
11. Fölvételi jelentés az 1903. év nyaráról.

K ápolnai Patjer V iktor-íóI.

A földtani intézet tekintetes igazgatósága 406/1908. sz. rendeleté
ben Gesell Sándor kir. főbányatanácsos - főbányageologus úr fölYételi 
osztályába osztott s czélomúl tűzte kapcsolatosan a főbányatanácsos úr 
fölvételeivel, ezektől nyugatra a l l .  zóna, XXIII. ’rov. ENy-i lapon déli 
irányban a rozsnyó-csetneki útig, nyugatra pedig lehetőleg a lap széléig, 
részletes fölvételt végezni.

A vidék, melyet bejártam, Bozsnyótól Ny-ra terül el és K-Ny-i irány
ban Eekenyeújfalu— Csetnek, E-D-i irányban pedig Osetnek— Eeketepatak 
között fekszik a Sajópatak jobb partján. Legmagasabb pont a Köves Ivágyó 
800 m-es csúcsa; az ettől K-re levő Ivágyó, a háromszögelési ponttal együtt 
már Gesell Sándor főbányatanácsos-főbányageologus úr fölvételeinek egyik 
tárgyát képezte.

A határt egy darabig képező Sajó-patak völgyén kívül, a Csetnek- 
patak völgye és utóbbinak nevezetesebb mellékvölgye : az ochtinai völgy az 
egyedüli kissé jelentősebb völgyek; mindegyik mentén végig, vagy legalább 
részben vasútvonal és műút balad.

A Csetnek-patak és a Sajó-patak közötti vízválaszték a területet nagy
jában ÉNy— DK-i irányban felezi és mindkét oldalán számos mellékvölgy 
nyílik.

A bejárt vidéken tíz helység áll, már a tizenegyedik Eekenyeujfalu 
a déli határt képező rozsnyó-csetneki úttól délre fekszik; ezek közül négy 
a Sajó-patak mellett, vagy mellékvölgyeinél, a többi a Csetnek-patak és 
vizeinél található.

Erdős hegyek, legtöbbnyire szűk eróziós völgyekkel adják a vidék 
képét, ezek mind a Szepesgömöri Erczhegység rőczei hegycsoportjához 
tartoznak. Erczgazdagságukról még bátor leszek szólni.

Mindenekelőtt a hegyek összetételében résztvevő kőzeteket iparkodom 
röviden jellemezni s azok határait megjelölni.
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1. Porfiroid.

Rozsnyó vidékén Schafarzik F erencz dr. bányatanácsos úrnak sikerült 
az ottani kristályos paláknak tartott kőzetek eredetére világosságot vetni s 
azokat mint kvarczporfirokkal összefüggésben álló porfiroidokat fel
ismerni.

A porfiroidok —  R osenbusch szerint (R osenbusch : Elemente dér 
Gesteinslehre, Stuttgart 1898.) konkordánsan fekszenek a fillit-formáció 
normális rétegei és a régibb paleozoi formációcsoportok között, sokszor 
fillithez, vagy még inkább földpátiillithez hasonló külsővel, különböző 
színekkel és határozottan palás szerkezettel. A tulajdonképeni s tőle gene
tikailag távol álló fillittől rögtön megkülönböztethetők a bennök behintve 
előforduló kvarcz- és földpátszemek által.

Alapanyaguk főleg szeriéit (muszkovít) és kvarcz, mely utóbbi dihexa- 
éderekben van kifejlődve, épen úgy, mint a porfirkvarczok. Szerkeze
tük teljesen megegyezik a dinamometamorf kvarczporfirok, granitpor- 
firok és keratofirokével.

A kompakt eruptív kőzetekből levezethető porfiroidokat biztosan 
nem különböztethetjük meg a tufákból keletkezettektől. A hozzájuk oly ha
sonló fillitektől eltérnek alacsony víztartalmuk által (046— 0'9(|/o, ellenben 
a fillit: 09— 5‘25). Sok esetben a porfiroidok származása és átmenete az eru
ptív kőzetekbe, geologiailag kimutatható. Különösen a centrális részük 
szegény szericitben és változatlan, míg a fekü és fedő felé a növekvő meg
nyújtással a szericittartalom is nő.

Megjegyzi még R osenbusch, hogy csak erősen gyűrt hegységben for
dulnak elő, főleg a fillitekben és cambri rétegek között, de a kristályos 
palákban is mélyen lefelé követhetők és szericitgnajszoknak neveztetnek.

Schafarzik: dr. bányatanácsos (Földt. Közi. 1902. XXXII. k. 7— 10. f.) 
a rozsnyói és csucsomi völgyben talált típusos kvarczporfirt.

Szerinte a csucsomi völgyben levő kva.rczporfir kilométernél na
gyobb átmérőjű tömeget alkot, melylyel kapcsolatban állnak durva szemű 
szericites palák, porfirosan kifejlett szürke és halványkékes kvarcz- és föld- 
pátszemekkel; néha azonban a palás szövet egészen a legfinomabb filli- 
tes palásságig szállhat alá.

A felzites alapanyag, sőt a földpátok nagy része is kataklasz struk
túrát mutat, sőt a lencsealaku kvarczszemek is a fillites kifejlődésnél 
teljesen szétzúzódtak s ebben az esetben nagyon nehéz volt nekem az 
erősen metamorfizált paláktól elválasztanom.

A területemen előforduló porfiroidok legnagyobb része már nem a 
típusosak közé tartozik, kvarezporfir egyáltalán nem található a bejárt 
vidéken és a porfiroidok is sok helyen csak nehezen mutathatók ki.
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Egy helyen, a Gencstől É-ra levő Na Bepisky déli lejtőjén mintha igazi 
fillittel lenne dolgunk.

Sok helyen, főleg azonban a Pod Ivagyo és a Na Bőven déli Henczkó 
melletti oldalán turmalinok is találhatók a porfiroidokban.

A porfiroidok szine nagyon különböző lehet; üde, nem mállott dara
boknál mégis a sötét kékesszürke, violás vagy zöldes szín a leggyako
ribb, a legtöbb gyűjtött darab azonban barnás, zöldes, világosabb szürke, 
sőt sárgás is.

Nagyon halványan látszanak e kőzet jellegzetes tulajdonságai a ha
tárokon, itt a kifejlődés sokszor erősebben palás, mint másutt, keve
sebb a kvarczszem s az is alig kivehető. Majd meg más helyen úgy vég
ződik a porfiroid terület, ha breccsiához hasonló lesz a kőzet.

A porfiroid az Alsó-Sajó melletti Puszta Dohisz völgyben zöldes 
szürke, benne nagy víztiszta nyújtott kvarczesomók láthatók. A kőzet 
nagy gyűrésről tanúskodik. Ugyanilyen porfiroid található az Ustodoli-ra 
vivő úton a völgyhöz közel.

Az Alsó-Sajótól Henczkóra vezető útba torkollik a Pod Brezi dia 
völgy, hol először a bejáratnál fényes, [világos sárgás-barna porfiroidot 
láttam szürkés-kék kvarczokkal. Tovább menve a porfiroid zöldes-kék 
színt vesz fel, erősen szericitessé lesz és nagy világos kék kvarezlemeze- 
ket mutat. A völgy további részén szürkés-zöld színűvé válik és kis kékes 
szürke kvarczokat és apró magnetit oktaédereket vehetünk benne észre.

A Matzhübel (Mátyáshegy) és a Na Kriz közötti völgy felett vezető 
úton fényes, világos sárgásbarna porfiroidokat gyűjtöttem, nagy kékesbe 
hajló kvarczokkal.

A henczkói állomással szemben kezdődő Na Bőven, Hladky Yrsok 
felé vivő, a gerinczen vezető útról, az állomás közelében zöldes, erősen 
szericites porfiroidok tűnnek fel. Vékony lapokra hasadó, palás szerke
zetűek kis kvarczokkal.

Messzebb menve még zöldes marad a kőzet, már azonban tömöt- 
tebb, de azért még mindig erősen szericites. Kis fehér kvarczokat, zeoli- 
tokat és turmalint találtam benne.

Még tovább jutva, a kőzet sötét-zölddé válik, nagyon erősen gyűrt 
és kvarczereket mutat.

A Pod Ivagyó nyugati oldalán a Sderre vivő úton tömött zöldes por
firoidot észleltem. Erősen szericzites, kékes kvarczokkal.

Alsó-Sajó környékén nevezetes még nehány előfordulása a porfi- 
roidnak.

Az alsósajói gyártól a bányához vezető bányavasuton a gyártól 
körülbelül 1 km-re a porfiroid már inkább préselt kvarczporfirnak volna 
nevezhető. Szürkésvörös, tömött alapanyagban sárgás, kis kvarczokat mutat.
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Az Alsó-Sajó melletti Eimbergen a községet a Géza-táróval össze
kötő úton, a falu felett ezüstszürke, erősen szericites porfiroidot kaptam 
szürkés nagy kvarezokkal és kvarczerekkel.

Az említett bánya felé haladva vöröses, itt-ott ezüstös, barnás sár
gára málló, erősen szericites porfiroidokat gyűjtöttem, melyek már na
gyon elkovásodottak. Az elkovásodás tovább még jobban észlelhető, sőt 
vöröses, teljesen átkvarczosodott darabot is találtam.

Ezen hegy ENy-i lejtőjén visz az út az alsósajói temetőtől Fekete- 
patakra.

A 180-as isohipszánál a Skalicával szemben ezüstfehér, erősen gyűrt 
porfiroid található, a 618-as tető alatt sárgásbarna, ezüstös fényű porfi
roidot szedtem sárga és kékesfehór nagy kvarezokkal, az 566-os nyereg 
alatt pedig a kőzet barna, erősen palás külsejű és kvarezos lesz, nagy füs
tös kvarezokkal, míg Feketepatak felett ezüstös, erősen szericites porfi
roidokat találtam nagy sárga kvarezokkal. Feketepataktól nyugatra szer
pentint találtam.

Alsó-Sajótól Feketepatakra menve, észleltem az úton a Kobelarsky 
malommal szemben zöldes-fekete erősen palás porfiroidokat kis sötét 
kvarezokkal.

Ugyané vidéken a Skalica DNy-i oldalán Puszta Dolina felett a 
Kobelarsky malomhoz vivő hegyi úton Alsó-Sajótól Ny-ra a 370-es pont 
után találtam ezüstös, zöldes sárgába hajló erősen szericites, gyűrődött 
porfiroidokat, fehér nagy kvarezokkal.

Következnek ezek után megint ezüstös és szericites, de már vörösbe 
játszó porfiroidok sárga kvarezokkal, majd ezüstös, sötét kékesszürke, 
szintén erősen szericites porfiroidok szürke nagy kvarezokkal. Sárgás
barna, megint erősen szericites porfiroidok közé jutunk itt, sőt a kvar- 
ezok szine is állandóan sárga lesz, csak a külseje a kőzetnek lesz később 
ezüstös, majd meg barnás sárga s a kvarezok színe kissé sötétebb.

A porfiroidoknak másik két előfordulási területéről szintén említést 
kell tennem.

Bisztrói nyugatra a rozsnyó-csetneki országúton a palahatár köze
lében kékesszürke csillogó külsejű porfiroidokat találtam, míg a Medvedy 
vrch és Holi vrch közötti bisztrói völgyben vörös, erősen szericites por
firoidot nagy kék és sárga kvarezokkal.

Ez utóbbival azonos területen a Do Skalky és Na Bepisky közötti 
hágón részint ezüstös, erősen kovás és szericites porfiroid fordul elő, 
melyben nagy kék kvarezok láthatók, részint pedig sötét kékesszürke és 
zöldes porfiroid, kékes fehér kvarezokkal.

A porfiroidok területén gyakoriak a kvarczitelőfordulások. Szabály- 
talanúl találhatók főleg a völgyekben a kiálló kvarczittuskók s tiszta

11A m. kir. földtani intézet évi jelentése. '1903.
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fehér vagy kissé vöröses színükkel elütnek az itt mégis sötétebb porfiroi- 
doktól.

A terület egy részén sem foglalnak el oly nagy helyet, hogy kijelö
lésük lehetséges lenne s így csak az említhető meg, hogy különösen Alsó- 
Sajó vidékén találhatók. Lehetséges, hogy ezek is már metamorfizált 
szedimentek.

A porfiroid átalános tnlajdonságait tárgyalva most áttérek kiter
jedésére :

A porfiroidvonulat ívet képez, mely koncentrikusan halad a Sajó- 
patakkal Feketepataktól Bisztrauig; ebben az ívben azonban van egy 
metamorfizált palaterület Henczkó Yeszverés közt, mely benyúlik a Skala 
és Köves Zvagyó gerinczén túl és a henczkoi völgy képezi ÉNy-i határát, 
ezenkívül még van a területen egy kristályos mészcsúcs is, a Na Kriz 
Alsó-Sajó felőli nyúlványán.

Megemlítendő azonban az, hogy az Ivágyó déli lábától nyugat felé 
Bisztrán túl nyúlik még egy keskeny porfiroid sáv.

A porfiroid nagyrészt délnyugati dőlésű, de a gyűrés nagy erős
ségéről majdnem minden kőzetpéldányom tanúskodik.

Természetes e nagy gyűrés okozta az egész területen tapasztalható 
erős kataklázos szerkezetét a kőzetnek, mely annak felismerését sokszor 
nagyon problematikussá tette.

2. Metamorfizált szedimentek.

Uhlig a Bau u. B ild elér Karpathen czímű művében (660. old.) a 
nyugati és a központi Kárpátokban a valódi kristályos palákon kívül há
rom csoportot különböztet meg.

1. Karbonkorúnak tartja a Kárpátok belső övében kevéssé meta
morfizált konglomerátokat, vörös és zöldes fényes palákat, s a ritkán elő
forduló köviiletes homok- és mészköveket;

2. a porfiroid és zöld palában gazdag érezvezető csoportot;
3. korbeli állására bizonytalannak tartja a metamorfizált kvarczito- 

kat, szericitpalákat, kristályos meszeket, amfibol- és chloritpalákat.
A karbonkorhoz tartozó palákban Dobsina vidékén De . K iss, Suess E. 

s legújabban I llé s  V ilm o s  kollegám (Eöldt. Közi. XXXII. 351. old.) ta
láltak kövületeket.

Uhlig szerint a sztratigrafiai horizontjuk ezekből meg nem hatá
rozható. *

* 'A dobsinai karbonkorú üledékekből már évekkel ezelőtt Melczer Gusztáv dr. 
tanár és újabban Gesell Sándor bányafőgeologus gazdag faunát gyűjtöttek. Ezt a
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Dobsinánál a karbont fekete agyagpalák, rozsdavörös és szürke 
konglomerátos és ritkán előforduló fekete mész alkotják s Uhlig szerint 
a metamorfizálásnak kevés jelét mutatják.

Átnézve a vidék és szomszédos területének irodalmát, leginkább a 
következő geológiai osztályozások ragadják meg az olvasó figyelmét. 

Tárgyaljunk kor szerint.
A ndeián (Freiherrn v. A ndbián, Bericht aus Igló. (Jahrb. d. k. k. 

Geol. Reichsanstalt 1858.) szerint Dobsina körül találhatók;
4. világos meszek zónája (Zeuschneb szerint liasz.)
3. sötét meszek krinoideákkal (guttensteini mész, werfeni pala.)
2. gabbro kőzetek és szerpentin kőzetek aí'anitos palái
1. érczet tartalmazó agyagpalák

a következő évben (1859. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt) Bericht 
über die Übersichtsaufnahmen im Zipser u. Gömörer Comitát wáhrend d. 
Sommers) 1858-ban részletesebben terjed ki a viszonyokra.

5. dolomit és mész;
4. vörös, zöld és kék werfeni palák ;
3. meszes kvarczkonglomerát, kvarczit, mely az Alpesek verrucanó-

jának felel meg, Stub szerint rothliegend zöldpalák;
2. csillámpalák, váltakozva egész hatalmas tömegével az agyag

paláknak ;
1. (gránit és gnajsz a Magas- és Alacsony-Tátrában.)
A hatvanas évekből is ismerünk ANDRiÁNtól erre a vidékre vonat

kozó megjegyzéseket.
1867-ben (Umgebungen von Dobschau. Yerhandl. d. k. k. Geol. 

Reichsanstalt), tőle a következő osztályozást találjuk :
4. werfeni palák a quarczitok fedőjében;
3. karbonmész (gnajsz és kvarezitok között);
2. zöld palák gabbroval E-ra határolva és néhol rájuk települt kvar-

czitokkal ;
1. gnajsz, csillámpala.
A következő évben megjelent czikkéből (Vorlage dér Aufnahms- 

karte für 1867, Umgebungen von Dobschau und Csetnek. 1868. Verhand- 
lungen d. k. k. Geol. Reichsanstalt.) csak ezeket olvashatjuk k i:

faunát főkép k o rá to k , c r in o id e á k , b ra c h io p o d á k  és k a g y ló k  alkotják. O tt van továbbá 
a t r i lo b i tá k  közül, a G rif/ ith id e s  D o b s in e n s is , I llés fajon k ívü l, szám os apró p h i l -  

l ip s ia  p ig id ium a. Semsey A ndok és P app K ároly előzetes m eghatározásai alapján a 

b ra ch io p o d á k  közü l főkép a P ro d u c tu s  p u n c ta tu s , Martin var. elegáns  M ’ Coy és a 
S p i r i f e r  s tr ia tu s , Martin uralkodnak, s ezek szerin t a dobsina-vidéki ü ledékek a 

felső-karbonba tartoznak. S zerk .

11*
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[ 2ő. fekete palák,
1 2a. talkpalák vagy máshol kvarczit és meszek;

1. palakőzetek, hasonlók az Alpesek taunus-paláihoz; kristályos
paláknak neveztettek.

Ugyanabban az évben F cetterle Gömörmegye északi részéről a követ
kező beosztást adja:

(York dér Geol. Aufnahmskarten des Nördlichen Theiles des Gö- 
mörer Comitates zwischen Theissolz, Bries, Maluzsina, Teplicka, Telgárt 
u. Jolsva in Ungarn. Yerh. d. k. k. geol. R. A. 1868.)

6. sötét dolomitok és fehér szálkás meszek kevés kövülettel. Egyelőre
alsó- és felső-triász mész és dolomitra osztható. 

b) werfeni pala kövületekkel.
kvarczkonglomerátok és homokkövek, sokszor vörös színnel, 
melyekben melafirok törnek át a (murányi hegyben hiányzik).

4. fehér, sokszor vékony palás mész, mely átmegy itt-ott dolomitba
s összefügg a jeruzsálemhegyi mésszel s összefügg néhol fekete 
agyagpalákkal.

3. kvarczit vagy durvaszemű kvarczhomokkő.
2. kvarczos talkos palák, ánalógok az É-i Alpesek hasonló kőzeté

hez, melyek itt szilurhoz számíttatnak.
1. kristályos palák: gnajszekben, a térszínen összeköttetésben állanak

néhol a zöldpalákkal (Ezen kor viszonyairól nem szól tovább!) 
Stue D. a területemmel szomszédos Yolovecz és Galmus hegységről 

értekezik még ugyanabban a füzetben.
(D. Stur. Das Volovec u. Galmus Gebirge nördlich von Schmöllnitz.)
7. liasz mész, vörös, krinoidákkal Hámornál.
6. triász meszek c) felső-triász

b) rheingrabeni palás Halobia Haueri, STus-ral. 
a) kagylósmész.

5. werfeni palák néha szerpentinekkel:
4. vörös palák és homokkövek, itt-ott konglomerátok. Diasz.
3. konglomerátok vörös, szürke, zöld, kisebb-nagyobb mértékben

durva szemcsés, sokszor a palahegység töredékeiből összetéve. 
Néha fekete fedőpalákkal váltakozva, per analógiám dobsinaiak- 
kal a karbonhoz sorolhatók;

2. zöld, dioritos palák (amíibol kőzetekkel, szerpentinekkel, dioritok-
kal. Mindazon kőzetek, melyeket eddig zöldkő és gabbro név
vel neveztek, ide tartoznak.)

1. agyagcsillámpala, mely átmegy csillámpalába, talkpalába. E vál
tozatok egymástól el nem különíthetők.

A következő évben is jelent meg egy fölvételi jelentése. (D. Stur :
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Bericht über die geologische Aufnahme des Umgebungen v. Sehmöllnitz 
u. Göllnitz.) Jarb. d. k. k. Geol. R. A. 1869.

7. kavicsterraszok a diluvium és alluviumból.
6. triász mészrögök.
5. werfeni palák.
4. perm (rothliegend) a Yolovec masszívumtól E-ra és EK-re (kvar- 

citok és vörös homokkő).
8. karbon palák, homokkövek és konglomeratok (területemen: Holy

vrch, Muich, Yinicky.)
2. zöld, dioritospalák.
1. kristályos palák.

Szerinte a Branisko masszívum feküje a Yolovec masszívumnak.
H a u e r  tárgyalván az addigi (fentebb ismertetett) fölvételek alapján 

készült Osztrák-Magyar Monarchia átnézetes geológiai térképének III. lap
ját (Nyugati Kárpátok), a következő osztályozást adja (Jarb. d. k. k. geol. 
R. A. 1869.):

3. karbon
2. devoni zöld palák
1. kristályos palák, nemcsak gnajsz, hanem zöld csillámpalák, agyag 

csillámpalák vagy kristályos agyagpalák; az utóbbiak a devonnál régiebbek.
Az ezen táblázatokban felemlített képződményekből területemen, el

tekintve az archái tagoktól, többek közt egész biztosan, teljesen hiányza
nak, mint már az előttem ottjár ók is észrevették a ( H a u e r  szerint) devonba 
tartozó zöld palák, a melyekkel kapcsolatban álló eruptív kőzetek dr. Pose- 
v x t z  T i v a d a r  szerint nem gabbrók, mint addig hitték, hanem a dioritok 
osztályába sorolhatók.'*'

A zöldpalát és zöldkövet, amelyek meglehet,-hogy oly viszonyban 
állnak egymáshoz, mint a porfiroid a kvarczporfirhoz, mivel nem fordul
nak területemen elő, csak megemlítem és bővebben nem is tárgyalom.

Az eddigi osztályozásokon alapult H a u e r  föltevése, mely szerint a 
zöld palák devoniak, az agyagcsillámpalák pedig még régibb formáczióhoz 
tartoznak. U h l i g  elismerve ennek az állításnak jogosultságát, következe
tesebbnek tartja a devon elkülönítésétől eltekinteni, mert ha, mint több
ször idézett művében írja, az érezvezető csoportból kiemelve képzeljük ez 
eruptív kőzeteket, egy sorozata maradna vissza a palakőzeteknek, me
lyekben egyelőre geológiai határokat nem húzhatunk s csak egy meta- 
morfizált rétegcsoportnak volna tekinthető, melynek helyzete a paleozoi- 
kunban közelebbről nem határozható meg.

A területemen előforduló metamorf szedimentek közül első sorban

*  Dr. P osevitz T ivadar : M egjegyzések  a dobsinai zö ldkőrő l. P ö ld t. K öz i. VIII.
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említendők a karbonhoz sorolható palák. Ezek között vannak vékony 
lapokra váló, fényes fekete tömött agyagpalák rostos szén, fekete nem sík 
lapokra hasadó erősen gyűrt palák, zöldes homok palás mész beágyazások
kal, aranysárga, sárga, vörös jól hasadó agyagpalák.

Az erősen gyűrt palák között vannak olyanok, melyek alig külön
böztethetők meg a kevés kvarezú porfiroidoktól.

Különösen Alsó-Sajó és Henezkó körül a porfiroidok nagyon határo
zatlan jellegűek s a közelükben levő paláktól éles határral csak önkényesen 
választhatók el. A palák közelében gyűjtött porfiroidok minden egyes pél
dányát kellene mikroszkópos vizsgálatnak alá vetni, hogy a palák határát 
egész pontosan megkapjuk.

Térképemen a porfiroidokat és palákat óvatosan választottam szét, 
és az egyes meghatározásokat dr. Schafabzik bányatanácsos úr is makro- 
skoposan átvizsgálva, minden egyes példánynál helyben hagyta.

A Turecka hegy lábánál, mely az Ivágyótól keletre az első hegyhát, 
találni porfiroidba áthajló erősen metamorf palákat, feljebb pedig a ke
resztlapon tömött szürke rétegzést sávozásként mutató átváltozott szedi- 
menteket. Ezek azután följebb mindinkább palásakká válnak majd meg a 
gerincznél ismét elmosódottak s lejebb a déli lejtőn porfiroidokba jutunk.

A metamorf palák nem mindenütt mutatják ezeket a tulajdonságo
kat, az átmeneteknél a különböző előfordulási területeken egymástól eltérő 
változatokban jelennek meg. Mivel pedig fölvételi területemnek több mint 
felét foglalják el, nehány változatukról leszek bátor szólani.

A Turecka hegytől nyugatra levő Pod Ivagyom és Zdjer hegyre két 
út vezet föl, mind a kettő Henezkó faluból indul ki. Az alsó úton a faluból 
kiindulva először fényes fekete barnára málló palákat találunk, a melyek
ben vékony kvarczlemezek láthatók. Följebb menve már nem fényesek a 
a palák, hanem szénfekete külsőt mutatnak. Majd meg barnássárga palák 
következnek, mállottak és üdék váltakozva, míg végre fekete palákba jut
nak, melyek ismét harántlapjaikon kvarczlemezeket árulnak el.

A felső úton haladva a falu felett, az út elején zöldesfekete kevés 
kis piritszemet tartalmazó palát találtam, ezután sárgásbarna és ezüst
szürke kvarezos palát nagy pirít hexaederekkel. Ugyanis barnássárga, 
kvarczlemezes palákba, ezekből pedig zöldesfekete palák közé jutunk, me
lyeknek rostos szerkezetük van és szétrombolt kvarclemezeket mutatnak. 
A palák ezek után barnásszürkés színt mutatnak egy darabig majd ismét 
zöldesfeketék lesznek s kvarczlemezeket nem találunk többé bennük.

A nyugati részen fellépő palák rendesen kékesszürke, fekete és fényes 
görbe elváltozó lapú erősen gyűrt képződmények, sokszor kvarcz beágyazá
sokkal. így a Teufelskopf É-i lejtőjén találni kvarczlemezekkel áttört 
palákat, külsejük olyan, mint a környékbeli kékesszürke tömött paláknál.
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A Feschmuthi völgy fölött a Na Repisky déli szomszédos lejtőjén 
zöldes csillogó lapokra váló palák, egyes helyeken kevés kvarczlemezzel, 
ez után nyugatra erős csillámos világos barnászöld tömött palák, végre 
még tovább egészen tömött feketészöld kemény palák következnek. A Fesch- 
routhi völgytől DK-re levő Nad Skalkin vezető úton zöldes tömött palát s. 
utána Csetnek felé sárga agyagpalát találtam.

Pétermány község felett a mészhegység lábánál meszes palák sárgás 
selymes felülettel tűnnek elő, utánuk kvartzszemes konglomerát, ezután 
Geczelfalva felé menve töm ötté bb palák kvarcz lemezekkel s a területek 
szélén Gezelfalván túl sárga agyagpalák, majd pedig fekete meszes tö
mött palák fejezik be a sorozatot.

A mészhegység másik, vagyis K-i oldalán Feketepatak felett a követ
kező sorozatot találni. A Zsgyár K-i oldalán meszes világosbarna brecsia, 
fekete pala töredékekkel, majd tömött kékesszürke pala és végre szerpentines 
zöld pala, mely átmegy ismét zöld, erősen gyűrt, csillámos felületű tömött 
kvarczos palába.

A palaterület eddig még nem említett részéről, Gencstől keletre a 
rozsnyó-csetneki országúton gyűjtött pala-példányok világos zöldes-szür
kék és tömött szövetet mutatnak.

Most még a metamorfizált palák elterjedéséről kell szólanom.
Két területen vannak ezek a különböző változatokban megjelenő 

palák, ú. m. az Ivágyó hegytől Ny-ra s északra a Sajópatak völgyén, 
nyugatra a henczkói völgyén délre és délnyugatra pedig a Skalá-tól a 
Medveezki vrehig menő képzelt egyenes vonalon. A Pod Ivagyom, Zdjes 
Turecka, Na Ivagyom és a Skala és a legmagasabb csúcs a Köves-Ivágyó, 
képezik e vidéket s a hegyek gerincze még ide tartozik a gerincztől délre 
illetve délnyugara eső kis sávval együtt.

A másik része a paláknak nagy területet foglal el, melyben azonban 
három mészhegységen kívül a Kobetaczkv malomtól délre egy porfirit 
kőzet-dajk és egy mészmárga pala is bentfoglaltatik. K-i és EK-i határát 
az az ív alkotja, melyet a porfiroidok határaként már megemlítettem.

A porfiroidok felé való határt képező ív legkeletibb ága alatt a 
a metamorfizált szedimentek csak egy sávot képeznek, melynek déli hatá
rát Bisztró község felett találjuk. E keskeny sávba esik a Muieh hegy, 
melyről itt külön óhajtok szólani.

A Muieh eltérve a terület többi pontjától sziklás hegység s már első 
tekintetre azt a gyanút ébreszti a szemlélőben, hogy itt más képződmény
nyel lesz dolgunk. A hegyre feljutva bizonyossá válik, hogy itt más szedi- 
mentekkel találkozunk. Ugyanis kvarczbrecsia és konglomerát van előt
tünk, mely átmegy kvarcitos, majd pedig csillámos homokkőbe.

A kvarczbrecsia és konglomerát kékes-fehér és sárga kvarczokból
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vagy vörös kvarczit töredékekből van összetéve és kékes-szürke vagy vö
röses kötőanyaggal lett összeezementezve. Yastartalma elég magas.

A kvarczitos homokkő világos szürkésbarna, a csillámos pedig vö
rösesbe hajló.

A palák felé az átmenet a homokkövekből indul ki, azonban fel
tárások híján nem sokat látunk ebből.

Ezeket a brecsiákat Böckh János miniszteri tanácsos, igazgató úrnak 
is voltam oly szerencsés bemutathatni.

3. Mészkövek.

Úgy a metamorfizált palahegységben, mint a porfiroidok közt is 
találtam mészköveket.

Három legnagyobb tömegük a palák közt található. A porfiroidok 
között csak egy kis mészcsúcs van az Alsó-Sajótól nyugatra levő Na Kriz- 
hegy legkeletibb nyúlványán, a mely áltelérekkel átszőtt, fehér tömött 
kristályos mésznek bizonyult.

A többi mészelőfordulás közül a két északi Feketepatakról Pétermá- 
nig terjed, észak-déli és Kis-Szlabortól a Zsgyár keleti lejtőjéig nyugat
keleti irányban. Az egész mészterület palák közé van települve és így 
karbonkorunak tartható. Kövületet, sajnos, még itt senki sem volt képes 
találni. A mész szép fehér színű és tömött. A környező palákról már 
szólottám, a melyek kora bizonytalan. A déli mész előfordulás, mely 
Csetnek és Gencstől keletre egy darabig terjed, a Eovenhegyet s a tőle 
keletre levő hegyhátat alkotja.

A mészhegység anyaga fehér és tömött, mint az északié. Itt-ott talál
tam fekete legurult mészkövet is, mely fehér mészerekkel van behálózva, 
de nem voltam képes szálban állva megtalálni.

Gencstől nyugat felé (Csetnek felé) haladva, a mészhegység lábánál 
mindinkább vörösesbe hajló mészköveket látni. Böckh János igazgató úr 
ezeket dolomitizálás kezdetén állóknak mondotta s a figyelmemet 
rájuk felhívni kegyeskedett. Dr. Emszt Kálmán királyi vegyész elemzése 
szerint be is bizonyosodott, hogy magnéziumkarbonat mindegyikben talál
ható. Az elemzés eredményei a következők:
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I.

A rozsnyó-csetneki útról, Gencsen túl a kőfejtőből.
100 súlyrészben van:

Kovasav SiO3 .... 0 49 s.-r.
Vaskarbonat FeC03 ... .... ... .... .. 1 ’97 «
Mószkarbonat CaCO,, .... .. .... .„ „. 65'39 «
Magnéziumkarbonat MgCO„ _  .... .... 31'90 «

Összesen 9975 s.-r.

II.

A Csetnekhez közeli föltárásból, a rozsnyó-csetneki úton. 
100 súlyrészben van:

Kovasav S ift2 ._. ... _  „. „  .... ... 2'87 s.-r. 
Vaskarbonat FeCOa ... ... .... ... .... 0 91 «
Mészkarbonat CaC03 ... ... ... ... ... 87'55 « 
Magnéziumkarbonat M gC03 ... .... .... 8'46 «

Összesen 9979 s.-r.

m .

x\. Csetnekhez közeli föltárásból, a rozsnyó-csetneki útról: 
100 súlyrészben van:

Kovasav SiO% 4'91 s.-r.
Vaskarbonat FeCOs _  „  _  „  ... 1 *91 «
Mészkarbonat CaC03 ... „  _  „  _  84'45 « 
Magnéziumkarbonat MgCOs .... .... ... 8'59 «

Összesen 99'86 s.-r.

IV.

A Csetnekhez közeli föltárásból, a rozsnyó-csetneki úton. 
100 súlyrészben van:

Kovasav «Si02 _  3'24 s.-r.
Vaskarbonat FcCOs ........  .„ ... ... 174 «
Mészkarbonat CaC03 _. ... ... ... 80'58 «
Magnézitkarbonat M gC03 .... __ .„ 14'46 «

Összesen 100'02 s.-r.
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A normális dolomitot, mely 46 százalék magnéziumkarbonátot tar
talmaz, az I. alatti közelíti meg legjobban.

A II., III., IV. már kevesebb magnéziumkarbonátot tartalmaz, de 
ennek is meg van az oka.

Ugyanis az elemzésekben említett kőfejtéstől Ny-ra a vöröses mészkő 
átmegy breecsiaszerű kőzetbe, melynek csak kötőanyaga vagy alapanyaga 
dolomit, melyben nagy fehér szögletes mészdarabok találhatók. E breccsia- 
szerű kőzet Csetnek előtt megszűnik s csak keskeny sávot képez az országút 
mellett, mely még a térképen sem jelölhető ki. —  E mészhegység sárga 
palákon települ, melyeket a Bőven E-i oldalán a metamorfpaláknál már 
említettem.

Ezek ha werfeniek lennének, úgy a mész már a triászhoz tartozna. 
De mivel a triász diszkordánsan települ a karbonra, nem lehet elég bizo
nyíték ez a metamorfpaláktól elütő íekű pala, mely konkordansan tele
pül. Viszont Gencs és Bisztró között az országúton erős csillámos kvarcz- 
lemezes pala ragadta meg Böckh .János miniszteri tanácsos tír figyelmet.

Ugyanezen palát diskordansan települve a karbonmészre találtam 
Gencs községben, dőlése a Pdsűczi nagy hegy felé mutat, melynek egy 
rétege lehetne. Az a hely, hol az igazgató úr találta a palát, a pelsüczi 
Nagyhegy nyúlványa, vág be a területembe s így ebben egyezne. Csakhogy 
az igazgató úrtól talált pala a metamorfpalákra következik, míg az enyém 
a mészre települ.

Analógiák alapján lehetne itt csak ítélni s ezért a vidéken kifejlő
dött triaszt kell szemügyre venni.

A metamorfizált sedimenteknél már közölve lettek beosztások, me
lyekben a triász is előfordul. A továbbiakban még nehány geológiai adatot 
leszek bátor felhozni a triászra vonatkozólag.

Területemhez közel, sokfelé fordulnak elő triaszmeszek és ezeknek 
leírásait is áttanulmányoztam.

Időrendi sorrendben tárgyalva, elsőnek vehetjük F oetteble : Vorlage 
dér geologischen Detailaufnahmskarte dér Umgebungen von Bima-Szom- 
bat. (Verh. d. k. k. Geol. B. A. 1867.)

7. közvetlen a felső-triászon felső-jura;
6. szürke vagy fehér szálkás mész: felső-triász;
5. vékony palás fekete mész, mely átmegy fehér dolomitba: az alsó 

kagylósmészhez tartozhatik;
4. az alsó-triasz wellenkalkjának megfelelő vékony lemezes csomós 

mész, (Bibnik és Eélfalu közt kvarczkonglomeráttal) ;
3. tarka, vörösbarna, zöldesszürke, sokszor csillámos palás, hasonlók 

egészen a werfeni palákhoz, s itt talán a tarka homokkőhöz 
tartoznak;
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2. fénytelen fekete palák és fehér kristályos mész : a gailthali rétegek 
Bergkalkjának felel meg;

1. zöldesszürke palák.
A következő évről (F. F oetteele : Das Gebiet zwischen Forró, 

Nagy-Ida, Torna, Szalócz, Trizs nnd Edelény, Yerh. d. k. k. Geol. E. A. 
1868.) szóló müködésésől így volnának összefoglalhatók az eredményei: 

Liasz : 10. Fekete pala, legalul homokkövek (Pisana kvarczit), szaru- 
kőmész és mészkonglomerát betelepüléssel.

Tiasz:

Karbon :

9. szarukőmész;
8. crinoideás meszek;
7. világos szürke, fehér szálkás mész: halobia? vagy mo- 

notisszal ?
6. sötét dolomitos meszek ;
5. fekete, csomós, vékony lemezes meszek (Yirgloria mász

nék felelne meg: Ceratites Gassianusszal) ;
4. mindenütt a triász, alatt werfeni pala.

3. vékony réteges fekete, agyagos meszek. palapadokkal ;
2. fekete agyagos palák, mószfekvetekkel (a dobsinai kövü- 

letes fekete paláktól megkülönböztethetők);
1. fehér réteges kristályos mész, barnavasércz lencsékkel 

(Gailthali meszektől meg nem különböztethetők).

Bővebben kell itt kiterjednem Stub (Bérielit über die Geol. Aufn. 
dér Umgeb. von Schmöllnitz und Göllnitz, Jahrb. d. k. k. Geol. E. A. 19. 
1869.) jelentésére, melynek osztályozását már a metamorfizált szedimen- 
teknól említettem.

A triász e vidéken szerinte oly módon van kifejlődve, mint a felső 
Garamvölgyben : werfeni palák, kagylós mész, reingrabeni palák, Halobia 
Haueriyel felső-triaszmész és dolomit. Az északnyugati Kárpátok triá
szának legfelsőbb tagja, a vörös keupermárgák, e vidéken szerinte teljesen 
hiányzanak.

A werfeni rétegek, melyek itt épúgy, mint a Garamvölgyben is, nem 
mindenütt vannak jelen s képezik a triász legalsó tagját, legelőkön 
egy árokban találta Bekenyétől délre. A legmélyebb rétegei szürkés
zöld homokkövek és palák. Feljebb következnek ezután vöröses, csillámos, 
palás homokkövek, melyek az első Myacites Fassaensis, WissM.-t tartal
mazzák. Csak jóval följebb, közel a mészhatárhoz tűnnek fel mészmárgák 
zöldesszürke színnel, melyek mint ritkaságot egy Cetatitest és a Naticella 
costatci, MÜNST-t tartalmaznak.

A  többi előfordulás, melyet Stub D. említ, már területemen nagyon 
is kívül esik.
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Maderspaoh L ivids : Adatok a Tetőcske- és Nyergeshegy (Gömör- 
megye) rétegeinek földtani korához (Földt. Közi. VIII.) czímű értekezésében 
abból indul ki, hogy a bécsi geológusok a Sebespatak (Bisztró) és Rekenye 
közt egy helyen található kvarczkonglomerátokat, valamint az ezekre 
települő sárgapalákat a kőszénkoruakhoz számítják, nemkülönben a Tetőcs- 
kót és a Nyerges oldalt is, míg a sárga palákat kivált a Tetőcske és déli 
Bányaoldal közt, az úgynevezett rudnai parton határozottan a triásznak 
tartják.

Szerinte a következő rétegek képezik a két helyet:
B. sárga homokos palák, kisérve egy kék, sajátszerű mészkőpadtól a 

feküben és fedőben;
2. meszes, sárga és kékes színű, részint homokos palák, melyek a 

Tetőcske legmagasabb kúpját is képezik;
1. A legalsóbb rétegek a jelleges vörös és szürkevöröses csillámos 

werfeni palák, a melyek azonosak a dernőiekkel. Ez utóbbiakban Stübzen- 
b a u m  J. meghatározásai alapján a következő rossz megtartású kövületek és 
kőmagvak találtattak:

1. Nyergeshegy EK old. a rozsnyói pályaudvarral szemben :
? Brachiopoda.
Pecten sp. (kőmag).
Avicula sp.
Myacites cfr. canalensis, Cot.

2. Gencspatak Rozsnyótól DNy.
Naticella costata, Műnst.
Turbo rectecostatm, H a t j e b .

Gervillia sp.
3. Baki malom, Rozsnyótól D-re:

Naticella sp.
Turbo sp.

Mindezekből arra a következtetésre jut, hogy a Tetőcske- és Nyerges
hegy kőzetei nem tartoznak a kőszénkorba, hanem az alsó-triaszba és 
hogy azonosak a harmadkori rétegektől fedett körösi, berzétei, jóléni, 
hosszúréti, hárskúti, dernői részint vörös, részint sárgás, kékes, homokos 
werfeni palákkal.

Megjegyzem itt, hogy az említett sárga palát területemtől K-re eső 
rudnai parton Bőckh János igazgató úr Rozsnyón való időzésekor észre
vette és figyelmemet rója fölhívta.

Stübzenbaum (Földt. Közi. IX.) Dernőn kösseni rétegeket mutatott 
ki, melyek a Suess beosztása szerint a salzburgi vagy cephalopoda 
fáciesben vannak kifejlődve. Bittneb (Brachiopoden dér Alpinen Trias,
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Abh. d. Geol. E. A. XIV.) szerint azonban ezen alakok keverve fordulnak 
elő az alsó és felső dacbsteinmész- és liaszalakokkal.

5. a Somhegy csúcsát képező szürkésfehér mész: felső 
dachstein-mész ;

4. világos vagy sötétszürke mész gasteropodákkal;
3. leginkább bivalvás mész 1 m. vastag;
2. világosszürke korai vagy lithodendron mész;
1. krinoideás mész, sötét kékesszürke: a kösseni faunával, 

melyet ezen értekezésben ismertet.

Feküjöket werfeni pala képezi: alul vörös pala Pleurmya Fassaen- 
■sissel és posidononyakkal felül sárgás vagy szürkés meszes pala N ati- 
cella coslatával és ammonitesekkel. Ugyanabban a kötetben Stübzenbaum 
meg értekezik az ardói czinkérczfekhelyekről, s itt a következő rétegsor
rendet különböztet meg:

10. finom szemű világosszürke, több méteres mészkő posidonomyák- 
hoz hasonló kagylókkal;

9. 1 m-es mészkőpad nagyobb posidonomyákkal, de halobia és dao- 
nellával túlnyomóan;

8. meszes és mészpáteres dolomit, mely helyenként tiszta dolomitba 
megy át;

7. világos és sötétebb mészkő encrinitek és koraiok vagy alul csak 
koralokkal;

6. dolomit, sötétebb felső része barnásszürke breesia szövetű me
szes kötőanyaggal, legnagyobb része azonban világosszürke és 
mészpáteres ;

5. szemcsés mészkő, szálkás töréssel, sötétszürke vagy vörös, fekü 
felé sötétes barnásszürke, fehér v. vöröseres mészkőbe megy á t;

4. fedő mész ;
3. ércztartalmú dolomit;
2. fekü mész;
1. werfeni palák.
Sóbányi Gyula : A Kanyapta medencze: (Földt Közi. XXYI.) czímű 

tanulmánya után ezt a sorrendet lehet megállapítani:
Karbonteknőkben a mezozoos csoport:
4. szürke tömött mész (Stübzenbaum faunájával);
3. vörhenyes szürke, tömött mész, többé-kevésbé sűrűn behálózva

vasoxiderekkel, legtöbb helyen közvetlen a werfeni palán. 
Kagylómész a bécsiek szerint;

2. sötétszínű, tömött bitumenes mész fehér kalciterekkel. Legalsó
szint. Hasonló a guttensteini mészhez;

Stübzenbaum 
megkülön
böztetései :
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1. vörös triaszhomokkövek és csillámdús werfeni palák.
Végre még csak Kiss V. M anó : A rozsnyói medencze geológiai 

viszonyairól, tekintettel a kegyszerkezetre (Földt. Közi. XXX.) czímű 
annlmányát kell említenem. 0 a mezozoos képződményeket következő- 

képen osztályozza:
6. rháti és liasz-rétegek (Stürzenbaum kövületeivel);
5. felső-triaszmeszek, szürke színnel, kövület nélkül;
4. rudnaparti tipusu pala, erősen gyűrt, sárgabarna, vékony palás, 

apróra töredező, meszes, homokos;
3. nyergesi konglomerát encrinus szártöredékekkel homokos agyagban;
2. szürke, kékes és fekete meszes homokkő, csillámdús, majd vé

kony palás meszek váltakozó rétegei;
1. nyergesi homokkő: vörös csillámdús teglányalakra töredező, nem 

meszes.
A pelsüczi Nagyhegyen Kőröstől nyugatra szerinte a nyergesi homok- 

kövön kékeszöld, meszes palák fekszenek délkeleti dőléssel.
Ezek felett Eekenye és Sebespatak közt a felső-triaszmeszek követ

keznek északnyugati dőléssel, a mi szerinte egyedül álló jelenség. — 
U h lig  a vörös homokköveket és konglomerátokat még a karbonhoz tarto
zóknak véli és nem a werfeni palákhoz számítja.

Mindezekből arra a meggyőződésre juthatunk, hogy a vöröses 
homokkövek és csillámos palák, melyek a werfenieknek felelnek meg, 
már ilyenek, mint akár a sárga agyagpala a Eoven északi oldalán, akár 
pedig a csillámos szürke, kvarczlemezes pala Gencsen és az országúton.

A mi e mészhegynek a térszínen való megjelenését illeti, úgy az első 
pillanatra azt látjuk, hogy a pelsőczi Nagyhegy benyulik az országúton 
át területünkre. Anyaga azonban egészen olyan, mint a karbonpalák közé 
betelepült mészé.

Kövület és analógia hiányában a kérdést nagyon nehéz eldönteni, 
mivel azonban petrografiai jellege megfelel a másik mészhegy végének, úgy 
a karbonhoz kell sorolni; sőt települése konkordánsan a metamorf palá
kon szintén e nézetet támogatja. Mindamellett azonban a másik lehetőség 
sincs kizárva.

+

A szóbanforgó terület bányászata már régi keletű. Alsó-Sajó neve 
már mint a magyarországi higany-előfordulás helye ismeretes.

Sajnos a bánya most nincs üzemben, de remélhetőleg avatott ke
zekbe jut.

Cotta (Erzlagerstátten Ungarns, 1862) szerint ott található volt:



(18 ) FÖL-VÉTELI JELENTÉS. 175

kvarez, vaspát, barnapát, súlypát, mészpát, czinnober, rézkovasav, termés 
higany, amalgam és vaskóvand.

Alsó-Sajótól északra van aRimamurány-SalgótarjániVasmű Részvény
társaság (Géza-táró) vasbányája, melyet azonban legnagyobb sajnála
tomra nem tekinthettem meg.

Majdnem mindenütt, a hol csak jártam, akadhatni régi bányászat 
nyomaira. A bányászat azonban nemes fémek nyerésére irányult s nem 
vasérczekre, mint jelenleg.

Hunfalvy (Gömör és Kishont leírása, 1867) megemlít a Feketepatak
tól délre levő Zsgyárt, melyről azt írja, hogy az eső czinnobert mos ki be
lőle és hajdan hányák lettek volna ott.

A czinnober-kimosást, bár egy nagy esőt értem meg rajta, bizony 
nem láthattam, de a bányák nyomait inkább. Továbbá azt is mondja 
H unfalvy, hogy a Zsgyárt a Suchy érczbegygyel (Szárazhegy) érczdombok 
kötik össze s ezek egyike a Matzhübel vagy Mátyáshegy. Ez utóbbi pedig 
nem is esik az összekötő dombok közé. —  Yasérczeken kívül Geczelfalván 
még steatitot is láttam.

Andrian : (Vorlage dér Aufnahmskarte für 1867. Umgebungen von 
Dobschau und Csetnek. Yerh. d. k. k. geol. R. A. 1868) czímű már idé
zett czikkében az itteni ércztelepeket két osztályra osztja. Egyik osz
tályuk a talkpalák- és kvarczitokhoz, a másik a fekete palákhoz tartozik.

Az első osztály párhuzamos telepvonulatokat képez, melyek lokális 
centrumok közül nagyobbszerűen kifejlődtek.

Területemre vonatkozólag ezekhez sorolja Andrian a rimbergi és ko- 
belari pátvaskőteléreket.

Másik osztályukhoz, a mely a fekete palákban fordul elő. az andezit- 
tömzsök és pátvaskövek tartoznak.

A porfiroidokban (a régiek talkpalájában) is található számos gazdag 
érczelőfordulásokat telepteléreknek —  mint hitték —  nem kell tarta
nunk, mióta a] porfiroidok kvarczporfirral való szoros kapcsolatát 
Schafarzik Febencz dr. bányatanácsos kimutatva, azokat cpostvulkános 
működés szüleményé»-nek deklarálta.

T E K T O N IK A I  V IS Z O N Y O K  ÉS M E G J E G Y Z É S E K .

A Sajóvölgy kezdete Kiss V. Manó szerint (A rozsnyói medencze 
geológiai viszonyairól, tekintettel a hegyszerkezetre; Föld. Közi. XXX.) 
egy harántrepedés volt. Ilyen lehetett az eredete a csetnek-pelsüczi völgynek 
is, sőt talán az ennek irányába eső gecelfalva-csetneki és az oktinarestéri- 
völgyé is.

A területen található képződmények erősen gyűrődöttek, sokszor
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lépésről-lépésre változó csapásokkal. Antiklinalék szinklinálékkal válta
koznak. A metamorfpalák északon északi dőlést mutatnak a betelepült 
mészszel együtt; már a déli részeken a dőlés inkább déli, de itt is nagy 
változásokat mutat.

Atalában a feltárások csak kevés helyen engedték meg a mérése
ket, s így csak annyit lehet talán következtetni, hogy az összefüggő pala
terület egy antiklinalét képez. A porfiroidokról még ennyit sem lehet 
mondanom.

Szabadjon azon nézetemnek kifejezést adni, hogy a porfiroidok a 
térszínen azt a benyomást keltik a szemlélőben, hogy a kvarczporfir 
fiatalabb a karbonképződménynél.

A palák erősen métámorfizáltak közelében; a porfiroid szintén át
menetet mutat a palákba, mi talán megfordítva van ; a palák a porfiriodok 
közelében kvarczlemezesek sok helyt, s más okok is ezt a benyomásomat 
csak megerősítették.

Bizonyítékaim azonban még nem oly súlyosak, hogy ezt biztosan 
állíthatnám, de valószínűnek talán már most is lehetne mondanom ezt 
az állításomat.

Tapasztaltabb geológusokra vár a feladat megoldása, én csak sze
rény véleményemet mertem megkoczkáztatni.


