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A recski Lahóca felépítése és érce

Pantó Gábor,

(V. tábla. — IV—V. melléklet.)

A Lahóca-hegy rézércelfordulását több, mint száz éve ismerjük és ércének

nagyobb részét a 25 éve folyó modern bányászat le is fejtette. Legkiválóbb

kutatóink egész sora foglalkozott behatóan a Lahóca bányageológiai vizsgálatá-

val (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17). A rendkívül alaposan, szinte az észszerség

határáig átkutatott, mindössze 2 km2 kiterjedés hegyhát bányászati feltárásairól

nyomtatásban és kéziratban nagytömeg adat áll rendelkezésre, mégis, ha átfogó

képet akarunk rajzolni, a megoldatlan végs problémák egész sorába ütközünk.

A Lahóca csaknem kizárólag biotitamfibol-andezitbl és ennek rétegvulkáni
' felépítés lepelképzdményébl áll (11). A külszínen és a bányában számos,

egymástól lényegesen elüt vulkáni képzdmény különböztethet meg, melyek

elsdleges különbségeit a sokrét hidrotermális átalakulás jobban kihangsúlyozta

vagy elmosta.

A Lahóca felépítésében legszembetnbb, hogy üde andezit lávaárakat csak

a hegyhát ÉK-i és DNy-i szárnyán találunk. A két szárny üde andezitjét a közé

települt bomlott agglomerátummal együtt, már Rozlozsnik is különválasztotta,

az ÉNy—DK irányban elnyúlt, ers hidrotermális átalakítást szenvedett, érc-

tömzsöket tartalmazó középs szakasztól (11). A középs érces szakaszt a bánya-
feltárások szerint DNy-on éles törési sík, ÉK-en pedig szélesebb töréses öv hatá-

rolja. Az elmozdulás ércesedés utáni.

Rozlozsnik korkülönbséget tételez fel az érces szakasz és a szárnyak kép-

zdményei között (11). A Lahóca egyetlen kormegjelöl adata, a tetn elhelyez-

ked lattorfi-emeletbeli glaukonitos homokk és mészkfoszlány. Ezt csak

a középs szakaszra alkalmazza és a szárnyak ép andezitjét a középs oligocénba

helyezi. Ezek feltörését a környékbeli olajkutató fúrások középs-oligocén agyag-

jában közbetelepül tufa- és tufitcsíkokkal hozza kapcsolatba. A Lahóca-tet
gyér feltárásai nem teszik lehetvé a középs szakaszt határoló vetdések kül-

színi követését. A térképezés adatai szerint a glaukonitos homokk és mészk
ugyanolyan bomlott tufára települ, amilyen a szárnyak ép andezitje között van
feltárva. Ez a Lahóca részei közötti korkülönbséget nem igazolja. A Lahócát
egészében, elszigetelten fels-eocénnél idsebbnek tartva, a környék rupéli-tufái-

val elvész minden kapcsolata, pedig ezek elhírnökét, üde andezit fölött települt

globigerinás tufában Rozlozsnik, a közvetlen szomszédos Kálvárián, meg-
találta.

A Lahóca elszigetelt, kivételes helyzetét különösen középs szakaszának
sajátos kzetkifejldése és egyedülálló ércesedése indokolhatná. Itt azonban
a vulkáni kúp kialakulását követ, esetleg jóval késbbi folyamat eredményével
állunk szemben. Az ércesedés korára ismét egyetlen támpontunk van : A Lahócá-
tól 3 km távolságban lemélyített Recsk I. fúrásban tufabetelepüléses középs-
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oligocén agyag rétegsor legalján, de nummulinás mészk fölött 4 m vastag, a lahó-

caival mindenben egyez és felteheten egykorú rézérces képzdmény van (8).

Az ércesedés tehát a lahócainál fiatalabb vulkáni képzdményeket is érte.

A Lahóca bányaföldtani alapkérdése kezdettl fogva az ércet befogadó
képzdmények közötti tájékozódás volt, a cél pedig ismeretlen érctestek hollétét

eláruló szabályszerségek nyomozása. Az elméletek sarokpontja mindig a Lahóca
legkülönösebb képzdménye, az ú. n. »kékpala« volt. Ezt a régi bányászok
kibúvásban telérkitöltésnek nézték, csapásán tengd kutatás indult, mely erre
csak akkor kapott, amikor a fekübe harántolva véletlenül az I. tömzsbe lyukasz-

tott (5). A kékpala, amit »fekete hasadék«-nak neveztek, a kutatások vezér-

fonala lett s róla a bányásztapasztalat megállapította, hogy az érctömzsöket
határolja. Rozlozsnik, a Lahóca legalaposabb vizsgálója, feljegyzései szerint

világosan látta, hogy a kékpala az érctestek szegélyéhez kötött hidrotermális

bontás különleges terméke és kiindulási anyaga a fed és fekü andezitképzd-
ményeitl nem tér el (11).

Lahocia hegy dáhle/tója Pálfy izennt.

DNy

1. ábra

Ez a felismerés nyilvánosságra nem került és »hivatalos állásponttá « az a

Pálfy tekintélyével alátámasztott elgondolás vált, amit fennmaradt szelvénye

híven tükröz (1. ábra). a kékpalát mint »vízbehullott hamutufát« pontos réteg-

tani szintet jelöl elsdleges képzdménynek tartotta és az érctömzsöket burkoló

elhelyezkedése alapján a Lahóca rétegvulkáni képzdményeit redkbe gyrte.
Szerinte a Lahóca »boltozatában« rekedtek meg a szomszédos »kürt« érchozó

oldatai és ide vándorolt a környez paleogén-rétegek kolaja is. Ez a tapaszta-

lati tényekkel össze nem egyeztethet ehnélet tartotta magát akkor is, amikor
Rozlozsnik irányítása mellett egymásután találták meg a kékpala nélküli töm-
zsöket.

A kékpala nincs meg az egész lahócai ércesedés területén, csak a bányászat

D-i részén, az I., II., III., V. fels, VII., IX., X. és XI. tömzsök felett. Ennek
a résznek kzete általában igen egyenletes andezittufa, ú. n. kristálytufa, helyen-

ként kisebb andezit-lávaárakkal. Az É-i tömzsök, III., V. alsó, VI. és VIII.

ettl lényegesen eltér, durva andezit agglomerátumban helyezkednek el.

A Lahóca ércesedése egyedül áll a Kárpátmedencében. Pontosan megegyez
típusú ércelfordulást a teleptani irodalomban hiába keresünk. Méreteitl
eltekintve több hasonló vonás köti össze Butte-val, amellyel párhuzamba állítani

már többen megkísérelték (7). A sokban eltér ércparagenezist nem indokolt

összevetni. A legújabb idben, új szempontok szerint feldolgozott érckísér

10 *
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hidrotermális kzetelváltozások sémája ellenben hasznos tájékozódást nyújthat
a Lahóca bomlott vulkán iképzdményei között (4, 6, 12, 13, 14).

Jellegzetes zöldkövesedés a Lahócán nincsen, ellenben a fakult és kilúgozott
ú. n. kaolinosodott kzet-elváltozások széles skáláját találjuk. A Lahóca D-i
részén a kékpala fölötti és alatti képzdmények eltér megjelenése, ami fed-
és feküképzdményekre tagolásukat indokolta, átalakulásuk különböz folyama-
tának eredménye.

A kékpala közvetlen fedje mindenhol a kékesszürke fedtufa, melynek
színét igen finoman elosztott piritimpregnáció adja. A kzetelegyrészek nagy-
részt átalakultak, a földpátokat agyagásvány, talán beidellit vagy montmorril-
lonit helyettesíti, a színes elegyrészek helyét piritcsomók vagy vázak jelölik.

Az »agyagos« kzetátalakulás legintenzívebben a kékpalán jelentkezik, mely-
szinte egész tömegében agyagásványok gélszer tömegébl áll, az eredeti elegy-
részek körvonalai alig nyomozhatok benne és a pirites impregnáció itt a legdúsabb
(V. tábla 1, 2).
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2. ábra

A kékpala határfelületet jelöl a kzetelváltozások között. Alatta, a fekü-
képzdményekben agyagos bontást nem látunk, a kzet általában kovásodott,
a földpátok mind szericitesedtek és az alapanyagban is változó gyakoriságú a
szericit (V . tábla 3.). Színes elegyrészek helyét legtöbbször aprószemcsés kvarc
tölti ki. Érctömzsöket eddig a feküképzdményekbe ágyazva a kékpala alatt
80 m mélységig találtak. Ezek közvetlen környezete teljesen elkovásodott és az
érces kova hólyagaiban olaj cseppek ülnek.

Függleges szelvényben a kékpalafelületen, a kzetátalakulások ugrásszer
változását, amit a kzetek mikroszkópi képe is elárul kitnen lehet követni.
Nemesné Varga S. elemzései alapján a kémiai összetétel változásának párhuzamos
diagrammjain (2. ábra). A Si02 , alkáli és alkáli földfémek minimuma, Fe203 ,

A1203 és S kiugró maximuma a kékpala szintjére esik, jól mutatva, hogy a szerici-

tesedés és kovásodás pontosan a kékpalafelületig terjed.

Elszigetelten vizsgálva, ez a kép szokatlan és alig érthet. A Lahócában az
ércképz és ezzel kapcsolatos kzetátalakító hatások igen bonyolultan szövdnek
össze. A mélységbl feltör gzök és oldatok számára a Lahócában nem volt
nyitott hasadék, így azok repedések hálózatán át nyomultak föl. Az átalakító
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hatás megfelel magassági övben a feltörési utak között nagy térfogaton belül

érvényesült. A Lahóca egyes részeinek hidrotermális elváltozását, illetve ércese-

dését a szabálytalan, el-elduguló járatokon feltör, inkább diffúzió, mint áramlás
útján terjed ágensek hatására olyan sok, változó körülmény szabta meg, hogy
ezek rekonstruálására nem gondolhatunk.

A hidrotermális átalakulásoknak jóval egyszerbb sémája figyelhet meg
telérek mentén, ahol a telér-hasadékon áramló gzök és oldatok a falakban
általában egyenl mélyen fejtik ki diffúzió útján átalakító hatásukat. Az érc-

képzdés hidrotermális típusa tekintetében a recskivel összevethet Butte-i

érctelérek környezetében azt tapasztalták, hogy a telérhasadéktól befelé, az üde
kzetig a következ zónák különböztethetk meg : szericites kovásodás, kaoli-

nites, montmorillonites, kloritos kzetátalakítás, ép monzonit (12). Sales
a zónák kialakulását úgy képzeli el, hogy az ép kzetnek szericites-kovásodott

telérfallá átalakulása a kloritos (propilites), montmorillonitos és kaolinites kzet-
átalakulás állapotain keresztül vezet. A telérhasadékból a kzeten átdiffundáló

ágensek H'-koncentrációja, nyomása és hmérséklete, távolodva egyenletesen

csökken, mégis bizonyos határértékek átlépésénél a létrehozott kzet-
elváltozás típusa ugrásszeren változik meg. A zónák
határa t u 1 a j d o n k é p e n az egyes átalakulások egy-
más eltt haladó frontjának legszéls helyzete.

A tömzsöket létrehozó ércképz fázist a Lahócában, mint a legtöbb hidro-

termális ércelfordulás esetében, medd kzetátalakító hatások huzamos érvé-

nyesülése vezette be. Ezek »készítették el a talajt«, illetve a kzetet az érc

befogadására. Hasznosítható érc általában — és ez a Lahócára
vonatkozóan kivétel nélküli szabálynak látszik — csak a szericites-
kovás zónában válhatott ki nagyobb mennyiségben (6).

A kzetátalakulások típusai a Lahóca impregnációs tömzsei körül a repedezett-

ség és lyukacsosság helyi változásai szerint bizonyára szabálytalanul alakultak

ki. Az agyagosán bontott kzetfajtákat eddig ásványtanilag megkülönböztetni

nem állt módunkban, tehát arra sincs bizonyítékunk, hogy az agyagosán bontott,

vagyis fedképzdmények az agyagásványok kifejldése alapján tagolhatok

lennének. Egyedül a Mg-tartalom kiugrásából lehet esetleg a montmorillonitos

zóna jelenlétére következtetni (12).

A szericites-kovás kzetátalakulás, vagyis a feküképzdmények zónája

éles határral, st egy egészen különleges határképzdménnyel, a kékpalával

különül el a fedképzdményektl. A szericites-kovás kzetátalakulás határa

az irodalomban e tekintetben tárgyalt ércelfordulásoknál általában éles, a hidro-

termális kzetelváltozások között a legélesebb határfelület. Mivel szericites-

kovásodás legtöbbször a hasznos ércesedés elterjedését jelöli, kialakulásának

fizikokémiai okaival bven foglalkoztak.

Az agyagásványok képzdésével szemben a szericithez szabad K‘ szükséges.

Ezt valószínleg a földpátok teljes szétesése szolgáltatta, nem a hidrotermák

hozták. Szintéziskísérletek szerint a kémiai alkotórészek jelenlétében savanyú
hidrotermális környezetben csakis 300—350° között képzdhet szericit. Ilyen

fizikokémiai körülmények között a vas szilikátos kötésbl teljesen felszabadul

és pirít válik stabilissá. Ennek képzdése a hidrotermákból sok ként von el, ami
komplex szulfidok képzdésének és Si02 kiválásának kedvez (12).

A szulfidos ércásványok és kova együttes kiválása valóban törvényszer
és ennek az ércfelhalmozódás mechanizmusa szempontjából dönt jelentsége

van. A hidrotermák feltörési útját az általuk lerakott kova zárja el, mely minden
hézagot kitölt. A kiváláskor bizonyára gélnem kovaanyag félig
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átereszt burokként mködik s a hidrotermális oldatokból a

nehézfémek szulfidjait kiszri. Ilyen eldugaszolt járatokban és zsákokban a nyo-

más a környezetében uralkodónak többszörösére felugorhat s az elzáró kéreg

ismételt áttörésével ritmikus kiválásokat eredményezhet. (Pl. Yellowstone-parki

fúrások (13).)

Ezek a kísérleti adatok valamivel érthetbbé teszik számunkra a Lahóca
impregnációs tömzseinek rendkívül szabálytalan körvonalát és szeszélyes érc-

eloszlását, azonban a kékpala keletkezésére magyarázatot nem adnak. A szeri-

cites kzetátalakulás feltételeinek átlépésénél az átalakító folyamatok ugrásszer
megváltozása következtében inhomogenitási felület alakulhatott ki — de csakis

a Lahóca egyenletes hamutufából álló D-i részén. Itt a már szericitté nem alakuló

földpát-anyag gélnem agyagásvánnyá alakult, a vastartalom pedig igen finom

eloszlású pirít alakjában kötdött meg.

Az »érces oldatok megtorló dása« az egységes kékpalafelületen, amire fleg
Pálfy hivatkozott, csak kivételes jelenség volt és az érctömzsöket adó hidro-

termális fázis esetében ki sem mutatható. Gyakran egészen medd, alig kovás
tufa iktatódik a dús tömzs és a kékpala közé. Ha azonban a kékpala az érctömzsök

udvarában egyenl hmérséklet és kémizmusú felülethez kötött átalakulási

termék, melyet az agyagosán bontott fedtufával fokozatos átmenetek kötnek
össze, a »torlódást« a tömzsök elhelyezkedésének magyarázatára nem szükséges

feltételeznünk, st a kékpala egymásfeletti megismétldései, a »másod- és harmad-
'rend« kékpalák az átalakulási front idszakos elreugrásaival jól magyaráz-

hatók. A kékpala-felület a késbbi elmozdulásoknál mindig csúszó felületként

szolgált, így legtöbb helyen elfent, kihengerelt' alakban találjuk, innen palás

szerkezete.

A hidrotermális kzetátalakulások és ércfelhalmozódások szempontjából

egészen eltér viszonyokat találunk a Lahóca É-i részén az azt felépít rendkívül

egyenetlen agglomerátumban. Az érc útját elkészít kzetelváltozások itt

nem nagyjából egységes felületre terjedtek el s a kiindulási kzet eltér alkata

miatt sem kerülhetett sor kékpala keletkezésére. A bontott mellékkzet ezen

a részen a bánya feltárásaiban — legalább is a megcsiszolt mintákban — általá-

ban szericites és kevéssé, egyenetlenül kovásodott. Az egészet a szericites-kovás

átalakulás zónájába sorozhatjuk, melynek határfelületét eddigi vizsgálatokból

pontosan nem ismerjük.

Az érctömzsök (III., V. alsó, VI., VIII.) kifejldése lényegesen eltér a déliek-

tl. A kovásodás nem olyan mérték és nem összefügg, mint amazoknál, hanem
erekre, foltokra korlátozódik. A dúsérc is gyakran fészkes, gumós alakban (»tojás-

érc«) koncentrálódik, ami esetleg az eldugult járatokban, zsákokban megrekedt
hidrotermákra vezethet vissza.

Az egyes tömzsök érce szövet és ásványos összetétel szempontjából lénye-

gesen eltér egymástól. Ezeket a különbségeket mikroszkópi vizsgálat alapján

kidolgozni eddig nem volt alkalom. Uralkodó ércek az enargit és famatinit. A két

ásvány bizonytalan, ércmikroszkópi megkülönböztetésére az enargit jóval ersebb
bireflexióját tartottam legalkalmasabbnak. A Recskrl leírt luzonit alatt (15),

mely ásványt a bels szerkezeti kutatások diszkreditáltak, famatinitet kell érte-

nünk változó, bizonyosan jelents As-tartalommal. Ezt Földváriné egy-egy
mintából készített színképfelvétele is igazolja.

Van tisztán enargitos (IV.) és tisztán famatinites (IX.) tömzs, legtöbbször

azonban keverten, egymással gyakran ritmikusan váltakozva találjuk a két
ásványt. A két ásvány kiválását az odaáramló oldat kémizmusa, a fakóérccel

fennálló egyensúly eltolódása, esetleg egyéb fizikai tényezk szabhatták meg.
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A Lahóca ércteleptani különlegessége az érces kova hólyagüregeiben talál-

ható olaj. Az olaj a tömör kvarcit teljesen zárt hólyagaiba nem migrálhatott

és ércesedés utáni migrációt feltételezve az sem volna érthet, hogy az olajnyomok
laza, likacsos tufában jóval ritkábbak s itt is az erek mentén haladó kovásodáshoz
vannak kötve. Az olaj csak az érchozó hidrotermákkal jöhetett és a kova kiválása

során záródott hólyagba. A lahócai nagyfúrás szerint a hidrotermák legalább

200 m vastag triász radiolariton keresztül törtek fel. Az olaj ez alól esetleg paleo-

zoikumból jöhetett és anyakzete nem lehet a környékbeli rupéli agyag. Az olaj

kémiai alkata alapján esetleg ez a feltevés jobban alátámasztható lenne.

A lahócai érckutatások régen felvetdött kérdése, remélhetünk-e érctöm-

zsöket a jelenlegi bányászat szintje alatt nagyobb mennyiségben ? A jelenlegi

érctömzsök területére vonatkozóan határozott nemmel felelhetünk. Bár a lahócai

nagyfúrás mintái szerint szericitesedés a jelenlegi bányászat talpában még 200—
300 m-ig tart, a kovásodás lényegesen alárendeltebb és ércesedésnek csak jelen-

téktelen nyomai mutatkoznak. Mint annyi ércelfordulásnál, a hidrotermák
feltörési útjukon mindaddig, míg az érckiválásra kedvez magassági övét el nem
érték, szinte nyomtalanul suhantak keresztül. A tömzsök újabb emeletét a jelen-

leg ismertek alatt nem várhatjuk. Mélységi kutatás számára egyetlen lehetség

a Lahóca eddig ércmentesnek ismert, lezökkent szárnyaiban volna, ha az érce-

sedés ezekre is kiterjedt s itt a tömzsös zóna a felszín alatt mélyebben húzód-

nék meg.
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reojiorfiqecKtle CTpoenöe MecTopoHíneHÜH PenK

r. n a h t o

O CTpoemiH Jlaxonbi (Penn) mvieiOTCH MHoroHncjieHHbie naHHbie, ho no OTHoine-
hhio nponcxomnemiH Haiiöojiee BamHbie Bonpocbi hbjihiotch eme HepeineHHbiMH.
TjiaBHbie cöpocoBbie 30Hbi pa3nejimoT MecToponmemie na Tpii nacni. OpyneHemie
BCTpenaeTCH b ueHTpaJibHoü 30He. Ha rcpanx BbixonHT Ha noBepxHOCTb ojiee mojio-
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aue nopojcu. OmraaKOBoe opyneHemie BCTperajiocb h b ohhoö pasBenoqHoa ckbs-
>KHHe b Ty«J)$yTax BepxHejiaTop$OBoro B03pacTa. Oco6oe nojiojKeHne aaHHMaiOT
epem* CTpaTOByjiKaHHHecKHx o6pa30BaHHHX Jiaxonu TaK Ha3UBaeMMe cnHne cjiaHnu.
naji$H hx CTHTaji CTpaxnr pa^aqecKHM ropn30HTOM, ho HOBetlurae HCCJieaoBaHHH
noKa3ajiH, utó ohh hbjihiot ch tojii>ko rpammHoft noBepxHocTbio H3MeHeHHHx nopoa.
OpyneneHHHe MaccH nax ouhtch non 30H0& chhhx cjiamjeB, Ha pacTOírann okojio
100 neTpoB. 3Ta 30Ha oKa3ajicn no aaHHHM nccJieaoBaHHü HanSoJiee Önaro-
npHHTHo nnn pynooöp aaoBaHnn. IIoaTOMy npoxoaa rjiy6>Ke Hejibaa oatanaTb
HOByro cepnio pyninjx Ten.

Hydrothermal Alteration and Metallizatlon o( the Lahóca-hill near Recsk

by G: Pantó

The Lahóca-hill containing impregnation-stocks of gold-copper re is built

up by Laté Eocéné biotite-amphibole andesite stratovolcanic formations. The
Central section is characterized by intensehydro thermal alterations and the

presence of 11 ore-stocks, while the barren flanks consist of less altered agglome-

rate alternating with fresh biotite-amphibole andesite lava-flows.

A peculiar formation of the Lahóca-hill is the ”blue shale”, a 0.5—2 metres

. thick layer having a dome-like position above the stocks. This formation has

been held first fór gangue and its outcrop led to the discovery of the occurence.

Mining exposures revealed that the stocks are characterized by a “blue shale”

cover and this formation has been made responsible fór the localization of

stocks.

Microscopic and Chemical study of the altered volcanic tuffs of the surrounding

of the stocks show that the “blue shale” is a special marginal formation between
sericitic-silicified and argillic types of alteration. Volcanic tuffs below the “blue

shale”, the actual hst rocks of the stocks are characterized by strong silicifi-

cation, totál sericitization of felspars and absence of clay minerals. Tuffs above
the “blue shale” underwent argillic alteration. Their further analysis according

clay minerals is lacking as yet. The ”blue shale” is a special kind of alteration

which led to a rock consisting of colloidal mass of clay matériái with extraordi-

narily rich pyritic impregnation.

Fóllowing the changes in rock composition by analyses of drilling cores by
S. Nemes-Varga, minimum values of Si02 , Na20, K20, CaO, and MgO as well

as maximum values of Fe203 , A1203 and S were found to be bound to the “blue

shale”. Below it composition is characteristic to sericitic alteration, above it to

argillic one.

In the Lahóca-hill impregnation metallization took piacé on a much more
complicated way than that of vein formation. Further investigation is there-

fore needed in order to get a more detailed concept about connexions between
hydrothermal alterations and metallization.

The impregnation-stocks of the Lahóca-hill are extremely variable as far as

structure and distribution of the re matériái is concerned. Chief re minerals

are enargite and famatinite which occur in most cases vicariously

or alternating. A curiosity of the stocks is the petróleum content of its silica.

Petroleum is to be found in entirely closed sphaerical cavities of the silica. Its

post-ore migration seems to be excluded, it is supposed therefore, that petróleum

was brought by the hydrothermal Solutions from the Pretertiary basement.
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Beological map oí the Lohóca-hiH.
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