
2. A Borostyánkői Hegység geológiai és kőzettani viszonyai.

Dr. J ugovics L/AJos-tól.

(Az I. táblával és négy szövegközti ábrával.)

1914. év nyarán azzal bízott meg a Földtani Intézet igazgatósága, 
hogy a keleti Alpok Vas- és Sopron-vármegyékbe ágazó részeit geológiái
kig újra térképezzem és tanulmányozzam. Munkámat akkor a borostyán
kő— rohonczi hegységekben kezeltem meg, ele az év nyarán kitört világ
háború izgalmai és egyéb körülmények miatt csak rövid bejárásokat vé
gezhettem. Az 1915. év nyarán, az igazgatóság az Alpok peremén és a 
Kis Magyar Alföldön felbukkanó bazaltok és bazalttufák tanulmányozá
sával is megbízott s így csak rövid időt fordíthattam előbbi munkám foly
tatására. 1916. év nyarán végre hosszabb ideig dolgozhattam, mert főnö
köm, dr. M a u r it z  B é l a  egyet, tanár úr, a vakáció jórészét engedélyezte 
és így sikerült a Borostyánkő környéki hegyvidéket áttanulmányoznom és 
reambulálnom.

A  keleti Alpok Magyarország területén már az országhatár köze
lében végződnek s a harmadkori takaró alá tűnnek.el. Csak egyes részei 
emelkednek ki. mint szigethegységek a Kis Magyar-Alföld nyugati szélén. 
Ezek a szigethegységek, északról délfelé a következők: Lajta-, Rozália-, 
Soproni-, Lánzséri-. Repcevölgyi, Borostyánkő-i, Rohoncz— Kőszegi kris
tályos palahegységek, majd a Hohensteinmas, tovább délre a Német újvár 
körüli dolomit és agyagpala rögök és a legdélibb és utolsó rög: a Yasdobra- 
Yízlendva közötti pala hegység.

Ezeket a kristályos palahegységeket harmadkori szedimentumok vá
lasztják el egymástól. Közülük a Borostyánkő körül elterülő hegyvidék 
áttanulmányozását és térképezését befejeztem és munkám eredményét a 
következőkben ismertetem.

Ezt a hegyvidéket, melynek külön összefoglaló neve nincsen: ^Bo
rostyánkői hegység"-nek nevezem a hegység középpontjában fekvő, ha
sonló nevű, nagyobb község után, mely közigazgatási szempontból is köz
pontja e vidéknek. A  hegység geológiai fölépítése is teljesen jogosulttá 
te*zi különállóságának ezt a dokumentálását és szétválasztását a Ro~
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honcz— Kőszeg-i palahegységtől, mert a fölépítésében két palacsoport kő
zetei vesznek részt, míg ez utóbbi hegységet csak az egyik palacsoport kő
zetei adják. E két hegységet is, a harmadkori üledékes kőzetek választják 
el egymástól.

A  ,,Borostyánkői hegység44 kristályospaláikból és hozzátámaszkodó 
törmelékekből áll. Ezek a kristályospalák az Alpok két palacsoportját kép
viselik, nevezetesen a csillám pala-csoportot és a fillit-csoportot.

A  hegység fölépítésében a következő kőzetek vesznek részt:
A ) kristályospalák:

Már morfológiailag is jól megkülönböztethetők a két paLacsoport 
alkotta hegyek egymástól. A  csillámpalák alkotta gerincek lapos, legöm
bölyödött hegyhátak, melyeket mély, meredekfalú völgyek választanak el 
egymástól, míg a fillit-szerpentin-csoport gerincei, az effuziós kőzetekre 
jellemző meredekebb, lejtős gerinceket alkotnak, völgyei tágasak, lanká- 
sabb oldalúak. A  mellékelt két fénykép jól illusztrálja e morfológiai kü
lönbségeket. Az egyik a ,,Kien-Berg“ szerpentin gerincét ábrázolja, míg a 
másik a ,,Felsőmogyorós“ -i (Hasel-i) csillámpala lapos gerincét mutatja be.

A  csillámpala -csoport kőzeteinek nagy változatosságával, betelepü
léseivel, elváltozásaival a legérdekesebb, de egyúttal legnehezebb témákat 
szolgáltatja, Hatalmas tömegek ezek, melyek különböző struktúrájú és kő
zettani tulajdonságú csillámpalákból állanak.

Vannak csillámban szegények, csillámdúsak, gránáttartalmúak, grá
nátmentesek, stb. Vannak benne kis terjedelmű betelepülések amfibolitok- 
ból és eklogitokból, sőt Borostyánkő község déli környékén egyéb elválto
zásokat is szenvedett e csillámpala.

Nagy változatossága volt az oka, hogy a kutatók, kik rövidebb, 
vagy hosszabb ideig tanulmányozták, más-más kőzetnek írták le. így  
H o f m a n n  K a r o l y 1) és társai az 1877— 78-iki fölvételük alkalmával a 
-csillámpalákon kívül nagy terjedelmű gneiszt jelöltek ki. Van ugyan kis i)

i) K. Hofman N : Auínabmsbericht, Verliandl. dér k. u. k. geol. Reichsanst. 1878.
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gneisz betelepülés >a csillámpalában, de ez csak kőzettani értékű, sztrati- 
grafiai értéke nincsen, nem a mélyebb kristályos palacsoportot képviseli. 
YACER1) e csillámpala elváltozott részét Borostyánkő déli környékén, 
kvarcfillit foltoknak tekinti, mely szerinte a szerpentin fölött települ. 
Mindezekkel a felfogásokkal szemben határozottan állíthatom, hogy egy
séges esi llám p a 1 atome g különböző módosulataival és elváltozásaival állunk 
szemben. Az Alpok csillámpala csoportja egyébként mindenütt mutatja 
ezt a nagy kőzettani változatosságot, pl. a gráci medencét nyugatról sze-

1 ábra. A „Kien-J3erg“ szerpentin gerince. 
(Szerző felvétele.)

gélvező alaphegységek. (Ivoralpen. Bachergebirge. Aiedere d auem. Rot- 
tenmanner v. Seethaler Alpen) csillámpala csoportjáról D oelter és tanít
ván vainak vizsgálatai mutattak ki azok nagy változatosságát.

É csillámpalák településére vonatkozólag megemlíthetem, hogy 
nagyjában déli dűlést mutatnak, e fő dűlési iránytól. Háromsátor környé
kén délnyugatra. Létér körül délkeletre, térnek el. Gyűrődöttek. erősen 
ö s s z e t ö r e d e z t e k . vetődtek.

A csillámpala legáltalánosabb kifejlődésében erősen mállóit, vilá

i) Y acek . M .: Über geol. Verhaltnisse des Kozaliaberges. Verhandl. d. k. u. k. 
geol. Keicbsanstalt. 1891.
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gosbarna színű musskovil csillám pala. Sokszor találkozunk olyan kifejlő
désével. melyben a kvarc jut túlsúlyba, amikor is csillámszegény a csil- 
lámpala. Ezekben gyakori azután a különböző vastag kvaretelér és lenese 
is. Másutt ismét csillámdús a pala. A  földpát ritkán jelenik meg benne, 
mint járulékos elegyrész.

A csillámpalának imént leírt típusával főleg a Háromsátor körüli 
gerincek egy részén és Borostyánkőtől délre találkozunk. Egyebütt a tör
melékek sok, másfajta palának a darabjait is tartalmazzák, melyeknek

2. ábra. Felsőniogyorősi (haseli) esillámpala gerincek. 
(Szerző felvétele.)

eredetét, hovatartozását nagyon nehéz volna megadni, ha a mély vízmo
sások, völgyek nem tennék lehetővé kikutatásukat. Ezekben azonban bő
séges alkalom nyílik a változatos csillámpalák és betelepüléseik tanulmá
nyozására.

A  legalkalmasabb és legtanulságosabb ebből a szempontból a hegy
ség északi részében Kőpatak völgye. Itt a Walperskogel (586 m) hegy 
emelkedik a völgy keleti oldalán. Ez főleg csillámpalákból áll, míg a felső 
részét konglomerátum alkotja. A  tövét a patak erősen kimosta és jól föl
tárta. A  palák az egész völgyön keresztül DK-re dűlnek. Szabad szemmel 
vizsgálva ezeket a kőzeteket, rögtön látható, hogy különböző palákkal van
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dolgunk. A mikroszkópi vizsgálat csak megerősíti ezt a föltevést. A völgy
nek az a része, mely csillámpalákból áll, kb. 1 km hosszú éts ezen a kis 
területen nyolc különböző fajta palát találtam egymással konkordáns 
dőlésben.

A Zöbern-pataktól befelé a következő palaíéleségeket különböztet
hettem meg.

1. Gránátos kétcsillámú csillámpala.

Szürkésbarna, jól palás kőzet, melyben a vékony, világosszürke 
kvarcrétegeket világos és sötét csillámból álló rétegek fogják közre. A. kő
zet paIásságát a borsószem nagyságú gránátok zavarják.

Mikroszkóp alatt a kőzet gránoblasztos és lepidoblasztos között álló 
szövetet mutat. Lényeges elegyrészei: muszkovit és biotit csillámok, meg
lehetős sok kvarc és gránát. Járulékos elegyrészek benne a rutil és zirkon.

2. Epidotamfibolit.

Sötét zöldesszürke, jól palás kőzet, melyben csak amfiboloszlopok 
és kvarc ismerhetők fel szabad szemmel.

Mikroszkopikus vizsgálat eredménye a következő: szövete gráno
blasztos és nematoblasztos között van. Lényeges elegyrészei: közönséges 
zöld amfibol, kvarc, legömbölyödött epidot szemecskék és íöldpát. Néhány 
3TJtil szemecske van még benne járulékos elegyrész gyanánt.

3. Amfibolit.

Sötétzöldes, bársonyos külsejű, réteges kőzet. Szabad szemmel zöld 
amfiboloszlopok és sötétbarna csillámpikkelyek ismerhetők fel benne.

Mikroszkóp alatt gránoblasztos szövetet mutat. Lényeges-elegyrészei: 
zöld amfibol, biotit és kvarc. Járulékos elegyrészek: epidot szemecskék, 
rutil, zirkon kristályok és pirit hexaederek.

4. Mészcsillámpala.

Szürke színű, réteges kőzet, melyben bronzsárga csillámot és kal- 
citot ismerhetünk fel.

Mikroszkóp alatt vizsgálva szövete gránoblasztos. Lényeges elegy
részei: kalcit és sötét csillám, biotit, erős szalmasárga-barna pleochroizmus- 
sal. Kevés kvarc és pirit, mint járulékos elegyrészek jelennek meg.

A m. kir. Földtani Intézet Kvi jelentése 1916. (>
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5. Biotit csillámpala.

Sötétkékesszürke, majdnem fekete, réteges kőzet. Sötétszínű csillám 
és a kvarc néha váltakozva telepük miáltal a kőzet száll agos külsőt nyer.

Mikroszkóp alatt vizsgálva lepidoblasztos szövetet mutat. Lényeges 
elegyrészei: biotit és kvarc. Járulékos elegyrészei: epidot, a palásság irá
nyában elhelyezkedő oszlopokkal, kalcit és magnetit.

6. Gránátos, kétcsillámu csillámpala.

Teljesen azonos az 1. számúval, annak ismétlődése.

7. Gránátos csillámpala.

Sötétszürke színű, jól palás kőzet, melyben csillámot, kvarcot és 
közbetelepült halványpiros gránátot lehet szabad szemmel megkülönböz
tetni.

Mikroszkóp alatt vizsgálva szövete lepidoblasztos. Lényeges elegy
részei: biotit. kvarc és gránát. Járulékos elegyrészek benne a földpát és 
az epidot.

8. Csillámpala.

Erősen mállott, laza palaféleség.

9. Kvarcdus csillámpala.

Vörösesbarna, réteges kőzet, melyben nag3 ôn sok kvarc van. Ez sok
szor csomókat alkot, melyeket csillámos, barna rétegek vesznek körül.

Mikroszkóp alatt lepidoblasztos szövetet mutat. Lényeges elegy
részei: kvarc és kevés csillám. Annyira túlsúlyban van benne a kvarc, 
hogy kvarcit külseje van. Ez az a kőzet, mely a patak másik oldalán az 
amfibolit lencsét zárja be, melyben az eklogit is megvan.

A  paláik változatosságát jól illusztrálja a hegység délnyugati részé
ben Fehérpatak községtől Háromsátor falu alá vezető mély patakmeder. 
Fehérpatak falu fölötti gerincen a mediterrán törmelék világosszürke, kö
zépszemű gneiszre, illetve földpátos muszkovit palához támaszkodik. A 
gerinc alatt húzódó mély völgyben Háromsátorig erősen chloritosodott, 
különféle gneiszok, csillámpalák, földpátos csillámpalák és amfibolok kö
vethetők. Fönn a gerinceken pedig kvarcdús csillámpalák, majd másutt 
ismét világosszürke gneisz találhatók. Vagyis itt is a palák sűrű válta



(7) F E L V É T E L I JE L E N T É S . 83

kozása. észlelhető, azonban a rossz feltárási viszonyok a sűrű, fiatal erdő
vel borított vidéken lehetetlenné tették a viszonyok oly pontos kikutatását, 
mint a kőpataki völgyben. A  völgy paláiról általában annyit mondhatok, 
hogy zöldesfszínűek és leginkább erősen ohloötosodott csillám palához ha
sonlítanak. Jellemző a földpát és chlorit —  mint lényeges elegyrészek — 
állandó jelenléte. A  földpátjaik ortoklászok, erősen m állottak és tele van
nak muszkovit pikkelyekkel. Színes elegyrészeik váltakozva: teljesen chlo- 
ritoisodott bioitit, amfibol és epidot.

Fönn a g*erincen Háromsátor község körül ismét a világosszürke 
gneisz és földpátos csillámpala található, közönséges, kvarcdús csillám- 
palával váltakozva. Ez a gneisz, meg' a völgy mélyén található zöldes- 
színű gneiszok semmiben sem hasonlítanak egymáshoz; az csillámban sze
gény, ez csillámban nagyon dús. Az inkább szemcsés, ez kitünően palás.

Változatos palasorozatot tüntet fel az a vízmosás is, mely Borostyán
kőtől délre a grodnói völgyből Felsőmogyorós alá vezet. Itt különféle csil
lámpalák. gránátosak és gránátnélküliek, amfibolitos betelepülések válta
koznak egymással. Felsőmogyorós (0 .-Haséi) alatt pedig a csillámpala 
sorozatba egy világos színű, szürkésfehér földpátos muszkovit csillámpala 
illeszkedik, mely a tetőn már muszkovit-gneiszba megy át. E két kőzet 
meglehetősen elterjedt az egész hegységben, azért kissé bővebben foglal
kozom velük.

A földpátos muszkovitptda szürkés fehér színű, hol jól, hol rosszúl 
palás kőzet. Makroszkóposán muszkovit-osillámot, kvarcot és hol több, 
hol nagyon kevés földpát ot lehet benne látni.

Mikroszkóp alatt szövete állandóan gránoblasztosnak mutatkozik. 
Lényeges elegyrészei: muszkovit-csiltám nagyon változó mennyiségben, 
kvarc és földpát, mely rendesen ortoklász, sok muszkovit-pikkely zár
vánnyal.

A muszkovit-gneisz hasonló színű, szemcsés, rostszál palás kőzet, 
melynek palásságát a hullámos muszikovit-rétegek adják. Szövete és elegy
részei is ugyanazok, mint az előbbi palában, csak a földpát tartalma 
nagyobb.

Ebben a kifejlődésében e két kőzet nagyobb területen követhető; így 
a haseli gerincen Felső-Mogyorós (0 .-Haséi) és Alsó-Mogyorós (N.-Haséi) 
falvak környékén. Majd a hegység nyugati részén a már említett Fehér- 
patak— Háromsátor falvak között húzódó gerincen, a közönséges kvarcdús 
csillámpalákkal vegyesen. Ezért nem is jelöltem ki külön a térképen, mert 
szervesen beleilleszkedik a csillámpala csoportba, mint annak egyik tagja. 
A települési viszonyai is azt mutatják, így a fönt említett haseli előfordu
láson kívül Háromisátor falu is ezen terül el és itt a többi palákkal együtt 
délnyugatra dűl. Ez a kőzet a gerinc nyugati lejtőjén kb. 600 m-ig követ

re
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hető, oniiian kezdve a völgy talpáig* ismét a közönséges csillámpalák tele
pülnek konkordáns dőléssel, vagyis közrefogják a gneiszt.

De nemcsak e három h ely az, mely különösen alkalmas a csillám pal a 
csoport változatosságának tanulmányozására, több, kisebb völgyet lehetne 
felsorolni, hol nem ilyen sok változatban, de szintén differenciálódik a csil
lámpala. így  a hegység keleti részén a Schirnitz-patak völgyében, tovább 
délre a Langua-i völgyből a (699 m) Buchschatten-re vezető mély víz
mosásban s a hegység nyugati részén, Háromsátor község környékén több 
helyen.

Külön kell megemlékeznem a csillámpaláknak arról az elváltozott 
részéről, mely Borostyánkő községtől délre észlelhető. A  borostyánkői vár
hegy nyugati lejtőjén a következő viszonyokat találjuk. A délkeleti lapos 
dőlésű zöldpala (epidot-aktinolitpala) alatt kb. 500 m-en világosbarna, 
majd sötét, szürkészöld telérek vannak egymás mellett sűrű váltakozás
ban észak-északnyugati 60° meredek dőléssel, fölállítgatva, tehát a szom
széd paláktól teljesen eltérő településsel. Gyakran kvarctelérek és sötét 
grafitospala telérek is váltakoznak a föntemlítettekkel, vagy a kvaroerek 
keresztben szaggatják át azokat. A telérek nem mindig kitartóak, sokszor 
kiékelődnek és néhol erősen gyűrtek. A  vastagságuk 8— 20 cm között vál
tozik. E teléres kőzetekkel, Mencsér falu felé, a fillit szomszédos és a hatá
ron erősen gyűrt, rétegei átlag délnyugatra dűlnek. A fillitre a mészfillit 
következik, melynek rétegei már a rendes délkeleti dőlést követik, de sok 
litoklázis szeli át azokat. E telérek kőzeteiről a következőket említhetem.

A világosbarna színű telérek, réteges kőzetek, melyekben kevés, 
világos csillámot és kvarcot lehet fölismerni. A kvarc vastagabb erekben 
van, melyeket a csllámrétegek fognak közre.

Mikroszkóp alatt vizsgálva, szövete lepidoblasztos. Lényeges eleg}7- 
részei: muszkovit és kvarc, azonkívül apró halvány, rózsaszínű gránát 
rombdodekaederek vannak a kőzetbe sűrűén elhintve. Járulékos elegyrész 
benne a turmalin. Ezek alapján ez a kőzet gránátos muszkovit csillámpala.

A sötétszínű telérek kőzete a m fi boltinak bizonyult. Ka gyón mail ott, 
sötét szürkészöld színű, rosszul palás kőzet ez, melyben zöld amfibolt, 
kvarcot és csillámot lehet már lupéval is megkülönböztetni. Rendes mik
roszkópos csiszolatot nem lehetett belőle készíteni, annyira mállott, laza a 
kőzet. Egyik vastagabb csiszolatból mégis sikerült a következő viszonyo
kat megállapítanom. A  szövet porfiroblasztos, melyben az amfibolok adják 
a porfiroblasztokat. Lényeges elegyrészei: közönséges zöld a miiből, kvarc 
és csillám.

A sötétszínű telérek között vannak sötétszürke, majdnem fekete 
grafitospala rétegek is. Ezekben a grahtos részek mellett kvarcereket, 
vagy szemeket lehet fölismerni. Mikroszkóp alatt a következő viszonyokat



( f i ) 85F E L V É T E L I J E L E N T É S .

észleltem. A  pala szövete lepidoblasztos és nematoblasztos között ingado
zik. Lényeges elegyrészei: muszkovit, csillám, kviarc és grafit. A  kvarc 
vastagabb rétegeket ad. melyeket csi.ll ám rétegek fognak közre. Ezeken a 
csillám-rétegeken és mellette helyezkednek el a grafit réteggé tömörült 
pikkelyei. Ezenkívül a kvarc is dúsan van grafittal impregnálva. Innen 
van az, hogy a kőzet megtekintésre fillitnek látszik. Attól csak szilárdsága, 
rossz palássága különbözteti meg és az, hogy nem zsiros tapintatú. Ez a 
kőzet ásványos összetétele alapján: grafitos muszkovit csülámpala.

E kőzetek közé települ vékonyabb-vastagabb telérekben még a tiszta 
kvarc is. Tehát e telérek anyagukra nézve négy kőzetből állanak. A  telérek 
fölött epidotaktinolit pala (zöldpala) települt és abban pirit és kevés 
chalkopirit fordult elő, melyet régebben 2 nagyobb táróban műveltek és 
teljesen kibányásztak. A  piritbányától kissé délre, a csillámpala még job
ban elváltozott és szintén sok piritet tartalmaz. 1916. tavaszán több kutató 
tárót hajtottak bele, de eredménytelenül, a pirit nincsen oly tömegben, 
hogy kiművelésre érdemes volna. Ezek a kutató tárók jól föltárják ezt a 
kőzetet. Itt már nem teléres, nem is réteges, hanem erősen összetört, na
gyon mállott, laza tömeg az. Sötétszínű grafitos lencsék, vagy szabály
talan erek vannak a világosszínű, majdnem agyagszerű, néhol mészfillit- 
hez, másutt kvarcdús csillámpalához hasonló an3mgban. Egyes részeiben 
nagyon hasonló a Város-Szalonak-i, antimonit tartalmú elmállott, grafitos 
mészfillithez.A mélység felé egyöntetűbb és egyes részei finom leveles, 
mállott, fillitszerű palát adnak. Bővebben nem tanulmányozható, mert e 
Jaza palatömeg nem bírja el a fölé települő epidotaktinolitpala tömegét és 
lecsúszva összekeveredik azzal.

Ezt az elváltozott palatömeget találjuk a völgy ellenkező, nyugati 
oldalán, a gerincig. Itt az edeházi völgyből több mély út vezet föl a ge
rincre, melyek jól föltárják a palákat. Világos színű kvarcdús csiHámpalák 
és sötétszínű erősen grafitos palák váltakoznak egymással, de nem oly 
vékony telérekben, mint az ellenkező gerinc oldalában, a borostyánkői 
vár alatt, hanem vastag rétegekben. A  gerinc lábánál a rétegek meredek 
déli (70°) dűlésűek, míg a tető felé délnyugatnak (200° 30— 40°) lanká- 
sabb dűlést mutatnak. Kőzettanilag ezek is a szemközt levő gerinc teléres 
kőzeteivel egyeznek, t. i. ezek is grafitmentes és grafittal dúsan impregnált 
csillámpalák. Ezek a vastag grafitos csillámpala tömegek megtévesztettek 
néhány bécsi vállalkozót, kik. mint az ottani lakosság beszéli. 1916. év 
tavaszán több kutató tárót hajtottak bele, antimonit után, de természe
tesen eredmény nélkül, mert az lantimonit csak a fillit-szerpentin csoport 
érce.

A csillámpaláknak ez az elváltozása az edeházi (stubeni) völgy két



86 DK . JU G O V IC S L A JO S ( 1 0 )

oldalán csak itt e kis területen, a borostyánkői vár alatt van meg. Körü
lötte a csillámpalák normális kifejlődésűek és a határon erősen gyűrtek.

Hasonló elváltozást észlelhetünk még a csillámpala csoporton belül 
Borostyánkőtől keletre a Buchsehatten (699 m) hegyen és közvetlen kör
nyékén. A hegy oldalába vágott országút jól föltárja az itteni viszonyokat.

Itt is világos és sötétszínű telérek váltakoznak egymással, de a 
telérek sokkal vékonyabbak, mint a borostyánkői vár alattiak, pár cm 
vastagok és sokkal sűrűbbek. Természetesen helyenként vastagabb telérek 
is vannak. Az előbbi előfordulástól megkülönbözteti az, hogy csak világos 
kvarodús, vagy normális csillámpalák és grafitos' sötétszínű palák válta
koznak egymással, az amfibolit vagy más telér itt hiányzik. iVz országúttól 
délfelé a felsőmogyorósi (haseli) gerincen egészen a világosszürke musz- 
kovit paláig nyomozhatok ezek a váltakozó, teléres palák. E gerincen és 
az országúton is állandóan délkeleti (160° 50°) konkordáns, meredek dű- 
lést mutatnak.

Ezek a teléres kőzetek kemények, nem annyira mállottak, mint a 
borostyánkői vár alattiak, miért is a kőzettani vizsgálatra is alkalmasab
bak voltak.

A  világos színű teléres kőzetekről röviden a következőt mondhatom.
Vannak telérek, melyek egészen világosszürke rosszúl palás kőzetek, 

bennük muszkovit csillám és kvarc ismerhető fel. Belőle készített csiszolat 
mikroszkóp alatt a következő viszonyokat mutatta: szövete gránoblasztos 
és lepidoblasztos között változik. Lényeges elegyrészei: muszkovitcsillám 
és kvarc.Azonkívül gránát is van benne. Ezek alapján a kőzet gránátos 
csillámpala.

Vannak telérek, melyek már határozottan szürke színűek és jól pa
lásak. Lényeges elegyrészeik ugyanazok, mint a fönt leírt paláé, csak a 
gránáton kívül még epidotot is tartalmaznak, mint járulékos elegyrészt. 
Emellett az egész kőzetben finoman eloszlott grafitot találunk, ami szür
kés színét adja.

A  harmadik fajta telérkőzet egészen sötét szürkés fekete színű réte
ges kőzet, melyben a 'színe és tapintata után csak a grafitot lehet fel
ismerni, emellett szokatlanul kemény. Mikroszkóp alatt vizsgálva, szövete 
gránoblasztos. Lényeges elegyrészei: kvarc, kevés muszkovit-csillám és 
grafit. A csillám és a grafit rétegesen helyezkedik el, de a közöttük levő 
kvarcréteg is erősen impregnálva van vele és ez adja a kőzet sötét színét. 
Tehát ez a kőzet sem egyéb, mint grafitdús csillámpala.

Ezek a világos és grafitos rétegek néha pár cm vastagok, sőt még 
vékonyabb erekben is váltakoznak, mikor is a kőzet szalagos külsőt nyer.

Még e hegytől keletre a Ivanitz Riegel hegy keleti gerincén észlel
tem hasonló, de vastagabb teléres kőzeteket. Ezek gyűrtek, de általánosan
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meredek (D 55°) dűlést mutatnak. Szintén világos, majd sötétszínű, vál
tozó vastagságú telérek, melyeket kvarcerek járnak át.

Ha összefoglalólag áttekintjük a csillámpalák elváltozott részeit, 
látjuk, hogy sok közös vonás van bennük. Sűrűn váltakozó vékony telérek 
ezek, melyek a borostyánkői vár alatt nemcsak színre, hanem kőzetre is 
változatosak, míg a Buchschatten és Kianitz Riegel hegyeken csak a nor
mális kvarcdús csillámpalák váltakoznak ugyanennek a csillámpalának 
grafittal dúsan impregnált változatával, kombinálva természetesen külön
böző vastag, tiszta kvarcból álló telérekkel.

A különböző tel érek kőzetei kőzett anilag is mindenben rokon voná
sokat tüntetnek fel, azonkívül többé-kevésbbé mindegyik mái lőtt.

Ennyi rokonvonást feltüntető képződményeknek kell. hogy az ere
detük is közös legyen. Mi volt tehát az elváltozás oka?

Az első pillanatra injekciós palákra gondolhatunk. Azonban nem ta
láltam semmiféle adatot arra nézve, hogy mi okozta az intruziót és milyen 
lefolyású lehetett az. Miért terjedt csak ilyen kis területre? Ezek és még 
egy sereg kérdés merül fel. melyekre csak a,- szomszédos csillámpala terü
letek áttanulmányozása után lehet feleletet adni.

A borostyánkői vár alatti elváltozott palatömeg áttanulmányozása 
után az a gondolatom keletkezett, hogy a fölötte levő zöld palában (epidot- 
aktinolitpala) levő pirit és chalkopirit keletkezése és a palák elváltozása 
között összefüggés van. Hiszen ez az elváltozott pala is elég sok piritet 
tartalmaz, igaz, hogy nem kibányászásra alkalmas mennyiségben. Meg
erősítették ezt a gondolatot az Ü j-Vörösvágáson, K l ím a  L ipót  százados 
által nyitott bányában talált viszonyok. E helyen a zöld palában mala- 
chitot találni, illetve a benne levő kvarcerek chalkopiritet és kevesebb piri
tet tartalmaznak. A  zöldpala alatt fiilit van, mely a bánya alatti völgy 
fenekén 1— 2 m vastag, erősen grafitos fillitréteget tartalmaz. Az ércet 
tartalmazó zöld pala alatt levő fillit tehát grafittal impregnálódott. Egye
bütt nem észleltem, hogy a fillit grafitos rétegeket tartalmazott volna.

A  borostyánkői és a rohonez— kőszegi hegységben is a zöldpala több 
helyen tartalmaz piritet, antimonitot és kevés chalkopiritet is. Mindegyik 
érces előjövetelnél a zöldpala alatt levő palák grafitot tartalmaznak, mint 
a mi területünkön.

A borostyánkői vár ala tti elváltozott csillám palák elváltozása okát 
keresve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vár alatti edeházi völgy 
egy vetődési vonal mentén keletkezett.

E tényt bizonyítja a völgyben Edekáza és Mencsér községek között 
kibugyogó három savanyúvíz forrás is. Sőt, ha e vonalat dél felé meg
hosszabbítjuk, akkor azt látjuk, hogy e vonal mentén törnek föl Tarcsa 
fürdő forrásai és a tőle északra fekvő Sóskút savanyúvíz forrása is.
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A  palák elváltozás! okának alább kifejtett magyarázását kétségessé 
teszik a Buchscbatten és Kanitz Riegel hegyek váltakozó telérei. Ezek a 
palák szerpentinnel határosak, közelükben nem fordul elő érc, mégis grafit- 
dús telérek váltakoznak nem grafitos csillámpalákkal.

Mondom, e kérdés megfejtését nem sikerült megtalálnom. Az itt föl
merülő kérdésekre a környék hasonló képződményeinek, érc elő jöveteleinek 
tanulmányozása után adhatunk majd csak feleletet.

Külön kiemelem a csillámpaláknak egy érdekes betelepülését. A  kő- 
pataki völgy északnyugati oldalán a kvarcdús csillámpalában, hatalmas 
amfibolit-eklogit betelepülés van. Az amfibolit közönséges kőzet hazánk
ban, hanem az eklogit tudomásom szerint eddig még nem volt ismeretes.

Hatalmas lencsét alkot a csillámpala rétegeiben az amfibolit és eklo
git. Szétválasztásuk lehetetlen volt, mert itt az egész csillámpala tömegre 
reácsúszott a szerpentin és elfedi azt. Vizsgálataim alapján annyit mond
hatok, hogy az amfibolit és eklogit éles határ nélkül fokozatosan mennek 
át egymásba, nevezetesen a lencse külső része amfibolitból áll, mely grá- 
nát-amfibolitba és azután eklogitba megy át. Tömeges, pados kőzetek 
ezek. Az eklogit szép sötétzöld színű, tömeges kőzet, melyben világosabb, 
zöldes alapanyagban sötétzöld, majdnem fekete amfibol prizmák és sok 
piros gránát van elhintve. Előfordul, hogy ezek az elegyrészek rétegenként 
váltakozva helyeződnek el, miáltal szalagossá válik az eklogit. Ez az 
eklogit az első ismeretes előfordulás hazánkban.

Fillit — szerpentin  csoport.

Sokkal összefüggőbb, egyöntetűbb csoportot alkotnak e képződmé
nyek, mint az előbbiek. Tagjai a fillit (mészfillit betelepüléseivel), mész- 
fillit, zöldpalák (epidotaktinolit, epidot-ch lórit és chloritpalák) és a szer
pentin. Ezek állandóan a következő sorrendben találhatók: legalsó tag a 
fillit, erre. illetve közé települ a mészfillit. majd zöldpalák következnek és 
legfelül települ a tömeges szerpentin, x̂ . zöldpalák és szerpentin között 
gyakran megvan a palás szerpentin is. Ezeket a települési viszonyokat, 
valamint a két palacsoport egymáshoz való viszonyát a mellékelt két 
geológiai szelvény mutatja (3. és 4. ábra.).

A  fillit-csoport e három kőzete állandóan kíséri egymást. Mégis, ha 
a térképre tekintünk, azt látjuk, hogy isok helyen a zöldpala hiányzik a 
fillit és szerpentin közül. Ennek az a magyarázata, hogy a zöldpala külön
böző vastag tömegben van jelen. Borostyánkő környékén, pl. átlag 100 m 
a zöldpala vastagsága, míg egyes helyeken alig pár méter vastag réteget
ad. Az ilyen kis vastagságú zöldpala rétegeket azután teljesen elborítja
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a szerpentin törmeléke és ilyen esetben a fillit 
látszólag érintkezik a szerpentinnel. Hogy 
valójában ott van a zöldpala is, azt szépen 
illusztrálja Üj-Vörös vágáson K l ím a  százados 
bányája. A  fel szilien a fillit és szerpentin kö
zött nem lehet a zöldpalát kimutatni, de a 
bánya föltárta azt és látjuk, hogy kb. 50 m 
vastag zöldpalaréteg van a fillit és szerpentin 
közé települve, azonban a ,,Redelshöhe“ 
(796 m) fillitjének törmeléke befödte azt.

A  legfelső tag, a szerpentin néha hiány
zik e sorozatból.

Fillit.

Az egész csoportnak a legalsó, egyúttal 
legnagyobb tömegű tagja. A hegység észak
nyugati részén hatalmas, Összefüggő nagy tö
meget alkot.

Általában sötétszürke, néha zöldesszür
ke, kitünően palás, zsíros tapintatú kőzet. 
Nem mállik, hanem apró, finom pikkelyekre 
bomlik szét, amikor a levelei között lévő 
kvarc kihull. Nagyon sokszor tartalmaz ez a 
fillit kvarctel éreket, mely ek néha 20— 30 cm 
vastagok, de gyakoribb benne a szabálytalan 
kvarclencse. E kvarclencsék vagy csomók 
anyaga részben kalcit. Egyes helyeken még 
grafitot is tartalmaz a fillit, amikor is rend
kívül laza tömeget ad. Jó példa erre az Uj- 
Vörösvágáistól délre lévő völgy, hol 1— 2 m 
vastag grafitdús fillitrétegek települnek a ren
des kifejiődésű fillitrétegek közé. Ezeken az 
anyagokon kívül még mészpalát is tartalmaz 
a fillit, mint idegen zárványt, melyről alább 
külön emlékezem meg.

Mikroszkóp alatt vizsgálva, a fillit szö
vete lepidoblasztos és porfiroblasztos között 
változik. Lényeges elegyrészei: szericit-csil- 
lám és kvarc, nagyon különböző mennyiség
ben; hol az egyik, hol a másik van túlsúly
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bán. Járulékos elegyrészei: rutil és kevés szenes maradvány, azonkívül 
néhol grafit is föllép benne.

Érdekesek a fillitbe települt szericites mészpala-, helyesebben mész- 
fi llit-betelepülések. Ezek néha hatalmas tömegűek, mint pl. Edeháza 
község határában, s ebben az esetben a fillittől könnyen és indokoltan szét
választhatok. Az ilyen nagyobb tömegű előfordulásokat a térképen ki is 
jelöltem. A legtöbb esetben azonban csak pár centiméter, vagy méter vas
tag teléreket találunk belőle, mikor szétválasztása a fillittől és kijelölése 
lehetetlen, ezért a fillit előfordulásoknál megjelöltem, hogy kisebb mósz- 
fi Ilit betelepüléseket is tartalmaz. Kúp falva és Edeháza községek környé
kén van különösen sok és sűrűn váltakozó mészfillitréteg a fillitben.

A mész fillit világosszürke, vagy világosbarna, jól palás, néha réte
ges kőzet, mely vagy a fillitben, mint különböző tömegű betelepülés, vagy

4. ábra. Borostyánkő— Felsömogyorós (0 .-Haséi) geológiai szelvénye. II. Szelvény.
Mérték: alap =  1: 25,000; magasság - 1: 15,000.

1 =  fillit; 2 — mészfillit: 3 — zöldpalák; 4 =  szerpentin; 5 =  csillámpala (gneisz
betelepülésekkel).

a fillit és zöldpalák határán jelenik meg. Eddig az irodalomban, mint 
mészcsillámpala szerepelt, de úgy összetétele, mint előfordulása után jogo
sultabb és helyesebb a mészfillit elnevezés.

Külső megjelenése, színe eléggé állandó. Mikroszkóp alatt szövete 
lepidoblasztos. Elegyrészei: kalcit és szeriéit csillám. Mint járulékos 
elegyrész szerepel a kvarc, de mindig nagyon kevés. Összetétele alapján 
tehát a mészfillit név illeti meg.

Mészcsillámpala is van hegységünkben, a kőpataki völgy csillám
palái között, csakhogy abban sötét csillám, biotit és kalcit van, mint lénye
ges elegyrészek és a kőzetnek teljesen csillámpala külseje van, míg ez a 
mészfillit külsőleg is a fillitekhez hasonlít.

Előfordulási viszonyait tekintve, a mészfillit állandóan együtt tele
pül a filittel s abban alkot sokszor nagyon vékony teléreket. Pl. Edeháza 
környékén is váltakozik a fillittel, oly módon, hogy 8— 10 cm vastag 
mészfillit telérre 1— 2 cm leveles fillit következik s ez sokszorosan ismét
lődik. Településéből látjuk, hogy szorosan a fillithez tartozik. Tulajdon
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képen olyan fillit, melyben a kvarcot a kalcit pótolja. Sokszor hatalmas 
tömegekben önállóan kifejlődve s a fillitre települve találjuk, ekkor a réteg 
közéjjé felé a szeneit mindinkább fogy s a kőzet a mészpalához közeledik.

E mészfillit a fillittel együtt mindig erősen gyűrt. Sőt általában a 
fillit ott leginkább gyúródott, ahol vékonyabb mészfillit rétegek vannak 
beletelepülve. A  Kupfalvától kelet felé vezető mély útban észlelhetjük ezt 
legjobban. Az igen erősen gyűrt fillitet itt sűrűn tarkázzák mészfillit-réte- 
gek. De másutt is megtaláljuk a hegységben e viszonyt a két pala között.

A  fillit magában is erősen gyűld, különösen Kúpfalva és Üj-Vörös- 
vágás vidékén, hol rostos és nem leveles, mint a nyugodt településű ré
szeken.

Zöldpalák.

Már régebben is így foglalták össze a szerpentin alatt található zöld
színű palákat, mert kőzettanilag még nem lévén vizsgálva, csak össze
foglaló nevet nyerhettek. Magam az 1914. évi rövid bejárásaim alapján 
chloritos palák1) neve alatt foglalhattam össze, de már akkor megkülön
böztethettem tiszta chloritpalát és aktinolitchloritpalát is. Jelenlegi részle
tesebb kőzettani vizsgálataim alapján inkább a zöldpala nevet használom, 
mert három fajta palával van dolgunk, melyeknek közös tulajdonságuk 
a zöld szín. A  háromféle palát azonban nem lehet elválasztani és külön 
jelölni, mert átmenetekkel függnek össze egymással, úgy, hogy a sok 
közbülső tagot meg se nevezhetnek.

Ez a három kőzet, melyet a zöldpalák gyűjtő neve alatt foglaltam 
össze, a következő:

1. epidotaktinolitpala;
2. epidotchloritpala;
3. chloritpala.
Ezeknek a kőzeteknek a külső megjelenése mindig egyforma. Mind

három zöldszínű és a ohloritpalák kivételével rosszúl palás, inkább réteges 
kifejlődésű. A  chlorittartalom növekedésével a palásság is tökéletesebb, 
míg a tiszta chlaritpalák kitünően palás kőzetek. Eléggé nyugodt telepü- 
lésűek, kis gyűrődést leginkább ott mutatnak, hol epidot-csomók vagy 
erek vannak bennük. Sokszor tele vannak e kőzetek kvarccsomókkal, me
lyekhez kevés kalcit is járul. Érdekes ebből a szempontból a borostyánkői 
falusi kőfejtő, honnan építkezésre, útkavicsolásra fejtik e palát.

Kőzettani tulajdonságaikat röviden a következőkben vázolhatom: *)

*) Dr. Jugovics Lajo s : Kőzettani megfigyelések a borostyánkő-rohonci hegy
ségben. M. kir. Földtani Intézet 1914. évi jelentése.
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Epidotaktinolitpala. Világos szürkészöld színű palás, vagy inkább 
réteges kőzet, melyben csak ritkán lehet nagyítóval kevés aktinolit oszlo
pot felismerni.

Mikroszkóp alatt mindig nematoblasztos szövetet mutat. Lényeges 
elegyrészei: aktinolit, rendszerint hosszú, vékony oszlopok, melyeknek 
rendszertelen, kusza elhelyeződése okozza a nematobiasztos szöveti forma 
kifejlődését. Azután epidot van benne szintén változó mennyiségben. Ezen 
elegyrészek közötti helyet tölti ki a kvarc. Állandó járulékos elegyrész a 
eh lórit, ritkább a rutil.

Típusos kifejlődését találtam e zöldpala féleségnek a borostyánkői 
elhagyott piritbánya tárói körül lévő sziklákban. Érdekes, hogy e tárók 
fölött (30— 40 m-rel), az országút melletti falusi kőfejtő közeléből ké
szített csiszoltat már átmeneti tagoknak bizonyult az epidotaktinolitpala 
s az epidotchloritpala között. Ez bizonyítja azt, hogy a három kőzetféleség 
terület szerinti elkülönítése és kijelölése lehetetlen. E pala típusos tagját 
még a ,,Stein Stückel44 (a térképen hibásan „Kién Berg44) 1) szerpentinje 
alatt, a „Kién Berg44 Edeháza felőli lejtőjén, a szerpentin közelében is 
megtaláltam.

A  másik típust a Háromsátor és Edeháza községek közötti zöldpala 
rétegekben találtam meg. Ez az epidotchloritpala. Sötét színű, bársonyos 
külsejű kőzet, melyben a sárgászöld epidot vékony rétegei, vagy szemecs- 
kéi ismerhetők fel.

Szövete tökéletlen lepidoblasztos. Lényeges elegyrészei: sok epidot 
kristály, chlorit, kvarc és kevés földpát. Járulékos elegyrész benne a rutil.

A  harmadik típus a tiszta chloritpala. Ez kitünően palás, sötétzöld 
színű, zsíros tapintatú kőzet. Szabad szemmel semmiféle elegyrészt nem 
lehet benne fölismerni. Szövete lepidoblasztos. Lényeges elegyrészei a 
chlorit és néha nagyon kevés kvarc. Mint járulékos elegyrész kevés epidot 
is van benne s ilyenkor az epidot közül, sugaras elrendezésben megjelenik 
az aktinolit.

A  három zöldpala-típus között a chloritpala a. legritkább, a másik 
kettő közönségesebb. Az epidot sokszor egész rétegeket alkot bennük, me
lyek ha vékonyak és sűrűn váltakoznak, szallagos külsőt nyer a kőzet. 
Sokszor csomókat, lencséket ad a sárgászöld epidot, de mindig kvarc és 
kevés kalcit társaságában. Az ilyen lencsék környékén gyűrt a pala.

Ez a zöldpala érchordozó. Borostyánkő alatt már régebben bányász
ták a piritet, mellyel ez a kőzet dúsan volt impregnálva. A  pirit en kívül

i) A környék lakosságának, sőt a hivatalos személyek egybehangzó állítása 
alapján mondhatom, hogy a két gerinc neve az 1:25.000 katonai térképen föl van 
cserélve. Munkámban mindig kiigazított értelemben használom
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kevés chalkopiritet is találtak. A  bánya már régebben kimerült. Üj-Vörös
vágáson ugyancsak e zöldpala tartalmaz a felszínen malacbitot és a mély
ben pirit és ehalkopirit tartalmú kvarcereket. Itt újabban K líma kapitány 
nyitott bányát.

E zöldpalák vastagsága nagyon változó. Borostyánkő körül vannak 
a leghatalmasabban kifejlődve s itt kb. 100 m vastag réteget adnak. Ha- 
talmas tömegű az a zöldpala is, mely a , Jvanitz Riegel“ és ,,Stein Stückelu 
gerincek közé ékelődött. A  többi helyeken már kisebb tömegben jelenik 
meg. Új-Vörös vágáson a K líma- féle bányában 50 m a zöldpala-réteg vas
tagsága.

A  fillit és szerpentin között állandóan jelen vannak a zöldpalák, csak 
néha fedi el egyiknek vagy másiknak a törmeléke, úgy, hogy a térképen 
nem is lehetett kijelölni.

Borostyánkő körül a zöldpalák rétegei közé szericites mészpala- 
rétegek települnek. Az egyik a községtől északra a váralatti völgyben ész
lelhető, nem nagy tömegű, vastagsága 2— 4 m között váltakozik. A másik 
hasonló betelepülés a községtől délre levő völgyben van föltárva, ez már 
hatalmasabb, 10— 12 m vastag, lapos lencsét alkot a zöldpalában. Ezek a 
palák világossárga színű, jól palás kőzetek, melyek a zöldpala közelében 
zöldes színűek. Mikroszkóp alatt lepidoblasztos szövetet mutatnak. Elegy
részeik: kalcit és szericit. A zöld szín a chlorittól származik.

Szerpentin.

A szerpentin a fillit-csoportnak legfelső és a fillit után a leghatal
masabb tömegű tagja. Szerpentin alkotta magas gerincek adják meg az 
egész vidéknek szépségét, érdekességét. A  legömbölyödött, meredek falú, 
mély völgyekkel szaggatott csillámpala gerinceknek érdekes ellentétei 
ezek a merész, határozott alakú nyilt-völgyű hegyek, melyek eruptív 
kőzetekre jellemző gerincek alakját viselik. (1. ábra.)

Az egész szerpentin-tömeg két nagyobb tömzsből és sok apró, el
szakadt szerpentin-rögből áll. Az egyik nagyobb szerpentintömzs Boros
tyánkőtől Üj-Vörösvágásig kb. 4 km hosszú, míg a másik vele párhuza
mosan szintén észak-dél irányban megnyúlt, kb. 6 km hosszú tömzs. Szé
lességük 1— 2 km között váltakozik. A többi szerpentin-előfordulás ezek
hez viszonyítva jelentéktelen tömegű rög, melyek az országhatár mentén, 
részben a hegység északi részén, Kőpatak falu mellett, másik részük Ede- 
háza és az osztrák Maltern községek között terülnek el. A  nagy szerpen
tin tömzsök vastagságát vizsgálataim alapján 100— 200 m között levőnek 
becsülöm. Ez a két nagy szerpentintömzs összetartozott és csak a későbbi
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tektonikai mozgások különítették el. Erre vall különösen anyagának nagy 
állandósága és az alatta levő palák települési viszonyai.

A  szerpentin anyagára nézve az egész hegységben egynemű. Álta
lában sötétzöld színű, lágy, kagylós törésű, tömör kőzet. Jellemző reá, 
hogy sohasem található vagy fejthető nagy darabokban, mert kisebb töm
bökre válik szét, sőt egyes helyeken teljesen össze van törve, annyira, hogy 
már nyomásra szétomlik, pl. a hegység keleti részén a Schirnitz-patak 
völgyében a osillámpala határán. Látszik, hogy nagy tektonikai mozgások 
lazították meg a kőzet anyagának összefüggését.

Különösen érdekesek ezek a szerpentin tömzsök azért, mert sokféle 
ásványt tartalmaznak zárványként.

Ezeket most csak röviden sorolom föl, mert messze vezetne itt e 
tisztán ásványtani kérdések részletezése. Érdekes a magnetit tökéletes okta
éderekben való előfordulása. Szabálytalan szemekben találjuk a chromitot. 
A  repedések mentén közönséges a szerpentinazbeszt, szintúgy a vékonyabb, 
vastagabb chrysotil-erek. melyek változatos külsőt adnak a kőzetnek. 
Ezeken kívül a szerpentin ásványcsoport több ásványát találjuk mint zár
ványt. Idesorolhatjuk az ú. n. nemes szerpentint is, kisérő ásványaival 
együtt.

Ezek közül az azbeszt található nagyobb mennyiségben, mint a re
pedések majdnem állandó tölteléke. Néhol a szerpentin rejtett padosságot 
mutat, északkelet— délnyugat irányban s az azbeszt is ebben az irányban 
terjed és helyezkedik el. Gyakran 1— 2 m hosszú, legföljebb 10 cm vastag 
ereket ad. ami nagy szín-ellentéteket okoz s a. kőzetnek érdekes külsőt ad.

A  sötétszinű szerpentin gyakran tartalmaz világosabb színű, vékony 
rétegekben áttetsző lencséket az ú. n. nemes szerpentinből. Ebből a.nemes 
szerpentinből dísztárgyakat készít H öfer A dolf szerpentinkő-esztergályos 
Borostyánkőn. Sajnos azonban, kellő anyagi támogatás és részvétlenség 
miatt csak kis arányban mozoghat ez az annyira érdekes és becses műipar. 
Pedig az anyag jóság és szépség tekintetében messze fölülmúlja a szász- 
országi, zöblitzi szerpentin anyagot. Állami támogatással fejleszteni le
hetne ezt a műipart és kit erjeszteni a közönséges, nem nemes szerpentin 
feldolgozására is, mert az anyag egyes helyeken alkalmas arra is.

A  ,,nemes szerpentin^ előfordulási viszonyaival sem óhajtok tüze
tesen foglalkozni. Ez kisebb - nagyobb lencséket alkot a közönséges szer
pentinben. E lencsék gyakran csak 20— 30 cm átmérőjűek, de elérik a 2 m 
hosszúságot és 1 m szélességet is. A  kisebb nemes szerpentin lencsék felü
lete mindig fényes csúszási felületet mutat.

H ö fer  műesztergályos különösen a ,,Kanitz Riegelu hegy észak
keleti oldalán talált már sok lencsét. Itt egy kisebb kőfejtő is van, honnan 
mint zúzott követ hordják az országúira a szerpentint, ebből a kőfejtőből
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hajtott egy tárót kb. 200 m hosszúságban. E táróban a következő viszo
nyokat észleltem. A  szerpentin ia hegy belseje felé mindjobban apróbb 
darabokra hull, majd ismét nagyobb darabú rész következik, melyet 
isméi elaprózott rész követ. E tárókban átlag kevés lencsét kapott Höfek, 
sőt a hegy belseje felé határozottan hiányoznak. A  hegy oldalában, a fel
színen több lencsét talált. Ha ezeknek a nemes szerpentin-lencséknek el- 
helyeződését vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok északkelet— délnyugat 
irányban következnek egymásután. Az a jelenség, hogy ezek a nemes 
szerpentin lencsék a felületen vannak, míg a hegy belsejében hiányoznak, 
azt mutatja, hogy az egykori lakkolit határán keletkeztek, talán a szom
szédos kőzetekkel való érintkezés tájékán.

A nemes és a közönséges szerpentinnek kőzettani, keletkezési viszo
nyaival, valamint az egymás között levő kapcsolat megállapításával, to
vábbá a. bennük levő sokféle ásvány leírásával külön akarok részletesen 
foglalkozni, azért itt csak épen érintem e kérdéseket. A szerpentin mikrosz
kóp alatt közönséges rostos szerpentinnek bizonyult, melyet dúsan átjár
nak ehrysotilerek. A  szerpentin anyakőzete diallag-tartalmú gabbró volt.

Az országhatár mentén fekvő, kis tömegű szerpentin tömzsökre jel
lemző, hogy nagyon töredezettek, annyira, hogy rendes kézi példányt sem 
lehet belőlük kikalapálni. Ezek a kis tömzsök mind nagy tektonikai moz
gásokban vettek részt, lecsúsztak, leszakadtak, eredeti helyzetükből teljesen 
kimozdultak, s a rendestől eltérő más környezetbe jutottak. Pl. a hegység 
északi részén Kőpatak falu mellett levő szerpentin tömzs a csiliámpalára 
települ. Teljesen össze van törve és nagyon sok kelet-nyugat irányú lito- 
klázis szeli át. Dél felől északi dőléssel fillit, mészfillit és zöldpala csat
lakozik hozzá a szokott sorrendben, de a szerpentin a csillám palákra tele
pül. azokra reácsúszott.

Edeházától nyugatra három kistömegű tömzsöt ad a szerpentin. Itt 
is eltér a szokott településtől. A  zöldpalákkal együtt leszakadt és a szer
pentin belekerült a zöldpalaré-tegek közé, illetve a zöldpala alá. A  legszeb
ben mutatja a tektonikai mozgások nyomát az a szerpentintömzs, mely 
közvetlen az országhatáron Háromsátor és az osztrák Mailem között, os.il- 
lámpalák alkotta mély szakadékban található. Az egész szakadék széles
sége kb. 300 méter. A szerpentin a csillám palával érintkezik és a határon 
vastag breccsa veszi körül, melyben a szerpentin törmelék viszi a fősze
repet. Ez határozottan tektonikus mozgások kapcsán keletkezett súrlódási 
breccsa, mylonit. Ez a breccsa minden oldalról körülveszi a szerpentint. 
A tömeg belseje felé. a breccsára kb. 15 m vastag, nagyon erősen mállott, 
azbeszterektől rendkívül dúsan átjárt, összetöredezett szerpentin követke
zik és csak ezután jutunk a normális szerpentinre, mely sötétzöld színű, 
erősen összetöredezett kőzet. Anyagát és egyéb tulajdonságait illetőleg
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megegyezik a többi szerpentinnel, mint azt a benne gyakran található 
diallág mutatja.

A  nemes és közönséges szerpentint dr. E mszt K á l m á n  m. kir. osz- 
tálygeológus-vegyész úr volt szíves meganalizálni, miért is fogadja e hely
ről is hálás köszönetemet. Közlöm az analízisek eredményeit, anélkül, hogy 
azokat részletesen tárgyalnám. Ez is a részletes ásványtani vizsgálat ered
ményével kapcsolatban fog megtörténni.

Röviden összefoglalva az eddig tárgyaltakat, az egész hegység föl
építéséről. képződményeiről a következőket mondhatjuk.

Az egész hegységet kristályos palák építik föl, még pedig azoknak 
két csoportja: a csillámpala és fillitcsoport.

A  csillámpia.la-csoport kőzeteit tekintve nagyon változatos. A leg
érdekesebb csillámpala-féleségek és egyéb betelepülések sűrűn A7áltakoz- 
nak, úgy, hogy egy-egy képződmény gyakran csak pár méter vastagságú. 
Muszkovit, vagy biotit csillámpalák, majd ezeknek gránátos, vagy gránát- 
mentes fajtái, földpátos muszkovit csillámpalák, muszkovit gneiszok, 
mészcsillámpaJák, amfibolitok, epidotamfibolitok, gránátamfibolitok, eklo- 
git teszik tarkává és változatossá e csoportot. A települést illetőleg meg
lehetősen egyszerű viszonyokat találunk. A különféle palák települése és 
egymásutánja rendszertelen. Az összes palák általában délnek dűlnek, ettől 
az iránytól csak kissé térnek el itt-ott kelet vagy nyugati irányban. Na- 
gyobbszabású gyűrődéseket nem észleltem rajtuk, csak kisebb, mondhat
nám helyi jelentőségűeket. Törési vonalak többszörösen átszelik e pala
csoportot. A  legnagyobb az, mely az edeházi völgy mentén észlelhető, en-
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nek vonalába esik Tarosa fürdő is és e vonal mentén sok savanyúvíz-forrás 
tör elő.

A  fillitcsoport sokkal egyszerűbb és kőzetei sem oly változatosak. A  
kőzetei fillit, mészfillit, zöldpalák és szerpentin. Ezek település tekin
tetében is mindig megtartják ezt a sorrendet. A fillit és a közételepült 
mészfillit erősen gyűrtek, a föléjük települő zöldpalák nyugodtabb telep ü- 
lésűek. A  szerpentin pedig, mint tömeges kőzet benne ül a zöldpalák al
kotta medencében. A  fillit és mészfillit anyagukra nézve az egész hegy
ségben egyneműek, míg a zöldpala név háromféle rokon pala összefoglaló 
neve (epidotaktinolit, epidotchlorit és chloritpala). A  nagy szerpentin töm- 
zsök anyaga szintén egynemű, amint az várható is, mert hiszen egykor 
összetartozó részei voltak egy nagy lakkolitnak, melynek kőzetéből 
(gabbróból) keletkezett a szerpentin.

A két palacsoportnak egymáshoz való viszonyával, valamint mind
kettőnek a keleti Alpokban elfoglalt helyzetével még nem foglalkozhatom. 
Oly kicsiny az általam bejárt és áttanulmányozott terület, hogy minden, 
a tektonikai viszonyokat illető Összefoglalás merész, alapnélküli volna. 
Majd csak a szomszédos Lánzséri, Rozália és Wechsel hegységek bejárása 
után lehet e kérdéseket alaposan tárgyalni és e szigethegységeknek az 
egészben elfoglalt helyzetéről szólni.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 7


