
A ROVATVEZETŐ MEGJEGYZÉSE:

A KUTATÁS rovat -folytatva a Földtani Kutatás korábbi hagyományait - elsősorban a gyakorlati kutatás területéről kíván cikkeket megjelentetni.
Az a szándékunk, hogy e rovatban minél színesebb, minél több téma jelenjen meg a nyersanyagkutatás a környezetföldtan a vízkutatás és más 

földtani kutatási témakörből. Mivel nem akarunk tudományos folyóitattás vállni, ezért olyan jellegű cikkeket szeretnénk megjelentetni, amelyek 
összefoglalják egy-egy kutatás történetét, vagy olyan újszerű információt szolgáltatnak, amelyek az olvasók széles táborának érdeklődésére 

tarthatnak számot. A tudományos értekezéseket a szerző egyetértésével egy földtani tudományos folyóiratnak küldjük tovább.Esetenként törekszünk 
egy-egy témakört részletesebben körbejárva tematikus számban összefoglalni a legújabb kutatási - bányászati eredményeket. Az induló 

számunkban, mivel beküldött cikkek még nem álltak rendelkezés ünre az aranykutatás tematikáját választottuk részletesebb bemutatásra. 
Bár az elmúlt években sajnálatosan lecsökkentek a földtani kutatások, van egy terület, ahol meglepő aktivitást tapasztalhatunk. Ez az aranykutatás.

Jelenleg ill. a közelmúltban a hazai kutatások mellett amerikai, angol, ausztrál érdekeltségű cégek magyar geológusokat alkalmazva végeznek 
aranykutatást a Börzsönyben, a Mátrában, a Tokaji (Zempléni) hegységben. Az Észak-Magyarország aranyérc -perspekti vitásáról a Borsodi Műszaki 

Hetek keretében a Magyarhoni Földtani Társulat és a Miskolci Akadémiai Bizottság Geo-m unkabizottsága közös szervezésében 1996. május 16-án 
rendezett előadóülés foglalta össze a térség aranykutatási lehetőségeit. Elsősorban ezen előadásokra támaszkodva, de kiegészítve a Magyar Állami 

Földtani Intézet korábbi aranykutatásaival is, szeretnénk egy átfogó képet adni a Magyarország jelenlegi aranykutatási lehetőségeiről. Tizennégy, a
témával foglalkozó kollegát kértünk fel és örömmel vettük, hogy egyikük sem zárkózott el a cikk megírásától. 

Az aranykutatás helyzetének teljes áttekintése - figyelembe véve más rovatok helyigényét - egy lapba nem fé r  bele. 
Ezért a következő számokban is visszatérünk erre a témára. Várjuk a kutatás rovattal kapcsolatos észrevételeiket, ja  vaslataikat.

A NEMESFÉMÉRCEK 
KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

I BEVEZETÉS

Az érckutatás történetéről megbízható írásos emlékek 
csak a XIV-XV. századtól állnak rendelkezésre (G. Agricola 
1556).

A korábbi érckutatások területére, 
módszereire csak közvetett információt 
kaphatunk a régészet, a bányászat, a 
fémfeldolgozás (kohászat, ötvös 
művészet, pénzverés) leleteiből és a jogi 
szabályozásokból. Jelen cikkben ezen 
adatokra és néhány középkori külszíni- és 
mélybánya (Telkibánya, Rudabánya,
Rudabányácska) földtani felvételekor 
tapasztaltakra (Horváth et al. 1994) 
támaszkodunk.

A régészeti leletek alapján a
nemesfémek (arany és ezüst) használata 
és természetszerűleg kutatása is az 
emberiség legrégibb időszakára nyúlik 
vissza. Különösen az arany kedvező 
fizikai és kémiai tulajdonságai miatt már a 
legrégibb sírokban is fellelhető. Az arany 
csillogó fémes fénye, könnyű 
megmunkálhatósága, ötvöző képessége, 
az oxidációval és korrózióval szembeni ellenállása, a jó hő- 
és elektromos vezetőképessége miatt ma is az ékszeripar, az 
érmegyártás, a fogászat és az elektronika igen fontos 
nyersanyaga.

Bizonyos felmérések szerint az ókortól Amerika 
felfedezéséig (1492) kb. 13-000 tonna fémarany került 
forgalomba, míg az emberiség teljes története során 
összesen 110.000 tonna fémarany került kinyerésre. Az 
arany felhasználás napjainkban is fokozatos növekedést 
mutat, és eléri az évi 2.500-2.700 tonna fémtermelést (Réthy 
et al. 1993).

IA KORAI IDŐSZAKOK 
ARANYKUTATÁSAI

A Kárpát-medencében a nemesfémek használata és igen 
valószínűleg a kutatása is közel 5.000 évre nyúlik vissza. Az 
első aranytárgyak, arany ékszerek a középső rézkor

temetkezéseiből kerültek elő, elsősorban a Tisza-Szamos, a 
Maros-Kőrösök folyása mentén (Fülöp József 1984). A 
későbbiekben a bronz- és vaskori temetkezések körzetében 
is nagyszámú aranytárgy került elő. Ezek a tárgyak egyrészt 
cserekereskedelem útján kerültek a Kárpát-medencébe, 
másrészt az itteni folyók-patakok alluviális torlataiban 
található arany helyszíni mosására utalnak. A mosás eszközei 
ezen időszakból nem maradtak fenn, mert azok részben 
növényi termések (tökhéj), részben fa “szerszámok”, 
(mosótálak, deszkák), valamint posztó és gyapjú anyagú 
szérek voltak. Az aranymosás tényét a Kárpát-medencében a 
görög és római feljegyzések bizonyítják. Herodotos szerint 
az ősidőben az Erdély földjén élő agatyrosok már bányákat 
műveltek. A ristoteles azt írja, hogy Pannóniában erős 

záporeső után nagyobb 
mennyiségű termés aranyat 
találtak (Wenczel G. 1880). A 
Kárpát-medencében az elsődleges 
aranytelepek rendszeres kutatása a 
római korra tehető, erről a dáciai 
bányászatról szóló viasztáblák 
tanúskodnak (Wenczel G. 1880). 
Ez időben elsősorban a térszínből 
kiemelkedő aranykvarcteléreket 
ismerték fel legkönnyebben. 
Bizonyítható, hogy a római 
időszakban több helyen folyt a 
teléres aranyércek termelése az 
Erdélyi Érchegység területén 
(Bucsin, Nagyalmás, Zalatna). Ezen 
kívül már művelték a tömzsös és 
breccsás kovás aranylelőhelyeket 
is (Verespatak).

Az aranykutatás részben a 
kibúvásokon, részben a kibúvások között varázsvesszős 
kutatási módszerrel történhetett (láb ra ). Ennek 
eredményességéről G. A gricola (1556) azt írja, hogy 
bizonyos vélemények szerint "... alig minden századik 
érckutató vagy más efféle foglalkozást űző dolgozik 
eredménnyel". T acitus leírása szerint Pannónia területén 
már az őslakók (kvádok) bányászkodtak. A Garam folyó 
mentén már valószínűleg időszámításunk I. századától 
ismerték az aranytartalmú toriatokat, de G. A gricola szerint 
a VII. századtól Besztercebánya, Selmecbánya és 
Körmöcbánya elsődleges érclelőhelyei is művelés alatt 
álltak.

IA MAGYAR KIRÁLYSÁG 
ARANYKUTATÁSAI

A honfoglaló magyarok az aranykutatást és feldolgozást 
valószínűleg már az Etelközben megismerték, de a X.-XIV
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század között az Árpád-házi és az Anjou királyok idejében 
érte el virágkorát a Kárpát-medencei nemesfém-bányászat 
(Paulinyi 1972, Zsámboki L. 1980). Az aranybányászat a 
központi hatalom kiváltságai közé 
tartozott. A honfoglaló magyarok már 
művelt bányahelyeket találtak, ezt 
bizonyítja A nonym us krónikája, mely 
szerint a honfoglaló magyarok birtokba 
vették Bana (Selmecbánya) várát.
Ugyancsak ő jelzi, hogy Erdély 
elfoglalásakor Töhötöm alvezér kémei 
azt jelezték, hogy "... ott a homokból 
aranyat mosnak és az ottani arany 
igen jó". A kor nyugati krónikásai 
szerint a magyarok "... saját földjükön 
lévő bányák művelésére idegen 
országokból (Morva, Német) 
embereket vettek". Az. Árpád - kori 
nemesfém-bányászatról írásos formá
ban a vámiratok adnak először 
információt. így az esztergomi érsek 
vámszabályozása használja az “Auraria” 
kifejezést és a Garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapító 
levele említi az aranymosó helyeket; “locus qui dicitur 
Hungarice Arany as, latiné dutem aureus’’. Az arany és 
ezüstbányászat működését okmányszerűen csak 1156-tól 
említik. Az aranybányászat fellendülését és közvetetten a 
nemesfém kutatást bizonyítják az Árpád-házi királyok által 
szabályozott földesúri bányatelepek és a szabad királyi 
bányavárosok létrehozása. Ebben az időben szabad 
királyi bányavárosok voltak Alsó-Magyaroszágon: 
Selmecbánya és Körmöcbánya, Szatmárban Nagybánya, 
míg földesúri, egyházi bányavárosok Felső- 
Magyarországon: Rozsnyó és Jászó, valamint földesúri 
világi bányavárosok: Telkibánya és Rudabánya.

Az ezüsttermelés a XII. és XIII. század fordulóján 
lendült fel. III. Béla király 1185. évi pénzverési 
jövedelméből 15 tonna ezüst termelésére 
következtetnek. Az ezüstbányászat részben az Alsó
magyarországi (Selmec, Körmöc), részben a szepes- 
gömöri és erdélyi (Radna) nemesfém bányákból 
származhatott (Zsámboki L. 1980).

A tatárjárás szinte teljesen elpusztította a korábbi 
bányászati létesítményeket. Azután az újonnan 
betelepített, főleg német telepesek igen nagy 
tapasztalattal rendelkeztek az érckutatásban és a 
bányászatban. Ennek eredménye az volt, hogy mind a 
mosóarany, mind az elsődleges régi érclelőhelyek 
termelése fellendült (Körmöcbánya, Aranyosbánya, 
Zalatna), ekkor ismerték fel a szatmári érclelőhelyeket is 
(Nagybánya, Felsőbánya). A nyersanyag kutatásban nagy 
szerepet játszott a kovás telérek felső oxidációs zónája alatt 
elhelyezkedő cementációs zóna felismerése, ahol a 
viszonylag vékony, átlag 60-80 cm-es, néha 1-2 méter vastag 
telérek nemesfém tartalma is jelentősen feldúsult. Ekkor 
kezdték meg a vízi energia felhasználását és a víz szivattyúzás 
új technikai alkalmazásával a cementációs zóna alatt 
elhelyezkedő reduktiv zónában található mélyebb érctelér 
szakaszok altárókkal való feltárását. Újra indult az 
aranymosás is, a Duna felső szakaszán (Csallóköz), a Nyitra- 
Zsitva felső folyásánál (Aranyos, Kisaranyos), a Vág felső 
folyásán (Rózsahegy, Német Lipcse), a Fehér Kőrös felső 
folyásán (Pankota), a Fekete Kőrösön (Vaskoh), a Rima- 
Csetnek patakoknál (Aranyos, Berzéde, Gecelfalva), valamint 
Karánsebesnél. (2-3. ábra)

Károly Róbert pénzügyi reformját arra alapozta, hogy az 
ezüstpénz verésről áttért az aranypénz verésére. A királyi 
bányatelepesek és a bányavárosok szakemberei szabadon 
kutathattak az országban érc után.

A királyi bánya monopólium a földbirtokost azzal tette 
érdekeltté az érc-kutatásban és a bányászatban, hogy 
eredményes kutatás esetén is övé maradt a földterület, de a

kibányászott fém királyi részesedésének (urbura) egy részét 
(aranynál 10 %) a birtokos kapta meg (Zsámboki L. 1980). 
Ennek az időszaknak a kutatási módszere a teléreken 

egymástól néhány 10 méterre telepített 
kis aknák, horpák sora, melyet a 
különböző “kincskeresők” mélyítettek. 
Ezek a horpák általában 5-6 m mélyek 
voltak, és a telérek dőlésének megfelelően 
hajtották ki őket. Kedvező kutatási 
eredmény esetén az aknákat alul 
vágatokkal kötötték össze (Scherf E. 
1961). Telkibányán a telérek csapása 
mentén, illetve a Veresvizi horpa mezőn 
több mint 3.000 beomlott kis horpa ma is 
bizonyítja a széleskörű kutatást. Ezen 
horpák hányó anyaga alapján sikerült azok 
érces és mellék kőzet anyagának a 
rekonstruálása. Később bizonyos 
helyeken kis külfejtéseket létesítettek 
több horpa összekötésével (Telkibánya, 
Selmecbánya, Kapnikbánya). Szomolno- 
kon jelentkezett először az a probléma, 

hogy a kutatások eredményeképpen a már meglévő lakott 
település alatt kellett új bányát nyitni (Lassúpataki bánya 
1344). A teléres ércelőfordulások mellett Rudabányán 
művelésbe vonták a felső oxidációs zóna tömzsös 
nemesfém-tartalmú rézérceit is. A megfelelő tapasztalattal 
rendelkező (főleg német) kutatók igen eredményesek 
voltak és így új bányaterületeket is megnyitottak ebben az

időben (Bakabánya,
Gölnicbánya, Beszterce
bánya, Telkibánya, Rózsa
hegy), melyek a királyi 
kiváltságokat is megkapták. 
Ugyanakkor a régebbi 
művelésű bányák kime
rülése is jelentkezett 
már(Radna).

A XII. - XIII. században 
elmaradtak a korábbi 
afrikai aranyszállítások és 
ezek pótlására a Magyar 
Királyság új bányanyitá
sokkal (Szomolnok, Baka
bánya, Besztercebánya) 
Európa legjelentősebb 
arany- és ezüsttermelőjévé 
vált. Ez időszakban évi 1,5- 
3,5 tonna aranyat és 10 

tonna ezüstöt nyertek ki a királyi Magyarországon termelt 
bányatermékekből, és ezzel a XIII. századi Európa 
aranytermelésének 5/6-át, míg ezüsttermelésének 1/3-át a 
Kárpát-medencei nemesfém bányák szolgáltatták.

Nagymértékben segítette a bányászati kutatást a 
bányahelyek királyi bányavárosokká való átminősítése, és a 
számukra királyi kiváltságok adása. Ezek a királyi kiváltságok 
az Alsó- és a Felső-magyarországi, valamint a szatmári és 
erdélyi területen lévő bányákat érintették.

Az Alsó-magyaországi bányavárosok közösségét 
Zsigmond király 1405-ben ismerte el, melyek jogai 1863-ig 
voltak érvényben (Wenczel G. 1880). A Felső-magyarországi 
bányákról először 1432-től tesznek említést, de szerződéses 
kapcsolat csak 1488-tól rögzített az okmányokban. A fenti 
közösségeken kívül különböző egyházi érdekeltségű 
nemesfém bányászat is folyt (Börzsöny 1428).

A XV. század második felében az érctelérek oxidációs 
zónáinak jó része lefejtésre került és a legjelentősebb bányák 
mélység felé történő kutatásai a vízbetörések miatt 
(Körmöcbánya) sorra elfulladtak. A fentieken kívül a felszíni 
kutatások eredménytelensége mellett több tényező is 
visszavetette a nemesfémérc kutatást és termelést, így 
Selmecbánya 1442. évi felgyújtása, a körmöcbányai és 
telkibányai, valószínűleg földrengésből eredő 1443. évi

2. ábra Aranyérc mosása keresztléces széren 
(G.Agricola után)
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pünkösdkörnyéki bányaomlások, valamint 
a közel három évtizedes huszita háborúk. 
Döntő változás csak a XV., XVI. század 
fordulóján következett be, amikor a 
bányászatban új műszaki-technikai 
módszereket vezettek be (vízemelés
gépesítése, a réz és ezüst kohászati 
szétválasztása stb.). Ennek magyarországi 
megvalósítója Thurzó János 
nagyvállalkozó volt, aki az Alsó
magyarországi és Felső-magyarországi 
nemesfém bányászatot és kutatást kezébe 
vette, és szövetkezve az augsburgi Fugger 
bankár családdal, tőkét szerzett és a 
korábbi bányák területén végzett új 
kutatásokkal azokat felvirágoztatta. Ezek a 
kutatások már a telérek mélyebb 
szintjeinek csapásmenti vágat (táró) és 
dőlésmenti akna (légakna) feltárásaira 
irányulnak, és ezzel jól sikerült 
körülhatárolni a műrevaló érctesteket.
Ehhez szolgáltak a folyamatos helyszíni 
mintavételek tűzi elemzéssel, melyek 
laboratóriumi maradványai Telkibányán az 
épület romoknál megtalálhatók 
(laboratóriumi őrlőkő, érces és üveges 
salakok, égető tégelyek) (Horváth et al.
1994). A bányászati szállító rendszert is korszerűsítették 
(akna szállítás, táró szállítás), korszerű víztározókat építettek 
és a törő üzemeket ezek gravitációs vizének segítségével a 
táró kijáratok közelében a völgyekben működtették 
(telkibányai Ósvavölgy, Veresvizi völgy, Hasdád völgy, 
Jóhegy patak völgye). A feldolgozott érc meddő iszaphányóit 
gátakkal a völgyekben helyezték el (Telkibánya Mátyás király 
kút). Ezen völgyekben ma is megtalálhatók az egykori gátak,

4. ábra Alsó örlőkő a telkibányai Mátyás Király kútnál
(Fotó: Horváth J  )

valamint több helyen az őrlőkövek, iszaphányók. (4. ábra)
A bányászati tevékenység a XV. század végére visszaesik, 

ennek oka részben az amerikai nemesfém szállítások, 
részben pedig politikai jellegű (az ország három részre 
szakadása, török hadjáratok).

A XVI .-XVII. században ugyan a bányászati kutatásokat 
mindig fontosnak tartották a már működő bányák 
körzetében, de a pénztelenség és a portyázó török és tatár 
csapatok pusztításai miatt (Bakabánya, Újbánya, 
Besztercebánya) a további kutatások elmaradtak és a 
leművelés olymértékű volt, hogy a bányák termelése 
veszteségessé vált. Körmöcbányán és Selmecbányán a 
gazdasági problémákat úgy próbálták megoldani: "... hogy a 
feltárásokat és reményvágatok (kutató vágatok) hajtását 
megszüntették” (Péch A. 1887). A lefelé haladó fejtések 
mélyebb szintű kutatását és feltárását eddig vak aknák 
létesítésével “talp alá dolgozásával” végezték. Ezek helyett 
az erózió bázis szintjéről indulva olyan altárókat létesítettek,

melyek a korábbi fejtések alatt tárták 
fel az ércteléreket. Ezek segítségével a 
dús érceket a cementációs zónában 
feltárták és a vízlevezetést is 
megoldották (Selmecbánya Bieber 
altáró, Körmöcbánya Mély altárna, 
Telkibánya Ferdinánd altáró, Veresvizi 
altáró). Az altáró hajtás mindig 
összefüggött a korábbi terület vak 
aknáinak továbbhajtásával, melyeket a 
csapás-vágatokra rályukasztva az 
áthúzó levegőzést biztosították 
(Telkibánya, Mária vak akna). Mindezek 
a bányászati munkák kézi erővel 
történtek (vésővel, csákánnyal) (5. 
ábra) és a telérek vetősíkjanak elválási 
lapjait gyakran tűzzel felhevítve 
vízleöntéssel repesztették. Ennek 
ellenére egy-egy igen kemény kőzet, 
kőzettelér harántolása lehetetlenné 
tette a tárók továbbhajtását (telkibányai 
Mohs-táró). Változást jelentett a 
robbantásos jövesztés bevezetése a 
bányászatban, melyet Montecuccoli 
vezetett be ( “repesztő por”). Ennek 

(Foto: Horvathj )  segítségével a hosszú altárók hajtása 
könnyebbé vált.

Változást jelentett a XVII. században a bányageodéziai 
felmérés bevezetése, mely Selmecbányán 1627-ben 
kezdődött, és az 1640-es évekre készültek el azok a térképek, 
melyek a telérek csapás- és dőlésviszonyait tisztázták. Ettől 
kezdve a földalatti kutatások már nemcsak a "véletlen" 
szerencsén, hanem felmérésen alapultak. 1626-tól
működtették a rudas vízemelő kerekeket és a törőműveknél 
a hatékony nyilas zúzó szerkezetek segítették az

6. ábra A telkibányai Gusztáv Adolf bánya fejtése breccsás 
mellékkőzetben. (Fotó: Zelenka T. )

ércfeldolgozást. Mindezek ellenére a háborúk 
nagymértékben visszavetették a bányászat fejlesztését és új, 
eredményes kutatások hiányában az altárók szintjéig 
gyakorlatilag leművelésre kerültek a legfontosabb 
érclelőhelyek.

A XVIII. században a központi hatalom megerősödésével a 
kincstár a korábbi magánbányákat fokozatosan felvásárolta, 
és ebben az időben újra indítottak több halódó üzemet. 
1745-ben fedezték fel a nagyági arany tellurid lelőhely 
mélyszintjét és ebben az időben kezdték művelni a Brad 
környéki Bárcahegy aranyteléreit és tömzseit, mely a Kárpát
medence legnagyobb arany-lelőhelyének tekinthető (Pálíy 
M. 1929). A felsőbányái, nagybányai, erzsébetbányai, 
kapnikbányai bányák is 1725. és 1775. között kerültek a 
kincstár birtokába. Főleg Mária Terézia uralkodása alatt 
szinte valamennyi Kárpát-medencei lelőhelyen ismételten a 
régi bánya területek körzetében, de azok mélyebb szintjein 
kutattak. Ezek a kutatások már megfelelő topográfiai és

5.ábra Kovás riolitban vésővel kihajtott, 
telkibányai Fehérhegyi altáró
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7. ábra A Telkibánya Kányahegyi Brenner II. Maga. 
nemesfémtartalmú agyagos telér és az azt kíséro[ 
hidrotermális breccsa (Fleischer táró)

(Fotó: Horváth J  )

bányatérképek birtokában
ereményesek voltak, és több új, 
korábban nem ismert telér illetve 
bánya került feltárásra (telkibányai,
Gusztáv Adolf-táró, Kühne 
Hoffnung-táró). (6. ábra) További 
altárók hajtásával próbálták a 
cementációs zóna alatti ércesedés 
megkutatását elvégezni
(Nagybányán a Lobkovitz altáró,
Kapnikbányán a Rainer és a Nádor 
altáró). Ezen bányakutatások 
eredményeképpen a kincstár 
bevételei megnövekedtek, és 1740.
1773- között az • Alsó- 
magyarországról kitermelt nemes
fémek értéke elérte a 150 millió 
forintot (Schwärmer 1809). Ezek a 
kutatások csak egy időre tudták 
biztosítani az arany termelés 
fellendülését, mert a mélyebb 
szinteken a nemesfém tartalmú 
telérek (7. ábra) egyre inkább 
ezüstbe váltottak át (Selmecbánya,
Telkibánya), illetve ólom-cink- 
tartalmúvá váltak. A vizsgálatok 
ugyan rendszeresebbek és 
korszerűbbek voltak, de a több 
évszázados földalatti bányászat
adatai azt bizonyították, hogy a felszíntől számított 300-400 
m pillérmagasság alatt a nemesfémek a telérekben már nem 
jelentősek.

A XIX. század a kutatás módszertanában hoz gyökeres 
változást, elindul a rendszeres geológiai térképezés és a 
bányageológiai felvétel. Ennek során tisztázzák, hogy az 
ércesedés részben metamorf kőzetekben (idős arany 
formáció), részben harmadkori magmás-vulkáni kőzetekben 
(fiatal arany formáció) található (Pálfy 1929)- Először 
ismerik fel a mélyben rekedt szubvulkáni intruziókat, illetve 
az andezitek és riolitok kitörési központjaihoz kapcsolódó 
érctelér rendszereket (Szabó J. 1891,BöckhH . 1901, Pálfy M. 
1929). E kutatások eredményeképpen több új, de kisebb 
lelőhely kerül megismerésre az Alacsony-Tátrában 
(Magurka), a Szepes-Gömöri Érchegységben (Aranyida), a 
Mátrában (Recsk, 1849). A régi bányaterületek primer 
zónáiban folytatták a kutatást, sok tekintetben sikerrel, így 
például Selmecbányán 1857-ben a Grüner telér dús 
érclencséjét az erózió bázis szintje alatt 220 méterben értek 
el. Ugyancsak Hodrusbányán és Körmöcbányán a primér 
zónában ütöttek meg gazdag nemesfém tartalmú teléreket. 
Ezek a telérek uralkodóan már ezüsttartalmúak voltak. 
Selmecbányán 1790. és 1890. között, 100 év alatt összesen 
14 kg aranyat és 657 kg ezüstöt termeltek csak ki.

A mosóarany kinyerése a XIX. század első felében a 
kormány hathatós támogatásával ismét a szászsebesi 
havasok alluviális lerakódásaiból a homokos kavicsrétegek 
feldolgozásával történt. Változatlan intenzitással folyt a 
Duna csallóközi területén, valamint a Muraközben a Mura 
torkolatán alul, a Dráva mentén az Alpokból származó arany 
mosása. 1884. és 1902. között a Csallóközből 39,7 kg szín 
mosóarany, míg a Dráván 192,1 kg szín mosóarany került 
beváltásra (Paikert H. 1929).

A földtani kutatások másik eredménye volt ebben az 
időben, hogy felismerték a kőzet elváltozások jelentőségét, 
azt, hogy a telérek mellett többnyire propilitesedés és 
kovásodás jelentkezik a mellék kőzetekben, míg a felső 
szinteken gyakran kovás-kaolinos, timsós (alunitos) 
átalakulások kísérik az ércesedést. Ezen elváltozások a 
felszíni kutatások indikátoraiként értelmezhetők (Pálfy M. 
1929).

A  kiegyezés utáni tudatos érckutatások bizonyították, 
hogy a vulkáni kürtők szélein, illetve a dioritos szubvulkáni 
testek tető régióiban kell keresni a dús érctesteket (Brad,

Erzsébetbánya, Nagybánya, Kapnik- 
bánya, Felsőbánya). Ekkor ismerték fel, 
hogy a nemesfémek a teléreken kívül 
Stockwerkes érctestekben (Veresvágás) 
és breccsás kürtő kitöltő testekben, 
leplekben (Recsk-Lahóca), dúsulnak 
gyakran intenzív piritesedés kísé
retében. Azt is megállapították, hogy az 
ércesedés vertikális elrendeződése a 
nemesfémek esetében maximum 300 
métert ér el. Ez a érces zóna az andezit és 
dácitok mellett kisebb, míg a riolitoknál 
nagyobb vastagságot ér el (Pálfy M. 
1929). Ezen kutatásoknak az eredménye 
az volt, hogy "... céltudatos kutatásokkal 
több olyan gazdag telért tártak fel, 
amelyek a felszín közelében egészen 
elszegényedtek" (Pálfy M. 1929). 
Magyarország arany- és ezüsttermelése a 
kiegyezéstől az I. világháborúig átlagban 
évi 1,2-3,7 tonna fémarany, valamint 
8,0-27,1 tonna fémezüst volt.

AZ I. VILÁGHÁBORÚT 
KÖVETŐ IDŐSZAK

Közvetlenül a háború után 
Magyarország, Csehszlovákia, valamint 

Románia a régi bányaterületeken újra indította a nemesfém 
kutatásokat azzal a reménnyel, hogy az új földtani 
koncepciók alapján sikerül újabb lelőhelyeket megismerni. 
Ezek a vizsgálatok a II. világháború után újult erővel 
folytatódtak, valamennyi kárpát-medencei országban. A 
rendelkezésre álló új geofizikai (gravitációs, mágneses, 
elektromos, radioaktív) és geokémiai (patakhordalék, talaj 
mintavétel) kutatási módszerek, valamint a korszerű nagy 
érzékenységű laboratóriumi elemzések lehetővé tették a 
rejtett érctelepek várható helyének kimutatását. Az új 
földtani modellek pedig bizonyították azt, hogy a térségben a 
hagyományos teléres lelőhelyek mellett érdemes keresni a 
impregnációs-stockwerkes tömzsös, valamint a kürtő 
breccsás típusokat. Az új kutatások szinte valamennyi 
harmadkori vulkáni területen kimutatták a teléres zónák 
mellett és alatt elhelyezkedő, kálimetaszomatikus, (Székyné 
1970) szkarnos (Selmecbánya, Recsk mélyszint) érctesteket, 
valamint a viszonylag nagy tömegű kürtő breccsás nemesfém 
tartalmú területeket (Veresvágás, Recsk-Lahóca).

A kutatások az ércesedés szubvulkáni hatótömegeiben 
többnyire alacsony nemesfém tartalmú, ún. porfiros rézérc 
tartalmú dioritos-granodioritos kis intruziókat tártak fel 
(Recsk mélyszint, Újmoldova, Rosia-Poeni). Új és eddig 
kevéssé vizsgált teleptípusok is felismerésre kerültek a 
felszín közeli kovás-alunitos átalakulású gejzír 
tevékenységgel jellemezhető területeken (Füzérradvány, 
Beregszász - Muzsaly). Ezek a kutatások jelenleg ismételten 
folynak, szinte valamennyi ország területén alapvetően azzal 
a céllal, hogy a korszerű anyagvizsgálati módszerekkel 
(zárvány vizsgálatok, mikroszonda vizsgálatok stb.) az 
eredeti képződési körülményeket a megfelelő földtani 
képpel (szubvulkáni test, vulkáni kürtő, gejzír) összhangba 
hozva tisztázni lehessen a még kutatásra eredményes 
körzeteket. Ezeknek a segítségével el lehet különíteni a 
magas szulfidizációs fokú (high sulfidisation) és az 
alacsony(law sulfidisation) szulfidizációs fokú 
érclelőhelyeket. A mosóarany területek változatlanul 
reményteljesek mind a Duna, mind a Dráva illetve a Felső- 
Tisza-Kőrösök felső folyásánál. Mindezen kutatások azt 
bizonyítják, hogy még van remény újabb rejtett és még fel 
nem ismert érctelepek feltárására, mind a felszín közelben 
(Recsk-Lahóca), mind a telérek mélyebb zónáiban 
(Hodrusbánya). Ezen lelőhelyek termelésbe vonása a 
mindenkori világpiaci árhelyzet mellett akkor várható, ha
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azok a megfelelő politikai háttér mellett legalább 30-50 
tonna fémaranyat tartalmaznak.

I ÖSSZEFOGLALÁS

A Kárpát-medence területe az őskortól egészen napjainkig 
aranykutatásra alkalmas terület volt, virágkorát a XIII. 
században érte el, bár ez csak relatív gazdagság volt, mert az 
akkori 3,5-4,0 tonna aranytermelés a környező országok 
bányáiból ma is kikerül. Várhatóan ez a termelési volumen 
eredményes kutatás esetén csak kismértékben növelhető a 
hazai földtani adottságok figyelembe vételével.

dr. Zelenka Tibor 
Magyar Geológiai Szolgálat
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EPITERMÁS 
ARANYÉRCESEDÉSEK 

KIALAKULÁSÁNAK 
MODELLEZÉSE ÁSVÁNYTANI - 

GENETIKAI VIZSGÁLATOK 
ALAPJÁN: PÉLDÁK A TOKAJI

HEGYSÉGBŐL

I BEVEZETÉS

Az 1970-es évek második felében, illetve az 1980-as évek 
elején, az arany világpiaci árának kedvező alakulása 
következtében világszerte sor került a látványos 
ércesedéseket nem hordozó, de jelentős hidrotermás 
kőzetátalakulási zónákkal rendelkező vulkáni területek 
részletes megkutatására. Ezzel párhuzamosan, részben az 
olcsó energiaforrások feltárásának igényével, a recens- 
szubrecens vulkáni területek geotermális mezőinek 
részletesebb kutatása is felélénkült. Mivel a Cirkumpacifikus 
Övben a geotermális mezők és az ércesedések térben és 
időben egymást részben átfedik (pl. az egyes teleprészekben 
80 g/t Au átlagkoncentrációval rendelkező, Japánban 
található Hishikari ércesedés esetén a telérek mentén még 
ma is cirkulálnak forróvizes oldatok), ezért szükségszerűen a 
ma is élő hidrotermás rendszereken megszerzett ismeretek 
széleskörű alkalmazásra leltek az érckutatásban. Ehhez az 
experimentális mineralógia laboratóriumi kísérleteinek új 
eredményei (pl. fém-komplexek stabilitási viszonyainak 
meghatározása) is társultak, és így az érctelepek kutatásának 
átfogó, genetikai szemléletű módszere került bevezetésre. 
Ennek sikerességét az 1980-as években nyitott és művelt 
epitermás nemesfémtelepek egész sora bizonyítja. 
Magyarországi vonatkozásban ennek abból a szempontból 
van jelentősége, hogy a komplex vizsgálati módszerek és a 
recens rendszereken szerzett ismeretek ötvözése révén 
számos olyan terület perspektivitása is bizonyítható, mely a 
korábbiakban nem került részletesebb megkutatásra a 
nemesfém-ércesedések lehetőségének szempontjából.

A jelen rövid dolgozatban az epitermás ércesedések 
általános jellemzőinek tárgyalása után néhány a Tokaji
hegységben végzett vizsgálat példáján mutatjuk be 
aranydúsulások kialakulásának modellezését. Az ezen 
vizsgálatok alapján körvonalazott genetikai modellt a már 
megkezdett, illetve a továbbiakban tervezett kutatások 
pontosíthatják.

IAZ EPITERMÁS NEMESFÉM 
ÉRCESEDÉSEK TÍPUSAI

Az epitermás teleptípusok sajátosságainak 
meghatározása, hasonlóságaik és eltéréseik jellemzése 
számos korábbi dolgozat tárgyát képezték. Ezek közül a 
legfontosabbak (Henley és Ellis, 1983; Berger és Eimon, 
1983; Berger és Bethke, 1985; Heald-Wetlaufer et al., 1987; 
White és Hedenquist, 1990; Hedenquist, 1995; Hedenquist 
et al., 1996), illetve a Velencei hegység és a Tokaji hegység 
területén végzett vizsgálataink, továbbá a Kárpát-Balkán 
övezet és Kyushu (Japán) ércesedésein szerzett terepi 
tapasztalataink alapján az általános jellemzőket az 
alábbiakban foglaljuk össze:

Az epitermás telepek alatt az újabb felfogásban nem egy 
meghatározott hőmérsékleti tartományban (100-200C) 
képződött ércesedést értünk, hanem egy felszínközeli
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