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2.sz. ábra
A rózsa-bányai aranytartalmú “breccia pipe” anyaga

kenység ellátása a szerző feladata volt. Az Alsó-Rózsa-táró

A korábbi, nyomtatásban megjelent tanulmányaimra újranyitásával (l.sz.ábra) kettős célt igyekeztem elérni.
való hivatkozással, 1989-ben a Magyar Nemzeti bank
Egyrészt az általam korábban felismert (Nagy B. 1983)
alelnökénél egy külföldi vállalkozó érdeklődött a börzsöny- “breccsa pipe” kitöltésének ( 2 ,sz,ábra) aranytartalmát át
hegységi aranyércesedések kutatási, illetve bányászati lehe lagminták alapján szerettem volna meghatározni. Másrészt
tőségeiről. Ezt követően megbízást kaptam a Magyar Nem bányabeli ferde fúrásokkal kívántam a “breccsa pipe”-t
lehatárolni (3.sz.ábra). Az 1991 telén és kora
tavaszán elvégzett bányabeli munkákkal
mindkét célkitűzést elértük.
Az 5 db bányabeli ferde fúrással sikerült a
“breccsa pipe” lehatárolása (4-5 sz.ábra).
Az érces breccsás kőzetből vett szükségsze
rűen nagytömegű (80-100 kg) résminták homogenizálása csak nehezen volt megvalósít
ható. Továbbá akkor megoldhatatlan problé
mát jelentett ezeknek a résmintáknak a hazai
nemesfém elemzése.
A nemesfém elemzések megszervezésének
kezdetén az Alsó-Rózsa-táró hányójárói kézzel
válogattam 3-5 kg-os tömegű dúsércet. Ezeket
homogenizáltattam, majd a homogenizált
anyagokat négy laboratóriumban megelemeztettem. A kapott eredmények rendkívül lehan
golok voltak ( 1 . sz. táblázat).
Világossá vált, hogy a bányabeli anyagok
vizsgálatát Magyarországon hiteltérdemlően
elemeztetni nem lehet. Ezért a résminták
l.sz. ábra
anyagait Kanadában, és Finnországban vizs
Az újranyitott Alsó-Rózsa-táró bejárata 1991 kora tavaszán
gáltattuk. Az egymástól távollévő, de nemes
zeti Bank Emissziós Főosztályától az érckutatási lehetősé fémércek elemzésében gyakorlott laboratóriumok ered
gek felvázolására. Az elkészített javaslatban az Alsó-Rózsa- ményei a tized g/t-ban is azonosak voltak.
A bányabeli fúrások anyagainak külföldi elemzésére saj
táró újranyitását és bányabeli fúrások kivitelezését java
soltam. Az MNB vezetése a javaslattal egyetértett. A szüksé nos nem került sor. A kapott nagyszámú új eredmény és a
ges szakhatósági engedélyek beszerzése után, ami még az korábbi kutatások során nyert nemesfémelemzések alap
MNB-nek is több mint egy évébe került -1991. január 7 - én ján meghatároztam a “breccsa pipe” átlagos arany tartal
kezdődött meg az Alsó-Rózsa-táró újranyitása. A munká mát, továbbá kijelöltem a testen belüli műrevaló szaka
latok elvégzésével az MNB a Magyar Állami Földtani szokat. Az elvégzett munkáról zárójelentést készítettem,
Intézetet bízta meg. A MÁFI a bányászati munkák elvégzését amelyet átadtam a megbízónak.
Az MNB a kutatási eredmények alapján a területen
az Aknamélyítő Vállalat Dorogi Üzemegységétől -, a bánya
bányatelket fektetett.
beli fúrásokat pedig a ROTAQUA Kft-től rendelte meg.
A szakmai munkák irányítása és a műszaki ellenőri tevé
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lyített Nagybörzsöny-7 és 7/a sz. szerkezetkutató fúrásban,
továbbá több térképező fúrásban ugyanazokat az agyag
ásványos érces teléreket harántoltuk, amelyeket az Alamizs
na-táró- és Bezina I.sz. táró kinyitásakor megismertünk.
A teléreket az 1970-es években résmintáztuk. A mintákat
az OÉÁ Recski Rézércművei Laboratóriumában vizsgáltat
tuk, de azokból akkor csak nagyon lehangoló nemesfém
adatokat kaptunk. Az 1980-as évek elején dolgoztam fel a
nagybörzsönyi ércbányászat és érckutatás történetét
(Nagy B. 1984). A Selmecbányán megtalált írásos és térké
peken rögzített emlékek hívták fel arra a figyelmem, hogy
ezen a vidéken a XVIII. században gazdag ezüstérceket
bányásztak. Ezt követően a korábban begyűjtött anyagaim
alapján ásványtani szempontból újravizsgáltam a terület
ércesedését. Meglepetten tapasztaltam a gyakori ezüst
ásványok mellett a term ésarany (elektrum ) jelentősnek
látszó mennyiségét. Eredményeimet egy “kis monog
ráfiában” adtam közre (Nagy B. 1990). A terület további
érckutatására 1985-ben -külföldi tőke bevonásával- létre
jött a Lohn Star Kft. Jelenleg ennek a társaságnak van a
területre kutatási jogosítványa. A korábbi résminta sorozat
maradék anyagából Szlovákiában, Körmöcbányán tű z i
módszerrel nemesfém elemzések készültek. A 12 db min
tából kapott eredmények valószínűtlenül nagy arany kon
centrációkat mutatnak. Ezek kontrollálása egyelőre anyag
hiány miatt nem történhetett meg. A telérek megkutatásá
ra ferde fúrásokat terveztek. Eddig két fúrás kivitelezése
történt meg. Ezek anyagainak vizsgálata külföldi laborató
riumokban most van folyamatban.
Nb-10sz.fúrás

3.sz. ábra
Bányabeli ferde fúrás a Rózsa-akna pillérében

A Rózsa aknai “breccia pipe” helyzete a bányabeli fúrások
alapján DNy-ÉK M= 1:500
I. sz Labor
1991.1П. 1991. VI.
Au
23,0

Ag

Дм

A Rózsa aknai “breccia p ip e” helyzete a bányabeli fúrások
alapján ÉNy-DK M= 1:500

II. sz. Labor

Ag

Au

Au

474,0

17,43

III. sz. Labor

Ag

Ag

17,45

304,20

312,10

356,0

18,3

2,2

45,4

21,5

79,0

28,75

29,97

51,24

3,5

130,0

83,9

160,0

64,38

64,09

79,80

7,4

67,0

27,1

72,0

38,92

37,27

6,8

45,0

7,5

51,0

16,55

15,83

Au

Ág

6,0

387,0

52,74

5,3

85,37

47,2

36,14

37,70

27,57

29,38

IV. sz. labor

Au

Ag

8,2

24,0

89,0

16,1

44,0

93,9

59,2

84,0

7.7

149,6

25,9

56,3

3,6

111,6

4,7

28,1

l.sz. táblázat
Az Alsó -Rózsa-táró hányájáról kézzel válogatott érces anyagok nemesfém elemzési g/t-ban

iN a ey írtá sp u szta i é r c e se c lé si terü lei
FEIHASZNÁIT IRODALOM

A MÁFI Börzsöny-hegységi földtani térképezési prog
ramja keretében 1971-72-ben térképeztem l:10000-es mé
retarányban a területen. Nagy G. 1968-ban szelvény menti
geokémiai vizsgálatokat végzett. Munkája során néhány ré
gi bányászati objektumot ismert fel. Ezek közül 1971-ben,
illetve 1972-ben kinyittattam a Bezina I.sz. és az Alamizsna
tárókat. Ekkor volt módom a tárók által feltárt telérek anya
gait mintázni, és először vizsgálni. A Bezina völgyben lemé-
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