
NYÁRI ÁSVÁNYGYŰJTŐ TÁBOR A GÖMÖR-SZEPESI ÉRCHEGYSÉGBEN (SK) 

2017. JÚLIUS 26-30. 

A tábor meghirdetésekor a Szepes-Gömöri Érchegység több Rozsnyó környéki klasszikus 

lelőhelyének felkeresését terveztük. Sok klasszikus lelőhely sajnos már semmilyen lelettel sem 

kecsegtet, több ismert meddőhányó szegényesnek bizonyult, több érdekes kutatás maradványai 

pedig már nagyon nehezen hozzáférhetőek, ha egyáltalán maradt belőlük valami. A friss 

információk és a bejárás során tapasztaltak alapján alakult ki a tábor programja. 

A lelőhelyeken kívül néhány természeti- és kulturális látnivaló is bekerült a programba, ezeket 

érdemes felkeresni, ha már a környéken járunk. A részvétel ezeken legtöbbször külön költséggel jár, 

és természetesen önkéntes. 

A TÁBOR PROGRAMJA 

(néhány, a bejáráson gyűjtött példány fotójával): 

2017. július 26., szerda (kb. 51 km a találkozási ponttól) 

10
30

 Találkozó – akik meg kívánják tekinteni az aragonitbarlangot: Martonháza (Ochtiná), 

Aragonitbarlang bejárata (lásd az 1. számú térképen a piros nyíllal jelölt részt). 

11
00

-11
30

 Martonházai aragonitbarlang 

A barlang mesterséges tárója 144 m hosszú, amely 19 m szintkülönbséget hidal át 104 lépcsőfok 

segítségével. A járatok összhossza 300 m, látogatható hossza 230m, a levegő hőmérséklete 7,2º és 

7,8ºC között mozog. A látogatás 30 percig tart. A barlang mennyezetét egyedülálló 

aragonitkristályok szerteágazó formái borítják, a barlang képződményei pedig világviszonylatban is 

különlegességnek számítanak. 

A belépőjegy felnőtteknek 6 €, 6-15 éves diákoknak 3 €, 60 év felettieknek 5 € fejenként. 

További információ: http://www.ssj.sk/hu/jaskyna/12-ochtinai-aragonit-barlang 

12
00

 Találkozó – akik a barlanglátogatáson nem kívánnak résztvenni: Csetnek (Štítnik), a gótikus 

evangélikus templom utáni tér (lásd a 2. számú térképen a zöld nyíllal jelölt részt) (a barlang 

bejáratától kb. 12 km / 15 perc) 

12
30

-14
30

 Martonháza (Ochtiná), Mária-Margit bánya meddőhányója (kb. 6 km, 7 perc) 

Az aszfaltúttól gyalog egy réten átvágva, majd a Štítnik patakon átlábalva jutunk el legkönnyebben 

a meddőhányóra. A patakon való átkelés – mivel viszonylag széles és híd nem vezet át rajta – több 

módon lehetséges: gumicsizmában, vízálló bakancsban, illetve a welness-t kedvelőknek akár a 

Kneipp-taposóhoz hasonlóan mezítláb. Az egykori réz-cink-ólom ércesedésre hajtott tárók 

meddőhányója viszonylag benőtt, de így is számíthatunk rajta másodlagos ásványokra. A 

halványkék aurikalkit a leggyakoribb, de azurit, rosasit, linarit, hemimorfit, cerusszit, smithsonit is 

előfordulhatnak néhány mm-es kristályokban, ill. gyakrabban bevonatokban. Összességében 36 féle 

ásványt írtak le innen, melyek jó része mikro-méretű. 

A hányó megbontásához csákány, a szabadon lévő kövek megtöréséhez kalapács szükséges. 

15
30

-17
30

 Rozsnyó-Csucsom (Čučma), Fekete-bánya (kb. 26 km, 35 perc) 

A településtől északkeletre, rövid sétával érhetők el a régi mangánérc-bánya erősen benőtt feltárásai 

is hányói. A növényzet ellenére még mindig van lehetőség a gyűjtésre, a hányók megbontásával 

vélhetően jobb leletek várhatók. Elsősorban a rózsaszín különböző árnyalataiban előfordul, vaskos 

rodonit (1. kép) megjelenésére számíthatunk, mellette szulfidok, kvarc és különféle mangánoxidok 

fordulhatnak elő jobbára tömött szemcsés formában. Rodokrozit, magnetit, spessartin, 

manganogrunerit, tefroit, manganit, piroluzit, pszilomelán a gyakoribbak, melyek egymástól való 

megkülönböztetése jobbára csak műszeres vizsgálatok után lehetséges. Összességében 62 féle 

ásványt írtak le innen. 

http://www.ssj.sk/hu/jaskyna/12-ochtinai-aragonit-barlang


A gyűjtéshez az előző lelőhelyen használt szerszámok szükségesek. 

 

1. kép: rodonit 

Névtelen kutatótáró (kb. 4 km, 6 perc) 

Hazafelé jövet a Májerska-völgy bejáratánál érdemes megtekinteni az út jobb oldalán, egy ízlésesen 

kialakított kis pihenő mellett található tárócskát. A kihelyezett tábla szerint az útfelújítás során 

talált, addig nem is ismert kutatótárót a telérek helyzetének vizsgálatára hozták létre, vélhetően a 

középkorban. A fővágatból csorga vezeti ki a vizet, vége eltömedékelt, balra két oldalvágat és egy 

vízzel feltelt akna is található. A kb. 240 m hosszban bejárható táró hűvös levegője jó minőségű, 

talaja sáros-vizes, megtekintéséhez vízálló lábbeli, pulóver, fejlámpa, a magasabbaknak pedig akár 

kobak is ajánlott.  

kb. 18
00

 Szállás elfoglalása Rozsnyón (kb. 3 km, 5 perc) 

2017. július 27., csütörtök (kb. 115 km) 

8
30

 Indulás 

10
00

-14
30

 Iglóhuta (Novoveská Huta), Felső-Bertalan táró hányója (kb. 60 km, 1 óra 10 perc) 

A kezdetben szintben haladó, majd a hegyoldalba felkapaszkodó erdészeti út bevágásában található 

a Felső-Bertalan táró meddőhányója. A hányóról a fákat levágták, felső részé egy erdészeti utat 

alakítottak ki, így nagy területen hozzáférhetővé vált viszonylag friss anyag. A klasszikusnak 

számító lelőhelyen rézszulfidokból keletkezett másodlagos ásványok gyűjthetők: a klinoklász akár 2 

mm-t elérő sötétkék kristályai mellett a tirolit (2. kép) 1-2 cm-es, világoskék, sugaras halmazai 

gyakoriak, előfordulhat még kalkofillit, cornwallit, azurit, malachit, olivenit, zeunerit, metazeunerit, 

strashimirit, tangdanit is. Összességében 35 féle ásványt írtak le erről a lelőhelyről. A tapasztalatok 

szerint a jobb leletek a hányó megbontásával gyűjthetők. 

 

2. kép: tirolit 

15
30

-17
30

 Nyilas (Hnilec), Medve-patak völgye, Sn-Mo-W érckutatás hányója (kb. 22 km, 30 km) 

A településtől mintegy 500 m-es sétával, köves úton érhető el az egykori ón-, molibdén- és 

wolframkutatás gyűjtők számára vélhetően kevésbé ismert meddőhányója. A széttagolt és egy 

helyen megtúrt hányó több része is leletekkel kecsegtet: fehéres-lilás bennőtt, ritkábban fennőtt 

fluorit-kristályok melyek elérhetik a fél cm-es méretet, akárcsak a molibdenit lemezek. Számítani 



lehet még a következő ásványok előfordulására is: kassziterit, kasolit, arzenopirit, ferberit, 

bizmutin, bizmit, topáz. Összességében több mint 90 ásványt írtak le a lelőhelyről, amelyek 

túlnyomó része mikro-méretű, mint az uraninit, cirkon vagy a termésarany. A gyűjtéshez elsősorban 

kalapácsra van szükség, a hányó különféle méretű gránit- és andezitdarabokból áll, melyeket nem 

ritkán átjárnak kovás erek. (A szállás kb. kb. 33 km, 45 perc) 

2017. július 28., péntek (kb. 81 km) 

9
00

 Indulás 

9
30

-11
00

 Betlér (Betliar), Andrássy-kastély (kb. 7 km, 10 perc) 

A kastély története szorosan összefont 2 jelentős nemesi család, a Bebekek és az Andrássyak 

életével. A kastélyt a Bebek család alapította a XV. században. A XVIII. században az Andrássy 

család tulajdonába került, és egészen 1945-ig volt a tulajdonukban. 

A kastélyt fennállása óta többször átépítették. Legnagyobb átépítésen a XVIII. században esett át 

klasszicista stílusban, mai alakját a XIX. sz.-ban nyerte el Andrássy Manónak köszönhetően. 

Gyűjteményei között XVIII. századi bécsi klasszicista bútorok, rengeteg XIX. századi műtárgy és 

kézműipari tárgy, több mint 18.000 kötetes történeti könyvtár, a középkor és a XIX. század közötti 

időszakból származó értékes fegyvergyűjtemény, vadásztrófeák valamint Ázsiában és Afrikában 

gyűjtött egzotikus emléktárgyak is megtalálhatók. A kastélyt körbeölelő 80 hektáros természetes 

parkot a Felvidék legértékesebb és legszebben fennmaradt parkjai közé tartozik, egyedi hangulatát 

több romantikus építmény és szobrok határozzák meg. 

A belépőjegy (magyar nyelvű vezetéssel): felnőtteknek 8 €, 26 éves korig és 62 év felett 5 €, 6 éves 

kor alatt ingyenes. 

További információk angol nyelven: http://www.snm.sk/?about-the-museum-14 

12
00

-14
30

 Dobsina (Dobšiná), egykori kobalt- és nikkelbányák hányói (kb. 26 km, 30 perc) 

Az évezredes bányászati múlttal bíró településtől ÉK-re húzódik a Zemberg-Terézia telérek 

csoportja. Egyik legjelentősebb feltárásuk a Károly (régi nevén Zemberg) -táró, mely ma is nyitva 

áll, igaz elég mély víz található benne. Az idők folyamán emellett több tárót is hajtottak, ezek közül 

kettő meddőhányóját fogjuk felkeresni a Dobsinától Poprád felé haladó út mellől leereszkedve. 

Kobalt- és nikkelbányászata a 18-19. században európai jelentőségű volt. A lelőhelyen elsősorban e 

fémek érceire és az azok mállásából származó másodlagos ásványokra számíthatunk: a lilás-

rózsaszínes eritrin (3. kép) mellett az annabergit (4. kép) zöldesfehér porszerű bevonatai is 

előfordulnak. Ezek főleg gersdorffit, skutterudit, kobaltin, nikkelin és löllingit mállásából 

keletkeztek, melyek legtöbbször tömött szemcsés formában lelhetők. Összességében 50 ásványfajt 

írtak le a lelőhelyről. 

  

3. kép: Eritrin 4. kép: annabergit 

Dobsina, kilátóhely (kb. 2 km, 3 perc) 

Miután a lelőhelytől az autókhoz felkapaszkodtunk, az út jellege és a felfestett záróvonal miatt sem 

javasolt megfordulni, így a környék legmagasabb hegyének oldalában lévő kilátóponthoz 

látogatunk el, ahol szép kilátás kínálkozik a dobsinai völgyre. 

http://www.snm.sk/?about-the-museum-14


16
00

-18
00

 Sajóréde, (Rejdová), Za skalou, érckutató-tárók hányói (kb. 16 km, 20 perc) 

A település felett található hányókat az autók biztonságát szem előtt tartva a település szélétől 

fogjuk megközelíteni. Egy réten és egy kis hídon átkelve kapaszkodunk fel a domboldalon a 

hányókhoz, ahol elsősorban másodlagos rézásványok gyűjthetők azurit és malachit formájában. 

Ezek kalkopirit, covellin és tetraedrit mállásából képződtek. A lelőhelyről 12 féle ásványt írtak le 

eddig. (A szállás kb. 30 km, 30 perc) 

2017. július 29., szombat (kb. 29 km) 

8
00

-10
00

 Rozsnyó, Bányászati kiállítás (A szállástól kb. 1 km, 10-15 perc gyalog) 

Kiállítások: Gömör bányászata és fémművessége, Bányászati munkahelyek (földalatti résszel), , a 

Szlovák karszt természeti kiállítása (élővilág, gelológia),  

A belépőjegy: felnőtt 4 €, 7 év felettiek és tanulók 2 € fejenként. 

Bővebb információ szlovákul: http://www.banmuz.sk/expozicie/ 

10
20

 Indulás 

10
45

-13
00

 Hárskút (Lipovník), Soroska mészkő-kőfejtő (kb. 13 km, 15 perc) 

A Kassa és Rozsnyó közt húzódó főútról lekanyarodó kis aszfaltútról fordulunk rá a mészkő 

kőfejtőbe vezető kövesútra, ami a bányaudvarra vezet. A kőfejtő alsó szintjén egy helyütt a 

mészkőben húzódó kalcit-telérek bennőtt lila fluoritkristályokat (5. kép) rejtenek, ezek mérete akár 

a cm-t is elérheti. Egyéb ásványok: dolomit, pirit, markazit, goethit. 

 

5. kép: fluorit kalcittelérben 

13
30

-17
30

 Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie), István-táró környéke (kb. 8 km, 10 perc) 

A Településtől ÉÉK-re emelkedő Kis-hegyen több táró és külfejtés is tanúskodik az egykori vasérc-

bányászatról. A Szomolnok felé vezető műútról egy enyhén emelkedő gyalogösvényen keresztül 

érjük el az István-táró és a környező bányaműveletek nyomait. Itt elsősorban gömbös-vesés vagy 

cseppköves, ún. „vaskobak” megjelenésű goethit és fényes, hajlott lemezes, „szpekularit” típusú 

hematit lehet a zsákmányunk. A legnagyobb wolnyn tipusú, nyúlt barit kristályok elérték az 5 cm-t, 

ill. az irodalmi adatokban szerepelnek akár 3 cm-es piritek, valamint régiesen málnapátnak nevezett 

rodokrozitok. Összességében 26 ásványfajt írtak le a lelőhelyről. A jobb darabok érdekében a 

terület részletesebb feltárása szükséges. A kalapácsok és vésők mellett csákány használata is 

indokolt lehet. (A szállás kb. 8 km, 10 perc) 

2017. július 30., vasárnap (kb. 48 km az utolsó lelőhelyig) 

9
00

 Indulás 

10
30

-13
00

 Murányhosszúrét (Muránska Dlhá Lúka), szerpentinit kőfejtő (kb. 48 km, 1 óra) 

Sort kerítenénk a tavaszi táborban elmaradt lelőhely felkeresésére az ígéreteknek megfelelően. 

A településtől egy aszfalt-, majd földúton egy rétig lehet autóval eljutni, innét mintegy 2 km-es, kb. 

210 m szintemelkedésű túrával érhető el a kőfejtő. A rég nem működő feltárás felső részén a 

törmelékben keresgélés során a talk (6. kép) halvány almazöld, „leveles” tömegeit lelhetjük 

http://www.banmuz.sk/expozicie/


(„nemestalk”) akár több ökölnyi méretben is. Pár évvel ezelőtt a talk-telérben szép hidroxil-apatit 

kristályokat találtak, melyek közül a legnagyobbak meghaladták a 2 cm-t. A kőfejtő környékén 2 

táró is volt, ennek hányóin az aktinolit (7. kép) halványzöldtől feketéig terjedő színű, tűs-oszlopos 

halmazai találhatók akár 10 cm-es kristályokban. Ezek sokszor tömegesen, néha világos talkban 

mutatnak szép, akár csillag alakú formákat. Összességében 19 féle ásványt írtak le innen. 

A lelőhely megközelítéséhez túrabot, a gyűjtéshez kapirgálásra kisebb csákány és a kövek 

összetörésére alkalmas kalapács ajánlott. 

 

 
6. kép: „oszlopos” talk 7. kép: aktinolit 

Fakultatív program 

Jolsva, dolomit kőfejtő (Az előző helytől kb. 20 km, 30 perc) 

Aki kedvet érez magában, felkeresheti a tavaszi tábor során is meglátogatott dolomitbányát Jolsván. 

A többszintes kőfejtőben dolomit, magnezit és paligorszkit gyűjtésére van lehetőség. Összességében 

innen 24 féle ásványt írtak le. 

Rima folyó torlatai (Az előző helytől kb.  km, .. perc) 

Az irodalmi adatok alapján a Felvidék legnagyobb aranyrögei Nyusta-Hacsó és Nyusta között a 

Rima folyóból, kisebbek pedig a Nyusta és Nyusta-Likér közötti területekről kerültek elő. Aki 

kedvet érez magában, bátran próbálkozhat megfelelő felszereléssel (lapát, szerke, gumicsizma), ha a 

vízállás ezt lehetővé teszi. 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Jelentkezés: 

Jelentkezni legkésőbb 2017. július 18-ig lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és 

visszaküldésével. 

Utazás: 

A lelőhelyek felkeresése gépkocsival és részben gyalog történik. A főutak általában jól járhatóak, 

de a hegyek közti kisebb utak nem minden esetben kifogástalan minőségűek. A tábor helyszínei 

miatt szlovák autópálya-matricát nem szükséges vásárolni, fő- és mellékutakon is megközelíthetőek 

a lelőhelyek. 



Mindenki számoljon azzal is, hogy az utak megtételéhez szükséges idő eltérhet a megszokottól, a 

hegyek között kanyargó keskeny utakon kisebb sebességgel lehet csak biztonságosan haladni. 

Az üzemanyag általában drágább Szlovákiában, ezért célszerű a magyar oldalon tankolni. 

Szállás: 

Kereskedelmi Iskola kollégiuma (Rozsnyó, Akademika Hronca 8.) 

A kollégiumban 2- vagy 3-szobás apartmanok, illetve 4 szobás „lakások” vannak 2-3 ággyal 

szobánként. Mindegyikben van fürdőszoba és WC, az apartmanokban konyha és nappali is. A 

szállás ára 8-10€/fő/éj, a városi adó („idegenforgalmi adó”) 0,83€/fő/éj. Mivel a szálláshely a 

maximális kihasználtságra törekszik, így nem kiszámítható, melyik típusban kapunk végül helyet, 

de szerintem törekedhetünk legalább néhány apartman megszerzésére a konyha és nappali miatt is. 

Étkezés, vásárlás: 

A településen elérhető közelségben sok kisebb-nagyobb bolt és áruház is található, itt a reggeli és 

napközbeni étkezéshez minden beszerezhető. A vacsorát általában csoportosan, a helyi éttermek 

egyikében szoktunk elkölteni. Az apartmanok konyhájában főzőcskézésre is van lehetőség. 

Költségek: 

Az utazási-, az étkezési-ellátási- és a szállásköltségek, valamint a belépődíjak a hagyományokhoz 

híven a résztvevő(ke)t terhelik. A szervezési díj MAMIT tagoknak 2.000 Ft/fő, nem MAMIT 

tagoknak 4.000 Ft/fő (ha valaki euróban szeretné kifizetni, 6,5€, ill. 13€). 

Felszerelés: 

A tábor jellegéből adódóan javasolt erősebb bakancs és strapabíró hosszúszárú nadrág használata. A 

várható melegre való tekintettel az egyik legfontosabb a megfelelő mennyiségű innivaló biztosítása. 

Fontos a napvédelem is: sapka vagy kalap a napszúrás ellen, hosszú ujjú felső vagy naptej / napolaj 

a leégés ellen. Bozótos-erdős területeken való átkelésnél kullancs / szúnyogriasztó használata 

ajánlott. 

A gyűjtéshez különféle méretű kalapácsok, ritkábban vésők szükségesek, a hányók megbontásához 

kisebb-nagyobb csákány és lapát lehet célszerű. A gyűjtött darabok csomagolásához újságpapír 

ajánlott, tárolásukhoz és lelőhelyenkénti „elkülönítésükhöz” erősebb zacskók használatát 

javasoljuk. A kisebb példányok azonosításához nagy segítség lehet egy nagyító. 

Felhasznált és javasolt irodalom: 

• Szakáll Sándor (szerk.): 120 ásványlelőhely a Kárpátokból. Minerofil Kiskönyvtár IV. 

Kőország Kiadó és MAMIT, Budapest-Miskolc, 2004. 

• Gimesi István Miklós: Ásványgyűjtő kalauz 5. Rozsnyó és környéke. Szeged, 2004. 

http://www.minerofil.hu/kalauz_pdf/kalauz-05-rozsnyo.pdf 

• Szakáll Sándor (szerk.): Minerals of the Carpathians. Granit, Prága, 2002. 

• www.mindat.org bejegyzései 

További információk: 

Ha bármilyen további kérdése merülne fel a tábor programjával, az utazással, a felszereléssel 

kapcsolatban, keresse a tábor szervezőit: 

Lévai Zsolt 20/490-3448 pseudolzs@vipmail.hu 

Detrich Balázs 30/439-6588 detrichbalazs@gmail.com 

http://www.minerofil.hu/kalauz_pdf/kalauz-05-rozsnyo.pdf
http://www.mindat.org/
mailto:pseudolzs@vipmail.hu
mailto:detrichbalazs@gmail.com


 



 


