
7, Lunkány és Pojén községek környékének, valamint a 
nadrági Kornyet-völgy geológiai viszonyai Krassé-Szörény

megyében,

(Jelentés az 1903. év i részletes geológiai fö lvételről.)

Dl\ ScHAFAKZIK FEBENCZ-tŐl.

Az 1903-ik évben a m. kir. földtani intézet igazgatóságától azon 
megbízást vettem, hogy tavalyi fölvételemhez csatlakozva, mindenekelőtt 
a nadrági Kornyet völgyet, azután pedig a Págyes-Ruszka hegység E-i 
lejtőit térképezzem.

Ezen feladatom teljesítése közben bejártam az 1:25,000 méretű 
táborkari térképlapok közül a 23. zóna és XXVI. rovat ÉK és DK jelű 
lapok kisebb részeit, a 22. zóna és XXVII. rovat DNy jelű, valamint a 
23. zóna és XXVII. rovat ÉNy lapoknak azon részeit, melyek Lunkány és 
Pojén községek egész, Forasest községnek pedig csak részbeni határterü
letét képezik.

A fölvételi idő első szakaszában t. i. Nadrág környékén résztvett a 
geológiai fölvételben R eguly Jenő bányamérnök úr is, kit a m. kir. föld
tani intézet, igazgatósága azon czélból osztott be hozzám, hogy a geológiai 
fölvételhez szükséges jártasságot elsajátítsa. Örömömre szolgál konstatál
hatni, hogy R eguly Jenő úr teljes odaadással és buzgósággal vett részt a 
szóban forgó hegységrész átkutatásában és térképezésben, még pedig olyan 
sikeresen, hogy őt a nyár második felében Gömör megyében már önállóan 
is foglalkoztatni lehetett.

A ) LUNKÁNY—POJÉN KÖRNYÉKE.

A czímben nevezett két község területei, valamint a közbeeső 
Forasest község határának D-i része orografiai szempontból röviden a 
Págyes-Ruszka hegység É-i lejtőjét alkotják.

Ezen hegység geológiai fölépítése egyszerű és világos, s főleg két 
képződmény az, melynek erősen gyűrődött, de egészben véve Ny—K csa- 
pású ránczai a hegységet formálják.
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Ezek a fillit és a paleozoos mészkőből, agyag- és kvarczitpalából álló 
rétegsorozat.

A f i l l i t  minőségére nézve teljesen azonos a tavaly a Págyes Ny-i 
és ENy-i oldalán észlelt előfordulásokkal, a mennyiben szintén főleg sze- 
riczites és chloritos féleségekből áll. Eétegzése erősen gyűrődött úgy ki
csinyben, mint nagyban. Nálánál régibb képződményt e hegység oldalán 
nem találtam, hanem mindenütt ez a kőzet az, mely a tulajdonképeni 
alaphegységet szolgáltatja. Hegységünk legmagasabb kiemelkedései, az 
1380 m magas Págyes és az 1358 m magas Euszka belőle állanak. K i
vált az atmoszferiliáktól megmart, szabadon kiálló sziklákon látni, hogy 
több-kevesebb vékony kvarcz-szalagocska váltakozik a tulajdonképeni fil
lit anyaggal s vannak a hegységben pontok, a hol a kvarcz mint vasta
gabb betelepülés is jelentkezik. Egyike ezeknek az előfordulásoknak, a 
melyeknek anyaga a közeli tomesti üveggyárban még a közelmúltban is 
üvegoivasztásra felhasználtatott, a Stefani völgyben fekszik. Egy fillit közé 
foglalt 3 m vastag 1611 irányában 30° alatt dűlő fehér kvarcz-telepet lá
tunk itten, mely több váj ássál az említett czélból táratott fel.

Más pontokon vasórezbetelepülések fordultak elő a fillit között, amint 
azt az egykori fejtőhetyek és a környékén heverő maradék-érczekből meg
ítélni lehetett. Mindjárt ugyancsak a Stefani-völgyben, valamint a kvarcz- 
bánya fölött akadunk egy jókora nagy vájásra, egy külfejtésre, a melyből 
barnavasérczet és talán részben mangános érczeket szedtek ki. A régi 
postaút mentén, mely a főgerincz magaslatáról, a Tyeu ursuluj nevű há
góból ENy-i irányban az Óbora kaszálók felé vezetett, szintén akadunk 
egy kisebb kutatásra, mely barnavasérczeket szolgáltatott. Barnavas
érczet, de szintén csak kisebb mennyiségben felkutattak Forasesten is a 
Yalea Izvoruluj felső részében, a hol egy fillit közé foglalt 3-5 m széles 
és 4 m magas kitöltés alakjában jelentkezik.

Sokkal érdekesebbek ezeknél azok az érczelőfordulások, melyek 
Pojén község határában, a Lunka larga nevű házcsoport közelében fillit 
közé települve találhatók. Az érez többnyire vascsillám, de azonkívül mág
nesvas is, mely többé-kevósbbé tisztán konkordáns módon a fillit közé 
betelepült telepeket és lencséket képez. Az eddigelé konstatált kibúvások 
a Dimpu Pasku nevű hegyháton találhatók, kb. 16 ponton s csak egy 
vascsillám-kibuvás ismeretes a Kostesa nevű hegyoldalon a Strimbu paták
tól jobbra. Az egyes telepek vastagsága CHO— 1'20 m-ig változik s egy- 
egy ponton rendesen több ilyen lapot találunk egymás fölött. A Dimpu 
Paskul E i oldalán legtisztább vascsillám a Benet-Gohead telepé, mely
nek vastagsága 0.60— 0-80 m. Fajsúlya 4'1 és vastartalma kb. 70<>/o. Az 
egész rétegcsoport ÉNy felé (hóra 21— 23) dűl 30— 50° alatt. Eddig ezen 
lencsés telepek kiterjedése a mélység felé kikutatva még nincsen.

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í903. 8
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Paleozoos lerakóciciSok. Azok a paleozoos lerakódások, a 
melyekkel mull évi jelentésem során Román-Gladna hatarában ismerked
tünk meg Lnnkány-Pojón határában, valóban uralják a térszínt. Ha a 
Págyes-Ruszka fővízválasztóvonal bármely, pontjáról is E-i irányban le
felé bocsájtkozunk, akkor mindenütt csakhamar ráakadunk a többé- 
kevésbbé szürke, bitumenes, rendesen kissé dolomitos mészkőre, mely ezen 
a vidéken a paleozoos sorozat legmélyebb tagjának tekinthető. Lunkány- 
tól D-re találjuk meg legnagyobb összefüggő foltját, mely csak két pon
ton, nevezetesen az Óborán és az Albota hegy környékén agyagpala és 
kvarczitpala által van borítva. A dolomitos mész nyilvánvaló módon a 
fillitekkel együtt van gyűrődve, s mindenütt a gyűrődések teknőrészeit elfog
lalva, rögtön átengedi a helyet az alaphegységet alkotó fillitnek, mihelyest 
fölemelkedik a ránéz, miként ezt a Lunkánytól D-re fekvő magaslato
kon látni.

Ilyen telepedés mellett a karsztjelenségek kifejlődésére bőségesen 
nyílik alkalom, a mit a csak futólagosán Lunkány határán átutazó búvár 
is észrevehet. Erős források a mészkőből, főleg pedig a mészkő és filli- 
tek határáról előbugyogva felette gyakori jelenségek. A mószkőtakaró 
felszinét pedig számtalan kisebb-nagyobb töbör borítja, a mint erről külö
nösen a Vurfu Gropandor nevű magaslaton Lunkánytól DK-re meggyő
ződhetünk. S maguk a főbb patakok is ilyen módon alakították ki e 
mészkőtakaróban medreiket, hogy idővel a felettük keletkező dolinák be- 
omlása következtében a búvópatak mivoltukból nyílt vízfolyásokká ala
kultak át. Ilyenek a Caprisora-, a Stílpu-, a Topla-patakok stb.

Míg a mészkőtakaró Lunkányon határozottan a fillit felületi elter
jedése fölött dominál, addig a forasest-pojeni területen már sokkal job
ban van az eróziótól a fillittel szemben leszorítva. Itt is csak az ismé
telt fillitránezosodások teknőrészeiben találjuk meg, tehát e térszín mély 
fekvésű vonalain, míg a magaslatokról már nagyobbrészt eltűnt. Innen 
van az, hogy a mondott vidéken főleg csak a völgyek mélyében akadunk 
mészkőre, melynek testében a patakokat vad szurdokszerű völgyekben 
látjuk lefelé sietni. Forasest és Pojén területének D-i részein tehát hatá
rozottan uralkodik a fillit.

A mi ezekután a paleozoos mészkő petrografiai minőségét illeti, rend
szerint finomszemcséjű szövetű s ennélfogva metamorfnak tartható. 
A szürke színű, vagy erősebb dolomitos féleségek nem vonják magukra 
különösebb módon a figyelmünket, de a hol a szemcsés szövetével karöltve 
a fehér szín mutatkozik, ott valóságos fehér márványnyal van dolgunk, 
mely különösen az utolsó évtized alatt többek részéről lett bányanyitás 
szempontjából átkutatva. Legutóbb a m. kir. erdőkincstár táratja fel azt 
a fehér márványtelepet, mely Lunkánytól D-re a Yalea Stefániban talál-
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ható. Fehér, szemcsés, márványszerű kifejlődéssel a forasesti Sásza völgy
ben is fordul elő a mi mészkövünk, de úgy látszik, hogy az itt foganatosí
tott kutatások nem vezettek kielégítő eredményre.*

Egy egészen más természetű változata a paleozoos mészkőnek az, 
mely Pojón határában a Strimbu patak torkolatának jobboldali magasla
tán, köröskörül fokozatos átmenettel rendes szürkés mészkőtől körülvéve, 
mint tarka márvány mutatkozik. A fehéres alapszínen kívül balványpiros, 
foltonkint világos zöld és azután egyes ereken sötét violás színek látha
tók e márványon, mely színgazdagságánál fogva a legszebb díszkövek 
egyikének Ígérkezik.**

Azonkívül, hogy e paleozoos mészkő kristályos szövetű, belyenkint 
még más átváltozást is mutat, a mennyiben sokszor elkovásodott. Ilyen 
elkovásodásokat, a mikor is az elkovásodott rögök, szürkés kvarczitok 
vagy szabadon a térszínen találhatók, vagy pedig egyes kúpokat alkotnak 
Pojenen különösen a Buka völgyében és a Baján magaslaton találhatók; 
széliében borítják azután a térszínt ilyen fajtájú kvarczitok és helyenkint 
félopálok is a Poj éntől Ny-ra fekvő magaslatokat, a Kremena és a Gyálu 
máre környékét.

Úgy a mészköveknek márványosodását, mint pedig részbeni elková- 
sodását ugyanazon kontakt hatású és postvulkanikus folyamatokra vezet
ném vissza, a melyek magának a fillitnek is átalakulását idézték elő. És 
ez valószínűleg nem más, mint a krassószörényi hegységekben széliében 
fellépő gránitkitörés, a melyből valószínűséggel a Pojána Buszka bilit 
hegysége alatt is gyaníthatunk egy mélyen fekvő lakkolitot. A postvul- 
káni hatásoknak igen érdekes, habár csak nagyon alárendelt megnyilvá
nulását a lunka-largai mészkőben előforduló vékony galm it-erecskék fel
lépésében is észlelhetjük.

A paleozoos sorozat felső tagját az agyagpala és a kvarczitpala al
kotja. Az agyagpala sok esetben szericzites, úgy hogy helyenkint már 
erősen bizonyos bilitekre emlékeztet, de átalában mégis kisebb fokú 
megváltozottsága, könnyebb mállása és a nyomban megemlítendő kvar- 
czitpalákkal együtt való előfordulása biztosan engedik megkülönböztetni 
amattól. A Kornu gerinczen, Pojéntól D-re a szericzites, bllites agyagpala 
tele van apró magnetitkristálykákkal (0), a mi szintén metamorf hatá
rokról tanúskodik.

A kvarczitpala rendszerint mint fekete palás lidiai kő szokott fel

* L . Schafabzik Febencz : M agya r kőbányák. Budapest. 1904. A  386. oldalon 
2266. sz. alatt.

* *  L . Schafabzik Ferencz : M agya r kőbányák. Budapest, 1904. A  388. o ldalon  
2284. sz. alatt.
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lépni, a mely az agyagpalával együtt főleg Felső-Lunkány körül, továbbá 
Lunkánytól DK-re az Óbora kaszálók területén és az Albóta kúp körül for
dul elő. Pojén vidékén pedig a község határának É-i részét, tehát főleg a 
falu körüli területet, valamint a Villa Frasintől Lunka-largáig húzódó, 
határmenti magaslatot szintén a szóban forgó kőzetek alkotják. Az agyag
pala és lidiai kvarczitpala rétegsorozat egészben véve a mészkő-komplexus 
felett fekszik, de van arra is eset, hogy az agyagpala vékonyabb rétegek
ben a mészkő padjaival váltakozik, mint ezt a Strimbu patak völgyében, 
valamivel a Bratizlav árok betorkolása alatt megfigyelhetjük.

Nevezetes ezen rétegsorozat vas és mangánércz vezetéséről. Bár egyik 
ponton sem volt ez az érczelőfordulás akkora, hogy hosszabb ideig kitar
tott volna, mégis megemlítendő, hogy különösen az Óborán volt Károly- 
bányából szállítottak sok szép barnavasat az egykori lunkányi vas
kohóba,

Krétakoru eruptív kőzetek. Eruptív kőzetek Lunkány és 
Pojén területén csak felette kis számban fordulnak elő. Lunkányon a 
Kaprisora vidékén található néhány kisebb tömzs és vékonyabb telór, a 
melyek közül legérdekesebb azon kis tömzs, mely a Teu urszulajtól É-ra 
a völgybe levezető útszerpentinák tövében található. Ezen kis tömzs át
töri a paleozoos mészkövet, a melyet a kontaktuson metamorfizált. Egy
idejűleg gyenge rézérczek is keletkeztek itt, a melyeket a múlt században 
felkutattak, lefejtettek és lóháton Buszkabányára vittek. Bézérczek elő
fordulására mutatnak ugyanis a gorezon heverő kvarczitoknak apró, fész
kes, kékes-zöldes chrysocolla kiválásai. Maga az eruptivkőzet ugyanezen 
az egy helyen különböző kifejlődésben konstatálható. Vannak egyes ré
szei, melyek fanerokristályosak, s porfiros szövetüek, szabad kvarczczal 
és a nélkül.

A kvarcztartalmu tagok a kvarczporfiritek.
Kvarczporfirit. A porfirosan kivállott elegyrészek idiomorf kvarcz, 

plagioklász, biotit és amfibol. Az apró szemcsésnek látszó alapanyag he- 
lyenkint kissé vöröses, mi orthoklaszra enged gyanakodni. S ezt a láng- 
kísérlet be is igazolja. Az alapanyag apró fészkeiben végre még világos 
zöld epidot-kiválásokat vehetünk észre.

Mikroszkóppal még magnetitot és aránylag sok apatitot fedezünk 
fel benne. A biotitkristályok többnyire épek, de az egyik kézipéldányban 
chloritosodók. Az amfibol ellenben sokszor már annyira van átalakulva, 
hogy még csak imitt-amott a nagyobb kristályok belsejében fedezhetünk 
fel egy-egy ép részletet. Anyaga különben ehlorittá és kalcittá van át
változva. Szabad kvarcz porfirosan kivállott szemekben nincsen túlsók a 
kőzetünkben, sőt vannak kőzetpéldányok, melyekben egyáltalában nem
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szerepel a kvarcz az első generáció elegyrészei között. Szemei erősen 
resorbeáltak.

A plagioklász sok és nagy egyénekben van jelen, melyek poliszin- 
tétes ikrek és kitünően zonális szerkezetűek. Kioltásuk alapján kb. labra- 
doritra lehet következtetni.

Mindezek az elegyrészek azután az apróbbszemü alajjanyagba 
vannak beágyazva, mely egyenletesen kvarcz, földpát és barna csillám
szemcsékből áll, mindennemű amorf bázis kizárásával. A földpátok 
között az egyszerű egyének valószínűleg orthoklászok. Az orthoklász- 
nak tartható földpátok mellett azonban vannak ikerrovátkos plagiokla- 
szok is, oligoklasz-labradoritszerű kioltással. A földpátok előbb válóttak 
ki, mint a kvarczszemek.

Az alapanyag szövete valósággal mikrogránitos, úgy hogy ez eset
ben egy mikrogránitos kvarczpórfirittel van dolgunk.

Mint másodlagosan képződött ásványokat a már említett chlorit, a 
mészkarbonát és még egyes dekomponálásban lévő biotit körül az epidot 
apró halmazai említhetők.

Porfirit. Makroszkoposan a szürke felzites alapanyagból üde biotit- 
hexagonokat, tompább fényű amfibol-oszlopokat és feltűnő sok és nagy 
plagioklászkristályt látunk kiválva. A plagioklász, mely a oP lapokon 
ikerrovátkosságot mutat, olykor czentiméter nagyságú kristályokat, sőt 
néha karlsbadi ikerkristályokat is képez. A kristályok könnyen válnak el 
az alapanyagtól. Színük zavarosan zöldes. Mikroszkóppal a nagy poli- 
szintétes, zonális szerkezetű plagioklászok átlagosan labradoritszerű 
kioltást tanúsítanak, mellettük kisebb számban biotit és amfibol jelentke
zik, a melyek közül az előbbi teljesen üde, utóbbi pedig erősen dekom- 
ponált. Egyes nagy magnetitszemek egészítik ki végre a porfirosan kivál
tott elegyrészek sorát.

Az aprószemü alapanyag túlnyomó részben allotriomorf földpátból 
áll, mely részint egyes egyénekben, részint két egyénből álló ikreket en
ged megkülönböztetni. Kioltásuk többnyire egyenes. Mindebből arra kell 
következtetnünk, hogy az alapanyag földpátjainak tetemes része ortho- 
klász. A földpáton kívül gyérebben apró biotitlemezkék és egyes fekete 
opák magnetitszemcsék láthatók.

Szurokkő. Tüzetesen bejárva a szóban forgó kvarczporfirit kis terü
letét, a patak baloldalán az egykori külfejtés környékén, nem is olyan 
gyéren barna, teljesen üvegnemü szurokkőnek a rögjeire akadunk, a me
lyekben makroszkoposan semmiféle porfirosan kivállott elegyrészt nem 
veszünk észre. Yékonycsiszolatban ellenben a túlnyomó izotrop barna 
üvegben halványzöld, hártyaszerű hexagonokat és keskeny léczeket ve
szünk észre, a mely utóbbiak voltaképen szintén hexagonok, csakhogy
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mintegy élükre vannak állítva az üveges tömegben. Keresztezett nikolok 
között csak ez utóbbiak világosodnak meg, egyenes kioltást mutatván, 
míg a hexagonok sötétben maradnak. Konvergens fényben azonban vala
mennyi hexagon egy fekete keresztet mutat, s e mellett negatív kettős 
törésűnek bizonyul. Összes tulajdonságai szerint tehát e hexagonos la
pocskákat a biotit első kiválásainak tarthatjuk.

Átmeneteket a szurokköves állapotból a kristályos felé bizonyos 
szürke tömött, fénytelen kőzetpéldányok szolgáltatnak, a melyek haránt 
lapjaikon fluidális sávozást mutatnak. Makroszkoposan e kőzetekben más 
porlirösan kivállott elegyrészt nem veszünk észre, mint igen gyéren egy- 
egy üde biotitlemezkét.

Mikroszkóppal vizsgálva ezen kőzetek vékony csiszolatait, apró biotit- 
lemezkéken kívül sok, végükön villaalaku földpátkristallitot találunk, 
melyek némely kőzetsávban, vagy más kőzetpéldányban kévealaku cso
portokat alkotnak, a melyek közt mennyiségükkel fordított arányban még 
megvan a szurokkő eredeti barna üvegje. E földpátrudimentek egyenes 
kioltásuak, s valószínűleg orthoklászok, a mennyiben ikres kiképződést, 
vagy épenséggel poliszintétis iker-összenövéseket nem figyelhetni meg 
rajtuk.

Hogy ezen szurokkő milyen viszonyok között fordul elő az egész
ben is nem nagy kiterjedésű porfirit-tömzsben, a mai kedvezőtlen feltá
rások mellett megállapítani nem lehetett, de más képződést alig tételez
hetünk fel, mint gyors lehűlést a csatorna szélén.

Egyéb eruptív kőzetelőfordulások. Az előbbiekben ismertetett és az 
egykori rézbánya körüli eruptivkőzet előfordulásokon kívül még egy-két 
pontot sorolhatunk fel, a melyeken eruptív kőzetek kisebb-nagyobb meny- 
nyiségben találhatók.

Ha az iménti régi rézbányától nem az új szerpentina úton megyünk 
fel a Tyeu urszuluj nevű hágóra, hanem e helyett a DK-i irányban felhú
zódó árokban, akkor még két ponton találunk a fillit között fehéres bio- 
tit-amfibol-porfirit dyke-okat, a melyeknek kőzete erősen pirittel van 
impregnálva.

Ellenkező irányban valamivel lejebb pedig balról (Ny-ról) a Bensi 
nevű árok kitorkolására akadunk, s ha ezen oldalvölgyben kissé beljebb 
megyünk, akkor a nagyobbik bensi árokig elnyúló rét szélén, a patak 
medrében hasonlóképen biotit-amfibol-porfiritre bukkanunk, mely egy 
keskeny rövid Ny—K irányú telér alakjában töri át a fillitet. Maga a fel
tárás a patak medrében fekszik.

Az eléggé durvaszemü kőzetben egy nagyobb fok alatt kioltó mész- 
nátron plagioklászon kívül porfirosan kivállott biotit- és amfibolkristályok 
láthatók. A plagioklászok belseje sokszor zavaros, míg a külső burok

(7)
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tiszta, zárványoktól mentes és ép. Kioltása szerint oligoklásznak tartható. 
Járulékos ásványa e kőzetünknek az apatit, mely vagy magában az alap
anyagban, vagy pedig zárványként az amfibolban vagy plagioklászban 
fordul elő. Az alapanyag biotitból, magnetitszemcsékből és földpátléczecs- 
kékből áll, a melyek közt sok a kettős iker. Egyenes vagy igen kicsiny 
kioltása alapján oligoklászra, részben pedig ortlioklászra következtethe
tünk. Eredeti kvarcz e kőzetben nincsen, csak egyes apró geodában látni 
másodlagosan kivállott kvarczot.

Kvarczporfirit. Tömzs az Albota É-i tövében, a Kaprisora mellék
völgy felső részében. Ez is paleozoos mészkövön tör át. Területe körül
belül ü'25 kmt.2 Legnagyobb részét mállott öregszemű kvarczporfirit, a 
melyben a kvarcz apró dihexaéderekben észlelhető. Eitkán akadunk itt 
ezen típusnak egy-egy üde képviselőjére.

Kvarcz-augit-biotit-diorit-porfirit. Legeredetibb azonban azon sötét 
kőzet, mely az említett kvarczporfirit-tömzstől E-ra fekvő első jobboldali 
árokban paleozoos mészkő között keskeny telért képez, s mely genetikai
lag mindenesetre az előbbi tömzsnek egyik kisérő telére. Ezen kőzet por- 
firosan kivállott ásványai bázisos mésznátronplagioklász a rezorpcio és 
újból való tovább növekedés világos jeleivel : amfibol, részben rezorbeált 
egyénekben; biotit, mely igen ép és végre egyes pszeudomorfozák, melyek 
valószínűleg hipersténtől eredhetnek. Yan azután kőzetünkben még kvarcz 
is, mely bár gyéren, de határozottan mint porfiros elegyrész szerepel. Az 
alapanyag teljesen holokristályos és áll biotitból, augitból és plagioklasz- 
ból, a mikhez végre még magnesvasércz-szemek csatlakoznak. Az augit 
nemcsak allotriomorf szemek alakjában látható, hanem idiomorf kristá
lyokban is, még pedig olykor nagyobb egyénekben, melyek már a porfiros 
elegyrészek közé sorolandók. Ezek többnyire ikrek. Az alapanyag föld- 
pátja szintén bázisos mésznátronplagioklász. Szabad kvarcz pedig teljesen 
hiányzik az alapanyagban.

Harmadkori eruptív kőzet. Biotit-andezit a pojéni tem
plomárokból. Egész Pojén határában csak ezen az egyetlenegy helyen 
találunk eruptív kőzetet, mely kb. az árok közepe táján, mint egy kisebb 
tömzs a paleozoos agyagpalákat töri át. Elénk violásvörös kőzete nagyon 
mállott és csak keresve akadunk valamennyire üde kőzetre is.

Einomszemű, porózus, fénytelen alapanyagában számos ép biotit- 
lemezt és sok tejfehér, teljesen kaolinná mállott földpátot (plagioklászt) 
látunk. Azonkívül sok ebben a kőzetben a fehér tajtköves zárvány, a 
melynek fehér likacsos szivacsos tajtköves anyagában fekete biotitlemezek 
észlelhetők. Mikroszkóppal vizsgálva az alapanyag apró földpátléczekből 
és földpát-szferolitokból áll, a melyek közt azonban biztosan üveges bázist
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nem láthattam. Az alapanyag számos barna globulit és ferrit által zava
rossá van téve.

Egészben véve tehát típusos biotit-andezittel van dolgunk, mely a 
tomest-petroszai andezit-képződménynek mint egy első őrszeme jelenik 
meg Pojén paleozoos területén.

Pliocénkori kavics. Mint egyetlen fiatalabbkoru képződmény 
Pojén határában azokat a hatalmas kavicstakarókat jegyezhetjük fel, me
lyek főleg a községtől DNy-ra a Eiul és a Malicza patakok közt fordul
nak elő. E kavicstelepek 500 és 580 mtr. magasság között fekszenek és 
mindenütt az itteni alacsonyabb hegyek tetejét foglalják el. Pontos sztrati- 
grafiai helyzetükre nézve semmiféle paleontologiai adatunk nincsen, 
minek következtében csakis analóg esetekre vagyunk utalva. LegnagyoDb 
valószínűséggel a plioczén kor kavicsának tarthatjuk e lerakódásokat, 
ugyanabból az időből, mialatt kint a facseti öbölben a pontusi homok és 
agyag ülepedett le.

Érdekes ennek a kavicsnak a szereplése, mint védő takaróé az alatta 
lévő paleozoos agyagpalák területén mutatkozó mangán- és veres-, illetve 
barnavasérczekre nézve. Legjellemzőbben ezen viszonya az említett érezek
hez a Pravecz nevű hegyen tanulmányozható. Itt az erózió szépen kifej
tett és jól láthatóvá tett egy forráskúpot, azaz egv félkörös, méter vastag 
héjjas limonittestet, mely a barnavassal impregnált fillites agyagpalát bo
rítja. A forrás kúp rádiusa 16'4 mtr. Innen most K-i irányban még vagy 
120 mtrre követhető a barnavas előfordulása, továbbá ÉK-re és ÉNy-ra 
szintén a fillit felső régiójában közvetlenül a plioczén kavicstakaró alatt. 
A Károly-táró melletti külfejtésben 2 mtr agyagosföld alatt vörösvaskő 
és törmelékes mangánércz található összesen 1 mtr vastagságban, ez alatt 
1 mtr mállott agyagpala fordul elő, s legalul kb. mtr vastagságban fel
tárva szép nagy mangánércz (piroluzit) czipók. A Károly-táróban ellen
ben a vájatvégen 21h 16° felé dűlve felül 0'30 könnyű wád, alatta pedig 
1 mtr vastagságban mállott agyagpala tele szép tömör piroluzit-konkré- 
ciókkal fordul elő. A szomszédos forasesti határba átnyúló praveczi ka
vicstakaró alul összesen egy 2 mtr vastag ritkásabb veresvasércz és man- 
ganércz van feltárva.

Nyilvánvaló ezen esetek alapján, hogy itt egykor egy vasas és man- 
gánokkeres forrás iszapja szolgáltatott alkalmat arra, hogy az előtte el
terülő agyagpala laposán az említett veresvasérczek és piroluzit-konkré- 
ciók kivállhattak. Kétséget nem szenvedhet továbbá az, hogy ezen órezes 
takaró réges-régen elpusztult volna, hogyha a plioczén kor hatalmasan 
reásodort kavicsa az eróziótól a mai napig meg nem védi. Az érczelő- 
fordulás ezen genezise útmutatásul szolgálhat nekünk abban az irány
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bán is, hogy ez érczek miként volnának tovább nyomozandók, t. i. min
dig a kavics-takaró fekíi lapja alatt.

D i lu v iu m  és (x lli iv iiirn ,. A diluviális kornak egyedüli nyomát 
a barlangi medvének, Ursus spaeleus, Blumb. az előfordulásában pillant
hatjuk meg, a melyre a pojeni buka-völgyi dolomitos mészkőbarlangjá
ban akadunk. Egy szabálytalan, jóformán cseppkőformació nélküli na
gyobb üreg ez, mely az erősen kilugzott kőzetnek inkább fokozatosan 
történt beomlása. által keletkezett. A barlang talpát borító dolomitos tör
melék között még évekkel azelőtt sikerült Von dér Osten grófnénak több 
ursus-koponyát kiásatni. Midőn magam jártam be e barlangot, szintén 
sikerült nekem és kísérőimnek egyéb csontokon kívül néhány barlangi 
medvefogat találnunk.

Az alluvium kizárólag csak egyes gyenge mésztufa előfordulások 
által van képviselve, a melyek közül a legnagyobb a Piatra fétyi nevű 
mésztufa-párna a lunkány-ruszkabányai út mentén; valamint alluviáli- 
soknak tekinthetők végre még a patakok mentén imitt-amott észlelhető 
keskeny hordalékszegélyek is.

B ) A  NADRÁGI KORNYET-VÖLGYRŐL.

Nem zárhatom be jelentésemet a nélkül, hogy legalább néhány 
szóval Nadrág D-i környékéről meg ne emlékezzem. A néhány kirándu
lással bejárt Kornyet-völgy részét képezi a nadrág-zsidóvár-tinkova-istván- 
hegyi hegycsoportnak, a melyben egy hatalmas grandiorit-lakolitnak 
jutott a főszerep. A Kornyet-völgy ennek a területnek csak EK-i szóiét 
képezi s ezért tüzetesebb leírását a jövő évi fölvétel után fogom czélsze- 
rűbben eszközölhetni, a mikor ugyanis az említett és szorosan összetar
tozó területet már egészen befogom járhatni.

Egyelőre azonban már most is jelenthetem, hogy a Kornyet mélyebb 
árkaiban, nevezetesen a Kostajnikban legalul a gránitosan szemcsés 
granodiorit üti ki magát. Fölötte pedig a porfiros szövetű granodioritnak 
következik egy zónája, a melyből a fölötte fekvő fillitbe számtalan telér 
nyomul fölfelé.

A fillit különösen az áttörések közelében injiciálva van, s a hol mészkő- 
betelepülések vannak benne, jellemző kontakt-udvarok keletkeztek, a melyek 
nem egy esetben vasércztartalmuk által vonták magukra a nadrági vas
művek figyelmét. Egyike ezeknek a pontoknak az Aninóza mellékvölgy, 
a hol gránát, epidot, tremolit és magnetit fordul elő a mészkő kontak
tusán. A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben itt létezett Frigyesbánya
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jelenleg egészen be van omolva, úgy hogy tárnóban teljes lehetetlen 
a behatolás. Egyedül csak a régi gorczokon található törmelék tanulmá
nyozására voltam tehát utalva, a mefyben az említett ásványokat meg-

V á ja tsze lvén yek  az An inosa m áre vö lgyben  lé tezett vasbányából, Nadrágon. 

Fö lvette  néhai Fkanzl E. társulati bányam érnök 1877-ben.

Magyarázat: 1 =  cs illám os  f i l l i t ,  2 =  fil l it ,  3 --- g rán á tta rta lm ú  f i l l i t ,  4  - - m ágn esvasércz , 

5 - k r is tá ly o s  m észk ő , 6 =  g rán á ta rta lm ú  m észk ő , 7 --- g rá n á ts z ik la ; az e g y k o r i  I I . ,  V . és 

\ J11. szám it tárnákban . T á rnam agasság  2'20 m tr.

találtam. J a h n  V i l m o s  nadrági vasműigazgató lekötelező szívességének 
köszönöm a következő vájatveg-képeket, melyeket, 1877 ben a társaság 
egykori derék bányamérnöke F k a n z l  E., közvetlenül a bánya teljes 
elpusztulása előtt, fölvett.

E vázlatok világos képét adják a mágnesvasércznek az egykori ani- 
nósai bányában való előfordulásának. Maga az eruptivkőzet nem szerepel
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ugyan ezekben a vájatvég-feltárásokban, de egészen közel a bányához 
megtaláltam azt a szomszédos árkokban több ponton.

Biztos tudomásom van már ez idő szerint is, hogy részint a szom
szédos Tinkova és Istvánhegy községek területén hasonló viszonyok fordul
nak elő. Minthogy ezek az 1904. évi fölvételem tárgyát fogják képezni, 
legyen szabad annak idején az egész képződményt összefoglalólag rész
letesen tárgyalni.

Megemlítem továbbá röviden még, hogy a kornyeti völgy alsó 
szakaszában egy kisebb foltja fordul elő a paleozoos, kissé dolomitos mész
kőnek, mely nagyrészt kvarczitosodva van. E kvarczitosodás némely 
helyen oly tökéletes, hogy valóságos hidrokvarczit jött létre, melynek 
középlikacsu féleségei malomkőgyártásra is alkalmasak.

S végre jelezhetem még, hogy szintén közvetlenül az alaphegység 
fillitjére telepítve, a felső-krétakorú lerakodásoknak is előfordul néhány 
kisebb foltja. Nevezetesen porfir-konglomerát, homokkő és agyagpala 
Nadrágtól K-re a Skublisán árok táján, a hol a homokkő-padok közt 
gyenge kis szénnyomok fordultak elő és a Saua Jepi táján, a hol szintén 
porfirit-konglomerátok és homokkövek találhatók, csücskét képezve egy 
már Losna község határában előforduló nagyobb foltnak.

H A S Z N O S ÍT H A T Ó  K Ő Z E T E K .

Az iparilag valamely irányban hasznosítható kőzetek, a melyekre 
az előző sorokban hivatkozás történt, a következők:

1. Üveggyártásra alkalmas fehér kvarcz a Steíáni-völgyben, Lun- 
kányon.

2. Fehér, aprószemű márvány a Stefáni-völgyben lévő kincstári 
kőbányában, Lunkányon.

3. Tarka márvány Von deb Osten grófné Cseja nevű kőbányájából 
Pojén határában.

4. Vascsillám a Dimpu Pasim feltárásaiban V on dér Osten grófné 
pojéni birtokán.

5. Mangán- és-veresvasércz telepek V on deb Osten grófnő Pravecz 
nevű föltárásaiban Pojén község határában.

6. Hidrokvarczit, mely némely féleségeiben malomkő-gyártásra 
volna alkalmas.

7. S végre megemlíteném még a kosztajnik-völgyi granodioritot 
Nadrágon, mely szemcsés szöveténél fogva műkövekre is nagyon alkal
mas kőzetnek látszik.


