
16. Jegyzetek az oravica-csiklovabányai és a szászkabánya- 
újmoldovai kontakt vonulatról.

Dr. L i f f a  AüKÉL-tól.

Az 1911. évi országos geológiai felvétel alkalmával a krassószörény- 
megyei kontakt képződmények mnlt esztendőben megkezdett tanulmá
nyozásának a folytatása s befejezése volt a feladatom. Munkámat a tavaly 
áttanulmányozott területhez csatlakozva, Dognácska déli részén kezdtem 
meg, azután Oravicabányán, Csiklovabányán és Szászkabányán foly 
tattam, Ujmoldován pedig befejeztem.

A  helyszínén végzett vizsgálataim eredményét a következőkben 
foglalom egybe.

*

Szemügyre véve mindenekelőtt az eruptív kőzetnek a Dognácská- 
tól délre elterülő kontakt vonulaton való fellépési formáját, feltűnik, 
hogy lakkolit jellegét —  amit H a l a v á t s 1) az Aranyos-hegységben kimu
tatott —  teljesen elveszíti s csak kisebb-nagyobb kiterjedésű, egymástól 
meglehetősen elszigetelt tömzsöket alkot. Nagyszámú szerteágazó telé
rek kisérik ezeket, metyek a mellékkőzetet sokszor nagyobb távolságban 
behálózzák. Különösen jellemzően van ez Oravicabánya s Csiklovabánya 
tájékán kifejlődve, hol a kőzet egész telérhálózatot alkot.

Az eruptív kőzet a kontaktvonulatnak ezidén áttanulmányozott 
részén is granodioritokból áll, amelyek —  hivatkozva RozLozsNiK-nak2) *)

*) Y . ö. H a l a v á t s  G y . : Az Aranyos-hegység ÉK-i része (A m . kir. Földtani 
Intézet évi jelentése 1890.) pag. 115.

. w 2) R o z l o z s n i k  P. és E m s z t  K .: Adatok K rassószörény vármegye banatitjainak  
pontosabb petrografiai és chemiai ismeretéhez (M. kir. Földtani Intézet évkönyve XVI. 
1908.) p. 150.
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eddig már meglevő vizsgálataira —  részben kvarcos diorit és kvarcos 
diorit porfirit, részben a gabbradioritok csoportjához tartoznak.

A  kvarcos diorit és kvarcos dioritporfirit változatok Dognácska, 
Szászkabánya és Ujmoldova, mig a gabbrodioritok Oravicabánya és 
Csiklovabánya táján vannak kifejlődve. Telér kíséretüket jobbára a ki
töréssel azonos, vagy legalább csekély mértékben eltérő apofizisek alkot
ják, amelyek túlnyomóan kvarcos dioritporfiritekből s csak alárendelten 
aplitos jellegű sizolitokból állanak. —  Messzemenő kiágazásaikon kívül, 
nem ritkán a kontakt anyagba is behatolnak; mint pl. Csiklovabányán a 
cigányárokban, hol a gránát és veznviánból álló kontaktban két, mintegy 
30— 40 cm széles dioritporfirit csík észlelhető.

A  granodioritok feltörését illetőleg csupán a csiklovabányai 
L o b k o v it z  tárnában volt alkalmam megfigyelni, hogy a csillámpalával 
és mészkővel igen meredek érintkezésben állanak, ami arra utal, hogy 
feltörésük repedések mentén ment végbe, amit Vaskő s Dognácska nagy
számú feltárása szépen beigazol.

A  kontakt vonulat legdélibb részén Ujmoldova táján a granodiori- 
tokon kívül még egy csekély kiterjedésű, vékony bazalt ér is található, 
mely —  miként azt már C o t t a 1) is megfigyelhette —  a granodioritot át
töri. A  teljesen üde tömött kőzetben, borsónagyságú, teljesen összerepe
dezett olivinen és diónagyságot meghaladó piroxénen kivül, szabad szem
mel egyéb alkatrészek nem ismerhetők fel. A bazalt eme előfordulása 
különösen azért érdemel figyelmet, mert az egész környéken egyedül ezen 
a ponton jut felszínre. Gattaja és Nagy semlak közt ismeretes ugyan egy 
teljesen magában álló bazalt kúp,1 2) de ha tekintetbe vesszük e két pont 
között levő nagy távolságot, lehetetlen e két feltörést szorosabb vonat
kozásba hozni. A  kontakt viszonyokkal egyébként semmi összefüggésben 
sincsen.

Az eruptív kőzet tömzsszerű megjelenésével kapcsolatban, a kontakt 
képződmények is több, kisebb mértékben széttagolt területre szorítkoz
nak, ahol azután felszíni kiterjedésük különböző méreteket ölt. Vaskő s 
Dognácska után Oravicabányán és Csiklovabányán vannak legnagyobb, 
Szászkabányán jóval alárendeltebb és Ujmoldova táján ismét valamivel 
terjedelmesebb mértékben kifejlődve.

Jóllehet a mellékkőzetet, am ellyel az eruptív kőzet az imént elso

1) C o t t a  B.: E rzlagerstatten im Bánát und Serbien. W ien. 1864. . pag. 47.
2) V . ö. H a l a v á t s  G y . : Jelentés az 1883. évben Alibunár, Moravica. Mőricföld 

és K akova környékén eszközölt részletes földtani felvételről. (Földtani Közlöny XIV. 
1884. p. 245.)
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rolt helyeken kontaktusban van, mindenütt egyformán mészkő és csillám- 
pala képviselik, a kontakt viszonyok —  mint az alábbiakból látni fog
juk —  meglehetős változatosságot mutatnak.

A kontakt jelenségek.

Ha a kontaktnak az alábbiakban ismertetett részleteitől eltekin
tünk, a kontakt jelenségek a terület e részén nagyjában azonosaknak fog
nak feltűnni azokkal, amik Vaskő s Dognácska vidékéről eddig már ismere
tesek. Kiterjesztve azonban figyelmünket ezekre is, az egyes pontokra jel
lemző néhány igen érdekes eltérést fogunk találni. Általánosságban már 
a terület részletes bejárása alkalmával megállapítható, hogy a vonulat 
e részén is

az exogén kontakt övét, a kristályos mésztől befelé haladva, túl
nyomóan gránátszirt alkotja. Csakhogy míg ez utóbbi Oravicabánya tá
ján: Kossoviea és a Schanzenberg közötti területen, majd Csiklovabánya 
egyes részein meglehetősen összefüggő tömegekben lép fel, addig Szász- 
kabánya és Ujmoldova környékén már csak kisebb-nagyobb kiterjedésű, 
szakadozott foltokban lelhető meg. Ennek oka az eruptív kőzet tömzs- 
szerű megjelenési formáján kivül részben annak is tulajdonítható, hogy 
helyét egyes pontokon egyéb, nagyobb mértékben kifejlődött kontakt
anyagok foglalják el.

íg y  már Oravicabánya és Csiklovabánya környékén tapasztalható, 
hogy a kontakt anyag nagy részét gránátszirten kivül vezuvián és wol- 
lastonit alkotják; Szászkabánya és Ujmoldova táján pedig a sztomolitok 
és egyéb kovás kontakt képződmények egész sora képviseli ezt.

A  gránátszirt többnyire sárgásbarna szinű; helyenként, hol erősebb 
mállásnak indult vörhenyes rozsdás, sőt egész fekete. A  külszinen hosz- 
szabb idő óta heverő darabokon mállása nem ritkán annyira előrehaladt, 
hogy az egyébként igen kemény kőzet, murvává hull szét. Többnyire 
vaskos; a periféria felé ellenben durva kristályos. A  mészkő közvetlen 
közelében igen szépül 10} ocO-eskifejlődésű kristályokat alkot, amelyek 
nagysága kölesszem és dió között váltakozik. Az apró gránátszemek a 
kristályos mészben, sőt Szászkabánya és Ujmoldova táján még a sztomo- 
litokban is hintve fordulnak elő. Nagyobb kristályokat csak üregekben 
találni kaiéit és kvarc kíséretében kifejlődve, hol ez utóbbiak valószínűleg 
fiatalabb képződményeket alkotnak.

A  vonulat e részén előforduló gránátszirt vegyi .összetételét ille
tőleg, minthogy az ez irányú vizsgálatok folyamatban vannak, egyelőre
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az irodalomban ismert adatokra hivatkozhatom. Nevezetesen Iyjeeulf1) 
és v. KoBELL-neki) 2) az oravicabányai gránáton, B e u d a x t 3) és J anasch4)- 
nak pedig a csiklovabányai gránáton végzett analízisére utalok, melyek 
Szerint előbbi a Fe Al, utóbbi pedig a Ca A1 gránátok csoportjába tartozik.

A  gránátszirttel kapcsolatban még csak megemlíteni kívánom, 
hogy Kossovica táján az exogén kontakt övben gránátszirttől környezve, 
két kvarc dejk jut a felszínre. A  kontakt anyaghoz való szorosabb gene
tikai összefüggésüket illetőleg csupán annyit volt lehetséges megállapí
tani, hogy mivel egyikük egy kisebb gránátszirt rögöt zár magába, ennél 
feltétlenül fiatalabb. Egyébként a hányókon talált darabjaiból ítélve, cse
kély mennyiségű érc, nevezetesen chalkopirit, majd ennek és egyéb réz
ércek elváltozásából keletkezett malachit és azurit kisérik. Előfordulását 
illető bővebb adatok hiányában, legnagyobb valószínűség szerint csak 
egyszerű, csekély mennyiségű érctől kisért teléreknek tekintendők, ame
lyekhez hasonlók bármely gránit területen a leggyakoribb jelenségek közé 
tartoznak.

A  vezuvián szírt az exogén kontakt öv egy másik igen jelentékeny 
képviselője, mely nagyobb mértékben Csiklovabányán, jóval alárendel
tebben pedig Oravicabányán látható kifejlődve.

Ez utóbbi helyen a Bányavölgy felől a ,,Kreuzwiese“ -re vezető út 
W  lejtőjén a Nagytó fölött alkot egy csekély kiterjedésű, gránátszirttől 
kisért rögöt a kristályos mészkő és a közelében feltörő granodiorit kö
zött. Csiklovabányán ellenben már régi idő óta ismeretes5 6) nagyobb mér
tékben való előfordulása és kristályai —  miként az ZEPHAEOVicn-nak0) 
az idokrasról szóló munkájából s a benne idézett irodalomból kitűnik — 
már régen nyújtottak alkalmat arra, hogy beható vizsgálatok tárgyául 
szolgáljanak. Legjobban hozzáférhető s egyúttal talán a legszebben a 
Cigányárok néven ismert völgy W  lejtőjén, a temető közelében van kifej
lődve, hol egy, granodiorittól körülvett terjedelmes rögöt képez. Nagyobb, 
de kevésbbé szép és inkább vaskos kifejlődését találjuk a Dreifaltigkeits- 
bergre vezető útnak a község felőli feltárásában, honnan átcsap a régi 
olvasztó mögé. Végül meglelhető még az Antoni graben és a sörgyár mö
götti lejtőnek néhány pontján is.

i) V. ö. N yt. Magaz. Naturvid. VIII. 173.
-Ü V. ö. Scliweigg. Journ. 1832. LXIY. 283.
3) Traité de Miner. II. 46.
4) Neues Jahrb. 1883. I. 135.
5) V. ö. M ohs : M íneral. transl. by IIa id in g e r  II. 1825. p. 354.
6) Z e p iia r o v ic h  V.: K rystallographische Studien über den Idokras (Sitzungs- 

ber. d. kais. Akad. W ien, 1864. XLIX. 6— 134.
D öll E . : Neue Pseudomorphosen. (Tscherm. Miner. M itteil. 1874. 85. 1.)
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Előfordulására vonatkozólag, szem előtt tartván imént elsorolt lelő
helyeit, általában tapasztalhatjuk, hogy a vezuviánszirt önállóan soha se 
lép fel, hanem mindig kisebb, majd nagyobb mennyiségű gránátszirt kísé
retében. Ép azért egymástól való elkülönítésük a legtöbb esetben alig 
lehetséges.

Közelebbről vizsgálva már most a vezuviánszirtnek a Cigány- 
árokban való előfordulási viszonyait, mindenekelőtt feltűnik, hogy leg- 
többnyire tömött, vaskos tömegeket alkot, amelyek helyenként véko
nyabb, majd vastagabb kékes színű kaiéit ereket és kitöltéseket tartalmaz
nak. Ez utóbbiak ép úgy, mint a gránátszirtben, valószínűleg itt is fiata
labb képződmények.

Jelentősége e kék kaiéitnak azért van, mert közelében, sőt nem 
ritkán teljesen beléje ágyazva, a vezuviánnak szép termetes kristályai 
vannak kifejlődve. Habitusuk túlnyomóan piramisos, az Jl 11| =  P, {lO l} =  
P oo formákkal, melyek középéleit keskenyebb csíkok alakjában az |llO| =  
00 P,{lOO} =  00 P °°és {2 1 0 }=  00 P2, sarkcsúcsaitpedigritkábbana|OOlj — 
OP szokták tompítani. Nagyságuk változó, de akadnak egyének, még pe
dig nem is olyan ritkán, amelyek középéle 4— 5 cm-t is meghalad, ügy  
a vaskos, mint a kristályokban kifejlődött vezuvián színe rendszerint 
olajbarna; ritkábban, még pedig a lelőhely legészakibb részének egy pont
ján szép hagymazöld. Kisérő ásványai gyanánt alárendelt mennyiségben 
wollastonit és diopszid lelhetők, mely utóbbiból azonban mindössze csu
pán két kristályt találtam. Hogy a diopszidnak e helyen való előfordu
lása nem ismeretlen, azt E. Döim-nek alább idézett munkája1) is iga
zolja, aki innen a diopszid, fassait válfajának egy vezuvián utáni pseudo- 
morfiáját írja le.

A  kontaktvonulat e részén előforduló vezuvián chemiai összetéte
lére vonatkozó újabb vizsgálatok nem állván rendelkezésünkre, utalhatok 
MAGNUS-nak2) a csiklovabányai és RAMMELSBERG-nek3) a dognácskai 
vezuviánon végzett analízisére.

Az exogén kontakt övnek egy további igen számottevő képződménye 
a vonulat e részén, a fentebb már említett wollastonit. Míg azonban az 
imént csak mint egész alárendelt jellegű ásványnyal volt dolgunk, addig 
Csiklovabánya egyéb részein mint nagymennyiségű kontakt anyaggal 
találkozunk. Itteni előfordulása már régóta ismeretes,4) sőt E rstner állí-

A) E. D ö ll  : 1. e. 85. 1.
2) Poggend. Annál. 1831. XX I. 50.
3) Poggend. Annál. 1855. XCIV. 92.
4) V. ö. v. Leoniiard  K. C.: Taschenbuch für die gesammte M ineralogie, m it 

H insicht auf die neuesten Entdeckungen. Frankfurt. 1807— 1824. X V II. k.
Z ipser  Ch . A .: Versucli eines topogr.-miner. Handbuches aus Ungarn. Oeden- 

burg, 1817. 62— 63.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 11



162 D B . L IF F A  A U R É L (6)

tása szerint1) „tafelspath“ néven S t ü t z  ép e vidékről (Oravicabányáról) 
vezette be az irodalomba.1 2)

Legszebb és aránylag legnagyobb mértékben a Dreifaltigkeits- 
bergre vezető út első s második kanyarodásában van kifejlődve, hol 
mindig a kristályos mész és a vezuvián-, meg gránátszirtből álló kontakt 
anyag között jelenik meg. Még pedig ha előfordulási viszonyait, a kris
tályos mésztől a kontakt felé haladva nyomozzuk, azt látjuk, hogy 
eleinte csak kisebb elszórt zárványokat alkot a kristályos mészben, mely 
utóbb háttérbe szorul és a wollastonit lép fel terjedelmes tömbök alak
jában. Rendes kisérői a kékes szinű kaiéit, mely a wollastonit-tömbökben 
kisebb ereket és kitöltéseket alkot, továbbá csaknem egészen fekete szinű, 
mogyoró nagyságú gránát. Ez utóbbi zárványszerűen lép fel benne s 
csak egy-egy rög szétdarabolásánál válik láthatóvá. Mindkettőnek jelen
létét már E s m a r k  is megfigyelte, aki azonban a wollastonitot ekkor még 
tremolit-nak tartotta.3)

A  wollastonit után tömött vaskos vezuvián-, illetőleg a vele szoros 
összefüggésben levő gránátszirt következik. Ezek szerint a wollastonit 
a kristályos mészszel együtt, a kontakt külső peremét alkotja ezen a 
helyen. Hasonló viszonyok között találjuk a wollastonitot a régi olvasztó
val szemben fekvő árokban és annak déli lejtőjén, közvetlenül a kristályos 
mész határán kifejlődve; csakhogy itt kékes kalcitot alárendeltebb, fekete 
gránátot ellenben valamivel nagyobb mennyiségben tartalmaz. Előfordul 
ezenfelül a régi olvasztó mögött, az Antonigraben nevű völgy jobb és bal 
partján, de már csak kisebb, a gránát- és vezuviánszirtbe zárt rögök alak
jában. Végül egész jelentéktelen mennyiségben még Oravicabányán is a 
nagy tó közelében a Kreuzwiese-re ágazó út feltárásában.

Közelebbről vizsgálva a wollastonitnak az elsorolt helyeken való 
kifejlődését, tapasztalható, hogy majdnem kivétel nélkül rostos, sugaras 
szövetű, igen durva kristályos tömböket alkot. Széttörve, üregeket, ame
lyekben szabadon kifejlődött kristályokat lehetne sejteni, nem venni 
észre s ezért ez utóbbiak igen ritkák. Szine a külhatásoknak kitett felü
leten piszkos szürke, mig friss törési felülete halvány rózsaszínű, gyön
gén sárgásba hajló és fehér, ü gy  a sárgás, mint a halvány rózsás színező
dés, a benne már STROMEYER-től4) kimutatott kevés Fe 0  és Mn O-tól ered.

1) E r s t n e r : Miller. 1797. 2 . 906.
2) S t ü t z : Neue Einr. dér Natural.-Sam m l. zu W ien 1793. 144.
3) E s m a r k  J . : Ivurze Besclireibung einer mineralog. Eeise durcli Ungarn. Frei- 

berg, 1798. 70.
4) S t r o m e y e r : Untersucli. 1821. 363. Egyéb analyziseit lásd K a m m e l s b e r g : 

Handbucli dér Mineralclieniie. 1860. 449. és u. e. II. kiadás 1875. 379.. továbbá H i n t z e  

K .: Handbucli dér M ineralogie. 1897. TI. 1014.



<7) F E L V É T E L I J E L E N T É S . 1 6 3

A wollastonitnak itteni előfordulására vonatkozólag még csak azt 
kívánom megemlíteni, hogy a Dreifaltigkeitsbergre vezető út mentén 
részben feltárt wollastonit társaságában, ritkán apofilit is szokott előfor
dulni, miként azt egy, e helyen gyűjtött stufán volt alkalmam meg
figyelni. Wollastonittól körülzárt kis üregesében foglaltatik az alig 1— 2 
mm. hosszú kristály. Itteni előfordulása egyébként már régóta ismere
tes.1) E wollastonitos kontakt anyagban való fellépését P e t e r s 1 2) a kaiéit 
rovására, S t r e n g 3) és S a n d b e r g e r 4) pedig a wollastonitból történt kelet
kezésére vezeti vissza.

Feltétlenül az exogén kontakthoz sorolhatjuk a sztomalitok néven 
összefoglalt különféle szaruszirteken kívül —  amelyek túlnyomóan Szász- 
kabánya, Máriahavas és Szenesujfalu közelében vannak kifejlődve —  
ama erősen elkovásított, szaruszirtszerű képződményt, amely Ujmoldova 
SE részén az Amália hegyen és annak közelében a gránátszirtes kontakt 
anyag és a maim mészkő között fordul elő. Szürke, helyenként egészen 
sötét színű, igen tömött, kemény kőzet ez, mely szabad szemmel több
nyire semmiféle struktúrát sem enged felismerni. E helyett azonban 
annál sűrűbben megfigyelhető, hogy nagyszámú kvarc ér hálózza be, 
amelyek nem ritkán egész fészkekké szélesednek ki s nagy mennyiségű 
kvarc kristályt tartalmaznak. E kvarcfészkektől legtöbbnyire egészen 
függetlenül, néha azonban ezek kíséretében is, kisebb-nagyobb kiterje
désű fluorit druzákat zár magába, amelyek borsó, sőt egész dió nagyságot 
elérő =  {H l }  O-ekben és — {lOO} 00 0 oc-ekben kifejlődött, piszkos majd 
élénk zöld színű kristályokkal vannak kitöltve.

E rendkivül kvarcos szaruszirtszerű képződmény települési viszonyait 
illetőleg, mindössze annyit sikerült megállapítanom, hogy az az x\mália 
hegyen levő fluorit előforduláshoz vezető völgy keleti lejtőjének a kez
detén, a maim mészkövön fekszik.

Hogy a szóban levő erősen elkovásított szaruszirtszerű képződmény, 
normális kontakt anyagot alkot-e —  ami kevésbbé valószinű —  vagy a 
metamorfózis valamely egyéb nemének az eredményeként fogható-e fel, 
azt csak behatóbb mikroszkópiái vizsgálatok dönthetik el. Abból a tény
ből kifolyólag, hogy jelentékeny mennyiségű fluoritot tartalmaz —  mely 
mint ismeretes, a leggyakoribb pneumatolitikus kiválások egyike —  
.arra lehetne következtetni, hogy ezen a helyen a pneumatolitikus meta
morfózis eredményével állunk szemben.

1) V. ö. v. Z e p h a k o v i c h  : M ineralogisckes Lexicon. I—III. köt. W ien, 1859— 1893.
2) P e t e k s : Neues Jakrb. f. Miner. Geol. stb. 1861. 446. 1.
3) S t r e n g  A.: Neues Jakrb. f. Miner. Geol. stb. 1875. 394. 1.
4) S a n d b e r g e r  F . : Neues Jalirb. f. Miner. Geol. stb. 1875. 625. 1.
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Áttérve ezek után röviden még a sztomolitok neve alatt összefog
lalt egyéb szaruszirtekre, megjegyezhető, hogy az eruptív kőzethez és a 
kontakt anyaghoz való szorosabb viszonyuk —  mivel velük többnyire 
csak a görcokra hányt törmelék alakjában volt alkalmam találkozni — 
nem volt mindenütt megállapítható. Egyedül Szászkabányán a Cornet- 
vel szemben fekvő hegyen s még egy-két ponton voltak szálban kifej
lődve, mikor is a gránátszirt és az intruziós kőzet között látszottak elhe
lyezkedni. Általánosságban abban egyeznek meg, hogy mindannyian a 
gránátszirt közelében, apró, finom gránát kristályokkal vannak telehintve 
s hogy igen tömött, sűrű szerkezetet mutatnak. Szászkabányán jelenlétü
ket —  a hányókon heverő darabokból Ítélve —  kevés érc kiséri, mely leg- 
többnyire bornit, chalkopirit és ezek elváltozásából keletkezett karboná
tokból áll. Csiklovabányán, Yadarnahegyen az egykori Báron akna há
ny óin heverő hasonló szaruszirtek ezeken kivül még szép arzenopiritet 
is tartalmaznak.

Az endogén kontakt öv: A  vonulat e részén feltörő granadoritok 
endogén kontakt jelenségei, amíg az ez irányban végzendő mikroszkópiái 
vizsgálatok eredményei rendelkezésemre nem állanak, részletesebben nem 
tárgyalhatok. Csupán megjegyezhető, hogy amennyiben a granodioritok- 
nak az exogén kontaktokkal több ponton való közvetlen érintkezése két
ségtelenül megállapítható, az endogén kontakt jelenségek legalább e 
helyeken valószinűek.

*
* *

Kedves kötelességemnek tartom, hogy e helyen is hálás köszönete- 
met fejezzem ki a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság 
igazgatóságának, továbbá S c h e l l e k b e r g  R ic h á r d  bányafelügyelő, H e r 
m á i n  Á r p á d  főmérnök és B einte  G é z a  bányafőfelügyelő uraknak, akik a 
még járható bányák hozzáférhetésével munkámat előmozdítani szíve
sek voltak.


