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A Börzsöny hegység központjában a MÁELGI ésaMÁFI által 1969-80 kozott 
végzett érckutatási munkák zárójelentése 1980-ban elkészült A kutatások az ercesede- 
sek megítélése szempontjából negatív eredménnyel zárultak

Szerző a nagyborzsonyi Rozsabánya térségében több even keresztül végzett erc- 
foldtam es bányafoldtani felvételeket és vizsgálatokat Ezek, es az 1980 szeptemberé
ben Romániában az Erdélyi Érchegységben (Muntilor Apusem) tett tanulmányútja al
kalmával szerzett tapasztalatai alapján a rozsabanyai aranytartalmu-arzenopirites-pirr- 
hotinos ércesedést „breccsa pipe”-ban kifejlődött ercesedesnek tartja, amelynek sok 
tekintetben megfelelő analógiáját az aranyosbanyai (Baia de Aries) aranyerctelepben 
találta meg

A sajat ércfoldtani, asványparagenetikai vizsgálatai, a MÁELGI korábbi (1967 — 
69) mérési eredményei és a felismert ércteleptani analógia alapjan a rozsabanyai arany
tartalmú arzenopirites-pirrhotinos ércesedést ipari értékű nemesfém-előfordulás re
ményeben, további érckutatásra ajánlja

Bevezetes

A Börzsöny hegységi ércesedési területek központjának tartott nagyborzsonyi Ro
zsabánya kornyékén az írásos emlékek szerint már a XVIII században ércbányászat folyt 

A XVIII század óta a területen csak eredménytelen ujranyitások történtek Ez is
métlődött meg az ötvenes évek elején is, amikor a felszínkozeli ércesedési viszonyok tisz
tázása nélkül az altáró szintjét megkutatták E munka tudományos és gyakorlati eredmé
nyeinek összefoglalására 1960—64 kozott került sor Ekkor született meg a nagyborzsonyi 
érckutatás zárójelentese (PANTÖ G -  PANTÖ D -  MlKÓ L 1960), amely a felszínkozeli 
ércesedés bányaművelésre alkalmatlan voltát, mélység felé történő kiékelődését állapította 
meg Az Országos Ásványvagyon Bizottság 1961-ben a jelentést ésv annak készletszámítását 
elfogadta, de a továbbkutatás szükségességét — végrehajtási határidő nélkül — fenntartotta 
A nagyborzsonyi érckutatás összefoglaló értékelésének lezárásával egyidőben, illetve köz
vetlenül ezután váltak ismeretessé azok a hazai (Recsk) és külföldi (Banska Stiavmca stb ) 
kutatási tapasztalatok, amelyek felhívták a figyelmet a hegység mélyszinti ércesedesének 
lehetőségeire



Az országos ntkafémkutatási program keretében a MÁFI geokémiai osztályán vég
zett vizsgálatok igazolták azt a régebben ismert tényt, hogy a rózsa-hegyi ércesedési te
rület bányái kimagasló Au-, Ag-, Cu-, Bi és Co-koncentrációkkal rendelkeznek Mindez 
a kutatások újraindításának szükségességét hangsúlyozta (NAGY B 1968,1971)

Az új ismeretek a korábbiaknál kedvezőbb megvilágításba helyezték a Börzsöny 
hegységi érckutatások lehetőségeit és megfelelő tudományos alapot szolgáltattak a „Bör
zsöny hegység átfogo földtani vizsgálatainak programjai, nemes- és színesfém-érctelepek 
feltárásainak megalapozása érdekében” c kutatási program (1970) megindításához

A program keretében a Börzsöny hegység földtani előkutatására 1971—76-ban, a 
részletező kutatásra pedig 1977—80 kozott került sor Ebben a munkában aktív részt
vevőként a hegység ércesedéseinek vizsgálatát 1971—74-ben a földtani térképezés mellett 
tematikus munkaként, 1975-76-ban ónálló feladatként végeztem (NAGY B 1976, 1978) 

Az 1977—80 kozott végzett részletező kutatások a Börzsöny hegység Központi terü
letének perspektíváit illetően negatív eredménnyel zárulták (CSILLAGNÉ TEPLÁNSZKY E 
et al 1980) Ennek ellenere az ásvanyparagenetikai és ércteleptam analógiák alapján is
mételten a szakmai érdeklődés előterébe szeretném állítani a jelentős nemesfémtartalmú 
rózsabányai pirrhotinos arzenopintes ércesedést

A rozsabanyai ercesedés ércfoldtam felepitese

A Rózsabanya ércesedése a Rózsa-hegy ÉNy-i lejtőjén biotit-amfiboldácit és amfi- 
bolos piroxénandezit környezetben fészkes-eres impregnációs megjelenésben ismeretes 
Az Alsó- és a Felsó-Rózsa-táró, a Rózsa-akna 35, 70, 96 és 112 m-es szintjei, az Altáró É-i 
harántvágata, újabban a Nagybörzsöny 10 és 17 sz fúrás tárja fel (1 ábra)

Az ércesedés központjának, a bányafeltarásokkal megütött és fúrásokkal feltárt leg
ércesebb gócnak a Rozsa-aknat tekinthetjük

A Rózsabanya ércesedésének tanulmányozása során PantÖ G es MlKÓ L (1964) 
olyan megállapításra jutott, hogy a terület „ércesedésének megjelenéséből és eloszlásából 
semmilyen földtani tényező meghatározó szerepét kiolvasni nem lehet Szerkezeti elő
készítettségről egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen az ércesedes fő jellemvonása éppen 
az alkalmas befogadó szerkezet hiánya Ez okozta, hogy a Rózsabánya érce eddigi ismere
teink szerint kb 0,6 km2 területen mintegy 180—200 m szintkozben szabálytalanul szó
ródott szét hajszálvékony repedések és el válási lapok mentén ”

Vizsgálataikból kitűnt, hogy a Rozsabánya legjelentősebb ércfeldúsulása a Felső- 
Rózsa-táróból nyíló akna kornyékén alakult ki Az érc itt erek, zsinórok hálózatában je
lenik meg, ezek kereszteződéseinél kiszélesedő fészkeket alkot Ez az impregnációs érce
sedés É -D  irányban elnyúlt, szélessége közel 30 m, hossza 80 m Ennek az impregnációs 
ercesedésnek a tanulmányozására tűztük ki 1973-ban az akna pillérében a Nagybörzsöny 
10 sz fúrást, amely a 139,8-177,5 m közötti szakaszon harántolta ezt A fúrás anyaga, 
valamint a kitakaríttatott Felső- és Alsó-Rózsa-tárók számos új ércfoldtam megfigyelést 
tettek lehetővé A tarók kitakaríttatására azért volt szükség, mert az ötvenes évek 
érckutatasi munkái során itt az Alsó-Rózsa-táróban nem történt részletes bányafoldtani 
vizsgálat

A kitakarított tárok bányafoldtani felvételét és résmintázását 1976 első negyedé
ben vegeztem E munka során az Also-Rózsa-táró impregnációs ércesedése esetében megfi
gyeltem, hogy az ercesedés dácitbreccsában fejlődött ki (I—II tábla 1 -4  ) két központ





korul az egyik a Rózsa-akna kornyékén helyezkedik el, a másik a D-i irány vágat 100- 
140 m-e kozott Az érccel impregnált és cementalt dácitbreccsa erősen bontott, kováso- 
dott, karbonátosodott, helyenként agyagásványosodott, illetve hidromuszkovitosodott 
(III tabla 1 -4 )

Az Also-Rózsa-táró ércesedésének legjellegzetesebb kifejlődése a Rozsa-akna köz
vetlen közelében az aknatér falain figyelhető meg Az érces impregnáció az Also-Rozsa- 
taro szintjén itt a leggazdagabb, az érces kitöltés alakja és a későbbiekben tárgyalandó 
ásványos összetétele szintén itt a legváltozatosabb Az érc a dácitbreccsa hézagaiban, re
pedéseiben, szabálytalan zsinórok vagy bekérgezés alakjában jelenik meg, s néhol az erő
sebb fellazulások helyein fészkekké bővül

A bányászati műveletek mélyebb szintjein PANTÓ G -  Mikó L (1964) az ércese- 
dés hasonló jelleget figyelte meg és ugyanezt igazolta az akna pillérében lefúrt Nagybör
zsöny 10 és 17 sz fúrás anyaga is

A rozsabanyai ercesedes asvanyparagenetikai felépítése

A rozsabanyai ercesedés két fázis termékeiből áll Az első szakasz fő ércásvanya a 
pirrhotin (IV tabla 1), mely mellett galemt (IV tábla 1—2 ), vasban gazdag szfalent, 
szfaleritzárványos kalkopint (V tábla 1—4 ) és pirít (IV tábla 2 ) keletkezett Ezt az er- 
ces fázist a meddóásvanyok közül hidromuszkovit (E r d é l y i J — KOBLENCZ V — 
TOLNAY V 1957a, b) kíséri

A második szakasz — részben az első szakasz ércei rovasara keletkezett — magasabb 
hőmérsékleten kivált ércásványai az arzenopint (VI tábla 1—4 , VII tabla 2—3 ) és a biz- 
mutásványok (VI tábla 3—4 , VII tábla 1—2 és 4 ) Ennek a második szakasznak az ércet 
szállító oldatai hozták a nemesfémeket is A kísérő meddőásványok közül itt a sziderit és 
az oligomt (NAGY B 1972) említhető

Mivel a második fázisban ugyanazokon a helyeken történt az ercek kiválása, ahol 
már az első szakaszban is ércásványok keletkeztek, sok kiszorítási képlet es reakciótermek 
szulfosó (VII tábla 3 ) keletkezett Ez a viszonylag magas hőmérséklet és a lefojtottság 
a magyarázata a rozsabányai ércesedés gazdag paragenezisének KOCH S — GRASSELLY 
Gy (1952),E r d é l y i J - K oblen cz  V - T o ln a y  V (1957a, b),PAN Tö G - M ik ó  L 
(1964), A K SlNGH (1974) es a saját vizsgálataim alapjan az asványparagenezisben a kő
vetkező ásványok szerepelnek

Ercasvanyok termésarany, argentopirit, arzenopint, termesarzen, termesbizmut, bizmuttellurid, 
bizmutm, bornit, cosalit, csiklovait, kubanit, emplektit, galemt, galenobizmutit, glaukodot, hessit, 
jamesonit, jordamt, kalkoprrit, kalkopirrhotin, lollingit, magnetit, markazit, melmkovit, meneghinit, 
molibdemt, nagyágit9, pirít, petzit, proustit, sartorit, schapbachit, semseyit, sztannm, stefamt, stern- 
bergit, szilvanit, szfalerit, tennantit, tetraedrit, tetradimit, vallernt, wehrlit

Meddoasvanyok ametiszt, ankent, apatit, dolomit, flogopit, grosszular, hialht, hidromuszkovit, 
hidroparagonit, kaiéit, kvarc, laumontit, oligonit, opal, ozanit, pennin, sziderit, turmalin, wollastonit

Másodlagos ásványok aunpigment, azunt, bizmutokker, claudetit, cronstedtit, diadochit9, 
gipsz, goslant, halotnchit, jarozit, kalkantit, krohnkit, melanterit, pisanit, realgar, rozenit, sztilp- 
nomelan, termésken, vasokker és vivianit9

A rozsabanyai ercesedes osszehasonlito ercteleptam vizsgálatának eredményei

A  rózsabányai ercesedes korábbi kutatói (KOCH S -  GRASSELLY Gy 1952, 
PANTÓ G — MIKÓ L 1964) részletes ásványtani és geokémiai vizsgálataik alapjan — az as-



ványparagenezis hasonlósága alapján -  Herzsabányaval (Heija) és Óradnaval (Kodra) való 
analógiára mutattak rá

1973-ban egy romániai tanulmány utam, valamint az Alsó-Rozsa-táro és a Rózsa
akna pillérében mélyített Nagybörzsöny 10 sz fúrás anyagainak ásványtani, geokémiai 
es ércfoldtam vizsgálatai során szerzett tapasztalataim, az ércesedés megjelenési formáját 
tekintve, kérdésessé tették szamomra a korábban felvázolt analógia elfogadását Ha csak 
az ásványparagenezisek hasonlóságát vesszük figyelembe, nincs jelentős különbség, de ha

2 abra Az aranyosbanyai (Baia de Anes) ércesedes összehasonlító ábrái
a) Földtani szelvény (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 amfibolandezit, 2  biotitos 
amfibolandezit, 3  kristályos mészkő, 4  kristályos pala, 5  andezitbreccsa, 6 explóziós csatorna —
b) A 2 sz „stock vázlata — c) A hidrotermális érctelep elhelyezkedése „breccsa pipe”-ban 
(T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 aranyércesedés, 2  hidrotermak áramlási iránya,

3  amfibolandezit formációk, 4  alaphegység, 5  „breccsa pipe”

F ig  2  Comparative figures on the ore mineralization of Baia de Aries 
a)  Geological section (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 hornblende andesite, 2 bio- 
tite-hornblende andesite, 3  crystalline limestone, 4 crystalline schist, 5  andesite breccia, 6 ex
plosion channel — b) Sketch of ’’Stock” 2 — c) Location of the hydrothermal ore deposit in the 
’’breccia pipe” (T P GHITULESCU in IANOVICI et al 1969) 1 gold ore mineralization, 2 flow 

paths of hydrotherms, 3  hornblende andesite formations, 4  basement, 5  ’’breccia pipe”



az ércesedések megjelenési formáit is vizsgáljuk, már lényeges eltérésekkel találkozunk 
A legdöntőbb különbség az, hogy Herzsabánya (Heija) és Óradna (Kodra) teléres típusu 
ércesedés, Rózsabanya ércesedése pedig vulkanogén breccsához kötött impregnaciós 
ércesedés Ennek a különbségnek a felismerése ösztönzött arra, hogy a rózsabányai 
ércesedést komplex módón más, Kárpátokon belüli érctelepekkel is összehasonlítsam

3 abra Turmalin-nap kvarcban Nagybörzsöny, Felso-Rozsa-taro hányó,
II N, 124 X

Fig 3 Tourmaline-”sun” (9) in quartz Nagybörzsöny Felso-Rozsa adit,
II N, 124 X

4 abra Hidromuszkovit Nagybörzsöny 10 sz fúrás 67,70 m Elektron
mikroszkópos felv ÁRKOSI K 17 000 X

Fig 4 Hydromuscovite Borehole Nagybörzsöny 10, 67 70 m Electro- 
micrograph by K ÁRKOSI, 17,000 X



Az 1980 szeptemberében az Erdélyi Érchegységben (Muntilor Apuseni) tetttanul- 
mányutam győzött meg arról, hogy a rózsabányai ércesedés csaknem minden tekintetben 
az aranyosbányai ércesedéssel rokon előfordulás

Az aranyosbányai (Baia de Aries) aranyérctelep földtani szelvényét (a) és az ércese- 
des megjelenési formáját (c) a 2 ábra szemlélteti A telep több, a helybeliek által „vol- 
bun”-nak vagy „stock”-nak nevezett testből áll (2 ábra b), amelyeket egytől ötig számoz-

5 abra Kovás-érces cementezésu „breccsa pipe” A breccsa dacitanyaga vékony erek mentén 
hidromuszkovitosan bontott A kovas kötőanyagban szfalerit (marmatit), pirít és kalkopint lát

ható Alsó-Rozsa-táro, iranyvágat 228 m (Fotó PELLÉRDY)

Fig 5 ’’Breccia pipe” of siliceous-ore mineralized cement The dacite material of the breccia 
along thin veinlets is attacked by hydromuscovitization Sphalerite (marmatite), pyrite and 

chalcopyrite can be seen in the siliceous matrix Alsó-Rozsa adit, front entry, 228th m
(Photo PELLÉRDY)

tak Ezek nagyrészt az Afims-hegy andezitjének andezitbreccsa kitöltésű mellékkurtőiben 
helyezkednek el Ezek a kurtő-breccsák — a román geológusok magyarázata szerint „elhi
bázott” robbanások eredményei, vagyis olyan vulkáni kitörések, melyek nem tudtak a fel
színre kerülni, a robbanások folyamán széttöredezett vulkáni anyagból breccsa kitöltésű 
oszlopok, breccsa „pipe”-ok képződtek (Ia n o v ic i et al 1969) E breccsadarabok átmérője 
pár millimétertől 2—3 m-ig változik Az andezitdarabokat és tömböket néhány millimé
tertől tíz centiméterig terjedő vastagságú, hidrotermális eredetű, fehéresszurke, finom 
szemcsés kvarckéreg cementezi

A breccsát cementező kvarccal együtt a hidrotermális oldatokból arzenopint, kevés 
szfalent, galemt, kalkopint, pirít, markazit, tetraedrit, tennantit, bournomt stb mellett 
jelentős mennyiségű arany vált ki Az arany itt főleg az arzenopintben fordul elő További 
érdekesség, hogy arany- és bizmuttellundok is ismeretesek



Ezen analógia alapján a rózsabányai ércesedést befogadó dácitbreccsa képződményt, 
térbeli megjelenése miatt (1 ábra) „breccsa pipe”-nak tartom A „breccsa pipe” fogalmát 
a következőkben J GREEN és N M SHORT (1971) meghatarozása szennt értelmezem 
Ez „olyan vulkáni forma, amely neck-ként vagy diatrémakent preparálódik ki, a kitöltés 
anyaga breccsa, melynek anyaga szögletes, néha legömbölyödött Horizontális metszet
ben a kitöltés gyakran koncentrikus megjelenésű”

6 abra Kovas-erces cementezesú „breccsa pipe” A breccsa dacitanyaga hidromuszkovitosan 
bontott A kovas kötőanyagban szfalerit (marmatit) és pirít látható Also-Rózsa-táro, iranyvágat

233 m (Foto PELLÉRDY)

Fig 6 ’’Breccia pipe” of siliceous-ore minerahzed cement The dacite matériái of the breccia is 
attacked by hydromuscovitization Sphalente (marmatite) and pyrite can be seen in the siliceous 

mátrix Also-Rozsa adit, front entry, 233rd m (Photo PELLÉRDY)

Ércteleptam szempontból D L NORTON —L M  CATHLES (1973) szerint a 
„breccsa pipe” képződmények azért jelentősek, mert viszonylag hosszabb ideig kapcsolat
ban álltak gyokérzónáik izzó magmás képződményeivel, a felszínhez közeli megszilárdult 
breccsás szövetű kőzettomeg repedéshálózata pedig alkalmassá vált a magmás tömegből 
származó különböző hőmérsékletű utovulkám ercesedések kiválására

Ez lehet a magyarazata annak a ténynek, amit már KOCH S (1966) is említ, hogy 
a rózsabányai ércesedés esetében „a rendszerben uralkodott nyomás — éppen a preformált 
hasadékok hiánya miatt — jóval nagyobb volt, mint amilyen a hidrotermás eredetű te
lérek keletkezésénei általában lenni szokott ’ A magas hőmérséklet és az átlagosnál na
gyobb nyomás a magyarázata a vulkáni kőzetek kísereteben fellépő érces telérekben szo
katlan turmalin (3 abra) megjelenésének is (KOCH S 1957)

A magas hőmérsékletű hidrotermák felhatolása a „breccsa pipe” repedéseiben tor-



tént, amelyek egyrészt elbontották hidromuszkovittá (4 ábra) a dácit anyagát, másrészt 
érccel impregnálták íll cementálták (5—6 ábra) azt

Az érccel impregnált „breccsa pipe” aranytartalma figyelemre méltó Ez az Alsó- 
Rózsa-táró—Rózsa-akna kornyéki ércesedés esetében (7 ábra) egyértelmű kapcsolatot 
mutat a „breccsa pipe” és a nemesfémtartalom kozott Az ebben a képződményben mé-

7 abra Az Alsó-Rozsa-táró aranyérces öve 
1 „Breccsa pipe”, 2 bontott dácit, 3 Rózsa-akna, 4 légakna a Felső- 

Rózsa-taró felé

Ftg 7 The gold ore-bearing zone of Alsó-Rozsa adit 
1 ’’Breccia pipe”, 2 altered dacite, 3 Rózsa shaft, 4 air duct to Felső- 

< Rózsa adit
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8 abra A Rozsa-hégy kornyékének PS anomalia térképé (ELGI 1967-68-69 évi mc 
rések) Az izovonalak ertekkoze 10 mV

Fig 8 PS anomaly map of the neighbourhood of Rozsa-hegy (measurements of 1967- 
68-69 by MÁELGI) The isohnes are calibrated in 10 mV units



lyult Rozsa-akna és az aknából hajtott kutató vágatok (7 ábra), a Nagybörzsöny 10 és 
17 sz fúrások e képződményre vonatkozó szakaszai az aranytartalom eloszlásának 
mélység felé kitartó, egyenletes voltát igazolták, ami az előzőekben vázolt aranyosbányai 
(Baia de Anes-i) analógia alapján várható is

A fentiek alapján, a Börzsöny hegységi ún Központi terület ércesedése perspektívá
jának az 1980 évi zárójelentésben egyértelműen negatívnak beállított képén változtatni 
kell, legalább is a rozsabányai aranytartalmú arzenopintes—pirrhotinos ércesedés eseté
ben Jelenlegi ismeretemk alapján ugyanis nem zárható ki egyértelműen annak a lehető
sége, hogy a Rózsa-akna közelében, vagy attól távolabb, a rózsa-aknaihoz hasonló „brecs- 
csa pipe” képződmények előfordulhatnak A kérdés eldöntésére a MÁELGI korábbi geo- 
elektromos (PS) mérési eredményei (8 ábra) alapján pozitív válasz adható, mivel a rózsa
aknai erős +PS anomáliaterulettől D-re a rózsa-aknainál nagyobb kiterjedésű, hasonló 
erősségű anomáhateruletet észleltek, amelynek a felvetett téma szempontjából meg
nyugtató megkutatására az elmúlt évek során sem került sor, annak ellenére, hogy a 
Rózsa-hegy területén két szelvényben — az említett produktív fúrásokon kívül — további 
ot fúrás mélyült Ezekben a változó mélységű fúrásokban a rózsa-aknai képződményekhez 
hasonló „breccsa pipe” képződményeket nem észleltek

Célszerű volna ezért a MÁELGI újabb geoelektromos méréseit célra orientáltan a 
„breccsa pipe”-okban feltételezhető ércesedések szempontjából újra értékelni — figye
lembe véve, hogy ezek horizontálisan kis kiteijedésű, vertikálisan nagyobb mélységig le
nyúló, különböző dőlésviszonyú testek

Mindezek figyelembevételevei, az aranyosbányai analógiák alapján a rózsabányai ér- 
cesedési területet és ennek környezetét — ipari értékű nemesfém-előfordulás reményé
ben — további érckutatásra ajánlom
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I tábla — Plate I

Bányabeli felvételek '

1 Érchinteses-kovas cementalasu dacitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, jobb oldali 1 harántvágat 6—7 méterében

2 Kvarccal cementált erchmtett dácitbreccsa a világos mezó az érchinteses kovas kötő
anyag
Also-Rozsa-táró,jobb oldali 2 harantvágat, az irányvagattol mert 5—6 méterben

3 Érces-kovás dácitbreccsa A sotetebb és világosabb szürke foltok az ércesedest, a vilá
gos mezők a kovás kötőanyagot szemléltetik
Also-Rózsa-taro, jobb oldali 2 harantvagat, az iranyvágattol mert 7—8 meterben

4 Zonásan bontott dácitbreccsa 
Alsó-Rozsa-táró, irányvagat 130 méterben

*  *  *

Underground photographs

1 Ore-impregnated to siliceous dacite breccia 
Alsó-Rozsa adit, 6th to 7th m of right cross-cut 1

2 Quartz-cemented, ore-impregnated dacite breccia the light field represents an ore- 
impregnated, siliceous matrix
Also-Rozsa adit, right cross-cut 2, 5th to 6th m from the front entry

3 Ore-bearing and siliceous dacite breccia The darker and lighter grey patches represent 
the ore mineralization, the light fields the siliceous matrix
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 7th to 8th m from the front entry

4 Zonally decomposed dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, front entry, 130th m 
10X





II tábla -  Plate II ,

Bányabeli felvételek

1 Érces-kovás dácitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, irány vágat 230 méterben

2 Kovás-szfalentes dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-taro, irányvágat 233 méterben

3 Érces-kovás dácitbreccsa 
Also-Rózsa-táró, irány vágat 274 méterben

4 Kovas-pintes dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-taró, 258 méterben

* * *

Underground photographs

1 Ore-beanng to siliceous dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, front entry, 230th m

2 Siliceous-sphalentic dacite breccia
Alsó-Rózsa adit, front entry, 233rd m • jj

3 Ore-beanng to siliceous dacite breccia 1 ‘
Alsó-Rózsa adit, front entry, 274th m

4 Siliceous-pyntiferous dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, 258th m
10X





III tábla -  Plate III

Mikroszkopos felvételek

1 Kovásodott-karbonátosodott-érchintett dácitbreccsa szöveti képe 
Alsó-Rózsa-táró, 213 méterben

2 Mikroholokristályos dacit, porfíros plagioklásszal 
Alsó-Rozsa-táró, irányvágat 350 méterben

3 Agyagásványosan bontott, mikroholokristályos dacit szöveti kepe 
Alsó-Rozsa-táró, irányvagat, vájvég (372 méterben)

4 Erősen bontott, kovásodott, hidromuszkovitosodott dácitbreccsa 
Alsó-Rózsa-táró, jobb oldali 1 harántvágat 7 metereben

*  *  *

Photomicrographs

1 Texture of a silicified, carbonatized and ore-impregnated dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, 213rd m

2 Microholocrystalline dacite with porphyric plagioclase 
Alsó-Rozsa adit, front entry, 350th m

3 Texture of an argilhzed, microholocrystalline dacite 
Alsó-Rózsa adit, face (372nd m)

4 Heavily decomposed, silicified, hydromuscovitized dacite breccia 
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 1 ,7th m
+N, 5OX





IV tábla -  Plate rv

Ércmikroszkópi felvételek
(Az itt, es a kővetkezőkben bemutatott ercprepaiátumok viszonylagos rossz minősége az ercanyag

oxidáltságanak a következménye )

1 Pirrhotin (pr) galenittel (ga)
Alsó-Rózsa-táro, irányvágat 287 méterében

2 Arzenopint (ap) és pirít (py) által kiszorított galenit (ga) A képen látható meddőás- 
vány szident (sí)
Also-Rózsa-táro, irányvágat 287 méterében

3 Pirrhotinból keletkezett gélpirit (py), szident (sí) és szfalentzárványos kalkopint (cp) 
Alsó-Rózsa-táró, irányvágat 357 méterében

4 Pirrhotinbol keletkezett gélpint (py)
Also-Rozsa-táró 60 méterében

* * *

Photomicrographs of ore slides
(The relatively poor quality of the ore slides shown here and hereinafter is due to oxidation )

1 Pyrrhotite (pr) with some galena (ga)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 287 m

2 Galena (ga) replaced by arsenopynte (ap) and pyrite (py) The nonmetallic mineral 
on the picture is sidente (si)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 287 m

3 Gel-pynte (py) of pyrrhotite origin, sidente (si) and chalcopynte with sphalente 
inclusions (cp)
Alsó-Rózsa adit, front entry, 357 m

4 Gel-pynte of pyrrhotite (py) origin 
Alsó-Rózsa adit, 60 m

UN, 68X





V tábla -  Plate V

Ércmikroszkópi felvételek

1 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp), pirrhotinbol keletkezett pirittel (py) és gélpirittel 
Alsó-Rózsa-táro,jobb oldali 2 harantvágat, az irányvágattol számított 6 méterben

2 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp) pirrhotinnal (pr) és pirittel (py) 
Alsó-Rózsa-táro,jobb oldali 2 harantvágat, az irány vágattól számított 7 méterben

3 Szfaleritzárvanyos kalkopirit (cp) pirít (py) társaságában 
Nagybörzsöny 10 sz f  187 m

4 Szfalentzárványos kalkopint (cp)
Alsó-Rozsa-táro, hányó

* * *

Photomicrographs of ore slides

1 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) with pyrite of pyrrhotite (py) origin and gel- 
pynte
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 6th m from the front entry

2 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) with pyrrhotite (pr) and, pyrite (py)
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 7th m from the front entry

3 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp) in association with pyrite (py)
Borehole Nagybörzsöny-1,0, 187th m

4 Sphalerite-dotted chalcopyrite (cp)
Alsó-Rózsa adit, spoil-heap
IlN, 68X





VI tábla -  Plate VI

Ércmikroszkópi felvételek

1 Arzenopirit (ap) sziderittel (sí)
Alsó-Rózsa-taró,jobb oldali 2 harantvágat, iranyvagattól számított 6 méterből

2 Idiomorf arzenopirit kristályok (ap) kvarcban (q)
Also-Rózsa-táró, jobb oldali 2 harantvagat, az irányvágattól számított 9 méterből

3 Szivacsos szerkezetű, tömeges arzenopintben (ap) bizmutin (bi) kitöltések 
Alsó-Rozsa-táró, hányó

4 Szivacsos szerkezetű, tömeges arzenopintben (ap) termésbizmut (Bi) kitöltések 
Alsó-Rózsa-taro, hányó

* * *
Photomicrographs of ore slides

1 Arsenopynte (ap) with sidente (si)
Alsó-Rózsa adit, right cross-cut 2, 6th m from the front entry

2 Idiomorphic arsenopynte (ap) crystals in quartz (q)
Alsó-Rozsa adit, right cross-cut 2 ,9th m from the front entry

J .  Bismuthite fills (bi) in massive arsenopynte (ap) of spongy structure 
Alsó-Rózsa adit, spoil-heap

4 Native bismuthite fills (Bi) in massive arsenopynte (ap) of spongy structure 
Also-Rozsa adit, spoil-héap 
IN, 68X





VII tábla — Plate VII

Ércmikroszkópi felvételek

1 Bizmutin (bi) kvarcban (q) pirít (py) társaságában 
Also-Rozsa-taró, hányó

2 Bizmutin (bi) arzenopinttel (ap), pinttel (py), szidenttel (sí), a bizmutinban termés
arany (Au) szemcse látható
Also-Rozsa-taro, hányó

3 Semseyit (se) arzenopint (ap) és kalkopnt (cp) kíséreteben 
Nagybörzsöny 10 sz f 148 m

4 Bizmutinban (bi) szetelegyedett bizmuttellund 
Also-Rozsa-táró, hányó

* * *
\

Photomicrographs of ore slides
I

1 Bismuthite (bi) in quartz (q), in association with pyrite (py)
Also-Rozsa adit, spoil-heap

2 Bismuthite (bi) with arsenopynte (ap), pyrite (py), siderite (si), note the native gold 
gram (Au) in the bismuthite
Also-Rozsa adit, spoil-heap

3 Semseyite (se) in association with arsenopynte (ap) and chalcopynte (cp)
Borehole Nagyborzsony-10,148 m

4 Bismuth tellund mtergrowth in bismuthite (bi)
Also-Rozsa adit, spoil-heap
1-3  IlN, 68X 

4 IlN, 170X
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K e y - w o r d s  mineral deposits genesis, possibilities, precious metals, North
eastern Hungarian Hills, Borzsony Mts

The final report on the ore prospecting carried out between 1969 and 1980 by the 
Roland Eötvös Geophysical Institute (MÁELGI) and the Hungarian Geological Institute 
(MÁFI) in the central Borzsony Mountains was completed m 1980 These activities have 
aroused a negative judgment on the ore mineralization

In the neighbourhood of the Rózsabanya deposit of Nagybörzsöny, the author 
conducted metallogemc and mining geological studies for several years In the light of the 
experiences he had gamed during these activities and during his study trip to the Apusem 
Mts, Rumania, in September 1980, he believes the gold-arsenopynte-pyrrhotite ore form
ation of Rózsabánya to represent a ’’breccia pipe” mineralization to which the gold ore 
deposit of Baia de Anes is found to be analogous in many respects

Encouraged by his own metallogemc and mineral paragenetic results and by 
MÁELGI’s earlier results of measurement (1967—69) and the recognized analogy in the 
geometry and geology of the ore bodies, the author recommends the gold-beanng arseno- 
pynte-pyrrhotite ore mineralization of Rózsabánya to be explored for economic accumu
lations of precious metals


