
munkavállalói adó stb. Éppen ezért több fejlődésre igényt 
tartó ország csakhogy a tőkét becsalja az országba inkább 
elengedi az egész bányajáradékot és más adókedvez
ményeket is nyújt.

A bányatörvény szerint iparinak minősül az az érc, 
ami haszonnal kitermelhető. Szélsőséges esetben 
(egyes marginális teleprészeken) ez 1000 Ft után akár 1 Ft- 
is lehet. Teljesen világos, hogy ilyen haszonhányad mellett 
senki nem fog a bányászatba pénzt fektetni, mert a 
haszonnak - tekintettel a szélsőségesen nagy kockázatot - 
sokszorosan meg kell haladnia a banki kamat által elérhető 
nyereséget az érctelep átlagára nézve. Ezért e kérdés 
pontosabb kodifikálására lesz szükség a jövőben.

A magyar állam érdeke a továbbiakban még az is, hogy 
nyersanyagtelepeinek kiaknázását a lehető legmeg
bízhatóbb, legtőkeerősebb és a lehető legfejlettebb, azaz 
leggazdaságosabb technológiával rendelkező cégre bízza. 
Egyrészt, mert annál megbízhatóbb a vállalkozás pénzügyi 
háttere, másrészt pedig - tekintve hogy a nemzetközi 
piacon a fémárak hosszú távon általánosságban 
csökkennek (még akkor is igaz, ha egy-egy kiugróan magas 
érték rövidebb-hosszabb távon érvényesül) -, minél ol
csóbban kutat és termel egy cég, annál nagyobb 
valószínűséggel mutat hajlandóságot egy bánya meg
nyitására, annál hosszabb ideig üzemelteti és ennek 
megfelelően annál több jövedelemhez juthat az állam.

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy világcég kutatásra és bányászatra szánt dollárjai 
globális utakat keresnek maguknak, melyet két alapvető 
feltétel motivál:

* a kedvezőföldtani viszonyok
* a kedvező üzleti körülmények.
Ilyen értelemben tehát Magyarországnak mondjuk 

például Chilével szemben kell versenyképesnek lennie. A 
földtani viszonyok adottak. A  kedvező gazdasági körül
ményeket viszont már nekünk kell megteremteni.

Egy magyarországi nemesfém bánya megnyitása a 
részletezett gazdaságföldtani feltételek mellett és a 
nemesfém kibányászása hozzávetőlegesen 400 millió dol
láros költséggel jár (beruházás + üzemeltetés + bányabe
zárás + rekultiváció). Ez még egy gazdag országban is olyan 
nagy összeg, melynek feltételeit igen alaposan meg
vizsgálják. Igaz, hogy általában és viszonylag a hazai 
feltételek kedvezőek a nyugati beruházáshoz, de ezek a 
feltételek nem elégségesek a földtani kutatások és a 
bányászat terén. A természetvédelmi korlátozásokat 
alaposabban fontolóra kellene venni és a koncessziós 
szerződésekben minden lehetséges és törvényes keretek 
között biztosítható eszközzel segíteni kell a vállalkozót, 
mert a nemzet érdeke ezt kívánja, még akkor is ha a 
vállalkozó (sajnos) magyar tőke hiányában külföldi.

dr. Komlóssy György 
geológus tanácsadó

A Gyöngyösoroszi nemesfém 
ércesedés perspektívái

A gyöngyösoroszi ércesedés felismerésének és a 
bányászat kezdetének történetéről Vidacs A. (  1958) és 
Soós I. (1953) közölt adatokat. A bányászat történetéből 
világosan kitűnik, hogy a kezdetek a középkorra nyúlnak 
vissza, s feltehetően a török hódoltság idején elhanyagolták 
és megszüntették a bányászatot. De meglehet, hogy 
titokban - a zavaros időkben - ekkor is művelték. Néhány 
földrajzi elnevezés a területen megőrizte a korábbi 
bányászati tevékenység emlékét. Ilyenek a Bánya-bérc, 
Aranybánya-bérc, Aranybánya- folyás stb. elnevezések. 
Szerencsém volt a bányabérci régi tárókban a régi 
műveletek nyomait látni, ezért meggyőződéssel vallom, 
hogy a gyöngyösoroszi ércesedést már a középkorban 
ismerték, és néhány telért műveltek is.

A XVIII. - XIX. századi kutatásokról és művelésekről 
már biztos adataink vannak. A gyöngyösoroszi ércesedés 
bányászatának virág kora azonban azl950-es évektől az 
1970 - es évek második feléig tartott. Tarthatna ma is, ha 
megfelelő ércfeldolgozó háttériparral rendelkeznénk. 
Nem kívánok ipari titkot sérteni, de szükséges 
megjegyeznem, hogy a bányát jóval nagyobb ismert 
ércvagyonnal zárták be, mint amennyire a bánya 
megnyitását korábban elhatározták.

Soha nem kapott publicitást az a tény sem, hogy 
Gyöngyösoroszi a bezárása előtti években jóval több ércet 
(közel 200 000 t) termelt - jó kondíciókkal -, mint Selmec
bánya, vagy a szatmári bányahelyek közül Nagybánya, vagy 
akár Felsőbánya a virágkorában ! Ez a tény nem fért bele a 
hagyományos “ásványi nyersanyagban szegény ország’’ 
önmegítélésünkbe. A bánya bezárását - úgy mint az összes 
többi hazai érc-, szén-, bauxit-. és vegyes ásvány bánya 
esetében is- pillanatnyi, szigorú közgazdasági érdekek 
motiválták. Feltehető, hogy ehhez még az iparág Recsk 
iránti reményei is közrejátszottak, de ezt igazolni nem 
tudom.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy bezárt bányát újra 
nyitni sokkal nehezebb, mint egy újat kezdeni, ennek 
ellenére reménykedem abban, hogy Gyöngyösoroszi még 
termelő bányahely lesz !

Vegyük a tényeket A  termelvények, a flotáló mű 
elvárásai szerint is jó kondíciójúak voltak (kb. 4% Zn,l % 
Pb, 25 - 60 g/t Ag, 0,1- 0,6 g/t Au és kb. 250 -600 g/t Cd), s 
hazai színesfém feldolgozó ipari háttér esetén ez az 
ércesedés még ma is gazdaságosan működtethető lenne.

A flotálóból kikerült dúsitmányok nemesfém tartalmát 
rendszeresen vizsgálták. Ez a termelésbe vont telérektől 
függően állandóan változott. A legjelentősebb arany 
tartalma a galenit színpornak volt, ez 40 - 60 g/t között 
változott. A  szfalerit színporban is kimutatható volt az 
arany, maximális mennyisége a 10 g/t-t csak ritkán érte el. 
A  pirít színpor Au tartalma nagyon csekély volt, a 3 g/t-t 
nem haladta meg.

A több mint 125 km vágatrendszer telér vágatainak 
jelentős részéből 1959-től a bánya bezárásáig módom volt 
vizsgálatokra alkalmas mintákat gyűjteni, amelyeket 
különféle ásványtani - geokémiai - és ércteleptani szem
pontból jelenleg is folyamatosan vizsgálok. Vizsgálataim 
során megállapítottam, hogy csak öt telér anyagában van 
ércmikroszkóp alatt is látható arany. Ezek:

* Károly telér,
* Kiskúti telér,
* Szentimre telér,
* Új - Károly telér,
* Vöröskői telér (vagy telérek?).
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Kun Béla nyugalmazott főmérnök úr szóbeli 
közléséből (1996. május 16.) tudom, hogy az Arany- 
bányabérci telér felszíni kibúvásának kvarc anyagában 
átlagosan 6 g/t aranyat találtak, de dúsítási kísérleteik 
sikertelenek voltak. Utólagos vizsgálataim szerint a 
sikertelenség oka az arany szemcsék csekély 2-4 
mikrométeres mérete volt.

A felsorolt telérek közül a jövőt illetően mindenek 
előtt a Szentimre telér lehet arany termelésre a 
legalkalmasabb. A Károly telér mellett ez a telér az, amelyet 
a legjobban ismerünk. A telér a felszínközei lejtősakna 
feltárásától a 422 m-es altáró szintig több szinten van 
feltárva. A telért a felszíni kibúvásai alapján több mint egy 
kilométer hosszban ismerjük. A lejtősaknával 800 méteres 
csapáshosszban tárták fel. A Mátraszentimrei aknából 
kihajtott szintes vágatokból 600 - 800 m-es csapáshosszban 
tárták fel a telér ércesedését. A  telér breccsás szerkezetű, a 
korábban kivált kvarc és ércásvány együttest, amely össze
töredezett nagy mennyiségű gélpirit cementezi össze. Már 
a lejtakna feltárásaiban észlelték, hogy az arany 6 egészen 
jól körülhatárolható részen dúsul. Voltak olyan 4 - 6 m 
széles résminták, ahol az arany maximális mennyisége 36 
g/t volt ! Az átlag ezeken a szakaszokon 8-10 g/t között 
változott. Ezek a dúsulások 12-18 m-en keresztül voltak 
követhetők. Meglepő volt, hogy az aknából kihajtott 
vágatokban az ismert dúsulások alatt ugyanezeket a magas 
arany tartalmakat észlelték. A  telérkitöltésének tanul
mányozása és e szakaszok aranytartalmának ismeretei 
alapján megállapíthattam, hogy itt a telér breccsában - a 
Kárpát-medence számos nemesfémtartalmú teléréhez 
hasonlóan - kémény szerű dúsulások jöttek létre /"breccia 
pipe"-ok/. Korábbi többszörös javaslatom ellenére, ezeket 
az aranytartalmú szakaszokat (kéményeket), szelektív 
bányászkodással nem fejtették le. Ezek még helyben 
vannak! Úgy ítélem meg, hogy ezek a jövőben gazdasá
gosan leművelhetők lesznek!

Nem hagyhatom említés nélkül, azt a tényt, hogy a 
mátraszentimrei bányászkodást a Bányaműszaki 
Felügyelőség határozatlansága tette tönkre. Elnézte azt, 
hogy a bányatelken belül engedély nélkül építkezzenek, 
majd az épületkárokra hivatkozva megtiltotta a felülről 
lefelé történő termelést, és elrendelte, hogy a telért az alsó 
szintektől kell felfelé fejteni. Ennek eredménye az lett, 
hogy a nagy tömegben jelen levő gélpirit oxidációja során 
olyan tömegű vas-szulfát ásvány keletkezett ami a 
vágatokat eltömte, és a jó minőségű ércet flotálásra 
alkalmatlanná tette. Az ércmikroszkópos vizsgálataim, 
valamint Dobosi Gábor (1982) elektron mikroszondás 
vizsgálatai alapján tudjuk, hogy a Szentimre telér aranya 
szabad aranyként a kvarcban 8 -12 mikrométeres 
szemcsékben fordul elő. A  Szentimre telér arany tartalma - 
a dúsult szakaszokat leszámítva - 0,6 -3,8 g/t között 
változott. Ismereteim szerint a gyöngyösoroszi ércesedési 
területen aranyban ez a telér a leggazdagabb. A telér 
lefejtett részének arany tartalma a flotáló mű 
meddőhányójába került, természetesen a többi aranyra 
meddő telér anyagával erősen felhígítva. Megítélésem 
szerint a Szentimre telér arany tartalma, megfelelő 
technológiai eljárások alkalmazásával a jövőben 
gazdaságosan leművelhető lesz. Segíteni fogja ezt: a telér 
átlagosan magas Zn tartalma (több mint 4%), pirittartalma 
(12 -16%), Pb tartalma (0,6 - 0,8%), és nem utolsó sorban a 
viszonylag magas Ag tartalma (120 -160 g/t) is.

A Károly telér arany tartalmát már a korábbi kutatók 
is ismerték, Koch Sándor (  1953 )  a galenit zárványaként 
észlelte ércmikroszkóp alatt. Vizsgálatai során több 10 -20 
mikrométeres szemcsét észlelt. Ismeretes, hogy a Károly 
telér szolgáltatta a flotáló műnek a gyöngyösoroszi 
ércbányászat legdúsabb un. “sózó” ércét. A telér átlagos 
arany tartalma 1,8 g/t volt. A galenitben dús szakaszokban 
mennyisége 3 -7 g/t volt. Vizsgálatim során a telérből

származó szfaleritben több 8 -10 mikrométeres szemcsét 
észleltem ércmikroszkóp alatt. Ez volt a magyarázata a 
szfalerit színpor aranytartalmának. A Károly telérben, a 
nemesfémek esetében világos geokémiai zonációt 
mutattunk ki. Az 510-es és a 460-as szinteken az arany 
mennyisége átlagosan meghaladta a 2 g/t-t. A 200-as és a 
150-es szinteken az arany átlagos mennyisége pedig 1,5 g/t 
alatt maradt A  Károly telér arany tartalmára prognózist 
adni nehéz, tekintettel arra, hogy ezt a telért a 150-es 
szintig gyakorlatilag leművelték. A  galenit színporba 
került Au nagy része ebből a telérből származott, s ugyanez 
mondható el a szfalerit színpor aranytartalmáról is. 
Ércmikroszkópos vizsgálataim során a Károly telér 
közelében az altáró szinten, és a 350-es szinten művelt 
K iskúti te lér anyagaiban, galenit zárványaként 4 -5 
mikrométeres arany szemcséket észleltem. Ez a telér a 
Károly telérhez hasonlóan a galenitben dúsabb részeken 2 
g/t feletti aranymennyiségeket tartalmazott. Tekintettel 
arra, hogy ezt a telért csak részben művelték le, a bányászat 
újraindítása esetén aranyra perspektivikusnak tartom.

Új-Károly telér. Az 1980-as évek elején amikor az 
ércbányászat megszüntetését - illetve az akkor meghono
sított szakzsargont használva - “az ércbányászat szüne
teltetését" eldöntötték, a bánya vezetése a Károly telér 
csapásában az altáró szinten kutató vágatot hajtatott. Egy 
rövid meddő vágat után egy lapos dőlésű telért tártak fel 
amelyet Új-Károly telérnek neveztek el. Ez a telér ezen a 
szinten a Károly telérnél ércben szegényebb. Az innen 
származó ércpreparátumokban kvarcban 1- 2 mikro
méteres aranyszemcséket észleltem, amelyeket Dobosi 
Gábor (1983) elektron mikroszondás vizsgálatokkal is 
igazolt.

Az ércmikroszkóp alatt látható aranyszemcsék 
tárgyalásánál szólnom kell még a Vereskői telérekről is, 
ahol a korábbi kutatások törmelékéből származó pirites 
kvarcos teléranyagban pirit szegélyén több 2 -3 mikro
méteres aranyszemcsét észleltem.

A gyöngyösoroszi területről származó termésarany 
szemcsék Dobosi Gábor (1982) elektron mikroszondás 
mérései alapján 80 % aranyból és 20 % ezüstből állnak. A 
gyöngyösoroszi ércbányászat rendszeres résmintázá
sainak és elemzéseinek köszönhetően az összes művelt 
telérből ismeretes az arany kisebb (0,4 -0,6 g/t) vagy 
nagyobb (több mint 1,0 g/t) mennyiségben a részlete
sebben bemutatott teléreken kívül is. De ezek esetében az 
aranv hordozó ásványát, vagy helyesebben az arany 
előfordulásának módját nem ismerjük. Az ezüst 
megjelenésének formájáról már jóval többet tudunk, mert 
a gyöngyösoroszi ércesedési területről több ezüst ásványt 
ismerünk/Nagy B. 1986/. Ezek:

* Argentit/akantit: Szentimre telér, Hidegkúti 
telér, Kiskúti telér, Vereskői telérek. Freibergit: 
Szentimre telér, Aranybánytibérci telér, 
Hidegkúti telér, Bányabérci telérek.

* Hessit: Gyöngyössolymos 5- sz. fúrás.
* Miargirit: Sztrókay K. (1939) kérdőjelesen 

említi.
A művelésbe nem vont, csak kutatott telérek 

nemesfém tartalmáról értelemszerűen kevesebb infor
mációval rendelkezünk. Geokémiai szempontból azonban 
az arany és ezüst jelenlétét mindegyik telérben igazoltnak 
látjuk. Mennyiségi kérdések eldöntésére további 
kutatások szükségesek.

Összefoglalásként hangsúlyozni kívánom, hogy a 
gyöngyösoroszi ércesedést “nemesfémtartalmú polime- 
tallikus ércesedésnek” kell tartanunk, ahol a bányászat 
során soha nem valósult meg a nemesfémekre irányuló 
szelektív termelés. A  flotálás során - mint azt bemutattam - 
az arany nagyon apró szemcséi miatt főleg a meddőbe 
került. Számításaim szerint ma a flotáló meddőhányójában 
600-800 kg arany van, átlagosan 0,2g/t -ás koncentrációban.
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Az eddig kitermelt 3,6 - 3,7 Millió tonna ércben a legkisebb 
0,4 g/t-ás Au - mennyiséggel számolva 1440 kg, 0,6 g/t Au 
átlaggal számolva 2160 kg, 1,0 g/t-ás átlaggal számolva pedig 
3600 kg aranyat termeltek ki.

A műrevaló szakaszok ismeretében hajlok azonban 
arra, hogy 5000 - 6000 kg-ra tegyem azt az arany 
mennyiséget amelyet végül is az utolsó 30 évben itt 
kitermeltek. Sajnálatos, hogy a hazai színesfém feldolgozói 
ipari háttér nélkül ennek a jelentős mennyiségnek a nagy 
része a “feldolgozó haszna ” lett, ahelyett hogy az MNB 
trezorjaiba került volna. /így, valóban elképzelhető, hogy 
ráfizetéses lehetett a bányászat!/.

Szeretném kifejezni azt a reményemet, hogy a 
“szüneteltetett” gyöngyösoroszi nemesfém - tartalmú poli- 
metallikus ércesedés bányászata nem kerül a feledés 
sorsára, mert az ércesedési terület néhány telére a csak 
nemesfémekre irányuló bányászat számára is gazdaságos 
lehet! Gyöngyösoroszi ma a Kárpát-medence potenci
álisan egyik legjelentősebb teléres ércesedése, amelynek 
sivár jelene van, de reményteljes jövője lehet!

dr. Nagy Béla 
Eötvös Loránd Tudományegyetem

FELHASZNÁLT IRODALOM

D obosi G .(1982): Ny-mátrai ércesedések mikroszondás vizsgá
lata. MTA GKL jelentés Kézirat. MGSz Adattár.

D obosi G.(1983): Genetikai cél mikroszonda vizsgálatok Mátra 
hegységi élesedésekből. MTA GKL Jelentés. Kézirat. MGSz Adat
tár..

Koch S .( 1953-54): Minerals from  Gyöngyösoroszi. Acta Min. Petr. 
7. Pp. 1-23. Szeged.

Nagy В. ( 1986): A gyöngyösoroszi ércesedés ásványtani felépítése. 
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése az 1984 évről. 403- 
423-1

Soós 1.(1953): Ércelőfordulások történelmi adatai. 
(Gyöngyösoroszi, Párád stb.). Kézirat. MGSz Adattár.

Sztrókay K .(1939): A gyöngyösoroszi ércelőfordulás mik
roszkópi vizsgálata. Math. Term. Tud. Ért. 63. 904-912.1.

Vidacs A.(1958): Régi bányászati kutatások a gyöngyösoroszi 
ércbánya Környékén. Bányászati Lapok. 10-Jl.sz. 733-738.1

Észak-Magyarország 
nemesfém perspektívái a 

patakhordalékok geokémiai 
felvétele alapján

“Jelen publikáció a Magyar-Amerikai 
Tudományos és Technológiai Közös Alap támo
gatásával, az USA Földtani Szolgálata és a 
Magyar Állami Földtani Intézet együttmű
ködésében jö tt létre, a J. F. No. 415. téma 
keretében."

“This publication is partly sponsored by the 
U.S.-Hungarian Science and Technology Joint 
Fund in co-operation with the U.S. Geological 
Survey and the Hungarian Geological Survey -  
Geological Institute o f  Hungary under Project: 
J. F. No. 415.”

I B B B
Természetes eredetű, felszíni, toxikus elemdúsulások 

és rejtett ércesedések hazánkban a hegyvidéki területeken 
várhatóak. Kimutatásukra a nemzetközi és hazai tapasz
talatok alapján a legalkalmasabb módszer a patakhordalék 
finom frakciójának vizsgálatára alapozott geokémiai 
felvétel. A  felvétel 1989-ben, a Zempléni-hegységben 
indult. Célja elsősorban nemesfém prospekció volt, amit a 
környezeti állapot felmérése egészít ki. Adataink alapján 
már áttekintést tudunk adni a Börzsöny, a Mátra és a 
Zempléni-hegység patakhordalék felvételének újabb 
eredményeiről (Hartikainen A. et al., 1992, Horváth I. et al., 
1993). Célunk a három neogén vulkáni hegység geokémiai 
adatainak az Au-Ag ércesedés szempontjából történő 
egységes feldolgozása.

A teljes felvétel a hegy- és dombvidékeken a 
Pannóniáinál idősebb képződmények kibúvási területére 
(kb. 15 000 knv) terjed ki. Az átlagosan 4 km2-es 
vízgyűjtőket kifolyási pontjuknál, a meder sodorvonalában 
mintázzuk. A szárítás és szitálás után a 0.1 mm szemcse
nagyság alatti frakciót golyósmalomban homogenizáljuk, 
ez az anyag kerül elemzésre. A  királyvizes feltárás után a Mo, 
Cr, Zn, Pb, Co, Cd, Ni, Ba, Mn, Cu, Sr, Li, és К  elemeket ICP- 
OES, az As és Sb elemeket ICP hidrid technikával 
határozták meg. Az ezüstöt kétszeres hígításból láng atom- 
abszorpciós eljárással, az aranyat MIBK-os prekoncent- 
rációt követően elektrotermikus atomabszorpciós mód
szerrel vizsgálták. A Hg-elemzések hideggőzös atomab
szorpcióval külön, nagy nyomású feltárásból készültek.

AZ ÉSZAK M AGYARORSZÁGI A U E L Ő FO R D U  
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A z  alábbiakban összefoglaljuk a korábban elvégzett 
érckutató munkák és az általános szakirodalom azon 
eredményeit, amelyek elősegítik a geokémiai adatfel
dolgozást és az anomáliák kijelölését.

A  teleptípusokat Cox, D. P., és Singer, D. A.(1986) 
munkája alapján tekintjük át és az ott meghatározott és 
általánosított geokémiai jellegeket hasonlítjuk össze a 
három hegységben észlelt geokémiai paraméterekkel.

Zempléni-hegység: Önálló nemesfém ércesedés

A rendelkezésünkre álló földtani-ércföldtani, geoké
miai adatok ( Vető I ,  1971; Hartikainen, A. et al. 1992, 
Horváth I. et al., 1993) figyelembe vételével és az 
érctelepekre adott modellek (Cox, D. P., és Singer, D. 
A.1986;Berger, B. R., 1985; Csongrádi J. and Zelenka I ,  
1995, Zelenka T. and Csongrádi /., 1995) alapján a 
Zempléni-hegységben a hévforrásos Au-Ag ércesedés (Cox 
és Singer “25a" típusa) valószínűsíthető. Az általánosított 
modell szerint ezt a termésarany + pirít + antimonit + 
realgár; vagy arzenopirit +- szfalerit +- kalkopirit +- flourit; 
vagy termésarany + Ag-szelenidek vagy -telluridok +pirit 
ásványtársulás jellemzi. Mélyebb szinten (1 km alatt) 
megjelennek a Cu-, Pb-, Zn-szulfidok is.

Geokémiai paraméterei a következők: Au + As + Sb + 
Hg + TI a rendszer felső részén; a mélységgel növekszik az 
Ag és csökken az As + Sb + TI + Hg (Berger, 1985).

A Zempléni-hegységben megjelenő anomáliákat az Au, 
Ag, As, Sb és Hg jellemzi. E teleptípussal kapcsolatban áll a 
hévforrásos Hg-ércesedés is (Cox és Singer, "27a" típus), 
amit a Zempléni hegységben is nyomozhatunk, s amelyet 
ásványtaniig a cinnabarit, pirit, markazit, geokémiailag
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