán alkalmazható konkretizált kutatási koncepció alakítható ki.

Rudabányához hasonló keletkezésű — jobb híján szedimentogén pszeudohidro- 
termális metaszomatikusnak nevezhető —, de paragenezisében szükségszerűen eltérést 
mutató ércesedés az alábbi f e l t é t e l e k  egyidejű teljesülése esetén alakulhat ki:

1. Litosztratigráfiai feltétel: vízzáró képződményekkel elválasztott, de egymásra 
települő nagyvastagságú tengeri karbonátos és szárazulati törmelékes összletek jelen
léte esetén.

2. Geotektonikai feltétel: az ércesedés szárazulati, majd lagunáris összletre települő
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sekélytengeri (transzgressziós) összletben alakul ki, későbbi diszjunktív tektonikai 
fázisok idején.

3. Paleohidrogeológiai feltétel: két, redox-viszonyaiban és kemizmusában eltérő 
víztároló rendszer törésvonal menti érintkezése. Kénhidrogénes és szulfátos vizek 
egymásra hatása.

4. Ősföldrajzi feltétel: az ércesedés időszakában a terület környezetéhez képest 
süllyedék, vagyis a mélyszinti ércesedéssel egyidejű üledékképződés színtere.

Az ércesedés körülményei ércesedési s a j á t o s s á g o k a t  determinálnak:
1 . Ásvány-kőzettani sajátosság: az ércparagenezis epi-mezotermális keletkezésre 

utal: sziderit, dolomit, barit, kvarc, fluorit, pirit, galenit, markazit, kalkopirit, fakóércek, 
kalkozin, bornit, cinnabarit előfordulása és a magasabb hőmérsékleten előforduló ásvá
nyok hiánya jellemző.

2. Geokémiai sajátosság: az ércesedésben Fe, Mg, Pb, Zn, Cu, Ba a fő-, a Cd, Ag, TI, 
Ge, Sb, Hg, As a kísérő elemek.

3. Az ércesedés zonális sajátossága: a ciklikus, felváltva progresszív és regresszív 
ércképződés miatt az egymás mellett megjelenő ásványok közt generációs különbségek 
figyelhetők meg. A különböző szintekhez kapcsolódó ércparagenezisek átlagos keletkezési 
hőmérséklete lefelé nő, ezért egy statisztikusan értelmezhető zonáció alakul ki: felülről 
lefelé: dolomit—szfalerit—galenit, sziderit, barit—pirit, rézszulfidok.

Rudabányán kívüli területeinknek a fenti feltételek szerinti prognosztikus értékelése 
külön tanulmányt igényel. Különösen a karbon—perm, alsó- és középsőtriász összleteink 
prognosztikus értékelése látszik fontos és nagy feladatnak.

Rudabánya földtanának és ércesedésének sok kiváló kutatója teremtette meg 
geokémiai vizsgálataink alapját. Konkrét megfigyeléseiket, elméleti megfontolásaikat 
kutatási eredményeink összesítésénél figyelembe vettük, az értékelés és értelmezés 
területén mégis több esetben ellentétbe kerültünk az. eddigi nézetekkel. Célszerűnek 
látjuk ezért összefoglalni mindazokat a megállapításainkat, amelyek az eddig elfogadott 
nézetektől eltérnek és szerepük lehet a kutatás további irányának meghatározásában.

Az ércesedés előző pontban rögzített általános feltételei és sajátosságai Rudabányán 
kimutathatók. Az alábbiakban ismertetett megállapítások és javaslatok így a már fentiek
ben vázolt genetikai modell szellemében értékelt rudabányai sajátosságokon alapulnak:

1. A metaszomatikus ércesedés csak az impermeabilis kampili márgák közvetlen 
fedő- és fekü-szintjében, valamint repedésrendszerében alakulhatott ki, más képződmé
nyek kutatását nem javasoljuk.

2. Az ércanyag üledékes kőzetek átalakulásából ered.
3. Az ércesedés feltétele a diszjunktív tektonika kialakulása, amely a két víztároló 

rendszer összeköttetését megteremti. Az ércesedés tehát nem a kompressziós (tehát 
ausztriai, vagy szávai—„darnói” fázisbeli), hanem a töréses szerkezetfejlődéssel kapcsola
tos. A geokémiai adatok alapján (ércesedés zónássága) valószínűsíthető, hogy az ércesedés 
Rudabányán a pikkelyeződések előtt alakult ki. A kutatás tehát nem korlátozódhat 
kizárólag az ún. „darnói övre”.



86 CSALAGOVITS I.

4. A Rudabányai-hegység területének környezetéhez viszonyított megsüllyedése 
volt az ércesedés egyik oka. Az ércesedéssel szinkron üledékképződést kell feltételeznünk. 
Mivel az ércesedés a középsőtriász és a miocén közti periódusban alakult ki, a vele 
szinkron üledékképződés mai ismereteink szerint csak a szenon (gozau), vagy a felső
eocén—felsőoligocén — tehát az alpi főfázisok utáni — üledékképződési ciklushoz sorol
ható. A posztorogén ércesedés feltételezése esetén viszont az ausztriai és larami orogén 
szakaszok pikkelyeződésben, feltolódásban megnyilvánuló szerepét kell felülvizsgálnunk. 
Az oligomiocén „darnói” feltolódási öv további vizsgálata az érckutatás szempontjából 
fontos feladat, mivel az oligocén végén kiemelkedett K-i részről lepusztult a vastag 
paleogén, esetleg szenon fedő összlet. A lepusztulás következtében a produktív összlet a 
darnói övben került viszonylagosan felszín-közeli helyzetbe.

5. Figyelembe véve az ércesedés zonalitását, а Си tartalom mélység felé történő 
növekedésével számolhatunk. Javasoljuk Rudabánya mélyebb szintjeinek továbbkutatását.

6. A dolomitokról megállapítható, hogy egy részük másodlagos eredetű, az ércek
kel szingenetikus képződmény. Javasoljuk az Északi-középhegység paleozóos és középső
triász dolomitjainak további vizsgálatát.

7. A ladini emeletbe sorolt agyagpalák vizsgálata soráh olyan geokémiai eredmé
nyekhez jutottunk, amelyek az agyagpalák egy részének mélyebb (alsótriász?) szintbe 
sorolását igényelné. Javasoljuk a ladini palák további vizsgálatát, annak megállapítására, 
hogy teljes egészükben a perspektívátlan fedő összlethez sorolandók-e?

8. Az Északi-középhegység uralkodóan K—Ny-i csapásiránya az É —D irányú 
nyomóerőkre utal. A nyomóerők így közelítőleg 45°-os szöget zárnak be az ÉNy—DK-i 
csapású,már a paleozoikumban kimutatható „darnói” szerkezeti vonallal. Ez a szögeltérés 
oka, a Rudabányai-hegység szerkezeti vonalhoz igazodó csapása pedig okozata lehet 
egy darnói-vonal melletti horizontális elmozdulásnak. Ez egyelőre természetesen csak 
feltételezés, de a környező területek ércperspektíváinak helyes megítélése érdekében 
e probléma további elemzése szükséges.
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RESULTS OF GEOCHEMICAL AND ŐRE 
GENETICAL INVESTIGATIONS OF A TRIASSIC SEQUENCE IN THE 

VICINITY OF RUDABÁNYA

by
I. CSALAGOVITS

The geochemical analysis of the Triassic sequence of Rudabánya was made in 
1970-71 during the surveying of the rare metallometric surveying of the Hungárián 
Mesozoic sedimentary sequences. The spectral analysis of the sample sets representing 
the Mesozoic of the Rudabánya Mountain as a whole was carried out and the results 
evaluated at the Geochemical Department of the Hungárián Geological Institute.

Tectonic lines separate the Lower and Middle Triassic sequence making up the 
Rudabánya Mountain from its Cenozoic, Mesozoic and Paleozoic environment. Its 
structure is characterized by a NE—SW striking, a roof-tile-like structure due to two-sided 
reverse faults, the lack of nappe structures and the presence of neotectonic deformations. 
Its economic import derives from the sideritic-, ankeritic iron őre occurring in the Upper 
Campilian and Lower Anisian carbonate horizon in exploitation since long. írón őre is 
also known in the Seisian detrital sequence, however, on account of its high Si02 content, 
this iron őre horizon is not utilized.

In the course of the geochemical analysis the ore-bearing and barren horizons 
were studied in detail:

Formations o f  the Seisian Substage. The lithofacies of the 400-m-thick sequence 
consists of blackshale, sandstone, limestone, gypsum, anhydrite, variegated sandstone, 
purple-streaked mari and sandstone.

These Seisian formations are characterized by Ag, Ba, Cu, Mn, Pb, Sb, Be, In 
contents well above the average; Ga, Li, Mo, Sr, Ti, Zn, W contents on a pár; and В, Со, 
Cr, Ni, V, Zr concentrations below the average.
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Over-average concentrations of granitophile elements getting enriched under 
epithermal conditions can be observed mainly in barytic-, sideritic rocks as well as in Cu- 
containing hematitic ones. Detailed studies resulted in showing that the enriehment of 
nonferrous metals is not due to a syngenetic origin.

Parallel to the studies carried out on the Rudabánya formations, the Lower 
Triassic formations in the region of Perkupa outside the Rudabánya territory were also 
investigated. No sideritization could be identified in the vicinity of Perkupa, however a 
gypsum-anhydrite formation has been available fór study only here. On the basis of the 
data of the two Lower Triassic sequences of different siderite content it could be 
verified that:

1. there is a connection between the accumulation of base metals and sideritization,
2 . the rare metál content of the evaporites has an average value,
3. the volcanics within the sequence have been serpentinized as a result of a Mg- 

metasomatism.

Campilian formations attain a total thickness of 400 m. Their lower and middle 
parts consist of red-banded maris and grey calcareous maris, sideritization is insignificant in 
this horizon. The upper part consists mainly of limestone, dolomité, ankerite and siderite.

In the course of the geochemical analysis of the Campilian formations a considerable 
difference was observed between the Cu, Pb, Ba and Zn content of the upper carbonate 
horizon and maris of the lower and middle parts. The values were higher in the upper 
part. The Cu content was reduced as compared to the values of the Seisian Substage, 
while the Ag, Pb, Zn content increased, a fact pointing to the possibility of a zonal 
enriehment.

The Anisian formations — thickness is about 500 m — may be split intő a lower 
(Gutenstein) dolomitic complexe and an upper (Wetterstein) limestone sequence. The 
first one consists of a 200 m thick (Gutenstein) dolomité, rich in siderite and ankerite, 
while limestone of the second part has an insignificant Fe content. In the northern part of 
the mountain neither dolomité, nor siderite was found in the Gutenstein formation. 
Their simultaneous absence calls attention to the genetic relationship existing between 
dolomité and siderite. The Anisian limestones are generally dark grey and contain plenty 
of organic material, the dolomité is usually light grey in colour.

According to the data of spectral analysis -  if compared to average values published 
by Vinogradov — a great enriehment can be observed in Ag (23,0), Cu (15,0), Mn 
(10,5), Pb (15,0), Zn (7,8), Sb (39,5), Cd (10,0) and Hg (165). The enriched elements 
correspond to those of the Seisian Substage, although the concentration values in the 
Anisian are higher. The lowest averages were found in the limestones and a small 
accumulation of Ba, Mn, Zn and Cu can only be observed in the dolomité. Most of the 
non-ferrous metals can be found in ankerite and siderite, especially so in the barytized 
zones.

As to the relationship between the elements, two element groups can be discerned:
1. Ag, Ba, Cu, Mn, Pb, Sr, Zn,Cd, Hg and In are enriched during őre mineralization.
2. Changes in В, Co, Cr, Li, Ni, Ti, V and Zr concentrations are slight.
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Ladinian formations occur in a 300- to 400-m-thick sequence consisting of 
limestones, cherty limestones, marly and siliceous schists, shales and sandstones.

On account of the unclarified Stratigraphie problems and the insufficience of 
investigations no geochemical characteristics could be given at present.

In the course of the metallometric surveying of the country, regional anomalies of 
the sandstone facies in the Seisian and local Cu, Pb, and Zn anomalies in the Upper 
Campilian and Lower Anisian were recognized.

The author’s investigations in the Rudabánya Mountain showed somé similarity and 
therefore a genetical relationship to exist between these two lithostratigraphical horizons. 
It was ascertained that mineralization could only occur through an allochemical— 
metasomatic transformation. The possibility of a sedimentary (syn- or diagenetic) 
origin had to be rejected.

Studying the elements participating in metasomatism and the mobilization, 
migration and precipitation of Fe, Mg, Cu, Pb, Zn, Sb, As and Ba the following 
conclusions could be drawn:

1. Magmatism is not known to be involved in mineralization, the őre material was 
probably released during metamorphism. The most likely element-mobilizing process 
was the anchimetamorphic alteration of the clay minerals, the illitization of the 
montmorillonites in the detrial substratum of the sequence (Carboniferous, Perm).

2. The elements must have migrated in aqueous Solutions. Taking intő consideration 
the antagonism of the kations and anions taking part in the mineralizing process, the 
author has had to reckon with a double migration:

a) The hot sulphatic and chloridic poré waters must have to been the transporters 
of base metals and Fe and Mg cations in the detrital Upper Carboniferous— 
Permian—Seisian sequence.

b) The fissure waters of comparatively lower temperature in the Triassic carbonate- 
laden must have been transporters of S‘” anions. Sulphide anion may have 
developed from bacterial decomposition of hydrocarbons inclusive of bitumens 
as well as of sulphates originating from the evaporitic sequence.

3. The őre material is precipitated in the zone of mixing of the deep ground 
waters of to different Chemical composition. The structural prerequisites fór such mixing 
are granted when disjunctive structural elements are formed in an impermeable complex 
— as in the case of the Campilian clay-marls at Rudabánya — separating two aquifers. 
Mineralization occurs directly in the immediate hanging and foot-walls of the impermeable 
sequence and the solution-conveying fissure system.

In the course of the epirogenetic movements the pt conditions in the 
lithostratigraphically controlled mineralization zone will change and accordingly the őre 
parageneses of different temperatures follow one another. The cyclic movements result 
therefore in a cyclic őre mineralization, where the period of subsidence is reflected by a
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progressive ore-genetical process, while the uplifts are by a regressive one. Presumably, 
mineralization of this type may occur in a given depth-interval only, so that excessive 
subsidence or uplift may lead to the interruption of the process. The cyclicity of 
mineralization has been varified by investigations.

On account of the cyclic character of the mineralizing processes őre minerals 
originating in different times and at different temperatures may appear close to one 
another. As the average temperature at which the mineral assemblages come intő being 
increases towards the foot-wall, a statistically interpretable zonality will develop. From the 
top towards the bottom the mineralization zones developing with continuous transitions 
are as follows: dolomité, sphalerite-siderite, baryte, galena—copper sulphides.

The above characterized sedimentogene, pseudohydrothermal-metasomatic minerali
zation occurs in general under the simultaneous occurrence of the f о 11 о w i n g 
c o n d i t i o n  s:

a) Lithostratigraphic control: presence of thick carbonat and detrital sequences 
which are superimposed bút divided by impermeable formations.

b) Geotectonic control: development of d i s j u n c t i v e  structures within a 
sequence of terrigene—terrigene-carbonate and purely carbonat Sediments.

c) Paleohydrological control: a hydrocarbonatic-sulphidic and a chloridic-sulphatic 
aquifer characterized by different redox conditions are in contact along a fault.

d) Paleogeographic control: during the period of mineralization the territory is a 
depression — as compared to its neighbourhood — i. e. Underground mineralization 
processes are coupled with simultaneous Sedimentation.

C h a r a c t e r i s t i c s  ofthe type of mineralization:
a) Mineralogy andpetrography: epi-mesothermal őre paragenesis: siderite, dolomité, 

baryte, quartz, fluorite, pyrite, galena, markasite, chalcopyrite, tetrahedrite, chalcocite, 
bornite, cinnabar and absence of minerals higher temperature of formation.

b) Geochemistry: principal elements in mineralization are Fe, Mg, Pb, Zn, Ba; 
the accessories being: Cd, Ag, TI, Ge, Sb, Hg and As.

c) Zonality: the development of a zonation which can be interpreted statistically 
and in which the zones can be characterised from the top towards the bottom by the 
mineralization of dolomite-sphalerite, galena-siderite-baryte, pyrite, copper sulphide.


