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Áttekintő kutatástörténet

A bányászatra vonatkozó első írásos adatunk а XIV. sz. elejéről szárma
zik. Ebben az időben az esztergomi érseknek voltak jól jövedelmező ezüst
bányái a Börzsönyben. А XV. sz.-ig az adatok egyre gyakoribbak, amiből 
arra következtethetünk, hogy ez az időszak volt a bányászat első virágkora, 
míg а XV. sz. végétől а XVIII. sz. elejéig csak szórványos próbálkozásokról 
tudunk.

А XVIII. sz. elejétől a század végéig — újabb területekre is kitérjedve — 
a bányászat újból felvirágzott. Ez utóbbiról számos új adatot sikerült fel
kutatnunk az esztergomi Prímási Levéltárban és a Selmecbányái Bányászati 
Levéltárban. Ebből az időből származnak az első dokumentumok az alább 
részletesen ismertetett DNv-börzsönvi területről, az Alamizsna-táróról (I. mel
léklet).

А XVIII. sz. végére, gazdasági nehézségek, valamint a császári Udvar 
és az esztergomi Érsekség közti tulaj dón vita miatt az ércbányászat véglegesen 
megszűnt.

Ezt követően а X IX . sz. derekán, majd а X X . sz.-ban 1914—17. között, 
a bányászat rövid időre újra feltámadt. 1931-ben Serédy Jusztinján bíboros 
kutathatott a hegységben, a vizsgálatok zárójelentését Schmidt S. és V itális I. 
készítette el.

A felszabadulás után — érthetően — az érdeklődés ismét megnőtt a 
terület iránt. Az 1948-tól 1956. július 15-ig tartó bányászati kutatás legfőbb 
eredménye a sok új ismeretet adó nagybörzsönyi altáró kihajtása volt. A ku
tatás zárójelentését Pantó G. és Mikó L. (1964) készítette el. Szerzők a Bör
zsöny hegységi térképezési program keretében részletesen foglalkoztak a hegy
ség hidrotermális ércindikációival. E munkában Csillagné Teplánszky Ё. 
a kőzetoptikai vizsgálatokat, Nagy B. az ércoptikai, ásványtani és geokémiai 
vizsgálatokat, Nagy G. a komplex elektrokémiai, geokémiai és szerkezet
földtani térképezést végezte.
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A hegység ércesedési területei

1. DNу-börzsönyi terület

Nagyirtás-puszta— Bezina-katlani ércesedés
A Börzsöny kőzeteit ismertetve, Szabó J. (1872) egv-két mondatban említi 

az Alamizsna-tárót, de bejárni már nem tudta. Liffa A. és V igh Gy . (1930) 
Szabó J.-re hivatkozik [,,a Só-hegy DNy-i lábánál állítólag egykor terjedelmes 
táró (Alamizsna-táró) volt” ].

Nagy G. 1968-ban, talajmetallometriás módszerrel végzett vizsgálatai 
során a GK jelű szelvény mentén — a Bezina-völgyben és annak Kanász- 
gödör nevű mellék völgyében — kapott anomáliák helyén két feltárást hajtott 
végre:

a)  1968-ban az Alamizsna-akna (egykori légakna) kinyitása során egy 4 m 
hosszban még nyitott, de omladozó vágatba lyukasztottak.

b) 1970-ben a Bezina—I. sz. kutató tárót egy forrás helyén hajtatta ki, 
ahol ismét egy régi vágatba jutottak, amelyben 0,5—2 m vastagságú, agyag
ásványos telért ismertek meg. Ezt a telért több mint 40 m-en át követték. 
A telér csapása: ÉÉNv—DDK, É —D és ÉÉK—D DNy-i irányok között 
változik.

A telér fedőkőzete gyengén bontott gránátos biotitamfibolandezit, a fekü- 
je erősen bontott zöldkővesedett andezitagglomerátum. A telérkitöltés leg
gyakoribb ásványai agyagásványok: illit, montmorillonit, illetve a két ásvány 
kevert rétegű változatai.

A karbonátok lényegesen ritkábbak, de az ércesedés kezdetére jellemzők, 
és ásványtani szempontból is nagyon változatosak. A teléragyagban 2—-3 cm-es 
töredékek formájában találhatók. Ásványi felépítésükben a leggyakoribb a 
rodokrozit és a kutnahorit, de a sziderit, ankerit, manganokalcit, kalcit és 
dolomit is gyakori.

A dolomit a teléragyagban nagy mennyiségben, zárványként [triász (?) 
dolomit rnax. 30 kg-os darabokig] is megtalálható.

Az ércásványok mennyiségét tekintve a legjelentősebb a pirit, amely az 
ércesedés során több generációban, de legnagyobb tömegben az ércesedés 
befejező szakaszában képződött.

A kezdeti szakaszban a piriten kívül galenit, kalkopirit, szfalerit, tetra- 
edrit és markazit is képződött. Ezek közül csak a szfalerit és markazit gyakori. 
A telérben az uralkodó a pirit (15 — 20%), mellette a Zn átlag 0,5%-os mennyi
sége és az Ag helyenkénti dúsulása (max. 65 g/t) érdemel említést.

1970- ben az ELGI is bekapcsolódott a terület kutatásába PS és GP 
részlet mérésekkel.

1971- ben Nagy G. az elektrokémiai paraméterek meghatározásán alapuló 
kutatási módszert vezetett be a geokémiai térképezés gyakorlatába.

1971-ben Nagy B. elkészítette a Bezina-katlan 1,5 km2-nvi területének 
1:2000 méretarányú fedetlen földtani térképét, majd 1972-ben Nagy G. meg
kezdi a Bezina-katlan részletes geokémiai felmérését.

Ugyancsak ebben az évben mélyítettük le ezen a területen az Nb—4, 
Nb — 5, Nb—6 sz. térképező fúrásokat. A fúrások a Bezina—I. sz. táró anyagá
hoz hasonló tel érraj okát harán toltak.
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Az ELGI — az új felismerések kapcsán — újra mérte a területet. Ugyan
csak 1972-ben nyitottuk ki a már említett Kanász-gödör nevű völgyben a 
KG—I. sz. tárót, a régi Alamizsna-telér csapásán, amelyről kiderült, hogy 
egykor a külszínig lefejtették. A feltárás új eredménye a ,,Gergely-telér” 
megismerése, amely az akna pillérében még tanulmányozható volt. Itt a 
telér csapása 120—300°, dőlése 30/65°, szélessége 0,50—2,50 m. Ez a telér 
ércben és fémben gazdag volt.

Ásványos összetétele megegyezik a Bezina—I. táró telérével, a fémtarta
lom azonban jelentősebb: recski elemzések szerint az átlagmintában 15% 
pirit és több mint 7% Zn, az Ag-tartalom 11 g/t volt.

Sajnos, ezt a szakaszt csak 7 m csapásmenti kiterjedésben vizsgálhattuk, 
mert а X V III—XIX . sz.-i bánvászkodás idején csaknem a külszínig lefej
tették.

Ugyanebben az évben kezdték meg az Nb—7. sz. fúrás mélyítését, ame
lyet eredetileg a Bezina-katlan mélyebb szerkezetének és földtani felépítésének 
megismerése végett, az ELGI mérési eredményeinek figyelembevételével tűz
tünk ki. A fúrás 1973. évben 543,6 m-ig mélyült Nagyirtás-pusztától D-re, a 
paleogén vulkáni összlet képződményeiből felépített területen. A fúrás igen 
változatos, eruptív és üledékes kőzetekből álló rétegösszietet tárt fel.* Csil - 
lagné T eplánszky E. részletes kőzettani vizsgálatai szerint a két összlet 
között éles határ nem vonható, a rétegsorban a vulkáni és az üledékes kőzetek 
többször váltakoznak, gyakran keverednek, a tisztán üledékes rétegcsoport 
483,1 m-től a talpig tart.

A fúrás ércföldtani szempontból is érdekes adatokat szolgáltatott, mert 
235 m-ig 12 agyagásványos telért harántolt, amelyek között 1 — 2 m-es vastag
ságúak is voltak. Anyaguk megegyezik a Bezina—I. tárónál elmondottakkal.

A teléres ércesedés mellett a fúrásban talpig megtaláljuk az erős, hintett 
ércesedést, s ebben az üledékbe való átmenet sem okoz változást. A fúrás tovább
mélyítése folyamatban van.

Említésre méltó az Nb —5. sz. fúrás, amelyet egy geofizikai (GP) anomá
liára, az ELGI javaslatára 1972-ben tűztünk ki, és amely 100 m-en keresztül 
erősen pirites impregnációs zónában haladt.

A terület ércföldtani, teleptani, szerkezeti jellegei. A paleogén andezit—dácit 
réteg vulkáni összleten belül teléres ércesedés alakult ki, amelyet a mellék
kőzetben általában a geoelektromos méréseknél nagyon zavaró hatású pirit- 
impregnáció kísér. Ezeknek a kutatását nehezíti az is, hogy uralkodóan agyag
ásványos meddő kitöltésű telérek, illetve telérrajok alakultak ki, amelyeket 
külszíni kibúvások alapján nem lehet felismerni. Ennek a telértípusnak köz
vetett kutatási módszerei közül a legbiztosabb eredményt az elektrokémiai 
módszerek adják.

A telérek két fő szerkezeti irányban keletkeztek: 1. ÉÉNy—DDK-i 
,, Alamizsna” csapásirány, 2. ÉNy—DK-i ,,Gergely” csapásirány. Mellék

* A Nagybörzsöny 7. sz. fúrás eredményei szükségszerűen felvetették annak igényét, 
hogy a fúrást továbbmélyítsük az alaphegységig. így került sor 1974. elejétől az Nb—7/a 
sz. fúrás lemélyítésére, az előző közvetlen szomszédságában, amely a kézirat lezárásának 
idejére (1974. nov. hó) 1232,0 m-ben elérte a kristályos alaphegységet (biotitos kvarc— 
csillámpala). 550—1232 m között a fúrás egy pillanatnyilag még meghatározatlan korú 
üledékes sorozattal (feltehetően aleurolit, talán agyagpala) váltakozó andezitösszletet 
harántolt, amely helyenként sűrű, hintett, eres ércesedést tartalmaz. A fúrás anyagának 
és ércesedésének vizsgálata folyamatban van.
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irányként az É K —DNy-i ,,murányi’ ’ csapásirány egyelőre csak anomáliák 
alapján ismert, s szerepe az előzőeknél alárendeltebb.

A DNv-Börzsöny területén még két nagyobb kiterjedésű anomália-terüle
tet ismerünk. Ezek:

Koppányi anomália-terület
Geofizikai mérések alapján a Bezina-katlani anomáliák analógiájára fel

tételezett ércesedés, amelynek megkutatása a jövő feladata.

Márianosztra környéke
Elsősorban geokémiai anomáliák ismertek, amelyeket gyenge GP-anomá- 

lia kísér.
A környező fúrásokban, a Zu vári-kőbánya kutatása során lefúrt 4 ipari 

fúrásban, és a briezkai kőfejtőben mélyített térképező fúrásunkban erős 
piritesedést figyeltünk meg, az utóbbi fúrásból pirit, galenit, szfalerit és 
molibdenit is előkerült.

2. Magasbörzsönyi terület 

Rózsa-hegy—/ stván-bérci terület
A bevezető rövid történeti áttekintése főleg e terület bányászatának történetét 

érintette. A legutóbbi időkig szinte minden kutatás ide koncentrálódott.
A legutolsó próbálkozás a nagy börzsönyi altáró kihajtása, és az altárószinti kuta

tás volt.
Az altáró 1956. júliusi bezárásakor sajnos a Fagyosasszony-telérek csapásirányát 

sem érték el, kb. 20 m-re megálltak előtte. Az altárószint alatt sem bányászati, sem 
fúrásos kutatás nem történt.

Komoly problémát jelent az akkori elemzési eredmények és az utólag általunk újab
ban végzett kontroll elemzések közti ellentmondás. Gondolunk itt elsősorban az Au és 
a Cu elemzésekre.

N a g y  B. 1968 — 69-ben — az országos ritkafém-kútatási program keretében — a 
nagy börzsönyi ércesedés vizsgálata során geokémiai módszerekkel, a terület ismert két
fázisú ércesedésében a rejuvenációt ismerte fel, s néhány, addig az ércesedésben nem 
ismert elemre hívta fel a figyelmet (W, Hg, Se stb.).

Ű j a b b e r e d m é n y e k :
A Rózsa-hegyen az 1953. óta ismert PS-anomália maximumában az ELGI 

ellenőrző méréseit követően, 1973-ban a Nb—9. sz. fúrás 219 m-ig mélyült.
A fúrás 154 m-ig különbözőképpen bontott érceres és érchintéses dácitot 

harántolt, amelyet max. 5 — 6 cm széles pirites, pirrhotinos—arzenopirites erek 
és max. 1 cm szélességű szfalerit—galenit—kalkopirit erek hálóznak át. Az 
idősebb szfalerites erek lapos dőlésűek, 30 —45°-osak, az arzenopirites erek 
80 —90°-osak.

Ez alatt zöldkövesedett andezittel váltakozva két agglomerátumpad van, 
amelyeket az érces oldatok teljesen átjártak és érccel cementáltak.

Itt tanulmányozhattuk és érthettük meg eJőször a nagybörzsönyi ún. 
tömzsös ércesedés genetikáját. Ezek a tömzsök az agglomerátum finom frak
ciójának kiszorításával jöttek létre.

Az ércanvag ércmikroszkópos vizsgálata során Nagy B. limonit, pirit, 
pirrhotin, arany, szfalerit, kalkopirit, galenit, arzenopirit, melnikovit, magne- 
tit, tetraedrit, bizmutin, jamesonit, semseyit, markazit és stannin ásványokat 
határozott meg.
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A stannint ez ideig a nagybörzsönyi ércből nem ismertük, így vált érthetővé 
a szfaleritekben talált magas Sn-tartalom is.

A fúrás anyagának kémiai vizsgálata jelenleg folyamatban van. Másik 
nagyon lényeges új eredményünket a Nb—10. sz. fúrás szolgáltatta, amelyet 
Na g y  G. a régi Rózsa-akna pillérére tűzött ki. Célunk ezzel a fúrással az volt, 
hogy kontroll-vizsgálati anyagot szolgáltasson a korábbról ismert ércesedésről, 
továbbá az, hogy az altárószint alatt feltételezett mélyebb szinteket feltárjuk. 
A Nb—10. sz. fúrás kiemelkedő eredménye a 392 m alatt feltárt endoszkarn 
jellegű szubvulkáni andezitösszlet, amelynek ismeretében érthetővé válik a 
terület kétfázisú ércesedésének eredete, s egyben az érckutatás mélységi 
perspektíváit is alátámasztja.

Ez a fúrás is változatosan bontott, érczsinórokkal sűrűn átjárt dácitban 
indult, a tömzsös ércesedés itt is az agglomerátumszintekben, jelentős vastag
ságban (15 m) fejlődött ki.

A fúrás anyagának részletes vizsgálata 1974-ben történik. A Nb—13. sz. 
fúrást (István-bérc) az ELGI javaslatára 1973-ban geofizikai (GP) maximumra 
tűzték ki, és 250 m-ig mélyítették.

A fúrás dácit—andezit rétegvulkáni sorozatot tárt fel, amelyben két, 
közel 1 m-es agyagásványos telért és számos, 20—40 cm-es érces zsinórt harán- 
toltak. Említést érdemel, hogy itt találtuk a Börzsönyben az első 40 cm vas
tagságú kvarcos telérkitöltést.

Ezeknél jelentősebbnek látszik azonban az egész összletet sűrűn átjáró 
piriterek hálózata, amely főleg a fúrás felső 150 m-ére jellemző.

A fúrás anyagának kémiai vizsgálata folyamatban van.

Bánya-pusztai terület
Bányászatára utaló adataink az előzőeknél is hiányosabbak. Feltételezhető, hogy 

ez volt a legősibb bányászati központ.
А XVIII. sz.-ban is bányászkod hat tak itt, s a legvalószínűbb, hogy innen kerülhe

tett elő a szakemberek által sokat vitatott „wehrlit”  is, amelynek ércelemzése során 
K it a ib e l  P. felfedezte a tellúrt. Sajnos egészen az utóbbi évekig vizsgálatra alkalmas 
anyag erről a területről nem került elő.

1972. végén, az ELGI közreműködésével, a korábban (1949-ben) kinyitott 
és egyáltalán nem dokumentált Bp—I —II. tárók fölé tűztük ki a Perőcsény
2. sz. fúrást, amely 200 m mélységig hatolt.

A zöldkövesedett réteg vulkáni andezitösszletben itt is több agyagásványos 
telért harántoltak. Ezek érdekessége, hogy a DNy-börzsönvi (nagyirtás
pusztai) ércesedési területhez hasonlóan a meddő ásványok közül az illit és 
montmorillonit a legjellegzetesebb. Ezek mellett a karbonátok (kalcit, man- 
ganokalcit, sziderit és ankerit) is gyakoriak. Az ércásványok közül a pirit az 
uralkodó, mellette a felső részeken még a markazit is jelentős.

A pirit mellett galenit, szfalerit és kalkopirit, néhány apró szabad arany
szemcse, valamint egészen ritkán néhány aranytellurid szemcse, hessit és 
petzit is előfordul.

A fúrás részletes geokémiai vizsgálati eredményei közül a galenitek igen 
magas — 1% feletti — Ag-tartalmát emeljük ki.

A területre vonatkozó új ismeretként kell megemlítenünk a Magyar
hegy oldalában kimutatott geokémiai anomáliát, amely Bánya-pusztához 
csatlakozik.
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Kuruc-patak—Pintérhegyes ( Kis-Hideg-hegy) —Német-bérc—Csarna-völgy-i 
terület

A területre vonatkozó első közlések L iffa  A .— V igh GY.-tól (1937) származnak, 
ahol beszámolnak arról, hogy P ohl L ipót kölni vállalkozó ezen a területen, a Kuruc- 
patak környékén, arany után kutatott az 1930-as években.

Az 50-es években ezen a területen egy táróújranyitási kísérleten kívül érdemi 
kutatómunka nem volt. 1967 — 69. között az ELGI nemhálózatos, áttekintő, majd egé
szen részletes mikrohálózatú (mágneses, gravitációs és elektromos) méréseket végzett, 
amelynek eredményei első látásra meglehetősen kaotikus képet mutatnak.

Az ELGI javaslatára 1970-ben N ag y  G. kitűzte a Kis-Hideg-hegy gerin
cén a Perőcsénv 1. sz. fúrást, amelynek ércanyagát N ag y  B. dolgozta fel. 
A fúrás erősen bontott, érceres, rétegvulkáni andezitösszletet tárt fel. Ércmik
roszkópos vizsgálattal az anyagban a túlsúlyban levő pirit mellett galenit, 
szfalerit és kalkopirit mutatható ki. A meddő ásványok közül kvarc, ametiszt, 
sziderit, kalcit, a vékony agyagásványos telérekben illit, montmorillonit, kaoli
nit volt meghatározható.

Ez az ércindikáció véleményünk szerint, a kuruc-pataki ércesedés maga
sabb zónájának felel meg. Rendkívül figyelemre méltó a fúrás talpa körüli 
(180—200 m-ig) nagyon erős epidotosodás.

N ag y  B. 1973-ban a 10 000-es térképezési munka során első ízben vizs
gálta meg a kuruc-pataki régi hányok anyagát is, mivel a korábbi évek érc
kutatásaikor ezek ásványtani vizsgálatával nem foglalkoztak, csupán néhány 
kémiai elemzés maradt fenn. A hányok anyagának érc mikroszkópos vizsgála
tával az eddig ismert jelentős mennyiségű pirit mellett hintve, és vékony 
erekben a zöldkövesedett dácitban és andezitben szfalerit, galenit, magnetit 
és kalkopirit ismerhető fel.

Rendkívül figyelemre méltó a dácit feletti zöldkövesedett, epidotosodott amfi- 
bolandezitben a kalkopirit mennyisége, amely magnetittel tár síd, illetve ezzel 
összenőve fordul elő. Felszíni átlagmintában a MAFI laboratóriumában Soha
I.-NÉ 0,53% Cu-t határozott meg.

N ag y  G. geokémiai szelvényezés során ezt az ÉNy—DK-i irányú ércese- 
dett zónát a Német-bérctől a Kurucokig nyomozta, ahol igen erős geokémiai 
anomáliákat mutatott ki (pl. Cu 1200 ppm) az uralkodó ÉNy—DK i (pilisi 
rendszer) és az É K —DNv-i (murányi rendszer) szerkezeti főirányok mentén. 
Ezen a területen az É K —DNy-i ,,murányi” szerkezeti iránynak lényegesen 
nagyobb szerepe van, mint a hegység D-i részén.

Ö s s z e f o g l a l v a  az elmondottakat hangsúlyoznunk kell, hogy a ku
tatás jelenlegi stádiumában ezek az ún. ércesedési területek csak ércindikációs 
területeknek foghatók fel, ahol csupán az érc minőségét ismerjük, mennyi
ségét nem.

A jövő feladata az előzőkben vázolt indikációk részletes vizsgálata, leha
tárolása és az ércesedés mélység felé történő továbbkutatása.
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INVESTIGATIONS OF ŐRE MINERALIZATION AND DEPOSITS 
IN THE BÖRZSÖNY MOUNTAINS

by
E. Csillag  -  Teplán szk y  -  B. N a g y  — G. N a g y

Mining documents fór the western part of the Börzsöny Mountains date 
back to the beginning of the 14th Century. During nearly six centuries mining 
was prospering twice: in the 15th and 17th centuries. In our Century, signifi- 
cant attempts to revive mining were started three times; the most important 
from these was the prospect between 1948 and 1956. The result o f recent 
cómplex geological-geophysical investigation programmes are summarized 
according to mineralization areas of the Mountains, as follows:

1. SW-Börzsöny area

Nagyirtás-puszta— Bezina depression
From this area of mineralization only somé uncertain references 

were left in literature. Between 1968 and 1970 G. N ag y  recognized the tra- 
ces of two old mines on the basis o f geochemical methods and reopened 
them in part. Thus the investigation of mineralization in the area became 
possible.

The argillaceous veins are characteristic fór the mineralization of the 
area; the most frequent clay minerals are illite and montmorillonite, or their 
mixed-layer varieties. Fór the starting period of mineralization carbonates 
are characteristic, too : most frequently occur rhodochrosite, kutnahorite, rare 
are siderite, ankerite, manganocalcite, calcite and dolomité.

From őre minerals the following can be mentioned (ranged in quantitative 
order): pyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite and tetrahedrite. Regarding its 
practical view the pyrite (15—20%) and the sphalerite (0.5 — 7.9%) are to 
be mentioned, sometimes also the Ag content is significant.

3 MÁFI évi jelentés 1973.
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The trend of veins is dominantly
NNW—SSE — 4‘Alamizsna’ ' trend,
N W -S E  -  “ Gergely” trend,
NE—SW — “ Murány” trend (shown only by geochemical anomalies).

Environs of Koppány—Márianosztra
Only geophysical and geochemical anomalies are known, their prospect 

is a task of the future.

2. High-Börzsöny area

Rózsa Mountain—István hörst

This is the area best known from oldest times, thus also the investigations 
of 1948 — 56 were concentrated here. More recently three boreholes may be 
mentioned; the boreholes of Nagybörzsöny Nos Nb —9, Nb—10 and Nb— 13.

Borehole Nb—9 was sunk on a PS maximum anomaly uncovering a 
propilitized andesitic-dacitic sequence of a stratovolcano. The agglomerates 
alternating with lava flows are cemented by őre material, while within the lava 
banks several cm thick őre veinlets occur. The minerals included are: limonite, 
pyrite, pyrrhotite, gold, sphalerite, chalcopyrite, galena, arsenopyrite, melni- 
kovite-pyrite, magnetite, tetrahedrite, bismutite, jamesonite, semseyite, mar- 
kasite, stannite.

Similarly in borehole Nb—10 ore-stocks of roughly identical composition 
and significant thickness (15 m) in somé places were developed in the agglom- 
erate. An important new result of this borehole was that it proved a down- 
ward continuous mineralization and the presence of endoscarn-type subvolcanic 
formations.

Borehole Nb —13 traced on the basis o f geophysical measurements, (IP) 
traversed several 20—40 cm thick őre veins. Pyrite is the most significant from 
these őre minerals.

Bánya-puszta area

Although in the last centuries several mines were operating in this area 
recently there are no data available. Borehole Perőcsény P —2 traversed 
down to 200 m a propilitized andesitic sequence of a stratovolcano and crossed 
several thinner or thicker argillaceous őre veins. From clay minerals predomi- 
nating are illite and montmorillonite, further occur calcite, manganocalcite, 
siderite and ankerite.

From őre minerals the most frequent are the pyrite and markasite, in 
subdued quantity occur galena, sphalerite, chalcopyrite, and very scarcely 
somé gold-granules, hessite and petzite granules may also be found.

Kuruc broolc, Pintérhegyes, Német-bérc, C sár na Valley

In the 1930s years prospecting was carried out fór rare metals, bút after 
1945 it ceased. Somé recent knowledge on the area besides geophysical, struc- 
tural geological, and geochemical measurements, supplemented by a 200 m 
deep borehole (No. P —1) and detailed mapping on scale 1:10,000, can be 
summarized as follows.
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The dacitic-andesitic stratovolcanic complex was mineralized similarly 
to the foregoing, mostly in the directions NW —SE (Pilis) and NE—SW 
(Murány) and is characterized besides the general distribution of pyritization 
by the occurrence of galena, sphalerite, chalcopyrite and magnetite. The 
deeper levels of andesite were intensively epidotized. The intergrowth of 
chalcopyrite-magnetite is remarkable.

The recent results of őre geological studies in the Börzsöny Mountains 
are of indicative values and they may necessarily be further investigated, 
delimitated and prospected more in detail.

Supplement I. “Alamizsna”  shaft in the Nagybörzsöny area and a scheme and section 
of the “ Mária látogatása” subshaft [сору of the original found in the Selmecbánya 
(Banská Stiavnica) Mining Archives, No. ÍNY 9895].




