
11. A Volovecz déli lejtője Veszverés és Betlér között,

(Jelentés az 1904. évi bányageológiai fölvételről.)

Reguly jENŐ-tŐl.

Am . kir. Földtani Intézet tekintetes igazgatósága 1904. évi 365. számú 
rendeletével Gesell Sándor m. kir. főbányatanácsos és bányafőgeológus 
úr osztályába osztott be oly meghagyással, hogy tavalyi felvételeimet 
folytatva, egyrészt nyűgöt felé a 11. zóna/XXIII. rovat ENy jelzésű lapon 
még feldolgozatlanul maradt Betléri-Sajó- és Szulova-völgyek közötti részt 
geológiailag felvegyem, másrészt pedig Rozsnyótól kelet felé a már emlí
tett lapon és a 11. zóna/XXIII. rovat EK-i térképen Barkáig haladjak 
munkámmal csatlakozva Gesell főbányatanácsos úr felvételeihez.

Sajnos, Krasznahorkaváralján megbetegedtem és ennek következté
ben a feladatom második felének csak kis részét oldhattam meg. Mint
hogy a nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztérium felvételeim befejez- 
hetése végett a Földtani Intézethez való beosztásomat kegyes volt meg
hosszabbítani, czélszerűnek tartom felvételem e félbehagyott részét ottani 
munkám befejezése után ismertetni. Most csupán a Betléri és Szulova- 
völgyek között eszközölt felvételem eredményéről fogok beszámolni.

Jobb áttekintés végett a betléri völgyben s a vele nyugotról határos 
gerinczen a Sajó- és Gölnicz-folyók közötti vízválasztóig mentem, még 
pedig a Volovecz 1215 m-es magassági pontjáig. Ez által a 10. zóna/XXIII. 
rovat DNy-i lapjának egy kis részét is térképeztem.

y

A bejárt terület még a szepes-gömöri Erczhegység szulova-kassai 
hegycsoportjához tartozik s mint az Erczhegység túlnyomó része, úgy az 
itt emelkedő hegyek is igen régi eredetűek, bennük az erózió munkája 
igen előrehaladott.

Mint általában a szepes-gömöri Erczhegység legtöbb pontján, úgy 
itt is akadunk bányászat nyomaira, de csak kisebb kutatásokra.

Három község határában oszlott meg a munkám, nevezetesen Betlér, 
Kis- és Nagy-Veszverés határában.
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Geológiai viszonyok.
Az idei felvételem közvetlen határos lévén az elmúlt évben bejárt 

területtel, csaknem ugyanazon kőzeteket találtam itt is. Ezek jobbára a 
tavaly felkutatott kőzetvonulatok folytatásaiként szerepelnek.

Két főcsoportba oszthatjuk őket, ú. m.
1. Klastikus kőzetek és
2. Eruptiós kőzetek csoportjába.

1. Klastikus kőzetek.
A klastikus kőzeteket itt metamorph agyagpalák és grafitos palák 

képviselik.
A két palatypust nem lehetett a térképen szétválasztani, mert a 

metamorphizálást előidéző tényezők hatása és a mállás következtében a 
külsejük legtöbb helyen teljesen egyforma lett. De nem is szükséges a 
szétválasztásuk, mert úgy a petrographiai jellegüknek nagy vonásokban 
való egyezősége, —  a mennyiben az összes palákban található több
kevesebb grafit, —  valamint elterjedésük szoros összefüggése folytán 
majdnem biztosan állítható, hogy egy közös geológiai korból származnak.

A metamorph agyagpalák rendesen zöldesszürke színűek, réteglap
jaik selyemfényűek; bennük gyakran találhatók quarczerek, melyeknek 
vastagsága papirvékonyság és több cm között váltakozik.

A grafitos palák rendesen fekete színűek, grafitosan festenek; néha 
azonban a grafit kilúgozása folytán világosszürke színűek lettek.

A leírt palák két vonulatot alkotnak. Az első a Szulova-völgyből az 
erdészlakás és Lehotka között kelet felé keskenyedve nyúlik a prophyroidok 
és quarczprophyrok közé, miközben a Cető vrh-től északra lép át a 
gerinczen a betléri völgybe, hol a «Három kút felől» hegy oldalának 
meredekebb részéig követhető.

A második, északibb fekvésű, palavonulat a Yersik vrh körül terül 
el s kelet felé csatlakozik a Nagykő (Volovecz 1296 m. p.) paláihoz.

Mindkét palavonulatban találunk egy-egy tekintélyesebb vastagságú 
grafitos tagot, melyet az első palazonában a Cetö vrh-től EK-re a gerinczen, 
a térképen feltüntetett második és harmadik kúp között, valamint a 
Szulova-völgyben és az említett gerincz betléri oldalán mutattam ki.

A második palavonulatban a Versik vrh-től északra körülbelül 
100— 150 m-re egy, a térképen meg nem jelölt, kúp épült fel ezen grafitos 
palából, melyeket még a gerincz betléri oldalán a Henczlovára vivő erdei 
úton találtam szálban. Ez a grafitos pala tag a Nagykövön talált hason- 
nemű palák folytatása.
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Az északibb palavonulatban a Na Moch-tól délre egy 29— 30 m 
vastag magnezites Ankerittelepet találtam a gerinczen; ennek fekvője 
egynéhány méter vastag quarczit ér.

Az Ankerittelep kelet felé elvész, nyugat feló azonban követhető, 
így  a Szülőva-völgyben az országút mentén kőbányával van feltárva.

2. Eruptiós kőzetek.

Ezen kőzetfajt quarczporphyr, porphyroid és gránitporphyr képviseli.

Quarczporphyr és porphyroid. A csucsorai völgyben levő 
quarczporphyrtömzs, illetve az azt kisérő porphyroid, a «Három kút felőli) 
hegy és a Csipkéskő között lép át a betléri völgybe. Itt a délibb pala
vonulat az előbb említett hegy oldalán oly módon osztja két ágra, hogy 
a délre eső ágba csak porphyroid került, míg az északiban quarczporphyr 
az uralkodó.

A déli ág nyugat felé csapva a Cetö vrh-en át vonul a Szulova- 
völgybe, miközben a Cetö vrh-nek déli lejtőjét egészen elfoglalja.

Az északi ág északnyugati irányban vonul a Versik alatt, a két pala
vonulat között a Szulova-völgybe.

Ez ágban eleinte porphyroidok szegélyezik a quarczporphyrokat, de 
a Versik gerinczén majdnem teljesen kiszorulnak. Ugyancsak a Versik 
alatt a kőzet előbbi vastagságának mintegy negyedére szorul össze.

A quarczporphyrban itt is találunk helylyel-közzel palássá préselő- 
dött részleteket.

A Na Moch és Volovecz (1215 m) szintén typusos porphyroidokból 
épült fel. Nevezetes, hogy ezen porphyroid területben a fentemlített két 
csúcs között egy alig 100 m vastag metamorphizált palaréteget találtam 
betelepülve.

Gránitporphyr. Betlértől ÉK-re, ott, hol a betléri völgy (Pod 
Volovecz-völgy) a Na Moch és a Volovecz (1286 hszög. p.) felé szétágazik, 
a quarczporphyrt egy körülbelül 500 m vastag gránitporphyr dyke töri át.

A kőzet a dyke központi részein van legszebben kifejlődve. Sárgás
barna alapanyagába nagy Földpát és Quarczkristályok, kevés Muszkovit 
és Biotitlemez porphyrosan vannak beágyazva. A szélek felé mindinkább 
apróbb szemű a kőzet és a csillámok fogynak benne, míg nem teljesen 
átmegy quarczporphyrba, mely mint tavalyi felvételi jelentésemből* kitű
nik, csillámban nagyon szegény.

* A m. kir. Földtani intézet évi jelentése 1903-ról, Budapest, 1904. 181 lap.

.4 m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1904. 11
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A Na Moch alá vezető völgyben a dyke szélén pái' méter vastag 
aplitot találtam..

E o z l o z s n i k  Pál geológus úr volt szíves a magammal hozott kőzet
példányokból néhányat mikroskóp alatt megvizsgálni, a miért e helyen is 
fogadja hálás köszönetemet.

A mikroskópos vizsgálat szerint a kőzet szövete porphyros, néha 
granitosan szemcsés. Az alapanyag mikrogranitos Földpát, Quarcz és 
Csillámból van összetéve. Ebben porphyrosan kiválva Pöldpát, Quarcz és 
Csillámot találunk. A Földpátok részint Ortoklások, részint Plagioklások, 
szép perthites összenövést mutatnak. A csillámokat Muskovit és Biotit 
képviseli. A felsorolt jellemző ásványos alkotó részeken kívül még Apatitot 
és Turmalint is találunk a kőzetben.

Az aplitból magammal hozott kézi példány szemcsés szövetű, Ortok- 
las, Plagioklas és alárendelten Muskovitból áll.

Fiatalabb képződm ények.

A Sajó völgyében a hegység lábát agyagos kavicstörmelék fedi. 
Ezeket Stuk pontusi koruaknak tartotta és Belveder-kavicsnak nevezte el.

Stratigrapbiai viszonyok.

A területemen fellépő kőzetek korát az idén sem tudtam megállapí
tani, mert egyrészt kövületeknek még csak nyomát sem találtam, más
részt pedig, mert még az idén sem volt alkalmam megismerni e kőzet
csoportnak azon fiatalabb üledékekhez való viszonyát, miknek kora 
egyrészt a bennük talált kövületek s másrészt hasonlóságuk alapján már 
ismeretes.

Mint múlt évi jelentésemben is megemlítettem, e kőzeteket Stub* 
Yolovecz massivum neve alatt csoportosítá és archei koruaknak tartá. 
E vélemény azonban már a kőzetek petrographiai jelleménél fogva sem 
fogadható el,

Uhlig** a Kárpátokról írt munkájában s szepes-gömöri Erczhegység.- 
geológiájával is foglalkozik. Nagyon helyesen «erzführende Serie» neve 
alatt foglalja össze a területemen is található kőzeteket és paleozoikumba 
helyezi képződésük idejét.

*  D .  S t u r  : Berieht über die geologisehe Aufnahme dér Umgebung von 
Schmölnitz und Gölnitz (Jahrb. dér k. k. Geol. Reiehsanstalt 1869 pag. 385.

* *  V. U h l i g : Bau und Bild dér Kárpátén, pag. 15.
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Újabban dr. Schafabzik F e -  

bencz*  és dr. Böckh Hugó**  a 
metamorphizált agyagpalákat kar- 
bonkornaknak mondják.

Annyit azonban én is meg
tudtam állapítani, hogy az erup- 
tiós kőzetek fiatalabbak a paláknál.

Nagyon nehéz megállapítani 
a betléri völgyben levő gránit- 
porphyrdyke viszonylagos korát.

Az első tekintetre bizonyos
nak látszik, hogy a gránitporphyr 
áttörte a quarczporphyrt, szóval 
fiatalabb ennél.

Ha azonban jobban szemügyre vesszük e 
vidék geológiai viszonyait, azt találjuk, hogy a 
gránitporphyr dyke a quarczporphyr eruptiónak 
épen azon részében van, mely a legkevesebb 
változásokat szenvedte. Már pedig, hogy ha a 
gránitporphyr a quarczporphyr eruptió után tört 
volna fel, a dyke táján joggal feltételezhetnénk 
nagyobb elváltozásokat az áttört kőzetben. A grá
nitporphyr dyke-ban ép úgy találunk palássá 
sajtolt részeket, mint a quarczporphyrban, me
lyeket mikroszkóp alatt határozottan gránitpor- 
phyrtermészetünek találtam.

Nem lehetetlen tehát, hogy a gránitporphyr 
itt a quarczporphyr magmájának csak helyi sa
játos kifejlődése, vagy talán a quarczporphyr 
eruptió csatornája volt egykor e dyke helyén.

A nézet helyességére vagy ellene számos 
bizonyítékot lehetne felhozni, nekem azonban 
nem lehet czélom határozott véleményt mondani)

*  S c h a fa r zik  F eren cz  : Adatok a szepes-gömöri 
Erezhegység pontosabb geológiai ismeretéhez. Mathe- 
matikai és Természettudományi Értesítő XXII. kötet, 
446 lap. Budapest, 1904.

* *  B öckh H ugó : A Magyarhoni Földtani Társu
lat 1905 január 4-iki szakülésén tartott értekezése A gö- 
mörmegyei Yashegy és a Hradek geológiai viszonyairól 
és az ottani ércztelepekről.

qja opyj <>•

n*
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mert a kérdést csak egy tapasztaltabb geológus tisztázhatja; én csak a 
helyszínén szerzett benyomásokat voltam bátor közre adni.

*

A rétegek általában délfelé dőlnek, csak a Yersik körül, továbbá a 
Na Moch és Yolovecz (1215 m. p.) között találunk ellenlejtes dűlóst.

Hogy a vidék geológiai viszonyait szemlélhetőbbé tegyem, a Szulova- 
és betléri völgyek közötti gerinczről a mellékelt szelvényt szerkesztettem. 
A gerincz Kisveszveresnél felemelkedvén a Sajó völgyéből, a Volovecznél 
(1215 m) éri el a Sajó- és Gölnicz-folyók közötti vízválasztót.

A szelvényből látjuk, hogy a gerincz elején a porphyroidok és palák 
rétegei állandó dűlést mutatnak egész a quarczporphyrig, mely itt talán 
az egykori eruptió hasadékát tölti ki s e szerint telér vagy telepte] érnek 
volna tekinthető.

A quarczporphyr után a palák rétegei nagyobb zavarodásokat mutat
nak, a mennyiben hol dél, hol pedig észak felé dűlnek. E rétegzavarokat 
a helyszíni megfigyeléseim alapján hegynyomás okozta réteggyűrődések
nek tulajdonítom és azt a szelvényemben bemutatott módon képzelem 
reconstruálva.


