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Rézérc-lelőhelyek  
a dobsinai és a rozsnyói régióban∗∗∗∗ 

 
JÁN HLOBIL 

 
     A gömöri bányászat történetének egyik dicső fejezetét a rézter-
melés jelentette. Korabeli írásos feljegyzések szerint ezen a terüle-
ten már a 12. századtól fejtettek rezet változó hatékonysággal. A 
réz nagy mennyiségben fordult elő a szóban forgó vidéken, a 
Szepes-Gömöri Érchegységnek szinte minden műrevaló telepén 
megjelent az oxidációs és a cementációs zónában. Több vasérc-
lelőhely még az elsődleges rétegben is rézásványokat tartalmazott, 
és például Rozsnyón a Mária-telérben éppen ezekből nyerték a 
rezet. 
     A bányászat történetének legfontosabb korszakát Dobsinán a 
vas- és nikkel-kobalt érc termelése jelentette, azonban ebből a 
szempontból fontos szerepet játszott a réztartalmú ásványok kuta-
tása és fejtése is. A rézérc bányászatáról szóló első írásos említés a 
14. századból ismert. A 15. században már elhagyott bányákról 
tudósítanak a források a Zemberg- és Schwarzenberg-dűlőben. A 
bányászat a 17. és a 18. században a város és a magán-bányavál-
lalkozók együttműködésének jegyében működött. Dobsina rendkí-
vül nagy haszonnal járó bányászati, előkészítő és ércdúsító tevé-
kenységről tesz tanúbizonyságot, főként a 18. és 19. században. A 
termelés a város tulajdonában lévő területeken folyt, vagy a város 
költségén, vagy a terület bérbeadásával. 1850-től ezt a tevékenysé-
get a bányamester helyett az önálló igazgatású Dobsinai Városi 

                                                 
∗ Közleményeink e kötetében a Rozsnyói Bányászati Múzeum munkatársa-

inak négy tanulmányát közöljük, ezzel is jelezve az intézményeink kö-
zött évtizedek óta fennálló szivélyes szakmai és baráti kapcsolatokat. 
Köszönjük, hogy dolgozataikat rendelkezésünkre bocsátották. (A szerk.) 
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Bányák felügyelte. A 17. századig a kifejtett rézércet kézzel tisztí-
tották olymódon, hogy az ásványban lévő réz-tömörületet kala-
páccsal szabadították ki a kőzetből. Később már mechanikus elő-
készítő berendezéseket alkalmaztak, érczúzót és egyéb elválasztó 
módszereket. A dúsítványt néha közvetlenül a bánya mellett ol-
vasztották fel. A 18. században Sztracenán réz és ezüst feldolgozá-
sára építettek olvasztóüzemet. 1810-ben a hutát bezárták, és a bá-
nyavállalkozók kénytelenek voltak az ércet Igló környékére szállí-
tani, amely megnövelte költségeiket.  
     A 19. század második felében a rézérc-bányászat szinte teljesen 
megszűnt a mai Szlovákia területén. A 20. század elején a termelés 
részben megnőtt, amikor a Dobsinai Rézművek, a Magyar Bánya és 
a Hegy Risto egy részvénytársasággá alakultak a rézérc fejtésének 
jogbirtoklásával a Coburg hercegi és a kincstári bányamezőkön. A 
Magyar Bánya Rt. főként a Schwarzenberg-dűlőben, Felsősajón és 
Rédován folytatott bányatevékenységet. 1908-ban a dobsinai vas-
útállomásnál egy ércdúsítót létesítettek Angliából szállított beren-
dezéssel felszerelve. A Dobsinai Rézművek elsősorban a Zemberg 
és a Gugl területre összpontosította működését. 1912 és 1915 kö-
zött a Marián-völgyben dúsítót épített, melynek felszerelését a 
Krupp cég biztosította, a Gölnic- (Hnilec-) patakon pedig kis vízi-
erőművet működtetett. Elkezdődött a dobsinai huta építése is, ame-
lyet azonban nem fejeztek be. A Hegy Risto nevű társaság bányá-
szata a Dobsina déli részén lévő Himmelskorn tellérre irányult. Az 
első világháború alatt a Gápel és a Hirschkohlung telérek állami 
katonai irányítás alá kerültek. A termelés intenzívebbé vált, és az 
érc szállítását a Gápelből a völgybe kötélpálya biztosította. Roz-
lozsnik P. állítása szerint (1935) ebben az időszakban évente 3200 
tonna, 10,5 % réztartalmú zúzott ércet dolgoztak fel. Az első világ-
háború után a rézérc-bányászat megfeneklett. A rimaszombati 
Szahall–Szalo cég kísérletet tett a termelés felújítására, amelytől 
azonban 1925-ben a Magyar Bánya Rt. megvásárolta a Hirsch-
kohlung részt. Ez a cég újraindította a termelést az örök tárnában, 
és az ércelőfordulás kiterjedését a mélység felé kutatta. A második 
világháború után néhány lelőhelyen termeléssel egybekötött kuta-
tást végzett a Kelet-Szlovákiai Állami Érckutató Vállalat, később 
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az iglói Geológiai Kutatóközpont rozsnyói üzeme fúrt, de a mai 
gazdasági viszonyok szemszögéből nézve semmi pozitív ered-
ménnyel nem járt.  
 

 
 

1. ábra. A Gápel- (Schwarzenberg-) teléren fekvő tárók áttekintő 
térképe (Rozlozsnik P., 1935 szerint.) 
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Jelentősebb rézérc-lelőhelyek Dobsina környékén 
 

     A Gápel- (Schwarzenberg)-telér. Ez a telér Dobsina környéké-
nek egyik legrégebben ismert lelőhelye, aminek bizonyítékai töb-
bek között az itt talált régi bányászszerszámok (ék és kalapács). 
Rozlozsnik P. (1935) egy vésett évszámra akadt a Felső Vilmos-
tárnában, 1726-ból. A telért a 18. században elhagyták, de az első 
világháború alatt újra megnyitották. 1954 és 1956 között a Kelet-
Szlovákiai Állami Érckutató Vállalat néhány tárnát átvizsgált.  
     A telér ásványi összetételében a kvarc-ankerit-szulfid kitöltésű 
erek dominálnak. Az ércesedés a perm-korszaki kőzetekben fordul 
elő színes konglomerátum, homokkő és pala formájában. Az erek 
iránya 320–330˚, mérsékelt 10–30˚-os délnyugati irányú dőléssel. 
Az erek és telérek rendszere és valószínűleg az átszivárgás mérté-
ke, irány- és mélységi kiterjedése kb. 100 m, 1–3 m-es ingadozás-
sal. A kitöltés minősége az ércben leggazdagabb érben 3,5–6 % 
réztartalom között mozog (Rozlozsnik P., 1935). Andrušovová-
Halahyová szerint (1959) az erek ásványi kitöltése a következő: 
ankerit, kvarc, pirit, arzenopirit, turmalin, kalkopirit és egy kevés 
tetraedrit. (1. ábra.) 
     
     A Himmelskorn-telér. Dobsinától délre, a Dobsinai-patak völ-
gyében helyezkedik el. 1763 óta ismert, amikor J. Kamenický, M. 
Kaiser és J. Hanisko társaságot alapítottak a telér kiaknázására. Az 
érctestet 95 méter mély aknával tárták fel, és ebben az időben a 
termelés viszonylag jelentős volt. 19. századi feljegyzések szerint 
mintegy 200 bányász dolgozott itt. A bonyolult hidrogeológiai vi-
szonyok miatt, az erős vízbeömlés következtében azonban a terme-
lést leállították. Az 1980-as években tájékozódó ferde fúrást végez-
tek a mélységi és a kelet felé irányuló ércesedés folytatása után 
kutatva, de negatív eredménnyel jártak. A kalkopirit a karbonáttal 
együtt fordul elő – kvarcerek és kvarcosodott porfiritek beszivárgá-
sa a gölnici paleozoikum csoportjában. 
 
     A Hirschkohlung-telér. A várostól északra elterülő telér feltá-
rásának kezdetei nem ismertek, de valószínűleg a 15. századig 
nyúlnak vissza. Az elhagyott bányaműveket  a  18.  században  nyi- 
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tották meg újra. Érdekes Horal (eredetileg Gutmann) Kálmán ada-
ta, aki a legalsó – „örök” – tárnában lerajzolta az ér mélységi foly-
tatását 1,6 m vastagságban. Az örök tárnát a volt Kelet-Szlovákiai 
Állami Érckutató Vállalat 1954–56-ban újra megnyitotta. (2. ábra.) 
     Az ércesedés a gölnici és a rakói paleozoikumi csoport érint-
kezésében jelenik meg. A sziderit-ankerit-kvarc-szulfid tartalmú ér 
iránya 60˚, 30–40˚-os délkeleti dőléssel. A kiterjedés hosszirány-
ban kb. 700 m, a dőlés mentén kb. 200 m. Az ér legnagyobb vas-
tagsága 2 m. Az ásványi kitöltés a következő: ankerit, egy kevés 
sziderit, kvarc, kalkopirit, tetraedrit, arzenopirit, pirit, markazit.  

 

     A Kő mögött nevű telér. Rédovától északkeleti irányban terül el, 
a Sajó folyó bal partján, a Kő mögött nevű dombon. Papp K. 
(1919) adatai szerint itt 1921-ig tartott a László, Klotild, Siegfried 
és István nevű kihajtott tárnák fejtése. A telérben érkőzetbe szivár-
gó ércesedés alakult ki, főleg kalkopirit formájában. Helyenként 1–
3 m vastag érctesteket fejtettek. Az előfordulás kiterjedése: kb. 900 
méter hosszú és kb. 100 m mély. Az ércesedés a porfiritek és a fil-
litek érintkezésénél ékül ki. Ásványi összetétele: kalkopirit, tetra-
edrit, sziderit, pirit, kvarc csakúgy, mint a réz kísérőásványainak 
színes skálája: covellin (rézindigó), kuprit, tenorit, malachit, azurit, 
termésréz. Az ércesedés minősége: 1–2,5 % réztartalom, ez az ér-
ték azonban az oxidációs rétegben jelentősen kisebb.  
 

     A Zemberg-telér. Ezen a lelőhelyen a rézérc fejtése a Gúgel 
masszívum bázikus testéhez kötődött sziderit- és nikkel-kobalt érc 
felszín közeli érrendszereiben történt. A felső rétegekben a kalko-
pirit és a tetraedrit volt magasabb érctartalmú, amelyekből a fejtés 
után kézzel válogatták szét a réz- és az ezüsttartalmú kőzeteket. 
Ezeknek az ásványoknak az erekben való nagyobb arányú előfor-
dulását a megmaradt, ma is látható régi hányók bizonyítják, me-
lyekben nagy mennyiségű malachit és azurit található.  
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Rézérc-telérek Rozsnyó környékén 

 

     A Szepes-Gömöri Érchegység déli részében található az egyik 
legrégebben ismert ércmező (3. ábra). Több helyen volt rézérc-
előfordulás és -feltárás Rozsnyó közvetlen közelében, konkrétan az 
alábbi területeken: 

1. a Pozsálón, 
2. a Kálvárián, a Rozgangon és a Rákoson, 
3. a Bányaoldal környékén és az Ivágyó masszívumban. 

     A 17. és 18. században a rozsnyói határban nem csak a helyi 
polgárok foglalkoztak bányászati tevékenységgel, hanem a szom-
szédos és a távolabbi bányavárosok lakói is. Főleg új bányákat 
alapítottak, de próbálkoztak a régi, elhagyott bányaművekben is. 
Leginkább a közeli Nadabulán (Sajóházán) élők mutattak érdeklő-
dést a rézérc-bányászat iránt, akik főleg a Glazur nevű hegyen fej-
tettek, amelyik részben Nadabula határához tartozott. A siker re-
ményében előkelő rozsnyói és idegen polgárok is megpróbálkoztak 
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a bányászattal, főleg a régi, elhagyott ezüst- és rézbányák újbóli 
megnyitása révén, amelyekből több is volt Rozsnyó környékén.  
     Az egyik legősibb, 1498 óta ismert bánya a város határában a 
Csengőbánya volt, amelyben rezet termeltek. A tárna újranyitását a 
város kezdeményezte 1743-ban, és ebből a célból társaságot alapí-
tott Csengő Bánya néven, amely váltakozó sikerrel fejtett rezet és 
ezüstöt kb. 1753-ig. 1765-ben már osztrák vállalkozások neveivel 
is találkozunk itt, amelyek tagjai bécsi nemesek voltak. Ők ugyan 
nem értettek a bányászathoz, de előnyösen szerették volna befek-
tetni pénzüket, és magas hasznot reméltek. Optimizmusukat az a 
tény is alátámasztotta, hogy a beruházásokba a kincstár és a bánya-
hivatalok képviselői is bekapcsolódtak, akik a kezdeményezés ko-
molyságának a zálogát jelentették. Ilyen feltételek mellett nyitották 
meg ismét a termelést Csengőbányán 1765-ben, a kincstár és báró 
Borey bécsi termelő társasága részvételével, mely utóbbi 1771 tá-
ján bomlott fel. Később a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 
gróf Andrássytól megvásárolta a Szőlőmál és a Rozgang környékén 
levő bányatelkeket, amelyek a második világháború végéig, a bá-
nyaipar államosításáig voltak a tulajdonában. 
     A Mária-ér (4. ábra) a legrégebben ismertek egyike a Szepes-
Gömöri Érchegységben, amelynek külszínéről minden valószínű-
ség szerint már a 13. században fejtettek rezet és ezüstöt. Közvet-
len folytatása a fentebb említett Csengő-ér. A Máriabánya leggaz-
dagabb érces képződménye a múltban jövesztett Mária-ér volt, 
továbbá a Pallag-ér, a Fekü-ér és az Ezüst-ér, amelyek műrevaló-
sága geológiai szempontból szintén beigazolódott. Az érckitölté-
sekben bőven volt ezüsthordozó tetraéder.      
     A Mária-bányában az újkori termelés a második világháború 
alatt indult meg, és 1993-ig tartott. A lelőhelyet 1942-ben tárták fel 
a 6. szintig terjedő lejtaknával, majd később a Mária nevű vakak-
nával, amelyben a 13. szintig jutottak (+180 métertől –170 méter 
tengerszint feletti magasságig).       
     A bányából ezüstben, antimonban, higanyban gazdag polime-
tallikus ércet termeltek, amelyet a 8. szintig már lefejtettek. 
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     A Mária-ér hossza 1500 méter, mélysége kb. 750 méter. Iránya 
északkeleti-délnyugati, északnyugati, esetleg délkeleti irányba tör-
ténő, 40–80˚ dőléssel. Megállapított kiterjedése 700 m, 1,03% réz-
tartalommal rendelkezik, amelyből 35,06 % a vas, 0,073% az an-
timon. Az ér vastagsága igen változó, a legerősebb ponton 22 m, 
azonban átlagban csupán 1,9 m. A lelőhely alsó része porfiritek-
ben, illetve zöldes, szemcsés metapellitben fejlődött ki, a felső ré-
sze pedig metapsamitban.  
     Ásványi összetétele rendkívül egyszerű. A szideritben sok tetra-
éderrel együtt kvarcerek találhatók, kisebb mértékben pirit, és az 
alsó sorban kalkopirit. Ugyanakkor részletesebb elemzéssel kimu-
tattak egy sor más primőr és kísérő ásványt is. A nem-ércek közül 
az albit, a turmalin, a chlorit, az ankerit, a kalcit, a barit, az ércás-
ványok közül pedig az arzenopirit, a pyrrhotin, a markazit, az 
arany, a szfalerit, a magnetit és a hematit fordul elő. Az oxidációs 
zónában limonit, barit, malachit, azurit, termésréz, termésezüst, 
higanypát és covellin található. 
     1992-ben még nem sorolták a bezárásra szánt lelőhelyek közé, 
1993-ban mégis megszűntették a termelést. 2000-ig az iglói Želba 
Rt. tartotta fenn a létesítményeket egy esetleges jövőbeni termelés 
és nyersanyag-felhasználás céljából. Ennek azt szabták előfeltéte-
léül, hogy a polimetallikus ércből a fémkinyerés technológiáját 
gazdaságosan oldják meg, ami viszont beruházásokat tett volna 
szükségessé (többek között például az ércdúsító felújítását). Az 
ércfeldolgozás minden fázisára kiterjedő átfogó gazdasági elemzés 
és értékelés után 2000-ben úgy határoztak, hogy a lelőhelyet kon-
zerválják, mivel a hatékony kihasználására irányuló tervek megva-
lósíthatatlannak bizonyultak a következő okok miatt: 
     – a kevés anyagi forrás, illetve a konkrét kockázati tényezők 
mérlegelése után a külföldi befektetők érdektelensége; 
     – az érc és az ezüst árának világpiaci csökkenése és a megtérü-
lés lehetőségének igen nagy kockázata; 
     – az ércesedés tetraéder-összetevője feldolgozásának nem meg-
oldott hidrometallurgiai módszere.  

A Máriabánya elárasztása és a nagy fejlesztési terv elmaradása 
miatt 5.6 millió tonna polimetallikus érc maradt a földben. 
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