A Gyöngyösoroszi környéki
_____ ércbányászat________
Egy ércelőfordulás még a bányászat megkezdése
előtt is hat a környezetre, mert a felszínre kibúvó érces
telérek mállása keletkezésük óta folyamatos. Az érces
terület kutatását a talajból vett minták fém ion kon
centrációjának kiugróan magas értékei alapján ter
vezik, de a fémionok jelenléte megmutatkozik a nö
vényzet különleges elszíneződésén is. Egyes fémionok
néhány száz méter mélységből is felmigrálnak.
Az ércbányászat velejárói a meddő-, érces- és iszaphányók, a bányából kifolyó víz, egyes esetekben a bá
nyán áthúzó és gázokkal szennyezett levegő. Nem vitás,
hogy ércet kitermelni csak ott lehet, ahol van. A Mátra
Ny-i oldala egy 13 km átmérőjű vulkáni kaldera megma
radt része - a másik része lezökkent a mélybe. A Mát
rában nincs olyan 10 km2-nyi terület, ahol valamilyen
ércesedés nyomai ne lennének felismerhetők. Az erdei
utak bevágásaiból, a kőbányákból oxidációtól mentes
ércásványszemek a jelenkorban is előkerülnek. Azt, hogy
az ércesedés környezetének mi a természet adta nehéz
fém terhelése csak a bányászat méri az előzetes kutatás
alkalmával.
Gyöngyösoroszi környezetének szennyezettségével
kapcsolatban sokan végeztek vizsgálatokat. Vizsgálták
azt is, hogy melyik növény milyen mértékben gyűjti
magába a nehézfém-ionokat. A vadon élő növényekben
nem találtak kiemelkedő fém ion koncentrációt. A 2.
táblázat adatai szerint a Toka patak környezetében, de
Gyöngyösoroszi községben és Gyöngyös alatt is könynyű olyan száz évesnél is idősebb érces anyagot találni,
aminek fémtartalma nagyobb is lehet, mint az 19551985-ben kibányászott ércé.
A jelenlegi helyzet megítéléséhez röviden át kell te
kinteni a környék ércbányászatának történetét is.
Gyöngyösoroszi környezetében az ércbányászatnak
már a 14. századtól van tárgyi emléke. A középkorban
főleg aranyat kutattak és termeltek. A középkori mátrai
bányászatra írásos anyag nincs. 1767-1769 között
Gyöngyösorosziban Aranybánya-hegynek nevezik az
akkor beinduló bányahelyet, valószínű tehát, hogy
ezen a helyen korábban is bányásztak aranyércet (2).
A bányabércen levő ún. Vizeslyuk-táró bejárati szaka
sza a mai napig az eredeti vésett, középkori szelvény
ben áll, majd azt a 10 m-től egy későbbi művelés során
2x1 m-es szelvénnyel és robbantásos jövesztéssel haj
tották tovább.
Az aranytermelés középkori bányahelye Gorové egri
történetíró szerint Gyöngyösoroszi volt. Borsiczky Já
nos magyar kamarai alkalmazott 1688. július 15-én azt
jelenti, hogy Pásztón járt és ezüst- és sóbányahelyeket
mutattak neki (2). Az Ólomtető keleti oldalán fakadó
Zám patak nyugati mellékágát Sóbánya pataknak hívják.
A területen a 18-19- században többen bányászkodtak, pl. Fazola Henrik és báró Orczy József.
Gyöngyösoroszi környezetében az 1. táblázat szerint
38 tárót, aknát nyitottak (6). A Gyöngyösoroszi terü
leten a II. világháború előtti idők legjelentősebb mun
kálatait 1926-31-ben az Urikány-Zsilvölgyi Magyar K ő
szénbánya Részvénytársaság végeztette. 1926-1931-ben
Érckutatási Kirendeltséget létesítettek Gyöngyös szék
hellyel, és vezetésével Glück Zoltán bányamérnököt
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bízták meg (3).
Akutatási terület (1. ábra) központjában levő Károly
táró újranyitását az Rt 1926. december 2-án kezdte
meg. Kutatási területüket az 1. ábra és az 1. táblázat
szemlélteti. 1931. március végén összesen 1200 m-nyi
volt a kihajtott telérvágat, a kitermelt ércmennyiség
12 kt volt.
Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt 1936ban ajánlatot tett az Iparügyi Minisztériumnak a bánya
eladására. A bánya feltárt és lehetséges ércvagyonának
megállapítására Rozlozsnik Pál kapott megbízatást, aki
szerint (7 ) az összes nyersérckészlet 208 412 tonna,
amihez még 72 8900 tonna 4% fémtartalom feletti le
hetséges érckészletet számított ki.
Az Iparügyi Minisztérium előterjesztésére a Minisz
tertanács 1945. június 27-én elfogadta a gyöngyöso
roszi ércbánya m egvételére vonatkozó javaslatot, és
így az 550 000 pengő vételárért egy évvel a bányák álla
mosítása előtt állami kézbe került.
A nagy fejlesztési elképzelések időszakában az ország
"a vas és acél országa" jelzőt vette fel és lehetőleg min
den fém ből önellátásra kellett berendezkedni. A Gaz
dasági Bizottság még 1948 végén határozatot hozott az
ércbányászat fejlesztésére és 1949. január 1-vel megala
kult az Ércbányászati Nem zeti Vállalat, mely 3 éves
tervébe beiktatta Gyöngyösoroszi megkutatását is.
A Magyar Tudományos Akadémia egy szűkebb bi
zottsága első lépcsőben csak 250 t/nap feldolgozó-ké
pességű ércelőkészítő üzemet javasolt létesíteni. De
1951-ben a szakértők a reménybeli készletek alapján
500 t/nap érctermelést tartottak optimális termelési
kapacitásnak.
A gyöngyösoroszi kutatások kivitelezésére 1949-ben
Gyöngyösorosziban a kijelölt altáró környezetében ku
tatóüzemet hoztak létre.
A bányászat fejlesztésére 1952. április 1-én létrehoz
ták a Gyöngyösi Ércbánya Vállalatot, gyöngyösi szék
hellyel. A m egfelelő szálláshely és az út hiánya miatt a
környező falvakból csak végszükségben jelentkeztek
munkára. Szakmunkásokat főleg Recskről és Rudabányáról kellett áthelyezni 3-6 hónapos kiküldetéssel.
A gyöngyösoroszi bányászok tanítómesterei a recski
bányászok voltak.
Az altáró tárta fel a Malombérc-, Kiskút II. (Beszekunyhó)-, Pelyhes-teléreket és harántolta a Bányabérctelért. Az altáróból több főszállító keresztvágatot és kutató
keresztvágatot indítottak, mint (1. ábra) Szákacsurgó,
Péter-Pál- és a Bükkszéli harántokat és a mátraszentimrei
főkeresztvágatot, 1962-1965 években. A telérek megis
meréséhez tartozott a két szintet összekötő feltörések ki
hajtása is. Mind a bánya, mind az ércelőkészítő üzem ter
melőképességének kifejlesztése három lépcsőben történt:
- az elsőben 250 t/nap, 75 kt/év (heti 6 napos üzem)
1952-1962-ben
- a másodikban 500 t/nap 150 kt/év (heti 6 napos
üzem) 1962-1967-ben
- a harmadikban 700 t/nap, 210 kt/év (folyamatos
üzem) 1968-1984-ben
Az érckutatás és feltárás 1949-től az 1985. évi be
zárásig folyamatos volt.
A bányaüzem feltárásával m egkezdődött az ércelő
készítő üzem telepítésének előkészítése is (2. ábra).
Az ércelőkészítő üzem technológiai folyamatát négy
fő részre - szárazaprítás, nedvesőrlés, szelektív flotálás,
szűrés-készletezés-re - osztották és a szárazaprítás után
is biztosítottak mintegy 2-3 napos aprítottérc-készletezési lehetőséget.
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1. T á b lá z a t G y ö n g y ö s o ro s z i k örn y ezetében lé te s ü lt tá ró k , a k n á k , le jta k n á k

+ + A későb b i k ih a jtá s o k k a l. R észb en fe ld o lg o z v a * ta rta lm a z z a az a ltá r ó n k is z á llíto tt összes é rc + m e d d ő v á g a to t
* * érc, b eép ítve a 2. tá b lá z a tb a is.

Az ércelőkészítő beindulásához nélkülözhetetlen
volt a bányához vezető 600 mm nyomtávú kisvasút,
építését a beruházó vállalat kellett befejezze (2. ábra).
Minden ércelőkészítő üzem, amelyik flotációs eljá
rással működik a feldolgozott ércre 4-5 m3/t vizet hasz
nál fel, ami Gyöngyösorosziban 2-3 m3/min vízigényt
jelentett. Ennek kielégítésére völgyzáró gát látszott jó
nak, aminek építését 1952-ben el is kezdték, de 1953ban nyolc évre leállították. A 300 000 m3 tározására al
kalmas létesítmény 1962-1966 között részben bánya
meddőből épült.
Az ércelőkészítő üzem építésénél a hegyoldalban
épülő létesítmények anyagellátását az építmények
súlyvonalán végighaladó kábeldaruval biztosították,
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amit először használtak az országban.
A mátraszentimrei aknát az Aknamélyítő Vállalat mé
lyítette 1963-1966-ban. Az akna +656 tszfm-es felső- és
a Károly-akna +100 tszfm-es legalsó szintjével a Gyön
gyösoroszi bánya teljes feltárt mélysége 556 m. A mát
raszentimrei aknával feltárt érc művelésbe vonása
akkor lett időszerű, amikor a pátkai bánya kimerülése
miatt az ott kieső termelést - kihasználva az ércelő
készítő üzem 210 kt/év-re meghatározott kapacitást Gyöngyösoroszinak kellett átvenni.
A gyöngyösoroszi ólom-cinkérc bánya művelési
rendszere termelés közben alakult ki. A bánya létesíté
sekor csak érctárolós fejtésmódra számoltunk.
A bányában fakadó víz fokozatosan savanyodott, ami
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a mátraszentimrei-telér művelésbe vonásakor felgyor
sult, a bányavíz Pb, Zn és Cd tartalma a megengedett
sokszorosát meghaladta. Már a bánya megszüntetése
kor létezett olyan eljárás, amivel az egyébként kis Zn és
Cd koncentrációt fel lehetett volna dúsítani annyira,
hogy az oldatból hasznosítható Zn és Cd sót lehetett
volna szelektíven kicsapatni, vagy elektrolízissel ki
nyerni. A bányavíz semlegesítésére 1980-81-ben az
altáró előtt egy automatikus mésztej-adagpló üzem lé
tesült. A kiülepedett csapadékot egy - a Bence patak
völgyben erre a célra létesített - "ideiglenes" veszélyes
hulladék tározóban helyezték el. A létesítmény költ
sége akkor 52 MFt volt.
Ez a tározó reális élettartamának közepén tart. Ter
vezési hiba miatt igen nagy esőzés esetében a gát ál
lagának biztonsága kérdéses.
A földalatti bányászat akkor kezd hatni a kör
nyezetre, amikor a bányaművelés terméke kikerül a
föld alól. A termék lehet egyik esetben meddő vagy
nem műrevaló érc, ami meddőhányóra kerül, másik
esetben érc, ami érceshányóra vagy a feldolgozó
ércelőkészítő üzembe kerül. Az ércelőkészítő üzem
hasznos dúsított terméke kohóba, a meddője meddőiszaphányóra kerül. Gyöngyösorosziban a nehézszuszpenziós elválasztásnak volt egy 8-30 mm szemnagyságú
nehézszuszpenziós meddő terméke is (2. táblázat),
mely hányóra került. A középkori ércfeldolgozás
módjáról nincs adat. Az is lehet, hogy a Marsigli 1700ban megjelent leírásában szereplő legtisztább arany,
amit szerinte Pásztó körül (ide tartozott a NyugatMátra is) termeltek, patakmederből származott. A 18.
században Gyöngyösoroszi környékén az ércet kézi
válogatással "dúsíthatták" és csak a legjavát termelték ki
a bányából. A 19- század közepétől már nyilas zúzóval
aprították és széreken dúsították az ércet, melynek csak
mintegy 6-7%-át szállították a kohóba.
A múlt században csak a Pb és Cu tartalmú ásványok
számítottak hasznosnak. Gyöngyösorosziban akkor
csak a galenitet nyerték ki, a szfalerit a patakba
("vadárba") került. A galenit is csak 60-70%-ban haszno
sult (2. táblázat). A 2. táblázatban megkíséreltük meg
határozni a különböző időszakok termelését. A kohóba
el nem szállított érc vagy a hányóra, vagy a patakba
* G á tsza k a d á s ok és m e g h ib á s o d á s o k a lk a lm á v a l
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Központi telércsoport: 1. Aranybányaérc I.; 2. Aranybányaérc II.;
3. Aranybányaérc É.; 4. Arany Péter; 5. Béke; 6. Bikkszél;
7. Bikkszél Aranybánya b.; 8. Hidegkút I.; 9. Hidegkút II.;
10. Jávoroskút ;11. Károly; 12. Kiskút; 13. Malombérc I.;
14. Malombér II.; 15. Malombérc III.;
16. Péter-Pál; 17. Szákacsurgó; 18. Új Károly; 19. 1600-as;
D éli csoport a 2. ábrán: 20. Vereskői; 21. Harsas;
Nyugati csoport: 22. István; 23. Katalin;
24. Kistölgyesbérc; 25. Nagytölgyesbérc;
Északi, ÉK-csoport: 26. Bányabérc I.; 27. Bányabérc II.;
28. Béla; 29. Gublaháza; 30. Pelyhes; 31. Mátraszentimre

(vadárba) került. Az érc-előkészítési meddőzagy a falu
alatti lapályos részeken lerakodott.
A bánya körzetében ismert érces-, meddő- és iszaphányók helyét a 2 és 3. ábra szemlélteti.
Az altáró előtti hányó részben elzárta a Kocsmagödör
völgyet, ami miatt az 1953. évi nagy esőzés a hányó egy
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részét elmosta. Sok érc került a bányából az ércelő
készítőhöz szállító kisvasút mellé a felborult csillékből,
és a fogadó állomásra. Kész színpor került a színportárolókból az ércelőkészítő üzem udvarára. Voltak
üzemzavarok a meddőiszap-hányón is. Ezen üzemza
varok alkalmával a Száraz-völgybe illetve a Toka-patak
ba került fémtartalmú anyag mennyiségét a 2. táblázat
szemlélteti.
A víz a nehezebb ásványszemeket az áramlási vi
szonyainak m egfelelve átrendezi. így kerülhetett érces
anyag 60 cm-re a felszín alá a Toka patak jobb oldalán a
Gyöngyös alatti területre.
A bánya az ércelőkészítő üzem vízellátása minőségé
nek átlagosítása, és a mindenkori szükséges víz biz
tosítása miatt építette saját céljára a Toka patakon a
völgyzáró gátat, és eléje a hordalékfogó gátat (2. ábra).
A víztározóba a bányavíz elsavanyodása miatt sok időközben kicsapódott- nehézfémsó került, a tó be
folyási oldalára és a mederfenékbe. Igen nagy esőzés
kor a tározó vize felkavarodik. A hordalékfogó 20 év
alatt megtelt. Feltöltődéséhez, mim ahogy a víztározó
befolyási oldalának telítődéséhez, a nád is hozzájárult.
Mind a hordalékfogó, mind a főtározóba leülepedett
iszap nehézfémion tartalma vízben igen nehezen ol
dódó vegyület formájában van jelen. A felettük lévő víz
oldott nehézfémet csak a megadott határok alatt tartal
maz.
A táblázatok alapján nem vitás, hogy Gyöngyösoroszi
környezetében sok nehézfém tartalmú hordalék ra
kódott le, melynek egy részét elvitte a víz a Zagyvába és
a Tiszába, ahol erősen felhígulva bajt nem okozhatott,
más része lerakódva a talajfelszín alatt van. Nagyon sok
nehézfém került be a környék falusi hágainak udva
raira. Az ércelőkészítés során képződött 650 kt nehézszuszpenziós meddő egy részét az udvarok, terek fel
töltéséhez vitték Gyöngyösoroszi községbe, de még
Debrecen környékére is.
A bányaművelésnél a galenitet, a szfaleritet, a kalkopiritet, és általában a szulfidokat közvetlenül nem
tekintik m érgező vagy egészségkárosodást okozó
anyagnak. A piritbomlásból származó kénsav és kénes
sav a galenitet és egyéb ólmot is tartalmazó ásványt
csak kis mértékben bontja el, de az így képződött
PbS04 nagy része ki is csapódik, mert az a vízben alig
oldódik. Ez a lebontási folyamat évmilliók óta tart.
Gyöngyösoroszi és Gyöngyös talajának fémterhelését
azonban növelte a házépítésnél tiltásunk ellenére hasz
nált meddőiszap = homok-része, valamint a bányából
"bányavirágaként hazavitt, összetört és elszórt érctör
melék.
Gyöngyösoroszi az ásványgyűjtők előtti nemzetközi
tekintélyét a szép fennőtt kalcitkirályaival szerezte.
A meddőiszaphányókban maradt szulfidok, ha - főleg a
fémbántó baktériumok (Thyobacillus ferrooxidáns)
hatására bomlani kezdenek, először a kalcitot támadják
meg. A képződött savakat semlegesíti a kalcit. Az érc
előkészítő üzemből a feldolgozás után 8-9 pH-val került
ki a meddő zagy. Az érceshányók még azokon a helye
ken is nehezen adják le nehézfém-tartalmukat, ahol
kevesebb a kalcit, mint esetünkben, és savanyú közeg
ben flótáinak. Ez az oka annak, hogy az 50-100 évvel
ezelőtt képződött érceshányókat-meddőhányókat vi
lágszerte keresik, és azokat újra feldolgozzák, és ki
nyerik belőlük az ércet. Néhány év múlva talán a Gyön
gyösoroszi hányok is megérnek arra, hogy újra feldol
gozzák azokat. A 2. táblázatból kitűnik, hogy a terület
fémszenynyezéseinek legnagyobb részét a több mint
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100 évvel ezelőtti bányászat okozta.
A fent említetteket támasztja alá az is, hogy az évmil
liókkal ezelőtt létrejött érctestek felszínre kibúvó
részein az oxidációs öv nehézszínesfém-ásványai ma is
megtalálhatóak. A gyöngyössolymosi Asztagkő környé
kén például higanyérc, a cinnabarit (HgS) valamint az
antimonérc, az antimonit (Sb2S3)ma is a felszínen sza
badon található.
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Baranyi István: A földtani tudományok rövid fejlődéstörténete az ókortól napjainkig. (Viszockij B.P. A földtani tudományok módszer
tanának és történetének problémái című mű, Moszkva Nyedra 1977 felhasználásával) Szeged M T A 1997.

Аг M T A Szegedi Akadémiai Bizottságának kiadásában dr. Szederkényi Tibor ajánlásával jelent meg ez a rendkívül fontos hiánypótló mű.
Az ajánlásban dr. Szederkényi T ib or a hazai földtudomány jelenlegi helyzetét je lz i "Az ezredvég politikai és gazdasági változásait a hazai föld
tan vesztesként élte meg. A z események tükrében jövője meglehetősen sötétnek látszik." "...ez mindenképpen külön vizsgálatot érdemel."
"...valós alapokon nyugvó, "intézkedési tervre" van szükség."
Szederkényi szerint az intézkedési tervhez "a következő öt pontban sűrített igények teljesülése" szükséges:
-a földtantudomány sajátosságainak mélyreható ismerete,
-a jelen helyzet és kialakulása okainak alapos ismerete,
-megfelelő jövőkép,
-ennek megvalósítási stratégiája,
-mindenkori b el és külgazdasági helyzethez idomuló taktika.
"Az első kívánalom teljesüléséhez nyújt egyedülálló értékű segítséget" - Baranyi István munkája, írja Szederkényi Tibor.
A szerző a munkáját úgy jellemzi, hogy az Viszockij könyvének vázlatos ismertetése, részben autorizált rövid összefoglalója, új információk
kal való kiegészítése napjainkig.
Az eredeti mű az Ó kortól napjainkig 330 geológiai tárgyú könyvet dolgoz fel, 31 országból és 937 geotudományt művelő nevére hivatkozik.
(Benne három magyar Egyed László, Eötvös Loránd, Strausz László). Baranyi István ezt a több száz oldalas könyvet 70 oldalon úgy teszi ol
vashatóvá, hogy a tudománytörténeti csomópontok világosan látszanak, amelyből - értő megjegyzéseivel - a földtani tudomány jövőbemutató trend
vonala is felsejük. A munka 9 fejezetne oszlik, nevezetesen:
1. Geológiai ismeretek a klasszikus ókorban
2. Geológiai ismeretek a középkorban (kb. 300-tól 1500-ig)
3. Em brionális geológia
4. A geológia kialakulása, m int a természettudományok egyik ágazata
5. A geológia kiteljesedése
6. A z evolucionizmus szemléletének elterjedése a geológiában (1850-1900)
7. Neokatasztrofizmus. Ú j irányzatok a geológiában
8. A geológia helyzete és problémái а X X . sz. második felében
9. A geológiai tudományág fejlődésének törvényszerűségei. A továbbfejlődés prognosztizálásának kérdései
A könyv 8. és 9. fejezete érthető módon a legérdekesebb hiszen az itt tárgyalt problémák, a századunk második felében - amely a magyar
geológia aranykorát is jelentette - kialakult helyzetét írja le, és a továbbfejlődés prognosztikai kérdéseiről szól.
Igen érdekes olvasni arról, hogy a világstatisztikák kimutatták, hogy a lemeztektonikai elmélet megerősödésével "...minden valamit
magára adó tektonikus saját "lemezt" és szubdukciót szeretett volna kimutatni, kis, lokális területeken is. " Vagy a különböző országok (U SA ,
S Z U , N S Z K ) vizsgálatai szerint a geológiában egy-egy publikáció "eszmei élettartama" rendkívül rövid, alig haladja meg az 5 évet. Ä szakirodalomi hivatkozások ennyi időre terjednek ki, a régebbiek kiesnek a szakmai kortudatból.
Olvashatunk arról, hogy a világnagy országaiban vizsgálták a geológia alapvető módszertani és filozófiai problémáit, amelyet 9. pontban
foglalták össze.
A 9. p on t így szól: "A társadalom és természet problémája, mely szoros kapcsolatban van a földtudományokkal, ...ugyanakkor a geológia
nem fejlesztette kellőképpen ezt az irányzatot."
Baranyi I. saját szakirodalmi kutatásait is felhasználva az antropogén hatások közül néhányat számszerűsítve is bemutat, megdöbbentő
eredménnyel Ismerteti, hogy а X X . század elejére az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatását már sokan egyenrangúnak tekintették
az exogén geológiai tényezők hatásával. Felsorolva a szerzőket és az általuk javasolt új geológiai szakág elnevezéseket rámutat, hogy a geotudományok művelői felismerték az új tudományág szükségességét, de az még nincs kitöltve tartalom m al
A z 50-es évektől már felvetették, hogy szükség lenne a Föld ről alkotott általános összefoglaló új tudományág a geonom ia megteremtésére,
amely átfogná a föld ről szóló összes eddig megalkotott tudományágat, beleértve az atmoszférát is.
Zárójelben jegyzem meg, hogy Szádeczky K. Elemér "geonom ia" című nagy munkája visszhang nélkül maradt. A könyvet jó l ismerve
állítom, hogy a Baranyi István stílusában készített autorizált változat elkészítésére elengedhetetlenül szükség lenne.
Baranyi István munkáját ajánlom mindazoknak, akik most indulnak a geotudományok-művelésének rögös útján, és azoknak akik évtize
des szakmai gyakorlattal a hátuk mögött éreznek elég erőt arra, hogy a magyar földtan megújításán fáradozzanak. Baranyi István munkája
biztos iránytű ezen a területen.

D r. K a ssa i M ik ló s
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