
A nagybörzsönyi ércelfordulás*

l> A \ T ó (; A B O I?

A Földtani Intézet megbízásából Nagybörzsöny környékén 1946-ban
az éreelfordulások kérdésének tisz-ázása céljából földtani vizsgálatolkat

végeztem. Ezt a területet az utolsó luVsz évben részletes felvételen kíviU

U) több geológus és bányamérnök megvizsgálta és egybehangzó vé.enté

nyük alapján a börzsönyi bányászat általában régi eredményfelen kutatás
hírében állott.

A ikülszín és a hozzáférhet vágatok felvétele arra a megleiJÖ ered-
ményre vezetett, hogy csak az utolsó évszázad mveletei voltak tke-
szegény és gyaki-an (szakképzettséget is nélkülöz kutatások. A középkori
mvelés során a kibúvástól a völgytalpig jelents kiterjedés fejtések
alakultak ki a tárók több helyen tömedéket, ill. fejtési üreget értek,

tehát azokat érdemC'S volt egyszer eszközökkel vésett tárókból ki-

bányászni. Ezt a tényt az utóbbi kutatások leírásai nem ha;ig.súlyoz-

ták holott az 1948 augusztusában megindított bányászati kutatás indo-

kolásában ez állt az els helyen.
Ezért nem érdektelen a börzsönyi bányászat történetére vonatkozó

néhány adatot figyelembe venni. Az adatok átengedéséért Vastagh
Gábornak hálás köszönettel tartozom. Nagybörzsöny 1417-. (2) 1428- (3)

és 1439-bl (4) származó okleveles adatok szerint a XV. században termel
bányaváros. A betelepített német bányászok a század közepetáján emel-
ték a ma is álló si hányainotívumú templomot.

A bányászkodács valószínleg a török elretörésével szakadt meg,
egyik forrás >zerint a telepes bányászok el is menekültek. Az elfelejtett
bányák újranyitására, illetleg a készletek felhasználására a ftljegyzésidlí

szerint 1610-ben () és 1708-ban (2), Bercsényi idején történt kezdeménye-
zés. 1784-ben a tengd bányászkodásból került a wehrlit néhány darabja
Kitaibelhez de egy évre rá már a bányák felhagyása^aniatt nem tudott
az anyagból öbbet gyjteni t6).

1847-ben az újranyitott bányák mvídésére bányatársulat alakult,
melynek bányarészvásárlási felhívása ránk marad!. (7 ) A kezdemé!i.vezés

újból elakadt. Kiss .Józ.sef vállalkozó 1913-ban hozzáértés nélkül újra-
nyitotta a bányát, de az elz hábortí alatt felhagyta. 'A iharmincas évek-
l.en a hercegprímási uradalom és Sarlós József magánvállalkozó kezde-
ményeztek rövidélet kutatást, melyek új feltárásiokig nem jutottak el.

Összegezve tehát a hányó 'zat történeté; Nagyböi-zsönybeu rendszeres
bányamvelés a középkor óta nem folyt. A XIX. század óta végzett
próbálkozások távolról sem jutottak el olyan feltárásokig, hogy eldönt-
het lett volna, hogy a régiek által primitív eszközökkel mvelt érc-

elfordulás érintetlen niélységbeli része a modern bányászat módszerei-
vel hasznothajtó módon k'termelhet-e és van-p akkora érckészlet, mely
rendszeres bányászat és éreelkészít felszerelését indokolttá teszi.

* E’íidta a Magyarhoni Földlani Társulat 1949 októher .Vi szaküléséji.
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A kérdés végleges eklöutésére indult meg az Iparügyi miuiszter
rendeletének értelmében a bányászati kutatás 1948 augusztusában. 1949
májusáig fleg a régi vágatok líjranyitása folyt. mely bár a régi
bányászkodás kiterjedésére fényt derített, a várható ércmenuyiség és
minség kérdésében nem nyújtott sokat. j feltárások még kezdeti álla-

potban vaiinalk, fokozottabb kihajtásuk korszer gépi felszereléssel
ezután várható. Az ediligi vizsgálatok adatainak összegezése a 'további

kutatások ))erspektíváját igyekszik ímegadni.

AZ ÉRCELÖPÜRDULAS KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ALKATA

A Börzsöny hegység belsejében, az ércesedés közvetlen és távo-

labbi környékén végzett részletes, mszeres felvétel rávilágított az
Északi-Börzsöny jellegzetes rétegvulkáni felépítésére a különálló
vulkáni kúpokból álló Déli-Börzsönnyel szemben. A két hegységrész
határát körülbelül a Nagybörzsöny—Irtáspuszta Ny—K vonal jelöli

Az Északi-Börzsöny fötömegét a túlsúlyban lev vulkáni agglo-
merátummal váltakozó piroxénes amfibol- vagy amfibolos piroxén-
andezit-lávaárak és telérek építik fel- Ez a néha szabályossággal
ismétld vulkáni lepelképzdmény, mely a hegység le'gmagasabb
részeit is alkotja (Csóványos, Nagyhideghegy), a tiatalabb, újharmad-
korinak vehet vulkáni képzdmény.

Ebben a piroxén jelenlétével jellemezhet rétegvulkáni képzd-
ményben kb két km széles és 10 km hosszú ÉÉK—DDNy irányú
vonulatban lépnek felszínre az idsebb, felteheten óharmadkori
vulkánosság biotit és amfibol jelenlétével (valamint piroxén hiányá-
val) jellemezlietü képzdményei. (1. ábra) A vonulat keleti és nyugati
határvetk között, környezetéhez képest kiemelt helyzetben van.
Az elmozdulás korára fényt vet a Ny vetözóna mentén feltört, haránt-
vetk által eldarabolt amfibolandezitteléi*, mely megjelenésre egész
környezeténél frissebbnek, fiatalabbnak látszik.

A biotit-amfibolos vonulat is réteg'^mlkáni felépítés. Csaknem
teljes egészében zöldkövesedett, sok helyen kovásodott is, úgyhogy
agglomerátuma sokkal összeállóbb. az átalakulások során szinte egy-
séges kzetté vált, melyben az egykori bombák, lapillik körvonala
egészen elmosódott, A vonulatban különféle andezitek és dacitok zöid-
kövesedett lávaárai, telérei és lakkolitszer tömegei találhatók.

Az ércesedés ezekben az óharmadkori vulkáni képzdményekben
található, a Mátra éreesedéséhez hasonlóan. Hintett pirit az egész
vonulatban nagy területen elterjedt, kaolinosodás ellenben csak az
ércfelhalmazódások környezetében.

A legszámottevbb ércelfordulás a Rózsahegy tömegében imitat-
kozik. Ércesedések és ezeket kísér elváltozások a Rózsahegyen két,
közel párhuzamos telércsapás mentén a felszínen nyomozhatók vol-
tak. Erre utal a kutatógödröknek, „pingáknak“ két közel párhuzamos
süra- melyeik a Rózsahegyet É—D ill. ÉÉK—DDNv irányban szelik
át. Egyik a Királyréti, másik a Fagyosasszony—Rózsabányai telér-
csapás. A kibúvások alá hajtott vágatokból a Rózsahegy déli és
északi lejtjén, vagyis a Keresztvölgy és a Kovács patak oldalában
a középkorban teimielö bányászat volt. Bányapuszta. Kuruepatak érc-
elfordulásain csak kisebb jelentség l)ányászat folyt.
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A BÁNYÁSZATI KTTÁTÁS
Jelentsebbnek látszó régi míívelések nyomai a Rózsahegyen a

Fagyosasszony-- Rózsabánya csapáson látszottak és itt az északi olda-

lon a völgytalp felett 30 ni-rel nyíló Felsö-Rózsabánya, ill. a déli

oldalon a völgy fölött 40-rel nyíló Felsö-Fagyosasszony táró az 1946.

évi kutatások megindulásakor ife bejárható volt (2. ábra). A Felsö-
Fagyosasszony tárót régen kifejtett és tömedékelt teléidiasadékba
nyitották. így a íte feletti üregek és összesnlt tömedék, valamint a
talp alatti tömedék egy 80 ni-es szakaszon kb. 50 m magas pászta
lemvelését kétségtelenül bizonyította. A Felsö-Rózsabánya termel
mvelést nem bizonyított határozottan, de sejteni engedett.

Az 1948. évi bányászati kutatás újranyitásokkal indult. Az Alsó-
Fagyosasszony táró, az István táró és az Alsó-Rózsabánya njranyitá-
sával többszáz m hosszú régi vágatrendszer vált bejárhatóvá, melyek
a dúsabhan ércesedett szakaszokon tömedékelt fejtések alá értek, köz-
bül pedig összeszkült vagy gyenge fémtartalmú, teljesen eloxidált
és kilúgzott érces kitöltést tártak fel. Az újranyitott vágatok falából
vett átlagminták csak az Alsó-Rózsabánya egyes szakaszain érték
el a mürevalóság alsó határát.

Mivel a völgvtalp fe'ett az eddigi újranyitások .szerint — amint
az várható is volt — a dúsabb részeket a rég'ek lemvelték, a sze-

gényebb közök pedig a mai éi'cdúsító módszerekkel sem érdemesek
feldolgozásra, a bányászati kutatás minségi és mennyiségi kérdése
tehát csak niélyebbszinti, friss feltárásokkal dönthet el. A bánya-
mve’etek felmérésébl kitnt hogy az újabb korban, valószínleg
szállítóvágatnak készült Ludmilla táró az Alsó-Fagyosasszony táró-

nál, ill. Alsó-Rózsabányánál 30. ill. 40 m-el mélyebb szinten van, vagjs
a legmélyebb nagybörzsönyi bányafeltárás. Ennek a vágatnak a

Fagyosasszony—Rózsabánya érces csapásig való elrebajtásával és

csapás mentén két irányban a régi mveletek alávájásával az érce-

sedés mélységi kiterjedése és minsége megnyugtató módon tisztáz-

ható. Az üzem számára mcst ez a kijelölt nagyobbvonalú kutatási
program. Egyidejleg kntatóvágatok vannak telepítve az Alsó-
Rózsabányában is, melyek célja az ott feltárt és egyes szakaszokon
fejtésre érdemesnek ígérkez éretest behatárolása és meg^dzsgálása.

AZ ÉRCELÖFORDULÁS TELEPTANI VIZSGÁLATA

Az eddig hozzáférhet feltárások bányaföldtani felvétele és a
l)együjtött minták mikroszkópi vizsgálata alapján vázlatosan
kirajzolódik a nagybörzsönyi ércelöfordulás teleptani képe, melyet
a további feltárások adatai gazdagíthatják, de alanvonásaiban vál-

toztatni nem fogják.
Az érctestek alakját és eloszlását a tektonikus preformáltságot

eláruló érces csapáson heHil a mellékközet fizikai és kémiai tulaj
donságai szabták meg. (Összetöredezettség, áteresztöképessiég, old-

hatóság stb.) Ennek megfelelen a Fagyosasszony tömörebb és
keményebb ids, zöldkövesedett és kovásodott biotit-amfibolandezit-
jében, melynek basadékai nem tömdtek el, élesen elhatárolódó
telérhálózat alakult ki. A Rózsabányában lazább és nagvmértékben
kaolinosodott biotit-amfibol-dácit és agglomerátum mellékkzetben
az érc imprcgnációs zónák alakjában vált ki.
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A Fagyosasszoiiy telérhálózatot eddig szinte csak régi vágatok
úji“'anyitásából ismerjük. A telérek kitöltését egyetlen friss fel-

tárásban sem lehetett megfigyelni, így azoknak csak többnyire kao-
linos kérg, tátongó vagy tcmedékelt'hasadékait ismerjük. A telérök
egymást hegyes szögben metsz hálózatot alkotnak, melyben a 240'*

60'J—70® helyzetek hosszanti, a 300® 75® irányúak haránttelérek-
nek vehetk. A telérekbl gyakran ágaznak ki visszatér fek-, ill.

fedü-ágak, melyek fleg pirittel hintett mellékközetet zárnak közre.

A telérek érces kitöltésérl vajmi keveset tudunk. Az ötszáz
éve kibontott telérhasadékokban és környezetében minden szulfi-

dos ásvány oxidálódott, ligyhogy jelenvoltukra csak gál'cos és vas-
oxidcs kivirágzásokból következtethetünk. A szegénvebb, le nem
fejtett közök tel érében, vagy vájvégeken sem lehetett mély meg-
frissítéssel sem érces ásványra bukkanni. A Fagyosasszony tárókból
mikroszkóp! vizsgálatra felhasználható ércanyag így csak a dlés-
irányú kutatóvágatckban keresztezett néhány cm-es zsinórokból és

a liányók anyagából került el. A zsinórok érce felteheten a telére-

kével egyszerre keletkezett, de azoknál fcHtétlenül szegényebb ásványi
összetétel. Legújabban a Ludmil’a táró hátsó részének újranyitása
során kerültek el a Fagyosasszonyi telérrenc’szerhez tartozó töme-
dékböl nagyobb telérdarabok, melyek Herzsabánya ércéhez igen
hasonlóak (szurckfekete szfalerit, galenit, kalkopirit, pirit).

A Rózsabánya ércesedését az aknakörüli friss feltárások alap-

ján jobban ismerjük. (3. ábra.) Az érc nagyjából ÉÉK—DDXy csapást
tartó és környezetétl is tektonikusán elhatárolódó impregnációs
zónában vált ki. Az aprólékos szeikezetre vonatkozólag igen érde-

kes megfigyeléseket lehet tenni a friss feltárásokon. Az érc bár fino-

man hintve, st talán szabad szemmel nem láthatóan, linóm eloszlás-

ban is megyeien k a mellékkzetben, de emellett lészkekLen, lencsék-
ben dúsércként vált ki. A dúsérc-fészkek eloszlása bár igen szeszé-

lyes, az andezitben legtöbbször a vetk és elválás! lapok síkját követik.

Agglomerátumban a bombák határán kialakult 'hézagok voltak alkal-

masak dúsérc kiválására, így az érc néhol bekérgezi a bombát.

AZ ÉRC MIKROSZKÓPI VIZSGÁLATA

A Fagyosasszony—Rózsabányai érccsapás feltárásaiból gyjtött
ércminták negyvennél több csiszolata felépítés tekintetében közös
alapjellemvonásokat mutat. Ásványos összetétel tekintetében különb-
ségek mutatkoznak a fagyosasszonyi érczsinórok és a róz=abányai érc-

fészkek anyaga között, azonban — különösen, mivel a Fagyosasszony
telérek összetételére vonatkozólag kevés adatunk van — ez nem
indokolná, hogy képzöciésüket különálló folyamatokra vezessük
vissza.

A nagybörzsönyi ércesedés magán viseli két .,egyinásba tolí“,

illetleg egymásnak helyet adó, különböz összetétel és hmérsék-
let ércképzdés jellegzetességeit. A korábbi érckiválás íöterméke
pirrhotin volt, melyet kalkopirit, esetleg szfalerit, pirit, arzenopirit

és bizmutin kísért. Ezt a kifejezetten nagy hmérséklet és magma
közelségére utaló ércképzödést, amilyenre példát a Kárpátmedence
ú. n. fiatal vulkáni ércesedései között alig találunk, késbb egy epi-

termális arany ezüst érchozó fázis követte, mely sok tekintetben
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megegyezik a közeli selmeci és a tiöbbi híres Au-Ag-Pb-Zn ércelöfor-
dulásokéval. Az utóbbi érohozó fázis során további alkatrészek fel-

vételével vagy alkatrészek kicserélésével a korábban kivált érc-

ásványok nagyrészt átalakultak, átépítöcltek, iigyhogy sok helyen
reszorbciós roncsok vagy álalakok árulják el helyüket. Fleg a piri'-

hotin rovására képzödctt, tehát a pirit, ill. markazit, sok helyen a

szfalerit, galenit és kalkopirit, a korábbi kalkopirit vagy pirit rová-
sára kalkozin, a bizmutin rovására Pb-Bi szulfosók. Kétségtelenül
az utóbbi érckiválás termékei a tetraedrit. galenit. argentit és

pronstit.

Az elsdleges ércásványoknak ez a felsorolása távoliból sem akar
teljes lenni. A további feltárásoktól még további érdekes leletek
várhatók, de jelen vizsgálatoknak célja sem volt az ércnek apró-
lékos ásványtani analízise, inkább mikroszkóp! adatgyjtés a telep-

3. ábra. Érciinpreguáció az Al.só- Rózsabánya aknatér Xy falán.

Fig. 3. Ore-impregnation (black) in thé Lower Rózsa gaJlery.

tani kép és ércképzdés egymásutánjának megvilágosítúsához.
A mikroszkópi megfigyelésekbl is inkább csak azokat a részleteket
ragadom ki, melyeken ebbl a szempontból hangsúly van.

A pirrhotin kénfelvétellel alakul át vasdiszulfiddá. Az átalakulás
terméke amorf pirit, melynek zavaros tömegébl jellegzetes szerke-
zeti formák (madárszem) közbeiktatásával kristályosodik pirit. (L.

II. 4.) Másodlagosan a pirit néhol repedések mentén markazitosodik.
Az amorf pirit egyes részeken gélstruktúrát vett fel és átkristályo-

sodás nyomát alig mutatja.
A pirrhotin kiszorítása kalkopirit által (4. ábra) a lemezes, pirr-

hotin-álalakot eláruló galenit. mind azt mutatja, hogy a pirrhotin
valamikor a legelterjedtebb ércásvány lehetett. Pirrhotinszemek
teljes reszorbciójával magyarázható egyes szfaleritfoltok felhs pirr-

hotin zárványossága. (II. 2.) Zárványmentes szfaleritben felhkben
jelennek meg a pirrhotin srn álló. irányítottan összentt, néhány
mikronos lemezkéi, melyek a szfalerit-kalkopirit összenövési rend-
szerekre mindenben hasonlítanak. A szfalerit-pirrhotin összenövések
bizonyára a felemésztett pirrhO'tinszemek helyét jelölik.
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A pirrhotiiios ércesedést kísér kalkopirit érdekes szöveti saját-

sága, hogy benne szfoleritcsillagok jelennek meg. Nagyobb nagyítás-
sal ezeknek a négyzetes szimmetriájú vázkristályoknak változatos
kifejldése jól megfigyelhet. (I. 3., 4.) A „csillagok" néhol az anya-
kristály rácssíkjai szerint sorokba rendezdnek. Ennek a kifejezet-

ten magas hmérséklet érckiválást jelz összenövési formának neve-
zetessége, hogy tudomásom szerint, a Kárpátmedence ércelöfordulá
.'^aiban, máshol eddig még nem figyelték meg.

Nagybörzsöny teleptani különlegességéA'el, a bizmutásveinycxkkal
kicsit részletesebben kívánok foglalkozni. Ezeket eddig csak a Kózsa-
bánya aknakörüli friss feltárásainak ércében sikerült megtalálni, itt

azonban jelents mennyiségben szerepelnek. Az egyik ércfészek anya-

4. ábiit. l»iiThoUui kiszorító kalkopirit. Fehér: pirrhoUn, voualozott. Kallkopirit.

fekete: medd. '

Kift. 4. Clialc()i)yrite rephR-iim- pyrihotite. White: pyrrliotite . liiied: cdialcopyrife.

bl'ack: gangue.

gából vett minta egyik telébl érccsiszolatokat készítettem, a másik
felén Csajághy Gábor teljes és részletes vegyi elemzést végzett. Elem-
zésének adatai szerint az érc összetétele a következ:

Pb .... 3.81% Co
Fe 22.89,, Cu
Bi 20.77 „ S
As 30.00 ,. Ag
Sb 0.32 ,. Au
Zn ..... 0.04 „

Az érc alapanyaga arzenopirit. Ennek a szinte szivacsszerüen

lyukacsos és repedések járta arzenopirit-alapanyagnak a réseiben,

lynkacsaiban helyezkednek el a bizmutin, Pb-Bi sznlfosók, A^örös

ezüstércek, galeuit, argeiitit, kalkopirit. tetraedrit, szfalerit — a fel-

sorolás sorrendjében csökken gyakoriságú foltjai. (II. 1.)

0 .12%
0.24 „

18.72 „

1953 g/t

204 g/t
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Az érc els és második ércképzö fázús során kivált alkatrészeit
pontosan elhatárolni nem lehetett. A teljesen inhomogén, szivacs-
szer arzenopirites alapanyag esetleg p.rrhotinhól amorl állaiwton
keresztill építödött át, így zárta magába az idegen ásványok sokaságát.
A kalkopirit szfalerit-esillagos foltjai kétségtelenül az els fázis ter-

mékei. míg a magas aranytartalom, vörösezüstércek, argentit, gale-

nit. tetraedrit bizonyosan a késbbi ércesedés során váltak ki- Bizony-
talanság egyedül a bizmntásványok körül támad. Két bizmutásvány
lép fel legtöbbször együtt, mindig egymásbanött foltokkal. (5. 6. ábra.
r. 2., II. 3.) Az egyik kétségtelenül bizmntinnak bizonynlt. a másik
egy Pb-Bi sznlfosó, melyre leginkább a cosalit ismertetöjelei illenek
rá. A foltok legtöbb helyen azt árulják el. hogy a cosalit bizmntin

.1. ábra. Biziuutin-eo-alit összeuöv’és. Fehér: bizuiutiii, pontozott cosalit. vízsziiite-

•seu vonalozott: pirargirit, ferdén vonalozott: medd.
l‘’ig. .). Disumthite-cosalite intergrowth. White: bismuthite, dotted; eosalite,

horizontaliy lined: pyrargyrite, obiijuely Imed: gangue.

rovására keletkezett. Bár szerkezeti megfigyeléssel nem támasztható
alá — hiszen az arzenopirit alapanyag az Au-Ag-Pb ércesedés során
valószínleg maga is teljesen átépítödött — az látszik valószínnek,
hogy az epitermális Au—Ag érctelepeink ásváiíjdársaságában idegen
liizmutin a korábbi fázis terméke és belle a második fázisban kép-
zdött ólomfelvétellel cosalit.

A bizmntásványok szerepe Nagybörzsönyben ennek az egyetlen
feltárásnak eddigi vizsgálata alapján nem rajzolható meg. Nagy-
börzsöny nevezetességeit, a.bizmuttelluridokat a Eózsabánya ércében
nyomokban sem lehetett felfedezni és Te még színképanalítikailag
sem volt kimutatható. További feltárások és vizsgálatok remélhetleg
adatokat szolgálatnak majd ezek föllépésére vonatkozólag ’s.

Az ezüsttartalom fleg vörösezüstércekhez kötve jelenik meg
ugyancsak az arzenopirit-szivacs lyukacsaiban. A kési kiváhlsú.
ts kristályok halmazából álló vörösezüst érc a vegyi elemzés adatai



szerint, felteheten proixstit. Az argenit egészen apró, réskitöltö
foltjait fényétetés árulja el.

A jelentéktelen mennyiség ólomtartalom a cosaliton kívül egé-
szen alárendelt mennyiség galenitfoltokhoz van kötve, cink a kalko-
pirit szfaleritcsillagain kívül önálló foltokban is fellép és cseppalakú
kalkopirit-zárványokat tartalmaz. Mindkett a második fázis ter-

méke.
A nem elenyész kobalttartalomnak megfelel önálló kobalt-

ásványt nem találtam, bár a A^egyi elemzés meglep adatának kéz-
hezvétele óta nem volt alkalmam mikroszkóppal nyomozni utána.
Kobalt a jelents bizmuttartalom mellett téleptanilag nem idegen
s inkább az els éroképzödés elemegyüttesébe kívánkozik.

tí. ábra. Bizmiitin-cosalil összenövés. Fehér: bizmulin. pontozott: cosalit, vona-

tozott: medd.
Fig. 6. Bixnnithite-cosalite intergrowth. White: bismu'tiiite dotted: cosalite.

lined: ga.ngue.

Visszatérve a Fagyosasszony tel érrendszer ércéhez, ott a nagy-
börzsönyi ércesedés különlegességei kevésbé jutnak érvényre. Az els,
magas hmérséklet ércesedést szinte csak a kalkopirit szfalerit-

csillagos foltjai képviselik, a pirrhotinból elvétve maradt A'^alami.

A második ércképzö fázi&,íöérceit a galenit és szfalerit, elbbi jelen-

ts Ag, utóbbi Au-tartaíommal. Kisebb jelentség tagjai az egjúit-

tesnék az arzenopirit, az ascendens kalkoz'n, mely piritbe vag>'
kalkopiritbe rágja bele magát és az alárendelt mennyiség tetraedrit.

Bár, mint hangsúlyoztam, a fagyosasszonyi részbl tulajdon-
képpeni telérérc eddig nem állott mikroszkópi vizsgálatra rendelke-
zésre önként kívánkozik az összehasonlítás a rokon eredet, kétféle
kifejlödés ércesedés között. Tulajdonképpen a Rózsabányában a
Bi megjelenése idézi el a második fázis termékeinek különböz-
ségét is. A Rózsabányában a második ércképzödés ólmát a bizmutin
kötötte le, ezért jelenik meg az ezüst proustit és argentit alakjá-



bau. xV Fagyosasszouy telérek galenitje a teljes ezüsttartalmat

magábavette és az arzenopirit külön, idiomorfan vált ki.

AZ ÉRCKUTATÁS BÁNYÁSZATI KILÁTÁSAI.

Távol vagyunk attól, liogy a nagybörzsönyi ércelöfordulávS gya
korlati jelentségérl, vagy gazdasági értékérl bármilyen, feltételes

formában is beszélhessünk. A történeti adatok és az ércelöfordulás

teleptani ismertetése azonban, azt hiszem, mindenkit meggyzött
arról, hogj^ a kutatásek meg'ndítása indokolt volt és a feltárások

adatainak józan földtani megítélése alapján gyakorlatilag hasznosít-

ható érefelhalmozódást fel lehet tételezni.

A bányászati feltárások eddigi kiterjedésébl komolyabb bányá-
szat alapját tev ércké.szlet a legszerencsésebb esetben sem lenne
megállapítható, tehát az ércelfordulást mennyiségileg megítélni,

az eddigiek alapján még nem lehet

A nagybörzsönyi éi'cesedés különleges „egjmiásbatolt“‘ kifejl-

dése lehetetlenné teszi, hogy legalább afell tájékozódjunk, hogy fel-

tárásaink az érctelep milyen mélységi övét nyitották meg. Pirrhotiu
és proustit egymásmelletti jelenléte szembeötl bizonyítéka az érc
felemás összetételének, melybl szintjelz adat nem olvasható ki. Az
,,egymásbatolt“ két ércgeneráció mennyiségi arányának fokozatos
eltolódását várhatjuk a mélység felé, vagyis a nemesfémek csökkené-
sét és Fe, Cu, Zn. esetleg meg Pb, Bi, Co mennyiségének növekedé-
sét. Mindezeknek az általános törvényeknek Nagybörzsönyre való
alkalmazásánál azonban határozott kiindulópontunk al g van. A ko-

rábbi ércképzö fázistól következtethet magmaközelséget az érc-

mennyiség szempontjából nem látom feltétlenül elkedvetlenítönek.
A nemesfémes ércesedésnél ])edig nem vehetjük bizonyosra, hogy
ugyanattól az ércmagmától kell-e az éretek p-öveket számítanunk,
mint a korábbi fázis esetében.

Arra vonatkozólag, hogy a bánya eddigi feltárásaiban megütött
éreesedések a fejtmény átlagösszetételével számolva, mennyiben
bizonyiilnának mürevalónak, eddig igen kevés határozott adat áll

rendelkezésre. Legtöbb elemzés az Alsó-Rózsabánya aknakörnyé'ki
friss és felfrissített -feltárásaira vonatkozólag van birtokunkban.
Ezekbl az látszik, hogy csak a mintegy 20 m széles érces csapáson
belül várhatók érccel dúsabban impregnált közök. Ezek fémtártalma
szeszélyesen változó. Egyetlen friss harántfeltárásunk adatai szerint
az érccsapás teljes szélessége átlagban 3.4 g/t Au és 76 g/t Ag tar-

talmú. Ezenfelül még figyelemreméltó Bi (0.5%), Zn (4.8%) és Pb
(C.78%) tartalmak is mutatkoznak, ezek azonban nem tekinthetk
átlagértékeknek.

Mindent összevéve tehát, az Alsó-Rózsabánya impregnációs érce
lejtésre érdemes lehet, ha az érc fémtartalma, csapásmentén és füg-
glegesen nagyobb kiterjedésében a harántfeltárásban megismerthez
h asonlónak adódnék.

ÖSSZEFOGLALÁS.
Az ércesedés óharmadkori biot't-amfibolos vulkáni képzdmé-

nyekkel áll kapcsolatban, melyek törésvonalak között zölelkövesedve
lépnek felszínre a hegység ftömegét képez újharmadkori piroxén-
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aurtezit sztratovulkáui képzödméiij^ék ' között. Az érc két fázisban
líeletkezett: az elször kivált pirrhc'tin-kalkop:rit--kalkopiritcsillagos
szfalerit-bizmutin ércanyagot részben átépítödés és helyettesítés révén
pirit-szíalerit-gálenit-cosiaLt-vöi-ös€züstérc-arzeiLopirit váltja fel. A
középkorban haszonnal mvelt bányahely érintetlen mélyszintjét
érdemes lehet hányászatilag feltárni.

Sulphidic re occurrence of Nagybörzsöny
(N. Hungary)

by ü. P A X T Ó

üre bodies appeár in Earlj^ Tertiary audesitic roeks, charac-
terized by biotite and amphibole and with the absence of pyroxene.
Alternating lava floAvs and agglomeratic tuffs are strongly propyli-
tized, partly kaolinized. These Early Tertiary volcanics are con-
fined by two NNE—SSW fracture lines AAthin the Miocéné pyro-
xene andesitic massts íörming the bnlk of Börzsöny Monntain.

Mining exploration started Avitli the reopening of médiáéval
workings in the Rózsa-hill. These show, that the precious metál
bearing lodes have been stoped on several sections from the outcrop
down to the gronnd Avater leAml. XeAv exploriug drifts have been cnt
until noAv mily on the northern hillside, Avhich exposed a zone of ore-

impregnat on. The distribution of re bodies is oontrolled by the
physical and Chemical properties if the Avallrock: lodes in compact
propylitized andesite, imprcgnations in loose, kaoliniztd dacite and
agglomerate.

re matéria! is someA\diat different in the lodes and in impreg-
nations bnt their formation can be easily parallelized. Metallization
Took piacé in tAvo phases. First of them produced pyrrhotite, clialco-

pyrite Avith sphalerite ,,stars“, sphalerite and bismuthite- This re
matéria! of high temperatnre metallization unusnal among the re
depoisits of the Cai'pathian Basin, has been completed and partly

replaced later by an epithermal Pb—Zn—-Ag metallization.

Pyrrhotite is replaced by pyrite. The transformation effected hy
S—bearing Solutions passes through amorphous FeS2 preserving
sometimes colloidal strnetures. A great part of chalcopyrite and
CA'en galena deA’eloped on acconnt of pyrrhotite as eAdencedby somé
1‘elic struetnres.

Bismuth ores are enriohed sometimes in impregnations. Bis-

mnthite is replaced by cosalite due to reaction A\th Pb-bearing
Solutions of the second phase.

Arsenopyrite sei'A’es as gronnd matéria! in many cases. HoUoavs
of the sponge-like arsenopyrite are füled by Bi-ores, argentite,

pyrargyrite, proustite, tetrahech* te, galenite.

Economic Amlne of the deposit eannot be established on the»
hasé of actnal exposnres. It is necessary to explore deeper horizons
cf tlie lodes Avliere npper parts A\mre A\mrth of stoping Avith mediae-
A'al methods. Somé seetions of the ucav exposnres attain the reqnire-

ments of profitalile mining.
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Táblainagyarázó. — Explanatiou of the plates.

I. tábla. — Plafe I.

1.

Szegélyén piritté alakuló pirrhotiu. P = pirrliotin, p = pk:it. (iOOX.
|(

N.

1. Pyrrhotiie wüh pyrife rhn. P = pyrrhofife, p= vyrite, öÖöX. ||
N.

‘i. Bizinutiii-cosalit fo’.t. arzenopirit üregében, h = bizniutin, c = ecxsalit,

a = arzenopirit, ‘20OX || N.
2. Biani'MhUe eosaUte inlergrotvth in arsenopyriie, h ~ hlsnnithite, e = soaUte,

a = arsencpyrite. 200y<..
||

N.
3.—4. SzEaleri'tcsillagok ikalkopiritben. 630X. ||

N.
3.

—

i. Spalerite—,.sf(irs‘ ín chalcopyrife, 6.WX.
||

V.

Jí. tábla. — Plate II.

1. Bizniutin, co.salit, vörösezüslércek folt.Íai szivac.-szerü arzenopirit

lyukaosaiban. 25X. ||
N.

1. Bhmiitliiie, cosalife, pyrargyrifhe, proiistite, filUnq hole« of arsenopyrife.

25X'. II y.

2. Szfalerit-pirrliotin összenövési rendszer egynem szlalei'itbeu. 300X. || X.
2. Spa erite-pyrrholite mtergrowlh in homogeneous sphfileríte 3ööX. ||

N.
3. Bizmutin szegélyrl induló átalakulása cosalittá. b = bizmutiii, c = cosalil.

.{. BeginnUig bismuthite-cosaUte tranaformatton, h = hixni afhite, €•= eosaJife.

lOOX.
II

X.

mx. = -V.

4. Piritté alakuló pirrhotiu. P = pirrbotin, p= pirít. 50X. ||
X.

i. Pyrrhotiie partly tran.sformed to PVrife. P = pyrrhofife p=.pyrife.
50X. II

N.


