
12. A Nagykő (Volovecz) D-i lejtője Betlér és Eozsnyó között.

( Jelentés az 1903. év i bányageologiai fölvételről.)

B e GULY jENŐ-tŐl.

A in. kir. földtani intézet tekintetes igazgatósága folyó évi 406. számú 
rendeletének eleget teendő, miután már Schafabzik Ferencz dr. kir. 
bányatanácsos és főgeologus, továbbá, Halaváts Gyula főgeologus urak 
oldala mellett Facset és Nadrág, illetve Déva vidékén a geológiai fölvé
telek mibenlétét megismerni alkalmam volt, ez óv augusztus havának 
második felében Rozsnyóra utaztam, hogy ott Gesell Sándor kir. főbánya
tanácsos és főbányageologus úr utasításait kikérjem további működési 
körömet illetőleg.

A főbányatanácsos úr szives volt osztályában 1 :25000 arányú 
táborkari térképnek körülbelül Víg-át elfoglaló területet kijelölni, mely 
Rozsnyótól É-ra terül el és a melyet K-en a Magostetőből kiinduló gerinez, 
■E-on a Gölnicz és Sajó folyók közötti vízválasztó, Ny-on a Betlérivölgy 
s D-en a, Sajó völgye határol, hogy azt bányageologiailag felvegyem.

A fölvett terület, mely a 11 zóna, XXIII. rovatának ÉNy és ÉK-i 
lapjain oszlik meg, a Gömör-Szepesi Érczhegység szulova-kassai csoport
jához* tartozik, melynek DK-re vonuló főgerincze képezi a Sajó és Göl
nicz folyók közötti vízválasztót. Itt emelkedik a vidék két legmagasabb 
csúcsa a Nagykő (Volovecz, Pozsárló vagy Ochsenberg) 1290 m-re és 
a Ramzsás (Volovcsik) 1225 m-re a tenger színe fölé.

A begyalakulásban némi szabályosság tűnik fel a szemlélő előtt, 
mennyiben a főgerincz vonulatára merőlegesen ereszkednek a mellék- 
gerinczek DNy-ra a Sajó völgye felé. Ott, hol a begyek anyagát palák 
vagy erősen deformált porfiroidok képezik, alakjuk legömbölyödött, ellen
ben hol kvarczporfirok kevéssé deformált porfiroidok és kvarczdús meta
morfpalákból vannak alkotva a hegyek, meredek lejtőikből hatalmas szir- 
tek emelkednek s teszik festőivé a tájat.

*  Dr. Jankó J. M agya ro rszág  hegyvidékeinek  csoportosítása.

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í903. n
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Forrásokban bővelkedő hegység ez. A Nagykő oldalán már 1200 m. 
tengerszint fölötti magasságban fakad több bővizű, kristálytiszta forrás, 
melyeknek nagy része még a legnagyobb szárazságban sem apad ki. Két 
völgy vezeti a Sajóba a területemen fakadó források vizeit u. m. a Bet- 
léri- és Csucsomivölgy, miket a rozsnyói Kálváriahegyben végződő Három 
kút felől nevű hegyhát választ el egymásól.

A hegység D-i lábánál terül el Rozsnyó város és Betlér község. 
A Csucsomi-Majoros- és Rozsnyóivölgy találkozásánál Csúcsom község 
látható.

Valamikor élénk bányászkodás folyhatott e vidéken, miről a számos 
bányagorcz tesz tanúságot, miknek nagy részét a vegetáczió már a íel- 
ismerhetetlenségig benőtte. Ezüst-, réz-, antimon- és vasérczeket, sőt az 
Aranyos-völgyben állítólag aranyat is bányásztak, de a fémek folytonos 
értékcsökkenése miatt az ezüst-, réz és vasérczek alárendelt előjövetele 
a további bányászatot nem fizette úgy, hogy ma már csak az antimon- 
ércz termelhető jövedelmezően.

A Kálváriahegy K-i lábánál a Csuesomi-völgyben van a kiesfekvésü 
rozsnyói Püspökfürdő. Vasszulfát tartalmú forrásvizei kitűnő gyógy- 
hatásuak. A fürdőtelep azonban kis méreteinél fogva csak helyi értékű. 
A források ásványos tartalmát Mátrát Gábor dr. vizsgálta meg.* Szerinte 
1 liter vízben van:

A n ta l v . fő - A m a lia - B á n ya

Ferrószulfát .... ........ .... 0.0996 gr.
fo rrá sok ban

0.0429 gr. 0.0207 gr.
Ferridszulfát .... .„ .... _  0.0742 « 0.0835 « 0.2745 ((
Mangánszulfát ... .... ... 0.0113 « 0.0175 « 0.0743 «
Mészazulfát.... ...... . „. ... 0.0137 (( 0.0094 (( 0.0594 «
Magnéziumszulfát... __ „  0.0148 « 0.0183 « 0.1472 ((
Káliumszulfát ._ ._ _ ... 0.0165 « 0.0127 « 0.0238 «
Nátriumszulfát ... ._ . .... 0.0094 « 0.0169 <( 0.0221 <(
Hidrogénszilikat .... ... 0.0170 « 0.0223 (( 0.0003 «
Összesen 0-2566 gr- 0.2237 gr- 0.6225 gr.

A hegyeket jól gondozott erdők borítják, csak a Nagykő és Ramzsás 
körül váltják fel őket az áfonyától pirosló havasi rétek és legelők.

*

A vázolt terület geológiai alkotásában agyag-, grafitos- és metamorf* 
palák, továbbá kvarczporfirok és porfiroidok vesznek részt.

*  D r. B o lem an  I stván  M agya r fürdők és ásványos v ize k  126 1.
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S t ú e *  az egész komplexust voloveczi kristályos massivum neve alatt 
írta le. Újabban U h l ig  V ** «érczvezető csoport# (erzführende Serie) neve 
alatt foglalta őket össze s korukat a paleozoi időszakba helyezi.

A bejárt terület kicsinysége folytán nem vagyok oly helyzetben, hogy 
a fentemlített kőzetek korára nézve véleményt mondhassak, azért csak 
eredésükre való tekintettel írhatom le és osztályozhatom őket. Eszerint 
megkülömböztetek:

klasztikus kőzeteket és 
eruptív kőzeteket.

Az elsőkhöz sorozom az összes palákat, az utulsókhoz pedig a kvarcz- 
porfirokat és porfiroidokat.

Klasztikus kőzetek.

Ha utunkat Eozsnyóról E-felé irányítjuk, a Osucsomi-völgyön át, 
legjobban ismerjük meg ezen területet. Mindjárt a völgy torkolatánál, 
a Drázus-patak balpartján erősen metamorfizált palákra bukkanunk, hol 
ezek a Magostetőnek tőlem bejárt részét alkotják.

Ezen palák erősen elkvarczosodtak, anyaguk majdnem kizárólag 
kvarcz és szericzit. Gyakran települ rétegeik közé többé-kevásbé szericzi- 
tes kvarczitpala és porfiroid, mely utóbbitól makroszkóposán néha alig 
különböztethetők meg.

Tovább E felé egy második palazónát találunk, mely a Sajó völgyé
ből a ((Három kiít felől# nevű csúcs és a Kálvária hegy között lép a Csu- 
csomi-völgybe s K-i irányba vonulva a Majoros- és Rozsnyóivölgyeken 
keresztül Kostordás nevű hegyháton éri el területem K-i határát.

Ezen vonulatot zöldesszürke színű, erősen szericzites, néha fillithez 
hasonló agyagpalák alkotják. Vékony, fehér kvarczerektől vannak áthatva, 
melyek a keresztmetszeten gyakran kígyózva szelik a pala rétegzését. Gyakori 
bennük a borsó, vagy mogyorónagyságú kovandfészkek. A sötétszínű vál
tozat sokkal gazdagabb szericzitben s kalapácsütéstől igen könnyen szét
hull vékony lemezkékre. A világosabb színű változatban ellenben a sze
riczit csak igen vékony hártyával vonja be a réteglapokat s ilyenkor 
a kőzet szilárdabb.

A Teléri-altáróban és a Feketebányában kristályos mészkövet talál
tam az említett palák közé települve. Az előbbi helyen két mészkőréteget 
ismerek. A fedőbb világos, zöldesfehér, a másik pedig szürke színű, csíkos,

*  D . St ú r  : B erieh t über die G eologisehe Au fnahm e dér U m gebu n g von  
Schm öln itz und G ö ln itz (Jahrb. dér k. k. Geol. K eichsansta lt 1869 pag. 385)

* *  V . U h l ig  : Bau und B ild  dér K árpátén  pag. 15.

12*
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vas és rézkovand tartalmú. Sajnos, a felszínen csak heverő darabokban 
találtam ezeket a Huszty nevű gerinczen. A két mészkőtelep között körül
belül 90 m. vastag grafitos palaréteg van, melyet a Feketebánya fölött a 
Csucsomi-völgyben láttam szálban, beverő darabjait pedig a Teléri-bánya 
fölötti gerinczen.

A Feketebányában az ottani művelés tárgyát képező mangánércz- 
fekvetet födi a tőlem ismert harmadik kristályos mészkőtelep. Ez hófehér 
színű és piritkristályokat tartalmaz. A fedő felé az agyagpalába szép 
átmenetet képez.

A harmadik palakomplexus a terület legészakibb részén a Ramzsás- 
tól Ny-ra, a vízválasztón terül el. Sötét szürke színű, tömött, kvarczerek- 
től át meg átjárt, szericzites metamorfpalak alkotják ezen vonulatot. 
A vízválasztón több 3—4 m. vastag kvarczitpala-szikla emelkedik ki 
rétegeikből, melyek sajátságos szerkezetüknél fogva tűnnek fel. Fehér, 
fénytelen kvarezból álló alapanyagban víztiszta, gömbölyű kvarczszemek 
ülnek, mi mellett maga a kőzet vagy pados, vagy pedig palás; a réteg
lapokon azonban mindenkor szericzites.

Felemlítendő, hogy a Nagykőtől, mely maga szintén metamorfizált 
palákból épült fel, úgy K-re, mint Ny-ra grafitos palák találhatók a víz
választó gerinczen. De míg a K-i részen csak kis területen és ott is heverő 
darabokban fordulnak elő, addig Ny-felé már szálban álló sziklákat alkot
nak és tekintélyes kiterjedésük van.

Valamint a Teléri-altárótól keresztezett grafitos palák, úgy ezek 
is grafitosan festenek s hófehér kvarczerek hatják keresztül-kasul. Gyak
ran találhatók bennük piritkristályok vagy ezek kilugzása folytán kelet
kező pszeudomorfózák.

A palák átlagos dőlése DDK-i irányú, azonban míg az elsőbb emlí
tett két vonulatban átalában meredek a rétegek dőlése, addig az utolsó, 
a legészakibb zóna rétegei lankásan dőlnek, 25°-nál soha sem merede
kebben.

Bruptiv kőzetek.

A bejárt terület geológiai alkotásában lényeges szerepet játszik 
a kvarezporfirból dinamó metamorfózis útján keletkezett porfiroid

Már SxÚE-nak, ki a múlt század hatvanas éveinek végén járt ezen 
a vidéken, feltűnt, hogy a Volovecz masszívum palái között földpátot és 
kvarczot tartalmazó kőzetrétegek is fordulnak elő. 0 ezeket még szedi- 
ment eredetűeknek tartotta és kárpáti gnájsznak nevezte el.

Schafarzik F eeencz dr. bányatanácsos és főgeológus úr érdeme, 
hogy ezen kőzetek eredetét és mineműségét ma már helyesen ismerjük.
Ő két évvel ezelőtt egy nagyobb kirándulást tevén a Gömör-Szepesi
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Érczhegységbe konstatálta, hogy Stúb kárpáti gnájszai nem egyebek, 
mint palássá préselt kvarczporfirok.*

Ezen nézet helyességét szépen beigazolva látjuk különösen a Csu- 
csomi-völgy felsőbb szakaszában.

Fölvételi területem Ny-i határát képező Betléri (Pod Yolovecz) 
völgyből a «Három kút felőli) nevű gerinczen át körülbelül 2 km. átmérőjű 
kvarczporíirtömzs húzódik a Csucsomi-völgybe s a völgy baloldalán emel
kedő hegygerinczig követhető, hol hirtelen porfiroiddá változik át.

A kőzet sötétszürke színű, igen szívós, kemény és poríiros szövetű. 
Földpát, kvarcz, és biotitból áll, mely alkotórészek közül a kvarcz van 
túlsúlyban; a biotit pedig szétroncsolt lemezek alakjában s inkább csak 
mikroszkóposán van kifejlődve. A földpátjai ortoklászok és plagioklászok. 
A kvarcz összerepedezett nagy szemekben fordul elő s rendesen szürke 
vagy ibolya színű.

Különösen jelemző a kőzetre kataklasos struktúrája, mely a szen
vedett nyomás nagyságához mérten fejlődött ki.

A kvarczporíirtömzs a Majoros- és Eozsnyói-völgyekbe már porfiroid 
alakjában lép át s az utóbbi völgy jobb partja mentén EK-re fordulván, 
a Eamzsáson éri el területem E-ki határát, miközben a kvarczporfir a 
maga épségében még az Aranyos- és Sötét-völgyek egyesülésénél lép fel 
a két völgyet elválasztó gerincz tövén.

Már magában a fentebb leírt kvarczporfirtömzsben is találunk palássá 
préselt részleteket, mik valóságos porfiroidok. Ha pedig DE-i irányban 
keresztezzük a tömzsöt, a mennyiben úgy E-ról, mint D-ről porfiroid 
választja el a paláktól, de különösen, ha K-i irányban mindinkább beha
tolunk a porfiroid zónába, igen szépen tanulmányozhatjuk a kvarczporfir 
fokozatos átmenetét a porfiroidba.

Minél inkább távolodunk a kvarczporfirtól, a porfiroidok annál inkább 
palásakká válnak úgy annyira, hogy a Csucsomi-völgygyel szomszédos 
Majoros-völgyben már határozott csapás irányt vesznek fel rétegeik, mely 
apalákNyDNy—KEK-i csapásával megegyező. A palákhoz közel finomabb 
szemű lesz a kőzet s azokba átmenetet mutat.

A helyszínén tett tapasztalatoknak teljesen megfelelő a mikroszkópos 
vizsgálások eredménye, a mennyiben a porfiroidokban a préselés nagy
ságához mérten több-kevesebb szerencsével ugyanazok az alkotó részek 
találhatók a mikroszkóp alatt, mint a kvarczporfirokban és a kataklasos 
struktúrájuk még feltűnőbb.

A típusos porfiroidok piszkos szürke színűek szericzittől fénylő réteg

*  Schafakzik F erencz : E lőzetes  je len tés  a G öm ör és Szepes megyékben 
előfordu ló  kva rczporfirok ró l és p o r íiro idok ró l (F ö ld tan i K öz lö n y  1902. X X X I I .  kötet.)

(5 )
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lapjaikat bibircsek és mélyedések teszik göröngyösekké. Kesztmetszetükön 
a kvarczszemek legtöbbször lencsealakuan vannak széthúzva, továbbá 
szericzittel és összepréselt alapanyaggal kéregszerűen körülzárva. Hasonló 
sorsra jutott a földpát is.

A rozsnyói Kálváriahegyet, továbbá a Mésztetőt és Hegyestetőt 
(Ostri vrh) szintén porfiroidok alkotják; ezek-azonban már nem oly szép 
kifejlődésű kőzetek, mint a fentiek.

Fiatalabb képződmények.

Sajó völgyében a begyek lábát magas lejtőtörmelék takarja. Stub 
ezeket pontusi koruaknak tartotta. Nekem semmi támasztékom sem volt 
arra, hogy ezeket a völgy fenekét borító alluviális képződményektől szét
válasszam.

Érczelőfordulások.

Mint már a bevezető részben említettem, igen élénk bányászatot 
űztek egykor ezen a vidéken.

A Kálvóriabegyen terjedelmes bányagorczok, a Csucsorai és Rozs
nyói- völgyek közötti gerinczen hatalmas esésék mutatják, hogy még a 
közelmúltban is bányásztak itt szideritet, mire a Magostetőn is kutattak 
több helyen.

A Csucsomi- és Majoros-völgyek összetorkolásánál a Kálváriabegy 
folytatásában egykor ezüstérczet bányásztak.

A Teléri altáró fölött lépcsőzetesen sorakozik egymás fölé több 
elhagyott táró, melyeket a már föntebb leirt rézércztartalmú szürke, csikós 
kristályos mészkőtelep érczeinek kiaknázása végett hajtottak. Magának az 
altárónak czélja eredetileg szintén ezen telep feltárása volt, csak az utolsó 
időben hajtották az antimonércz-telérre.

Mostan antimonit a bányászat tárgya.
Azon hatalmas porfiroid vonulat, mely a Csucsomi-völgy felső 

szakaszában levő kvarczporfirtömzsből kiindulva ÉK irányban csap át 
Szepesmegyébe, valószinüleg tektonikai erők következtében meghasadt. 
Ezen hasadékot töltötte ki a jelenleg művelés alatt álló antimon- 
ércz-telér.

A telér igen meredek dülésű, néha ellenlejtes a palákhoz képest, 
csapása megegyezik az átlagos csapásiránynyal, NyDNy— KÉK-i irányú.

A telér kvarczos érkitöltését a DsMUTH-féle Klementina-bánya EK-i 
vájatvégében vékony agyagos váladéklapok által három részre osztva láttam* 
u. m.: fekii részre, mely 25—30 cm. vastag, sötét szürke színű és ren
desen gazdag antimonérczet tartalmaz; továbbá középső és fedő részekre,
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melyek erősen kvarczosak, de azért zuzóércznek még mindig használhatók. 
Ezen két utóbbi telérrész* együttvéve 60— 70 cm-t tett ki. A vájatvégben 
tenyérnyi széles összeroncsolt mészpátos ér fedte a teléret és választotta 
el a mellékkőzettől.

Érdekes, hogy míg a telér feküjén a porfiroid rétegek laposan 
dőlnek, addig a fedőben meredek dőlésüek lesznek. Ez onnan magyaráz
ható, hogy a hasadás-képződés vetődéssel járt.

A teléret mostanság területemen két magánvállalat műveli a csú
csom-völgyi Teléri-bányában és a majorosvölgyi Klementina-bányában.

A Csucsomi-völgy baloldalán van a kir. kincstár Eeketebányája> 
melyben egy mangánérozfekvet feltárásán dolgoznak. Ezen fekvet a 
középső palavonulatba települt, feküje agyagpala, fedője pedig pár m. 
vastag kristályos mészkőpad, mely, mint már említettem, pirít tartalmú 
és fokozatosan átmegy az őt fedő palákba.

*

Kedves köteleségemnek tartom e helyen is megköszönni Gesell 
Sándob m. kir. főbányatanácsos és főbányageolugus urnák szíves útba
igazításait, melyekkel munkámat künn a területen nagyban megkönnyíté. 
Hasonlóan hálás köszönettel tartozom Schaeabziií Eerencz dr. m. kir. 
bányatanácsos és főgeolugos urnák, mert szíves volt a magammal hozott 
kőzetpéldányok nagyrészét mikroszkóposán megvizsgálni és munkámban 
jóakaratú támogatását soha sem vonta meg.


