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Abstract 

Up until now there has been no study which summarises details about the precious metal minerals 
of the ore deposits and ore indications in the Börzsöny Mts. Thus, the Precious Metal Conference held 
at the beginning of March 1992, in Miskolc, provided an excellent opportunity for the author to 
become engrossed in this theme and to share his knowledge. 

In the territory of the Börzsöny Mts, in the fields of the villages of Nagybörzsöny, Márianosztra and 
Perőcsény, precious metal (Au, Ag) ore deposits (as well as ore indications) have been known for 
centuries. However, reliable data with respect to mining for these ores have remained only from the 
14th-15th centuries. 

Out of the precious metal minerals of the area, ZEPHAROVICH (1859, 1873, 1893) mentioned and 
recognized, respectively, sylvanite and nagyágite; SZTRÓKAY (1946) identified native gold, petzite and 
hessite during the ore microscopic investigation of wehrlite; KOCH & GRASSELLY (1952) pointed to the 
existence of native gold, PANTO (1949,1951) proustite, stephanite and sternbergite. 

The mineralogical investigations, some carried out by the author alone and others with a co-author 
(DOBOSI G . ) , enriched the range of the above precious metal minerals by the recognition of argentite 
(acanthite), argentopyrite, pyrargyrite, freibergite and a so far unknown Au (Bi, P b ) 5 S 4 mineral phase. 

On the basis of the electron microprobe investigations of DOBOSI (1981), the chemical composition 
of the native gold grains of the individual ore deposits and ore indications also became known. These 
alternated from the normal native gold composition to the electrum composition. The same 
investigations drew attention to the fact that besides the independent silver minerals an additional 
very important Ag-bearing mineral is the lillianite sulphosalt in the Rózsa Mine area. 

This paper presents the precious metal minerals of the ore deposits and ore indications, known in 
the different areas of the Börzsöny Mts. 

Összefoglalás 

A Börzsöny hegységi ércesedések és ércindikációk nemesfém ásványairól áttekintő feldolgozás 
még nem készült. Ezért az 1992. március elején, Miskolcon megtartott „Nemesfém ankét" jó alkalmat 
szolgáltatott szerzőnek arra, hogy ezzel a kérdéskörrel is elmélyülten foglalkozzon, és ismereteit 
közreadja. 

A Börzsöny hegység területén Nagybörzsöny, Márianosztra és Perőcsény községek határában 
évszázadok óta nemesfém (Au, Ag) ércesedések, illetve ércindikációk ismeretesek. Ezek bányászatáról 
megbízható adatok csak a XIV-XV. századból maradtak fenn. 

A terület nemesfém ásványai közül ZEPHAROVICH (1859, 1873, 1893) szilvanitot és nagyágitot, 
SZTRÓKAY (1946) a wehrlit ércmikroszkópos vizsgálata során termésaranyat, petzitet és hessitet: Косн 
és GRASSELLY (1952) termésaranyat, PANTÓ (1949, 1951) proustitot, stefanitot és sternbergitet említett, 
illetve határozott meg. 

1 Elhangzott 1992. május 16-án Miskolcon az „Arany ankéton" 

2 Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 1052 Budapest, Nádor u. 7. 
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A szerző saját és társszerzővel (DOBOSI G . ) végzett ásványtani vizsgálatai alapján a fenti nemesfém 
ásványok sorát, argentit (akantit), argentopirit, pirargirit, freibergit és egy eddig ismeretlen 
Au (Bi, P b ) 5 S 4 ásványfázis felismerésével gyarapította. 

DOBOSI (1981) elektron-mikroszondás vizsgálatai alapján ismeretessé váltak az egyes ércesedések 
és ércindikációk termésarany szemcséinek kémiai összetételei is, amelyek a normál termésarany 
összetételtől az elektrum összetételéig változnak. Ugyanezen vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra 
is, hogy a rózsabányai területen az önálló ezüst ásványok mellett nagyon fontos Ag hordozó ásvány 
a lillianit szulfosó is. 

Szerző tanulmányában a Börzsöny hegység különböző területein ismeretes ércesedések, illetve 
ércindikációk nemesfém ásványosodásait mutatja be. 

Bevezetés 

A régi bányászhit szerint „az arany tehén farka Selmecen és a feje a Börzsöny
ben van". Ez az „aranyfej" már sok embert kutatásra serkentett a Börzsönyben 
(VITÁLIS 1922). Feltehetően nem minden esetben eredménytelenül. VASTAGH 

(1971a, b) tanulmányaiban említi, hogy a hegység több pontján kohósalakot 
talált, melyek elemzési eredményei mindenütt jelentős nemesfém koncentrációt 
mutatott (I. táblázat). Ezek az anyagok a régi nemesfémbányászat és kohászat 
tárgyi bizonyítékai. 

/. táblázat. A Börzsöny hegységi nemesfémtartalmú kohósalakok kémiai összetétele súly %-ban 
Table I Chemical composition of the precious metal-bearing dross from the Börzsöny Mts in weight percent 

1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7. 
S i 0 2 46,83 44,99 45,87 33,69 58,00 45,60 45,49 
PbO 1,21 1,07 1,30 1,72 1,78 1,99 1,05 
ZnO 7,12 9,30 7,90 15,87 5,35 8,79 6,82 
F e 2 Ű 3 20,73 25,97 14,90 29,70 12,99 ? 21,24 
MnO 1,98 2,74 2,68 0,85 0,60 ? 1,69 
CaO 8,52 7,70 9,06 9,36 9,71 ? 13,04 
CuO - - - - 0,36 -
Összesen: 99,20 99,37 97,34 99,66 99,77 - 99,96 
Aug/t 29 158 54 100 50 260 100 
Agg/t 73 70 51 82 15 57 45 
Lágyulási 
pont С 0 1100 1150 ? 1130 1160 ? ? 

Olvadási 
pont C° 

1160 1230 ? 1260 1210 ? 1220 

1-6. elemzés VASTAGH G . (1971a), 7. elemzés VASTAGH G . (1971b) 

Az I. táblázatban szereplő minták lelőhelyei és makroszkópos leírásuk: 1. minta: 
Fagyos-forrás, sötét, üvegszerű salak. 2. Fagyos-forrás, tömött, sötét, csak kevéssé 
üvegszerű salak, folyási struktúrával. 3. Fagyos-forrás, átlagos minta. Egy 
világosszürke, kemény, helyenként földes jellegű, folyási struktúrával rendelkező 
darab; egy sötét, szurokszerű darab; egy olívzöld, üveges darab; egy kékes üveg
szerű darab és két sötétkék üveges darab keveréke. 4. Fagyos-forrás feletti 
előfordulásról. Sötét, majdnem fekete, inkább földes jellegű salak. 5. A Kovács
patakban talált ökölnyi, sötétszürke, eléggé üveges salak. 6. A Csarna-völgyből 
származó egy fekete üveges darab és egy csak belül üveges darab (utóbbi 
hólyagjaiban malachit kivirágzás) átlaga. 7. A nagybörzsönyi kohó mellett 
található hólyagos földes (nem üveges) salak. 
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A nagybörzsönyi ércbányá
szat és érckutatás történetével 
foglalkozó tanulmányomban 
( N A G Y 1 9 8 4 ) a múlt eseményeit 
már ismertettem, ezért itt bő
vebb tudománytörténeti vonat
kozásokkal nem foglalkozom. 

Ismeretes, hogy a Börzsöny 
hegységben Nagybörzsöny, Má-
rianosztra és Perőcsény közsé
gek határában évszázadokig 
főleg a nemesfémekre és ólom
ércekre irányuló bányászkodás 
során, először a teléres ércese-
déseket (Fagyosasszony-bánya, 
Nagyirtáspuszta, Királyrét, Bá
nyapuszta és Kuruc-patak kör
nyéke), majd az ún. „tömzsös" 
ércesedéseket és impregnáció-
kat (Rózsa-bánya) kutatták, illet
ve termelték (2. ábra). 

Börzsöny hegységi ércesedési 

területek 

1. ábra. A Börzsöny hegységi hidrotermális ércesedések 
és indikációk területi elterjedése 

Fig. 1 Areal extent of the hydrothermal ore deposits and ore 
indications in the Börzsöny Mts 

A Börzsöny hegységi ércese
dési területek ércföldtani-, ás
ványtani és geokémiai felépíté
sével korábban már több önálló 
( N A G Y 1 9 7 1 , 1 9 7 8 , 1 9 8 3 , 1 9 8 5 , 
1 9 9 0 ) , illetve társszerzőkkel alkotott (CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY et al. 1 9 7 5 , CZAKÓ & 
NAGY 1 9 7 6 , N A G Y & D O B O S I 1 9 8 4 , D O B O S I & N A G Y 1 9 8 9 . ) tanulmányomban 
foglalkozam, ezért itt ezekre a kérdésekre nem térek ki. 

A következőkben az egyes ércesedési-, illetve ércindikációs területekről csak a 
nemesfém ásványosodásokról kívánok ismereteket közölni. 

A témával kapcsolatosan a területtel foglalkozó szakirodalomban az alábbi 
adatokkal találkozunk: 

ZEPHAROVICH ( 1 8 5 9 , 1 8 7 3 , 1 8 9 3 ) szilvanitot és nagyágitot említ a hegység 
ércesedéseiből. SZTRÓKAY ( 1 9 4 6 ) a wehrlit ércmikroszkópiai vizsgálata során 
aranyat, petzitet és hessitet mutatott ki. KOCH & GRASSELLY ( 1 9 5 2 ) termésaranyat, 
PANTÓ ( 1 9 4 9 , 1 9 5 1 ) proustitot, stefanitot és sternbergitet határozott meg. 
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Központi ércesedési terület 

Kuruc-patak - kis-hideg-hegyi ércesedési terület 

1973-ban, amikor a MÁFI térképező geológusaként a területen 1:10 000-es 
méretarányú földtani térképezést végeztem, a Kis-hideg-hegy gerincén néhány 
száz négyzetméteres területen a felszíni kibúvásokban, piroxénandezitben, 
kalkopirites magnetites rézércesedést ismertem fel (2. ábra). Erre a területre tűz
tük ki a Perőcsény-7 fúrást, amely 1200 m mélységig gyenge minőségű (0 ,06-
0,2% Cu) hintett-eres kifejlődésű ún. „porfíros típusú" rézércesedést harántolt. 
Hasonló eredménnyel járt az ugyancsak felszíni kibúvásra telepített Perőcsény-9 
fúrás is, amely azonban csak 300 m mélységig hatolt. 

2. ábra. A kuruc-pataki ércesedési terület megkutatottsági térképvázlata 1976-os állapot szerint 

Fig. 2 Sketch map of the research activity in the ore deposits area of the Kuruc Creek till 1976 

Ezeket a piroxénandezitben lévő felszíni kibúvásokat tárták fel a régiek is a 
Kuruc-patak szintjéről kihajtott táróikkal, és ezekből kerültek ki azok az ércek, 
amelyeket helyben kohósítottak, ezt igazolja az í. táblázat 6. elemzése. 

A Kuruc-patak-4 táró (3. ábra) kihajtásával a XVIII. században egy 2 - 5 cm széles 
kvarcos malachites érces zsinórt követtek piroxénandezitben. A zsinór anyagából 
készült ércpreparátumokban ércmikroszkóp alatt a pirit és kalkopirit szemcsék
ben zárványként apró galenit-, molibdenit- és aranyszemcséket határoztam meg. 
Az anyagból az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában, kérésemre D O B O S I 



NAGY В.: Adatok a Börzsöny hegységi nemesfém-ércesedések ásványtani és geokémiai ismereteihez 405 

1981-ben elektron-mikroszondás 
vizsgálatokat végzett. D O B O S I 
(1981) vizsgálatai szerint a pirit 
szemcsékben lévő termésarany 
zárványok összetételében az 
ezüst rendkívül csekély mennyi
ségű, csak 1-2% a kalkopirit 
zárványát képező termésarany 
megközelítő összetétele pedig: 
Au: 84,0%, Ag: 7,2%, Összesen: 
91,2% 

(Pontosabb elemzés a szem
csék kis mérete és a környező ás
ványok zavaró hatása miatt nem 
készülhetett.) 

A felszíni rézérc kibúvásra te
lepített Perőcsény-7 fúrás anya
gaiból több mint 160 ércprepa
rátumot vizsgáltam meg, ezek
ben hintett-eres kifejlődésben 
pirit, kalkopirit és magnetit 
voltak a fő ércásványok. A 880,0 
m-ből származó egyik prepará
tumban, az MTA GKL-ben, 
D O B O S I (1982) elektron-
mikroszondás vizsgálatokkal a 

piritben és a pirit mellett több 10-15 am-os termésarany szemcsét mutatott ki. A 
termésarany szemcsék inhomogének, a belsejük ezüstben szegényebb, széleik 
pedig ezüstben gazdagabbak: 

3. ábra. A Kuruc-patak 4. táró 
vágat szelvénye, a szerző 1980-as 
felmérése szerint 

Fig. 3 Roadway sections of the 
Kuruc Creek-4 Gallery based on the 
survey of the author in 1980 

1. 2. 
közepe széle közepe széle 

Au 94,0% 86,5% 91,7% 89,8% 
Ag 4,4% 9,5% 6,4% 7,6% 
Összesen 98,4% 96,0% 98,1% 97,5% 

1, 2. Az elektron-mikroszondával mért 
szemcsék száma. 
(Pontosabb elemzés a szemcsék kis 
mérete és a környező ásványok zavaró 
hatása miatt nem készülhetett) 

A bemutatott adatok alapján ma már csak sajnálni lehet, hogy a hetvenes évek 
második felében, amikor a területen a MAFI kutatói igen intenzív rézérckutatást 
végeztek ( C S I L L A G N É T E P L Á N S Z K Y et al. 1 9 8 0 ) , a nemesfémek meghatározására nem 
helyeztek nagyobb hangsúlyt. 

A viták és félreértések elkerülése végett azonban le kell szögeznem, hogy a 
vizsgálataim szerint ezen a területen csak a kalkopirit és a kalkopirittel, magne-
tittel együtt kivált pirit aranytartalmú. Az ezt követő nagyon intenzív piritesedés 
már nem hozott nemesfémeket! Az 1 9 7 7 - 1 9 8 0 között, főként geofizikai módsze
rekre alapozott érckutatás, amely főként az erősen piritesedett zónákat tárta fel, 
ezért nemesfémekre vonatkozóan eleve nem járhatott eredménnyel. 
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Korábban, 1933-ban P O H L Lipót kölni vállalkozó a területen aranyra már kutat-
tatott, de az érckutató aknáit ő is mind az igen intenzíven piritesedett dácitba 
mélyíttette, ezért a kutatásai nem járhattak eredménnyel. 

Az elvégzett vizsgálataim, és tanulmányútjaim tapasztalatai alapján a Kuruc-
patak-kis-hideg-hegyi „rézérces nemesfém-előfordulás" (ércindikációs terület) 
ércföldtani analógiáját a szerbiai Majdanpek aranytartalmú porfíros típusú 
rézércesedésében vélem megtalálni. 

Bányaipuszta 

A bányapusztai ércesedési terület a középkor óta ismert. Munkám során két 
középkori táró anyagának, és az egyik táró ércesedése fölé telepített fúrás (Perő-
csény-2 fúrás) anyagának vizsgálatára volt módom. A két középkori táró 3 -5 cm 
vastagságú galenites agyagásványos zsinórokat tárt fel, illetve ezeket termelték. 

A Bányapuszta-2 táró fölé telepített Perőcsény-2 fúrás a táróval kísért télért 
40 -60 cm-es vastagságban harántolta. A tárókból és a fúrásból származó érc
anyagok ércmikroszkópos vizsgálataival az uralkodó galenit, szfalerit és pirit 
mellett, ezen ásványok zárványaként néhány hessit, petzit és termésarany szem
csét határoztam meg. A tárókból származó ércanyag galenitjeit ezüstre az MTA 
GKL-ben D O B O S I (1981) vizsgálta meg, elektron-mikroszondás vizsgálatai szerint 
a bányapusztai galenit összetétele a következő: 

Pb Ag Bi S Összesen 
1 85,51% 0,06% 0,40% 13,50% 99,48% 
2 86,96% 0,09% 0,14% 13,65% 100,85% 
3 86,33% 0,00% 0,10% 13,23% 99,66% 

1-3. Elektron-mikroszondás mérési pontok 

A bemutatott elemzési eredmények arra utalnak, hogy a bányapusztai tárókat 
a középkorban kizárólag a galenitért, illetve az ólomért művelték, amelyet a 
közeli rózsa-hegyi nemesfém ércesedések kohósításánál használtak fel. 

Rózsa-hegyi ércesedési terület 

A Rózsa-hegyen két különböző típusú hidrotermális-ércesedés ismeretes: az 
egyik az É-i, vagy az ún. rózsa-bányai terület, ahol korábbi vizsgálataim szerint 
(NAGY 1983) dácit „breccsa pipe"-ban, az addig „tömzsös"-nek tartott, arzeno-
pirites-pirrhotinos impregnációs ércesedésben dúsul az arany, a másik a D-i, 
vagy fagyosasszony-bányai terület, ahol a középkor óta ismeretes agyagásvá
nyos-karbonátos meddővel kísért teléres nemesfémtartalmú galenites-szfalerites 
ércesedés jött létre. 

A rózsabányai terület pirrhotinos-arzenopirites „breccsa pipe" ércesedése 
Ezt az ércesedést a Felső- és Alsó-Rózsa-tárók, a két tárót összekötő légakna, 

valamint a Nagybörzsönyi Akaróval összekötő Rózsa-akna, valamint a Nagy-
börzsöny-10-es és a Nagybörzsöny-17-es fúrások tárták fel. 
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A terület ércesedésének jelentős aranykoncentrációjára először 1968-ban, majd 
1974-ben hívtam fel a figyelmet, ezt követően néhány magyar- és idegen nyelvű 
tanulmányomban ugyanezt igyekeztem megtenni a mindenkor fennálló rende
letek figyelembevételével, de sajnos 1989-ig teljesen eredménytelenül. 

1989-ben a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztálya munkatársainak vala
melyik tanulmányom felkeltette a figyelmét, és ezt követően az MNB megbízá
sából újra nyittattam az Alsó-Rózsa-tárót és az Alsó-Rózsa-táró volt gépteréből 
ferde fúrásokkal geometrizáltam a „beccsa pipe"-ot (4. és 5 . ábrák). 

4. ábra. A rózsa-aknai „breccsa pipe" helyzete a bányabeli fúrások alapján. ÉK-DNy-i metszet, a szerző 
1992-ben készített jelentéséből 

Fig. 4 Position of the "breccia pipe" of the Rózsa Shaft based on the drillings in the mine. NE-SW section after 
the report of the author in 1992 

A fúrások anyagainak és a bányából vett résminták anyagainak nemesfém 
vizsgálatát Magyarországon, Kanadában és Finnországban végeztettük, a kapott 
eredmények alapján a megbízó számára készletszámítás készült. 

Tekintettel arra, hogy ezek az adatok üzleti titkot képviselnek, jelen tanul
mányom tárgyát nem képezhetik. 

A Rózsa-bánya nemesfém ásványairól (NAGY & D O B O S I 1 9 8 4 . ) korábban már 
értekeztünk. Megállapítottuk, hogy a termésarany a terület fontos és viszonylag 
gyakori ércásványa (I. tábla 1-2. ábra). A termésarany kémiai összetételét az 
alábbiakban mutatom be és a 6. ábrán szemléltetem: 

Mintavétel helye Mérések 
száma 

Au Ag Mintavétel helye Mérések 
száma átlag % szórás % átlag % szórás % 

Aknatér 40 80,6 1,0 14,1 0,8 
Nb-10, 148,8 m 5 85,6 2,0 9,8 0,3 
Altáró, 1532,9-1533,6 m 6 82,9 2,2 11,0 0,8 
Nb-17, 79,8 m 13 76,9 2,9 17,4 2,3 
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5. ábra. A rózsa-aknai „breccsa pipe" helyzete a bányabeli fúrások alapján. ÉNy-DK-i metszet, a szerző 
1992-ben készített jelentéséből 

Fig. 5 Position of the "breccia pipe" of the Rózsa Shaft based on the drillings in the mine. NW-SE section after 
the report of the author in 1 9 9 2 

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az egyes termésarany szemcsék 
összetétele zónás felépítésű. A szem
csék belseje aranyban viszonylag gaz
dagabb, a szegélyükön viszont kimu
tathatóan az ezüst dúsul. Példaként 
bemutatom a Nagybörzsöny-10 fúrás 
148,8. m-ből származó preparátum két ( P o n t o s a b b e l e m z é s a s z e m c s é k kis mérete és a 
mérhető termésarany szemcséjének az környező ásványok zavaró hatása miatt nem 
Összetételét: készülhetett.) 

1. szemcse 2. szemcse 
közepe széle 

Au 87,4% 85,2% 83,8% 
Ag 9,3% 10,5% 9,7% 

96,7% 95,7% 93,5% 

6. ábra. Termésarany szemcsék ké
miai összetétele a nagybörzsönyi 
Rózsa-bánya ércében. D O B O S I 
(1981) elektron-mikroszondás 
vizsgálatai alapján 

Fig. 6 Chemical composition of native 
gold grains in the ores of the Rózsa 
Mine, Nagybörzsöny, based on the 
electron microprobe investigations of 
DOBOSI (1981) 

Ад súly % 
A vizsgált aranyszemcsék lelőhelye: 
• Aknatér 

• Altáró 1532,9-1533,8 m 
• Nagybörzsöny-10 fúrás 148,8 m 

Nagybörzsöny-17 fúrás 179,8 m 
к arzenopirítben 
+ kalkopiritben 

\ Au súly % 
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Külön figyelmet szenteltünk az eltérő ásványok arany zárványainak a vizs
gálatára is. Megállapítottuk például, hogy a Nagybörzsöny-17 fúrás 179,8. m-ből 
származó ércpreparátum arzenopiritje és kalkopiritje is Au zárványokat tartal
maz. Ezek azonban különböző kémiai összetételűek: 

Arzenopirit Kalkopirit 
1 2 1 2 

Au 75,9% 83,2% 80,8% 78,2% 
Ag 20,6% 11,5% 14,5% 14,8% 

96,6% 94,7% 95,3% 93,0% 

(Pontosabb elemzés a szemcsék kis mérete és a 
környező ásványok zavaró hatása miatt nem 
készülhetett.) 

A bemutatott kémiai elemzések alapján arra következtethetünk, hogy a rózsa
bányai arany kiválások a kis ezüst tartalmuk és főként a turmalinos kíséretük 
miatt viszonylag nagy, kata-mezotermális hőmérsékleten keletkeztek. A rózsa
bányai termésarany Au, Ag arányait a 6. ábrán mutatom be. 

Említésre érdemes, hogy a termésarany mellett, egy ritka, az irodalomban 
eddig ismeretlen ólom- és bizmuttartalmú aranyásványt is találtunk (I. tábla 2. 
ábra, II. tábla 1. ábra), amelyhez hasonló összetételű ásványt utánunk az elmúlt 
években Japánból és a Szovjetunióból is ismertettek. 

A kérdéses új ásvány összetételét az alábbiakban mutatom be. 
A Nagybörzsöny-17 fúrás 179,8. m-ből származó anyagban talált szemcsék 

kémiai összetétele N A G Y & D O B O S I (1984) és D O B O S I & N A G Y (1989) szerint a 
következő: 

Au Ag Bi Pb S Összesen 
1. 14,81% 0,12% 68,3%9 5,95% 9,81% 99,08% 
2. 14,87% 0,28% 71,11% 4,31% 9,75% 100,32% 

HAMASAKL S. et., al ( 1 9 8 6 ) Japánból a 
Tsugahira-bányából az alábbi összeté
telű ásványt ismertette: 

1. 2. 
Au 15,36% 15,48% 
Bi 75,34% 75,19% 
S 9,41% 9,40% 

100,11% 100,07% 

NYEKRASZOV et al. ( 1 9 8 8 ) az egyik jakutiai aranyércesedési területről közöltek 
hasonló adatokat. Ezek a következők: 

1. 2. 1. 2. 
Au 13,13% 15,48% 13,61% 17,40% 
Bi 78,54% 75,00% 79,15% 71,38% 
S 8,92% 14,00% 9,48% 11,80% 

100,60% 99,62% 102,24% 100,58% 

Az irodalmi adatokból az is kitűnik, hogy a külföldi lelőhelyekről talán a 
miénknél még kisebb szemcséket vizsgáltak. A bemutatott elemzések alapján 
valószínűsíteni lehet, hogy létezik a természetben egy arany-, ólom- és bizmut
tartalmú szulfidásvány. 

A rózsa-bányai ezüstércesédés, ásványtani szempontból igen változatos. Az 
egyik fő ércásvány, amely makroszkópos kristályok alakjában is megjelenik, a 
proustit (Ag 3 AsS 3 ) , de mikroszkopikus méretben a pirargiritet (Ag 3 SbS 3 ) is 
ismerem. 1991-ben a Rózsa-akna gépteréből végzett ferdefúrások anyagában 
2-4 um-es proustit kristályok kerültek elő. 
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Úgy tűnik azonban, hogy a vizsgált termésarany szemcsék társaságában 
gyakori lillianit (3PbSxBi 2 S 3 ) szulfosó az ezüst fő hordozó ásványa. Állításom 
igazolására az alábbiakban bemutatom D O B O S I (1982) mérési eredményeit. 

A mért termésarany szemcsék társaságában található lillianit szulfosó átlagos 
Ag tartalma: 

Minta Mérések száma Ag átlag Szórás 
Aknatér 49 3,3% 0,6% 
Nb-10, 148,8 m 18 0,9% 0,1% 
Altáró, 532,9-533,8 m 5 1,7% 0,4% 
Nb-17, 179,8 m 6 4,7% 0,6% 

A fagyosasszony-bányai ércesedési terület 
A fagyosasszony-bányai teléres ércesedés anyagában jelentős mennyiségű az 

ezüst tartalmú galenit. P A N T Ó & D O B O S I (1980) elektron-mikroszondás vizsgálatai 
alapján a galenit Ag tartalma 0,7-0,2% között változik. 

Az önálló ezüst ásványok közül gyakran figyeltünk meg a galenit zárványa
ként ezüst-fakóércet, freibergitet, argentitet és pirargiritet. 

A pirargirit zárványok az ércmikroszkópos megfigyeléseim szerint gyakorib
bak, mint az argentit. 
Nagyobb argentit szemcsék a 
karbonát és a szfalerit 
határán figyelhetők meg. Az 
argentit közelítő kémiai 
összetétele itt P A N T Ó & 
D O B O S I (1980) szerint 82,5% 
Ag és 14,8% S. A teléres 
érctípust a legjobban az 
újranyitott Istenáldás- és 
Klinger- (7. ábra) tárókban 
tanulmáyozhattam, amelyek
kel a XVIII. században egy
mással közel párhuzamos 
5 - 1 0 cm széles galenites-
szfalerites zsinórokat követ
tek. Mindkét táró anyagait 
résmintáztam, a résminták 
elemzési eredményeit a II. és 
a III. táblázatban adom közre. 
(A Klinger-tárót a XX. század
ban először 1975-ben irányí
tásom alatt nyitották ki.) 

Az ércelemzési adatokból 
az Ag mennyisége a legszem
betűnőbb, valószínű, hogy a 
területen a bányászkodást ez 

7. ábra. A Klinger-táró vágatszelvénye. A táró felmérését 
1995-ben a szerző végezte 

Fig. 7 Roadway sections of the Klinger Gallery. The gallery was 
surveyed by the author in 1995 
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Résminta A résminta Cu % Pb% Zn% Fe% S % Au g/t Agg/t Száma Helye 
A résminta Cu % Pb% Zn% Fe% S % Au g/t Agg/t 

1. Irányvágat 8,5 m 2x3x50 0,02 8,30 5,13 6,10 7,32 0,00 77,00 
2. Irányvágat 13,0 m lOx 3x50 0,00 1,72 0,56 5,70 2,28 0,00 62,00 
3. Irányvágat 14,0 m 10x3x50 0,00 4,00 0,50 5,20 2.20 0,00 288,00 
4. Irányvágat 20,0 m 10x3x50 0,02 15.30 4,08 6,70 7,40 0,00 304,00 
5. Irányvágat 23,0 m 1x3x50 0,03 5,08 3,89 14,20 11,42 0,00 130,00 
6. Irányvágat 27,0 m 2x3x50 0,02 11,75 1,99 5,10 5,17 0,00 200,00 
7. Irányvágat 29,0 m 3x3x50 0,02 4,07 1,08 7,10 5,72 0,00 150,00 
8. Irányvágat 32,0 m 10x3x50 0,08 6,35 3,62 10,75 9,05 0,00 187,00 
9. Irányvágat 34,0 m 3x3x50 0,09 6,90 4,43 22,35 18,70 0,00 220,00 
10. Irányvágat 38,0 m 2x3x50 0,11 3,13 5,50 9,30 10,25 0,00 135,00 
11. Irányvágat 40,0 m 2x3x50 0,34 2,63 11,70 18,45 20,80 0,00 216,00 
12. Irányvágat 45,2 m 6x3x50 0,83 13,60 5,94 14,05 16,20 0,00 644,00 
13. Irányvágat 49,0 m 2x3x50 0,03 2,66 1,65 6,60 5,63 
14. Irányvágat 55,0 m 2x3x50 0,08 0,88 0,75 16,00 20,60 0,00 10,70 
15. Irányvágat 59,0 m 2x3x50 0,01 0,37 0,15 5,25 2,28 
16. Irányvágat 62,0 m 2x3x50 0,01 0,54 0,88 5,70 2,47 0,00 134,00 
17. Bal har. vág. 1,0 m 60x3x50 ny. 1,61 1,22 7,10 5,40 0,00 39,00 
18. Bal har. vág. 9,0 m 5x3x50 0,00 1,62 1,22 6,50 5,48 
19. Bal har. vág. 13,0 m 13x3x50 0,00 0,68 0,20 5,10 2,74 0,00 11,50 
Átlagos fémtartalom 0,08 4,79 2,78 9,32 8,48 0,00 175,00 

Megjegyzés: A rés méreténél az első szám az érces „telér" vagy zsinór szélességét, a második szám 
a rés mélységét, a harmadik szám a rés hosszát jelenti. 

Note: At the size of the channel, the first number indicates the width of the ore-bearing "vein" or seam, the 
second number indicates the depth of the channel, the third number indicates the length of the channel. 

III. táblázat. A Klinger-táró résmintáinak ércelemzési eredményei. (Az elemzéseket az OÉÁ Recski 
Rézércművei Laboratóriumában 1976-ban végezték.) 

Table III Ore assay results of the channel samples from the Klinger Gallery. (Assayed by the Laboratory of the 
Recsk Copper Ore Works, 1976.) 

Résminta A résminta 
mérete cm 

C u % 
Pb 
% 

Zn 
% 

Fe 
% 

S 
% 

Aug/t Agg/ t 
Száma Helye 

A résminta 
mérete cm 

C u % 
Pb 
% 

Zn 
% 

Fe 
% 

S 
% 

Aug/t Agg/ t 

1. Irányvágat 8 m 5 x 3 x 5 0 0,02 0,74 0,01 17,0 0,87 - -
2. Irányvágat 14 m 10x3.x50 0,02 0,88 0,56 4,52 2,74 ny. 14,50 
3. Irányvágat 20 m 1 5 x 3 x 5 0 0,00 0,83 0,48 6,96 3,92 0,00 11,60 
4. Irányvágat 23 m 6 x 3 x 5 0 0,00 0,68 0,14 5,70 1,09 - -
5a. Irányvágat 27 m 1 0 x 3 x 5 0 0,00 1,76 1,72 7,65 5,56 0,00 20,70 
5b. Irányvágat 27 m 3 x 3 x 5 0 0,04 0,79 0,08 7,70 1,52 -
6. Irányvágat 31 m 1 0 x 3 x 5 0 0,04 0,33 0,48 4,30 2,61 - -
7. Irányvágat 32 m 1 0 x 3 x 5 0 0,03 1,00 0,41 0,15 6,15 -
8. Irányvágat 34 m 5 x 3 x 5 0 0,00 1,54 1,00 8,05 6,10 0,00 22,50 
9. Irányvágat 37,5 m 1 0 x 3 x 5 0 0,03 0,11 0,21 5,43 1,39 - -
10. Irányvágat 40 m 5 x 3 x 5 0 0,04 1,73 0,15 8,46 6,18 0,10 19,00 
11. Irányvágat 42 m 3 x 3 x 5 0 0,03 2,51 2,85 8,55 7,70 -
12. Irányvágat 47 m 1 0 x 3 x 5 0 0,00 0,15 0,03 4,34 0,35 0,00 1,30 
13. Jobb har. v. 6 m 5 x 3 x 5 0 0,00 0,29 0,04 4,21 2,39 -
14. Jobb har. v. 9 m 1 5 x 3 x 5 0 0,01 0,53 0,16 6,20 1,43 0,10 8,60 
15. Jobb har. v. 21 m 3 x 3 x 5 0 0,00 0,31 0,08 4,75 1,30 - -

Megjegyzés: A rés méreténél az első szám az érces „telér" vagy zsinór szélességét, a második szám 
a rés mélységét, a harmadik szám a rés hosszát jelenti. 

Note: At the size of the channel, the first number indicates the width of the ore-bearing "vein" or seam, the 
second number indicates the depth of the channel, the third number indicates the length of the channel. 

II. táblázat. Az Istenáldás-táró résmintáinak ércelemzési eredményei. (Az elemzéseket az OÉÁ Recski 
Rézércművei Laboratóriumában 1976-ban végezték.) 

Table II Ore assay results of the channel samples from the Istenáldás Gallery. (Assayed by the Laboratory of the 
Recsk Copper Ore Works, 1976.) 
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a magas ezüst tartalom ösztönözte, de az érc csekély mennyisége miatt mind ez 
ideig jelentősebb eredmény nélkül. 

Az Istenáldás-táró és a Klinger-táró ércesedésének tanulmányozása során arra 
a következtetésre jutottam, hogy ez a rózsa-bányai terület első érces fázisának 
felel meg, mivel az ásványparagenezisben csak galenit, szfalerit, pirrhotin, pirit és 
kalkopirit szerepel gélpirit társaságában. Új felismerésem, hogy a galenitben 
zárványként az argentit (akantit) is megjelenik. 

Dél-börzsönyi ércesedési terület 

Nagyirtáspusztai ércesedési terület 
A nagyirtáspusztai ércesedési területen három különböző típusú ércesedést, 

illetve ércindikációt ismerünk (Nagy 1990), de nemesfémeket csak a felszínközei 
teléres ércesedések hordoznak. A terület földtani felépítését és az ércesedéseket 
feltáró objektumokat a 8. ábrán szemléltetem. 

A Bezina-I. táró, amelyet Nagy Géza 1971-ben egy „forrás" helyén - egy régi 
táró nyomán - hajtott ki, 0,5-1,5 m széles, uralkodóan agyagásványos kitöltésű 
télért tárt fel. (9. ábra). A szabálytalan lefutású telér uralkodó csapása É-D-i, feküje 
hidrotermálisán erősen bontott, agyagásványosodott andezit-agglomerátum, 
fedője gyengén bontott piritesedett biotit-amfibolandezit. Vastagsága, csapása- és 
dőlése a megismert 40 m-es szakaszon többször változott (10. ábra). 

A telérkitöltés uralkodó meddőásványai az agyagásványok (szmektit, illit, 
montmorillonit) ebben a teléragyagban feltöredezve 2 -3 cm-es darabokban 

8. ábra. A nagyirtáspusztai ércesedési terület fedetlen földtani térképe. A térképet 1972-ben a szerző 
szerkesztette 

Fig. 8 Uncovered geological map of the ore deposits area at Nagyirtáspuszta. The map was edited by the author 
in 1972 
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fordulnak elő a nemesfém ásvá
nyokat hordozó mangánkarbo
nátok (rodokrozit, kutnahorit, 
mangánankerit stb.). 

Ezek a karbonát törmelékek a 
telérkitöltés 15-20%-át képezik, a 
nemesfémek az OEA Recski Labo
ratóriuma (1972) adatai szerint 
alárendelt szerepűek (IV. táblázat). 

A recski elemzések ellenére, a 
makroszkópos és mikroszkópos 
vizsgálataim alapján úgy ítélem, 
hogy az agyagásványoktól dekan-
tálással nagyon könnyen elkülö
níthető mangánkarbonátok ne
mesfém koncentrációi jelentősek, 
mivel ezek érctartalma uralko-
dóan termésaranyból (elektrum-
ból, arany ezüst ötvözetből) és 
argentitből (akantitból) áll. 

Állításom igazolására álljon itt 
D O B O S I (1981) három termésarany 
szemcse elemzése: 

biotit-amfibolandezit 

andezitaQQlomerátum 

mérési pont 

agyagásványos, érces telér 

I. 2. 3. 
Au 57,3 53,8 46,5 
A R 39,6 42,3 49,4 
Összesen 96,8 96,1 95,9 

9. ábra. A Bezina-I. táró vágatszelvénye. A táró fel
mérését 1971-ben NAGY Géza geológus végezte el 

Fig. 9 Roadway sections of the Bezina-1 Gallery. The gallery 
was surveyed by geologist Géza NAGY in 1971 

(Pontosabb elemzés a szemcsék kis mérete 
és a környező ásványok zavaró hatása 
miatt nem készülhetett.) 

Az argentit (akantit) kémiai összetétele 
Dobosi (1981) vizsgálatai szerint: Ag 
79,40%, Cu: 0,5%, Fe: 0,02%, Bi: 0,10%, Se 
0,20%, As: 0,20%, S: 15,50%. Összesen 

95,47%. (Pontosabb elemzés a szemcsék kis mérete és a környező ásványok 
zavaró hatása miatt nem készülhetett.) 

A teléragyag dekantálása (agyagos frakció leöntése) során visszamaradó pirit 
és markazit szemcsék társaságában gyakran argentopiritet találtam. Véleményem 
szerint a IV. táblázatban bemutatott viszonylag magas Ag koncentrációt az 
argentopirit hordozza. 

A terület reambulációs ércföldtani felvételét 1994-95-ben, egy akkor alakult 
társaság (Lohn Star Kft.) megbízásából 6 k m 2 -es területen elvégeztem. A térké
pezés során a Bezina I. táróban megismert telér tovább kutatására 2 db ferde-
fúrást mélyíttettem (Nb-4/a és Nb-4/b). A fúrásos kutatással egyidőben a 
Bezina-I. táróból származó korábbi résmintákat 1995-ben Körmöcbányán újra 
elemeztettük. Az újravizsgálat eredményeit az alábbiakban mutatom be: 

Sajnálatos módon a Kft. a kutatásokat anyagi okokból félbe hagyta. A két ferde-
fúrás anyagvizsgálatára tudomásom szerint már nem került sor, és a fúrási 
anyagok hollétéről sem tudok. Ezért adatmentési célzattal a fúrásokról készült 
makroszkópos leírásomat függelékben csatolom. (Függelék: A Nb-4/a és Nb-4/b 
ferdefúrások makroszkópos leírása.) 
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IV. táblázat. A Bezina-I. táró résminta elemzési eredményei. (Az elemzéseket az OÉÁ Recski 
Rézércművei Laboratóriumában 1972-ben végezték.) 

Table IV Ore assay results of the channel samples from the Bezina-I Gallery. (Assayed by the Laboratory of the 
Recsk Copper Ore Works, 1972) 

Résminta A résminta 
C u % P b % Z n % 

Fe 
Au g/t A g g / t Száma Helye mérete c m 

C u % P b % Z n % 
% 

Au g/t A g g / t 

1. Jobb 1 -es har, v. 3 m 5 x 1 0 x 1 2 0 0,0 0,0 0 ,29 6,58 0,1 0,0 
2. Irány vágat 33 m 5 х 1 0 х 80 0 ,0 0,0 0 ,64 5 ,15 0,2 6 4 , 2 
3. Irányvágat 35 m 5 х 1 0 х 9 0 0,0 0 ,0 0 ,94 5 ,19 0,1 10,0 
4. Irányvágat 37 m 5 x l 0 x 85 0,0 0 ,0 0 ,84 4 ,93 0 ,05 2 ,80 
5a. Irányvágat 41 m 5 x 1 0 x 1 0 0 0,0 0,0 0,21 4 ,85 0 ,0 0,0 
5b. Irányvágat 43 m 5 x 1 0 x 1 0 0 0,0 0,0 0 ,26 10,3 0 ,0 0,0 
6. Irányvágat 4 9 m 5 x l 0 x 80 0,0 0,0 0,21 6 ,49 0,0 0,0 
7. Irányvágat 51 m 5 x l 0 x 90 0,0 0,0 0 ,49 4 , 1 9 0,0 0 ,0 
8. Irányvágat 61 m 5 x l 0 x 60 0,0 0,0 0 ,26 5 ,53 0,0 0 ,0 

Megjegyzés: A rés méreténél az első szám az érces „telér" vagy zsinór szélességét, a második szám 
a rés mélységét, a harmadik szám a rés hosszát jelenti. Elemzők: Osús, I. és MICHALKA, J. az 
elemzéseket hitelesítette: Ing. Anna RYSOVÁ 

Note: At the size of the channel, the first number indicates the width of the ore-bearing "vein" or seam, the 
second number indicates the depth of the channel, the third number indicates the length of the channel. 

10. ábra. A Bezina-I. táró vágat- és vájvég szelvényei. A szelvényeket 1971-ben a szerző készítette el 

Fig. 10 Roadway and roadhead sections of the Bezina-I Gallery. The sections were made by the author in 1971 
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A Bezina-I. táró agyagásványos 
(szmektites) telérkitöltéséhez hasonló 
anyagokat ismertünk fel az 
Alamizsna-táró kibontásakor az akna 
pillérében (11. ábra). Itt a nemesfém 
tartalom az előzőnél jóval magasabb 
lehetett, mert a télért a talajvízszinttől 
a felszínig a XVIII. században 
lefejtették. 

Ugyancsak számos hasonló télért, 
illetve telérrajt ismertünk meg a 
Nagybörzsöny Nb-4, - 5 , - 6 , - 7 és -7 /a jelű fúrásokban. Ezért a nagyirtáspusztai 
felszínközeli teléres ércesedések továbbkutatását műrevaló nemesfém tartalom 

Résminták Au g/t Agg/t 
1. 271,50 210,60 
2 362,80 254,00 
3. 258,00 196,80 
4. 451,00 280,60 
5. 397,70 240,65 
6. 270,10 194,15 
7. 368,55 246,05 
8. 397,70 251,30 
9. 343,05 220,80 
10. 493,50 278,50 
11. 365,90 233,25 
12. 559,45 334,20 

11. ábra. Az Alamizsna táró vágatszelvényei. A szelvényeket 1971-ben a szerző készítette el 

Fig. 11 Roadway sections of the Alamizsna Gallery. The sections were made by the author in 1971 
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reményében a jövőben - a védett természetvédelmi terület ellenére is -
feltétlenül indokoltnak tartom, és a vállalkozói szféra figyelmébe ajánlom! 

Szokolya-királyréti vasércesedés területe 

A királyréti ún. lukácsszállási tárók hányóján limonitos-, hematitos homokkő 
darabokat gyűjtöttem. Ercmikroszkóp alatt az ezekből készült preparátumokban 
több törmelékes eredetű - torlat jellegű - arany szemcsét találtam. Úgy gon
dolom, hogy ezen a területen a vulkanoszediment képződményeket arany-
ércesedés reményében a jövőben célszerű lenne megvizsgálni. 
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Függelék - Appendix 

A IS agybörzsöny 4/a ferdefúrás rétegsorának makroszkópos leírása1 -
Macroscopic description of the sequence of deflected drilling Nagybörzsöny 4/a 

Rétegsor: 
0,0-2,8 m Kőzettörmelékes barna erdei talaj. Ezt a szakaszt a dózerút építése 

során átmozgatták. 
2 , 8 ^ , 4 m Erősen limonitosodott andezittörmeléket tartalmazó, löszös barna erdei 

talaj. (Ez a szakasz már zavartalannak látszik.) 
4 ,4-5,0 mFellazult limonitosodott andezit. 
5 ,0-18,0 m Litoklázisokkal sűrún átjárt limonitosodott bontott andezit. 
18,0-24,7 m Erősen feltöredezett limonitosodott andezit. (Milonitosodott zóna.) 
24 ,7 -31 ,2 m Kristályos pala zárványos, agyagásványosan bontott, pirit- és 

kalciteres szürke színű andezit. 
31 ,2-32,2 m Piritesedett, agyagásványosodott milonitos zóna. (Érces telér!) 
32 ,2-33,0 m Agyagásványosan bontott milonitos zóna. 
33 ,0 -55 ,5 m Agyagásványosan bontott, kristályospala zárványos, gránátos 

zöldesszürke színű andezit. Az összletben gyakoriak a 10-20 cm-es milonitos 
zónák. 

38,7-39,0 m között egy 30 cm-es pirites agyagásványos zsinór van. 
44 ,1-47,7 m között a kőzet sötétebb szürke, fényes csúszási felületekkel sűrűn 

átjárt, erősen tektonizált. A csúszási lapokat fekete színű agyagásvány kérgezi. 
47 ,7-51 ,8 m között a kőzet autigén breccsa. 
55 ,5-79,3 m Erősen bontott, agyagásványosodott dácittufa. 

Közben: 
55,5-56,0 m között erősen zúzott zóna, 

1 (A fúrást a szerző tűzte ki, a fúrási pont geodéziai bemérése elmaradt, ezért a fúráspontot a 6. 
ábrán bejelöltem !) 

A ferdefúrás iránya: 62°, a fúrás dőlése a függőlegestől: 22,7° 
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64,3-64,7 m között dúsan piritesedett, agyagásványosodott milonitosodott zóna 
(Telér, érces zsinór!), 

69,0-69,3 m között agyagásványosan bontott milonitos zóna, 
77,8-78,3 m között gyengén ércesedett agyagásványos, dácittufa törmelékes telér! 
78,3-79,3 m között Fekete színú agyagásványos érces telér! 
79,3-100,3 m Pirit- és kalciteres zöldesszürke színű andezitagglomerátum. 
Talp: 100,3 m 

A Nagybörzsöny^/b ferdefúrás rétegsorának makroszkópos leírása2 -
Macroscopic description of the sequence of deflected drilling Nagybörzsöny-4/b 

Rétegsor: 
0,0^4,0 m Athalmozott barna erdei talaj. (Ez a Szarvaskői-dózerút szegélye.) 
4 ,0-22,3 m Erősen bontott, limonitosodott andezit. 

Az oxidációs és cementációs zóna határa 16,15 m-nél látszik. 
16,15 m alatt az andezit agyagásványosan bontott, zöldesszürke színű, 

zöldkövesedett andezit. A kőzet nyílt repedésekkel sűrűn átjárt! 
22 ,3-22,9 m Erősen zúzott agyagásványos zóna. Telér! Az agyagban hintetten 

pirit, kalkopirit, arany és argentit ismerhető fel. 
22,9-58,0 m Erősen repedezett, pirit és szfalerit erekkel sűrűn átjárt zöld

kövesedett andezit, több helyen 10-20 cm-es milonitosodott zónákkal. A 
milonitos zónák nem cementálódtak, a felaprózott darabok erősebben 
agyagásványosodtak. 

58,0-67,9 m Kifakult, feltöredezett, gyengén pirites, sok apró milonitos zónával 
átjárt andezit-lávaagglomerátum. 

67,9-89,9 m Vékony karbonát és pirit erekkel sűrűn átjárt agyagásványosan 
bontott andezitagglomerátum, amelyben gyakoriak a 10-15 cm-es agyag
ásványosodott és piritesedett érkitöltések. Az összletben több agyagásványos 
kitöltésű telér illetve telérraj van. Ezek: 67,9-68,9 m, 68,9-69,7 m, 69,9-70,3 m 
70,4-70 ,9 m, 76,4-77,2 m, 78,0-79,0 m és 87,5-89,9 m között találhatók. 
Anyagukban makroszkóposán főleg pirit és szfalerit ismerhető fel. 

89,9-105,3 m Zöldkövesedett, piriteres andezit-lávaagglomerátum. Az összletben 
helyenként 5 Ft-os nagyságú fekete színű szfalerit pecsétek láthatók. 

Talp: 105,3 m 

Megjegyzés: Mind két fúrást 100%-os magkihozatallal mélyítették. Sajnálatos 
hogy az érces szakaszokból anyagvizsgálatok nem történtek! 

2 A fúrást a Nagybörzsöny-4/a fúrással azonos pontból más irányban mélyítették! A ferde fúrás 
iránya: 30°, a fúrás dőlése a függőlegestől: 25° 
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Tábla magyarázat -Explanation of Plates 

I. tábla - Plate I 

1. Ércmikroszkópos felvétel. II N. 250-szeres nagyítás. Alsó Rózsa-táró, Akna tér. Arzenopirit 
(FeAsS) zárványaként: bizmutin (Bi 2 S 3 ) , termésarany (Au), és termésbizmut (Bi). 
Ore microscopic shot. II N. Magnified 250 times. Lower Rózsa Gallery, Akna Square. As inclusion of 
arsenopyrite (FeAsS): bismuthine ( B 1 2 S 3 ) , native gold (Au) and bismuth (Bi) 

2. Ércmikroszkópos felvétel. II N. 250-szeres nagyítás. Nagybörzsöny-17 fúrás 179,8 m 
Arzenopirit (FeAsS) zárványaként: termésbizmut (Bi), termésarany (Au), és egy új ásvány 
(Au(Bi,Pb) 5S 6) 
Ore microscopic shot. Il N. Magnified 250 times. Borehole Nagybörzsöny-17, 179.8 m. As inclusion of 
arsenopyrite (FeAsS): bismuth (Bi), native gold (Au) and a new mineral (Au(Bi,Pb)5S6) 

II. tábla - Plate II 

1. Ércmikroszkópos felvétel. II N. 250-szeres nagyítás. Nagybörzsöny-17 fúrás 179,8 m 
Arzenopirit (FeAsS) zárványaként: bizmutin (BÍ2S3), termésbizmut (Bi), és egy új ásvány 
(Au(Bi,Pb) 5S 6). 
Ore microscopic shot. II N. Magnified 250 times. Borehole Nagybörzsöny-17,179.8 m. As inclusion of 
arsenopyrite (FeAsS): bismuthine (Bi2S3), bismuth (Bi) and a new mineral (Au(Bi,Pb)5S6) 

2. Ércmikroszkópos felvétel. II N. 250-szeres nagyítás. Nagybörzsöny-10 fúrás 148,8 m 
Arzenopirit zárványaként termésarany (Au) és termésbizmut (Bi). 
Ore microscopic shot. II N. Magnified 250 times. Borehole Nagybörzsöny-10, 148.8 m. As inclusion of 
arsenopyrite (FeAsS): native gold (Au) and bismuth (Bi) 
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