
5. Előzetes jelentés a Kis-Kárpátokban végzett kőzettani
megfigyelésekről.

T oborffy Z oltán clr.-tól.

(Öt szövegközti ábrával.)

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának megtisztelő bizalma a 
Kárpátok részletes tanulmányozásának és reambulációjának keretében 
nékem is részt juttatott a munkálatokból s azok tervszerű megkezdését 
az idei nyáron lehetővé is tette.

A  kitűzött cél a Kárpátok összes gránitjainak s a velük vonatko
zásban álló egyéb kőzeteknek begyűjtése és helyszíni megfigyelésekkel 
támogatott feldolgozása, ami természetesen több évre terjedő munkával 
jár. A  részletesebb tervezet szerint a Hainburgi-hegységből kiindulva 
sorra kerülnének a Kis-Kárpátok, az Inovec, a galgóczi és nyitrai Tribecs, 
a Zobor, Zsjar, a Kis-Magura. Nagy-Tátra és Kriván-Tátra gránitmagjai, 
hogy ilyenmódon az északnyugati Kárpátok maghegységének kőzetei egy
más között s a cseh-morva masszivum. valamint a Selmeczi-hegység anya
gával összehasonlíthatók legyenek. Ezeknek a részletkérdéseknek tisztá
zása ugyanis lényegesen megkönnyíthetné annak az egységes képnek a 
kialakulását, amely a Kárpát-vonulat viszonyát az Alpok hegyrendszeré
hez megmagyarázza, sőt olyan problémákhoz is szolgálhat talán kulcs 
gyanánt, amelyek a túlontúl bonyolult alpesi geológia keretében eleddig 
homályban maradtak.

Egyrészt az elvégzendő feladat terjedelme, másrészt a munka túl
nyomóan laboratóriumi jellege következtében most, amikor az anyag be
gyűjtésének csak egy csekély részével készültem el, jelentésem inkább 
lehetne tervezet, mintsem beszámolás. A szóbanforgó területek sztratigrá- 
fiai és tektonikai feldolgozása az arra hivatottak útján részint már meg
történt, részint folyamatban van s nékem vizsgálataimban alapul szol
gálhat, de kívül esik munkám körén. A petrográfiai adatok pedig csak 
az anyag mikroszkópos és chemiai tanulmányozásában nyernek majd biz
tosabb alapot, mert már eddig is határozottén állíthatom, hogy a pusztán
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makroszkópos kőzetmegállapítás az eddigi geológiai leírásokba nem egy 
helytelen adatot juttatott.

E nyári külső munkám —  két megszakítást leszámítva —  összesen 
hat hétig tartott s az egész kis-kárpáti maghegység bejárását lehetővé 
tette, ide értve a Duna völgye által elvágott hainburg— wolf stali gránit
tömeget is.

Az a régóta hangoztatott tény, hogy a Kis-Kárpátokban a leltárá
sok igen szűkösen találhatók, különösen jelentős volt reám nézve, hiszen 
lehetőleg friss kőzeteket kellett gyűjtenem, állandó figyelemmel a leg
csekélyebb szerkezeti vagy ásványtani eltérésre is, amelyből valami követ
keztetés lenne vonható. Csak Pozsony környékén történtek újabban örven
detes változások, mert a kiképzés alatt álló katonaság gyakorlatai köz
ben árkokkal, kavernákkal és szerpentinútakkal sokfelé bontotta fel a 
talaj eddig rejtett rétegeit, ami több helyen szinte ideális metszeteket 
eredményezett. A legnagyobb hálával kell megemlékeznem D ietiíictT 
R udolf vezérőrnagy úrról, a pozsonyi hadtestparancsnokság ideiglenes 
vezetőjéről, aki. mint a geológia egykori érdemes tanára, a vérbeli szak
ember érdeklődésével és lelkesedésével támogatta a hatáskörébe eső vidé
ken tett tanulmányokat.

A Hainburg és W olf stal körül megfigyelt kőzetek kétségtelenül 
összetartoznak a túlsó part gránittömegével. Feltűnőbb eltérést külsőleg 
egyáltalán nem lehet megállapítani, aminthogy R iciiakz is, aki a kör
nyéket legutóbb kőzettani szempontból leírta, csak csiszolatokban észlel
hető s a bomlás különböző fokára valló különbségeket említ. Míg a ham
burgi erdő takarta kőzettestben kőfejtők nincsenek s így csak mállottabb 
gránitkibukások figyelhetők meg, addig a W olf stal és Berg közötti 
Königswart nemcsak néhány régi kőbányában mutat friss felületeket, 
hanem a legújabban készült feltárások folytán belsejének úgyszólván 
minden pontján hozzáférhető.

Általában feltűnő, hogy a Pozsony közvetlen közelében oly gyakori 
pegmatit és aplittelérek itt jóval gyérebbek, mintha ez a terület már távo
labb esnék attól az intratellúros központtól, amely ezeket az utólagos 
injekciókat a gránitba lövellte. A  gránit mindenütt jelentékeny dinamikai 
átalakulásokról tanúskodik s eredeti formájában csak elvétve maradt meg, 
egyes tömböket alkotva az erősen összetördelt és gyúrt hegytömegben; 
többnyire pados, vagy palás elválású gneiszgránit lett belőle, amely egé
szen a szericitpalaszerűvé széthengerelt metamorf alakokig az átmenetek 
egész sorát tünteti fel. Az Uhubergl és Gelsenbergl nyugati lejtőin egyes 
árkokban már kontaktgneisz is felbukkan, vagyis helyesebben olyan csil
lámpala. melynek rétegeit a vele határos gránit magmája szétfeszegette 
és teleitatta, amint az a Ivis-Ivárpátok főtömegében is oly sokfelé látható.
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Említésre érdemes az Uhubergl tetején egy műárokkal feltárt szel
vény, mert benne a gránit eredeti elválási iránya egy ferdén feltörő, mint
egy 0 5 m vastag pegmatittelér mentén tetemes elhajlást szenvedett. (L. 
az 1. ábrát.) Kétségtelennek tartom, hogy itt egykor vetődés történt s 
ennek síkjában keletkezett később a pegmatit, mely a kataklázisnak 
semmi nyomát nem mutatja, tehát az elmozdulás idejében még nem volt 
meg. Minthogy a telér jelenleg azt a közt foglalja el, amelyet egyébként 
a gránit szericites őrledéke szokott kitölteni, feltételezhető, hogy a peg

matit ennek átkristályosodásából keletkezett, esetleg újabb magma benyo
mulása nélkül is, krisztallogén gázok hatására. Ebben az esetben persze 
a pegmatit átlagos chemiai összetétele bázikusabb lenne, mint az a grá
nitnak ennél a hasadási termékénél lenni szokott; s talán éppen erre vezet
hető vissza a biotitnak bőséges jelenléte is. Talán a tervezett elemzésnek 
sikerül majd erre a kérdésre világot vetnie.

Az Uhuberglről a Königswart gerincén felfelé futó erdei úton és 
árkokban is —  kevés pegmatittelértől megszakítva —  pados elválású 
gneisz-gránit bukkan elő, majd feltűnik az a gyér muszkovittartalmú 
aplitszerű kőzet, amely a pozsonyi tömbben is többfelé található. l 7gy
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látszik, hogy itt egy hatalmas aplitvonulattal van dolgunk, melynek fő
tömegét a Königswart, Haubnerberg és Zergehegy feltárásaiban, kisebb 
apofiziseit pedig a dévényi Lafranconi-féle kőbányáig s a Rössler-hegyen 
át egészen Rácséig követhetjük.

A  tetőről levezető négyszakaszú új szerpentinút végig gneiszgrá
nitot mutat NyDNy-ról K ÉK  felé, vagyis Pozsony irányába lejtő padok
kal; csak az út vége felé, tehát a hegy tövén jut túlsúlyra típusos eruptiv- 
gneisz és szericites, szétőrlött anyagokból álló fillit. Ugyanitt találni meg 
annak a különös fillitnek a mását is, amely a dévényi várhegy alján a 
millenniumi emléktáblánál van feltárva s a palásság irányát harántoló 
másodrendű elválást még a gyűjtött kézipéldányokon is feltűnően mutatja.

Említésre méltó vastagabb pegmatittelérre az egész szelvényben 
csak egy helyen akadtam; a gneiszpadok rétegzésére közel merőlegesen 
vonul és kvarc, fehér, sárgás és szürke földpát mellett túlnyomóan vastag- 
táblás muszkovitot, foszlányos biotitot és ékformájú vagy léces ,,eukamp- 
tit“ lemezkéket tartalmaz nagyon hasonló kifejlődésben, mint a Rössler- 
hegyi kőfejtő egyik telérje.

Végül meg kell említenem két érdekes kőzetdarabot, amelyet a szer
pentinút alsóbb szakaszában a robbantási törmelék között találtam. Az 
egyik fél kókuszdióhoz, a másik egy hosszúkás kenyércipó darabjához 
hasonló alakú és nagyságú. Kloritosodott, zöldes színű gránitgneisszel 
függenek össze s ettől néhány milliméter vastag, bronzszínű, pikkelyes 
csillámréteggel határolódnak el. Az egérszürke kőzet maga olyan finom
szemű, hogy csak nagyítóval vehetők benne észre kvarc, földpát és biotit- 
szemecskék, valamint ezeknél nagyobb, gyéren hintett füstösbarna kvarc- 
göböeskék. Az összetétel egészben véve mikrogránitos, de pontosabban 
persze csak csiszolatban lesz meghatározható. Eredetét tekintve a két 
kőzetdarab talán csak az ú. n. bázikus csomókhoz sorolandó, de az sem 
lehetetlen, hogy valamely intruziv kőzetágnak tompa végződései voltak. 
Az előbbit már csak azért sem tartom valószínűnek, mert az itt is, vala
mint a kiskárpáti gránitokban máshol is oly gyakori csomósodások más 
kifejlődésűek szoktak lenni s főleg vörösbarna, nagvobbméretű biotit- 
pikkelyekből állanak.

A pozsonyi gránittest kevés feltárása már igen régi keletű és bősé
gesen tanulmányozott. A etírian és K oevhuber számos közleményben, 
évek során át foglalkoztak velük, modern kőzettani módszerekkel pedig 
1908-ban R icharz vizsgálta felül őket. Sok új eredményt tehát a terület 
bejárásától alig várhattam, de azt hiszem, hogy a kőzetek részletesebb 
feldolgozása mégis néhány érdekes következtetésre fog vezetni. Már most 
is megállapíthatom, hogy a gránit itt eléggé változatos szerkezetű s azt 
a hatást kelti, hogy feltódulása több, de közvetlenül egymást követő
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lökéssel történt, ami a némileg különböző magmarészletek örvény szerű 
összekeveredését és határaik elmosódását vonta maga után.

A  nagyobb feltárások közt első helyen említendő a dévényi L afran- 
coNi-féle kőbánya, amelynek kőzetei a hamburgi tömbökéivel teljesen 
megegyeznek. Gránitja általában a mauthausenira emlékeztető kékes- 
szürke biotitgránit; az a bomlás eredményezte rozsdás szín, amelyet 
R icharz jellegzetesnek mond, csakis a repedezett, vagy régebben lefejtett, 
heverő tömbökön jelentkezik. Létrejöttéhez nem is sok idő szükséges, mert 
a kőzet tetemes mennyiségű piri tzárvány árnak limonitosodása gyorsan le
folyik. Szembetűnők a porfiros kifejlődésnek kezdetleges nyomai: na
gyobb földpátkristályok és részben idiomorf, a földpáttal összenőtt kvarc, 
amit a hamburgi gránitban szintén észlelhetünk s a gránit némileg már 
hipabisszikus szintjéről tanúskodik. A  csillám túlnyomóan sötétbarna, 
bronzosfényű biotit s csak ott jelzi zöldes színével a bomlást, ahol a gránit 
gneiszes szerkezetűvé lesz, vag3r egészen szericites palává őrlődött fel. A 
muszkovit igen kevés.

Ezt a gránitot több aplit és pegmatit ér járja át, főleg a bánya 
Pozsony felé eső szakaszában. A pegmatit, mely inkább gránitporfirra 
emlékeztet, feltűnően sok kvarcból, látszólag két nemzedékben kifejlődött 
színtelen, illetve tejfehér vagy szürke földpátból és kevés biotitból áll. 
amelyekhez muszkovitlemezek is csatlakoznak. Az aplit rendkívül apró
szemű, gyér muszkovitpikkelyekkel.

A  feltárás mentén Dévény felé haladva a gránit egyre palásabbá 
válik s ezzel egyidejűleg szaporodnak benne a sötétbarna biotitos ,,bázikus 
csomók44. Már a bánya északnyugati végén is megállapítható, de még fel
tűnőbben látszik a felhagyott Pálffy-í éle kőfejtőben az. hogy ezek a 
csomók voltaképen a gránitmagmába jutott és átkristályosodott pala- 
töredékek, tehát valóságos kontaktképződmények. Nem egyszer palás 
szerkezetük sem megy veszendőbe, jóllehet az őket burkoló gránit ilyen
féle elrendezkedésnek nyomát se mutatja.

Az éppen említett Palffy-féle bányában akadunk végül a kristá
lyos paláknak és a gránitnak tulajdonképeni kontaktusára. Azt a para- 
gneiszt, amely a réteglapjait borító bronzos barna csillámokkal olyan jel
lemző a Kis-Kárpátok egész területére, itt valósággal átitatja a lemezei 
közé hatolt gránitanyag. Az egymással érintkező üledék és eruptivum 
tehát szuturákkal ékelődik bele egymásba, amit egyébként éppen ilyen 
világosan tár fel akár a Szidnia oldalában, vagy a Vaskutacska fölött 
levő kőfejtő, akár a bazini Wagnerberg mély útja is.

Ezeknek a kontaktusoknak részletesebb vizsgálata még nem tör
tént meg; annyit makroszkóposán is meg lehet állapítani, hogy a gránit-
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ban levő sötét csomóknak és a kontaktgneisznek barna csillámrétegei 
egyaránt biotitba burkolt idiom őri muszkovitkristálykákat tartalmaznak. 
Az átitatott palák között ezek a lemezkék nem nagyon igazodnak a lepido- 
blasztikus szerkezethez s csak ott helyezkednek egészen egy irányba, ahol 
a gránitanyag csak igen vékony rétegben szivárgott a palába.

A  kontaktgneisz a gránitmagtól távolabb egyre finomabb csillám- 
palává lesz s végül átmegy a dévényi várhegy metszetében ismeretes 
fillitekbe. Ezekhez csatlakozik, de velük aligha függ* össze az ú. n. por- 
firoid, amelyet Beck, majd részletesebben R icharz ismertetett.

Hasonló, de finomabbszemű porfiroidot egyébként a modorharmóniai 
fővölgyben, a várhegy ÉNy-i lejtőjén, valamint a Dolinki vrh és a Mo- 
dori-kúp között elterülő erdőségben is találni.

A  LAFKANCONi-féle bányától az előbbivel ellenkező irányban Po
zsony felé haladva állandóan ugyanazzal a gránitfajtával találkozunk,, 
egyre tömegesebben jelentkeznek azonban az aplit- és pegmatittelérek. 
A  Haubnerberg tövén művelt városi kőfejtőben különösen túlsúlyra jut 
a fehér, vagy zöldes színű, durvábbszemű aplit. A  íöldpátok egy része 
szinte porfirosan nagy benne, a kevés muszkovit pedig előszeretettel cso
portosul hajlott sugarú, pelyhes kévékbe. Gyakoriak a rostaszerűen lika- 
csos, vörösszínű gránátszemek is, amelyekkel a kőzet helyenként elég 
sűrűn van telehintve. A  széles aplitvonulatot a gránitittól arasznyi peg- 
matitréteg választja el.

A Várhegy dunaparti meredek lejtőjét is bejártam; kőzetei persze 
inállottak, vörhenyes színűek, de az előbb leírt típusoknak mindenben 
megfelelők.

A  pozsonyi masszívum felsőbb részében főleg Lám ács, a Vas- 
Ív utacska és a Rössler-hegy környékén kínálkozik sok alkalom a kőzetek 
begyűjtésére.

A lamacsi Rózáiia-kápolna közelében különösen az elmozdulások 
dinamikai hatását lehet jól tanulmányozni. Már a vasútállomástól a köz
ségbe vezető úton is kopár gránitfelület alkotja a talajt, amelynek szá
mos pegmatittelérje is Élv— DNy irányú eltolódást jelez, amennyiben 
a szétszakított erek részei mintegy 60 cm-nyire mozdultak el egymástól. 
Nagyobb arányokban mutatja ezt a szöllők között levő kőfejtő hátsó 
határfala, melyen egy közel vízszintes csúszási felület metszete vonul 
végig. Maga az alapkőzet a dévényihez hasonló kékesszürke gránitit, az 
említett vonal fölött és alatt azonban gneiszes külsejű. Ivözbe egy leg
feljebb fél araszos, vízzel bőven átitatott szericitpala-réteg van igtatva, 
amely kétségtelenül a csuszamlás folytán szétőrlődött gránit terméke, 
s tovább követhető a kőbánya baloldalára is, ahol egy vastagabb, közel



126 D lí . T O B O R F F Y  Z O L T A N (7)

függőleges helyzetű pegmatittelért harántol át. Ennek a telérnek felső 
része is eltolódott az alsótól s mértékjelzője az elmozdulásnak, amely 
csekély volta mellett is elegendő volt a gránit teljes szétőrléséhez.

A lamacsi gránit erősen biotitos, középszemű kőzet és szintén por- 
firos kifejlődésre hajlamos. Főleg a nagyobb földpátok feltűnők a beléjük 
zárt idiomorf kvarckristálykákkal. Többek között egy 3 cm nagyságú, 
tejfehér, egészen üde plagioklászt is találtam. Még határozottabb ez a 
gránitporfiros kifejlődés a Sichelberg felsőbb szintjeiben, ahol a biotitos 
kőzetet muszkovitgránit váltja fel nagy. hatszögletes csillámtáblákkal 
és részben szépen kristályosodott földiátokkal, beléjük zárt jelentékeny 
nagyságú kvarcdihexaéderekkel.

Az alapgránit sok biotitjával ellentétben a pegmatiterek sötét csil
lámból rendszerint igen keveset tartalmaznak, de annál több bennük tej
fehér vagy kékesszürke földpát és fehér kvarc között a jelentékeny nagy
ságú muszkovitkristály. Ezeknek az elegyrészeknek elhelyezkedése külö
nösen a bánya fölötti telérkibukásokban feltűnő. Itt az egyik pegmatit- 
szalag mintegy 4'5 m vastagságú, a két szélén erősen muszkovitos, belseje 
felé azonban átmegy a legtípusosabb írásgránitba, melynek az egész sza
badon fekvő, erodált felülete egyszerre csillog, mintha csak egyetlen, 
kvarclemezekkel teletűzdelt óriási földpátkristály feküdnék előttünk.

A muszkovitos pegmatittól látszólag eltérő módon keletkezhetett 
itt egy további pegmatitszalag; ebben a gránit határán a biotitnak ék
formájú, hieroglifszerű mintázatokba csoportosult lemezkéi tűnnek fel. 
A  kloritszerűen lágy csillám nem olyan csillogóan vörösbarna színű, mint 
a gránité, hanem fakóbb zöldesbarna, sőt egészen sötétzöld is, amint azt 
K engott az ,,eukamptitróla ismerteti. Minthogy az eukamptitos pegmatit 
a rendes szokástól eltérően nincs a gránittól élesen elhatárolva, hanem 
abba fokozatosan átmegy, igen valószínűnek tartom, hogy a teléreknek 
ez a fajtája nem utólagos injekció, hanem az alapgránit magmájának 
csak különlegesen megszilárdult részlete, vagy pedig olyan telérkőzet, 
amely a gránitot is bizonyos mélységig magába olvasztotta és átkristá
lyosította. Az utóbbit bizonyítják talán a nagyobb mészgránát ikozi- 
tetraéderek is, melyeket úgy itt, mint más helyeken is csupán az eukamp
titos pegmatitekben s a velük határos gránitban találtam fel.

A lamacsi gránitban is gyakoriak a sötétbarna csillámcsomók, ame
lyek szerkezetükkel itt is kétségtelenné teszik, hogy a magmába került 
palák átkristályosodásából eredtek. Jelzik azt is, hogy az eredeti palák 
sem lehetnek innen messzire, aminthogy a faluból keletnek vezető szekér- 
útón valóban fel is tűnik a gránitintruziókkal átitatott csillámpala. illetve 
paragneisz vonulat.

Különös érdekességnek ezen a helyen a gránit és pala kontaktusán
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áttörő hatalmas pegmatittelérek s bennük az alkotóásványok kifejlődés- 
módja.

Mindenekelőtt megállapítható, hogy a pegmatitanyag a határoló 
gránitfalakat érintetlenül hagyta, ami az eukamptit teljes hiányát is 
maga után vonta. Maga a pegmatit a széleitől befelé fokozatosan változik. 
Legkívül a kvarc-földpát-csillám elegyben (1. a 2. ábrát) a muszkovit 
a túlnyomó, melynek hatalmas, vastag táblái rendszerint a falakra merő
legesen helyezkednek el. A  kvarc itt igen kevés.

Befelé haladva a csillámlemezek egyre kisebbednek, a földpát jut 
túlsúlyra, de vele együtt a kvarc is szaporább lesz. Ezután a muszkovit 
gyérülésével annak elhelyezkedése is megváltozik, amennyiben hajlott 
lécalakúvá lett lemezkéi az aplitosodó alapanyagban pehelyszerű, vagy 
gömbsugaras csomókba gyülekeznek. A csomók néha jelentékeny mére
tűek; találtam egyet, amelynek átmérője közel 30 cm volt.

2. ábra. Pegma*ittelér vázlatos metszete. (Lamacs.)

Ahol a csillám sugarak teljesen kimaradnak, a kőzet típusos írás- 
gránittá lesz, hatalmas, egyszerre csillogó földpátfelülettel. előbb ritkás, 
majd befelé egyre szaporább kvarcnyelvekkel, melyek végül a földpátot 
látszólag teljesen kiszorítják s a telér közepén rideg, szilánkos törésű 
kvarcrétegbe mennek át. A kvarc éppen úgy, mint az írásgránit, egy
szerre tükröző felületekben törik s bár csiszolatát még nem vizsgáltam, 
valószínűnek tartom, hogy szabályszerűen elhelyezett földpátmikroliteket 
vagy esetleg cseppfolyós anyagokkal telt zárványüregecskéket tartalmaz. 
Mint rendkívül feltűnő és más teléreknél nem tapasztalt tényt kell hang
súlyoznom. hogy a kvarc szétzúzásakor igen erőteljes, rohadt káposztára 
emlékeztető szagot terjeszt, talán a keletkezésénél szereplő bór. fluor vagy 
foszforvegyületek bezárt maradványai, vagy a palákból eredő szénvegyü
letek következtében. A chemiai elemzésnek mindenesetre nagy érdeklő
déssel nézek elébe.
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A gránit és pala érintkezése figyelhető meg Lamacstól keletre, a 
* Aaskutacska fölött a Zergehegynek a Yödricz-völgyre lejtő oldalában is. 
Az itteni nagy feltárásban ugyan már régen megszűnt a fejtés, a felü
let tehát erősen mállott, de azért még világosan látszik, hogy a gránit 
apofizisek alakjában hatolt a régibb palák közé s azokat átkristályosí
totta, anélkül, hogy saját szerkezetében változást szenvedett volna. Az 
utólag keletkezett pegmatit azután minden pontján azonos összetétellel, 
megszakítás nélküli erekben metszi át az egymásba ékelődő gránit-pala 
k ombinációt.

A Zergehegy tetején gránitporfirszerű világos, muszkovitos kőzet

3. ábra. Pegmatit-aplittelór a Kössler-liegv kőfejtőjében. (Pozsony— Pécse.)

vezet át keletnek a Rössler-hegy tömegébe, amely ismét apróbbszemű, 
egyenletes gránitit, a la macsinál kevesebb biotittal és helyenként kevés 
muszkovittal. A földpátokba zárt kvarc- és rózsaszínű gránátkristálykák 
a kőzetnek itt is némileg porfiros jelleget adnak. Kissé változik a gránit 
külseje egyes elfolyó régiókban, ahol a kvarc citrinszerüen sárga s a 
jóformán mikrokristályossá lett alapban nagyobb dihexaédereket is alkot. 
Terjedelmes lemezekben mutatkozik elvétve a biotit is.

Sűrűn törik át a gránitot a pegmatit és api ittelérek, amelyeknek 
különösen két hatalmas, messzire követhető vonulata érdemel figyelmet.

Az egyik telér majdnem vízszintes, 4— 5 m átmérőjű. Anyaga ben- 
sőleg összeforrott az alapgránitéval, amely a határon néhány centiméteres 
rétegben átkristályosodott, de a szokástól eltérően nem durvább, hanem
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finomabb szemű, sötét alkotórészekben dús mikrogránittá. A  telért ezidő- 
szerint egy jelentékeny nagyságú robbantási felület szeli át, amelyen 
annak kifejlődése igen behatóan tanulmányozható. (L. a 3. ábrát.)

Legbelül kvarcban bővelkedő, tömött aplit (A ) foglal helyet, ame
lyen barna biotitlemezkéknek három hullámos sávja fut végig (1. I— III). 
Az aplit kétoldalt granofirosan összenőtt kvarc-földpát kombinációba 
megy át, majd a pegmatit (P) szerkezetnek egyre jellegzetesebb kifejlő
dése mellett előbb csak muszkovittáblák, aztán folyton nagyobbodó 
eukamptitlemezek (Eu) csatlakoznak hozzá. Az utóbbiak dendritszerűen 
elágazó csoportokba rendezkedtek s különösen nagyra fejlődtek abban 
a pegmatitnyelvben. amely a fluidális szerkezetű aplitszalagba mélyen 
beékelődik.

Ásványtani szempontból érdekes az eukamptit felléptének módja. 
Néha egészen egyedül található fel a nagyobb földpátkölöncök lapjaihoz 
simulva, hosszú, lécszerű lemezek alakjában, melyek 1 cm szélesség mel
lett 30 cm hosszúságot is elérhetnek; máskor muszkovitba van burkolva 
s azzal párhuzamosan összenőtt táblákat alakít. Eredetileg barnavörös 
színe bomláskor limonit kiválása mellett zöldre változik, kétségtelenül 
kloritosodás folytán: de azért a bomlatlan csillám sem teljesen azonos 
a normális biotittal. Minthogy ez a telér bizonyára injekciós eredetű, az 
eukamptitot az alapgránit biotitjától eltérő, elsődleges képződménynek 
vélem, mely a hevítésénél távozó jelentékeny víztartalmat már a kelet
kezés alkalmával, mint szerkezeti vizet vette fel. Erre utalnak egyéb 
megfigyeléseim is, amelyekkel bővebben más helyen óhajtok foglalkozni.

A  másik jelentős aplit-pegmatittelér helyenként 10— 12 m vastag
ságot is elér és meredek vonalban metszi át a kőfejtő hátterét. Katonai 
munkálatok folytán kitünően van feltárva a hegy tetején, de igen mesz- 
szire követhető ÉÉIv-i irányban tovább is. Benne az eukamptit —  egyéb
ként hasonló körülmények között —  még tömegesebb.

Felemlítendőnek tartom, hogy ebben a kőfejtőben is találtam a grá
nitba burkolt kontaktgneisznek nagyobb tömbjeit, amely tény úgy ittr 
mint a Récse— Szentgyörgy vonal sok más helyén is rácáfol azokra a 
régebbi adatokra, hogy a hegység keleti szegélyén a kristályos palák tel
jesen hiányoznak.

Palás szerkezetű kőzet egyébként más is található a Rössler-hegy 
feltárásában, nevezetesen két gneiszréteg, amely a szemecskés gránittól 
a fillitig mutat fokozatos átmenetet. Az egyik majdnem függőleges, a 
másik vízszintes, kissé teknőszerűen hajlott. Az elsőre már R icharz ta
nulmánya hívta fel a figyelmet; szétdörzsölt gránitnak tekinti, mely a 
hegység szegélyével párhuzamos törés mentén a külső rész lesülyedése 
folytán keletkezett.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentese 1916 ^
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A  4. és 5. ábrán mutatom be e rétegnek két kiálló taraját, mely 
a félkörű kőfejtő délnyugati, illetve északkeleti részén helyezkedik egy
mással szembe. Az utóbbi képen az is jól megállapítható, hogy tényleg sü- 
lyedés történt, ami a taréj jobb oldalával érintkező gránit palásságát és

4. ábra. Gneisztaraj a Rössler-kegy kőfejtőjének DNy-i részén. (Pozsony— Récse.)

rétegeinek elhajlását, nemkülönben a csúszási felület szétőrlődését vonta 
maga után.

Éhez a legbelül lágy, szericites. jóformán fillitszerű dörzsölési 
gneiszhez teljesen hasonló a másik, vízszintes réteg kőzete, amelynek talán
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nagyobb jelentőséget is kell tulajdonítanunk a hegység egész cléli részében, 
ha figyelembe vesszük, hogy ugyanilyen réteg lép ki a lamacsi és a 
Zuckermandl-kőfejtőben, sőt a Königswart feltárásában is Wolfstal és

5. ábra. Gneisztaraj és rétegelhajlás a RöSsler-liegy kőfejtőjének ÉK-i részén.
(Pozsony— Pécse.)

Berg között, Ügy lehet, hogy ezek mindannyian egy hatalmas rátolódási 
felülethez tartoznak, amelynek mentén a pegmatit-aplit injekciókat meg
előző időben talán jelentékeny mértékben, de a szétszakadt telérek tanú
sága szerint csekélyebb mértékben azóta is történt elcsúszás.

9*
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A Kis-Kárpátok déli szakaszában, amennyire a szűkös feltárások
ból következtetni lehet, mindenfelé az eddig felsorolt kőzetek ismétlőd
nek. A  Récse környéki szöllőkben és erdőkben, majd innen Szentgyörgy 
felé haladva következetesen ugyanaz a gránittípus bukkan fel a szokásos 
peginatittelérekkel. Récse fölött a Feigelberg egy széles pegmatitvonulata 
nagy eukamptitjaival úgy fest, mintha egyenes folytatása volna a Röss- 
ler-hegyről errefelé tartó hatalmas telérnek.

Ami a pozsonyi tömb egységes kőzettani .jellegét némileg módosítja,, 
az az amfibólnak helyenként való fellépése. Ilyen petrográfiailag érdekes 
folt a pozsonyi Mély-útban elérhető dioritsziget, amely már a régebbi 
kutatók figyelmét is magára vonta.

A  szabad felületeket már erősen átalakította az idő s így nehezen 
dönthető el, vájjon feltétlenül helyes-e A ndrian nézete, hogy nem 
külön dioritkitörés, hanem a gránitmagma chemiai széthasadása volt 
az amfibólos kőzet szülőoka. Éles határok, ma legalább, tényleg nem 
állapíthatók meg a diorit és gránit között, a pegmatittelérek pedig meg
szakítás nélkül szeldelik keresztül az egész hegy tömeget. Továbbá szép 
átmenetek gyűjthetők be egyrészt az amfibolgránit. másrészt a Königs- 
warton talált s amfibólt gyéren tartalmazó mikrogránit felé is, aminthogy 
egyszerűek bázikus kiválásnak minősítik a dioritot R iciiakz vizsgálatai 
is. A  víz hordalékai közt azonban sűrűn találkoznak a legtipikusabb 
dioritdarabok. amelyek a Mély-út helytálló kőzeténél jóval nagyobb sze
műek; egy a Yödricz völgyében, a tölténygyár közelében talált liömpöly 
aprókristályos alapban sűrűn elhintett 0 5— 1 centiméteres zömök amfiból- 
kristályaival egészen a diorit-porfirit típusát adja. Mindezek arra valla
nak. hogy a diorit nem szorítkozhatik csupán erre a szűk környezetre, 
hanem általánosabb elterjedésű. Valószínűnek látszik különben a diorit 
összefüggése azzal a zöld palás kőzettel is, amelynek törmelékei a Récse 
alatti Niedergraben és Weisspeter szellőiben, nagy tömbjei pedig a Pfeí- 
ferbergen találhatók s főképen vékony, zöldszínű amfibólszálak szövedé
kéből áll.

Amíg a hegység déli részében a gránit tömegéhez képest aránylag 
kevés a kristályos pala, addig a felső szakaszban emez a túlnyomó. A 
Hamburgi-hegységtől a Szentgyörgy— Máriavölgy vonalig a csillámpalán 
és injekciós szedimentgneiszen kívül jóformán csak a hamburgi szöllők
ben és a Hidegkút közelében levő kisebb mészszilikát szaruszirt maradvá
nyok, meg a helyenként fellépő amfibólos zöldpalák jelzik az eruptivum 
átalakító hatását. Az északi hegytömeg ezzel szemben bővelkedik egyéb 
hidatotermikus kontaktképződményekben is és a jóformán változatlan 
ősagyagpalától kezdve a foltos és csomós palán át a paragneiszig az át
menetek folytonos sorozatát, a szaruszirtek és mész-szilikátszirtek váltó-
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zatos formáit tárja elénk. Mindezeknek pontosabb meghatározása s ere
detüknek kifürkészése természetesen csak mikroszkópos vizsgálattal lesz 
lehetséges. A begyűjtés alkalmával inkább annak a megállapítása lenne 
a cél, hogy vájjon mindezek a gránitmagmának, avagy esetleg egy fiata
labb eruptivumnak köszönik-e a létrejöttüket. Az bizonyos, hogy a nagy 
kiterjedésű kontaktgneisz és csillámpala, amely pl. Limbachtól a Sme- 
leckig északnak vonul és a Kampelberg gránitszigetére támaszkodik, va
lamint a hozzá csatlakozó fillitek is a gránitlakkolittal függnek össze. 
De hogy a sötétszínű érces palák és a szaruszirtes kőzetek mire vezethetők 
vissza, az fölötte kétséges. Dioritot a hegységnek ebben a részében csak 
egy Pernektől észak felé vonuló keskeny sávban ismerünk; ettől beljebb 
sehol sem akadtam rá, mert azok a ,,melanokrát kőzetek“ , amelyeket 
erről a területről mint dioritot vagy diabázt emlegetnek, eddigi tapasz
talataim szerint nem eruptivumok és éppen a kontaktátalakulás eredmé
nyei, nem pedig okozói. A  Rachsturm— Wetterling vonulat melafirjai 
pedig nem jöhetnek számításba, hiszen régebbi vizsgálók (pl. Stur) sze
rint közvetlen környezetükben sem okoztak kontakthatást, annál kevésbbé 
várható ez tehát ott. ahol már ők maguk sem lelhetők fel.

Az északi rész gránitja, hacsak a mikroszkópos vizsgálat nem fog 
finomabb eltéréseket kideríteni, teljesen megegyezik a pozsonyi magéval, 
eltekintve természetesen a lokális változatoktól, amelyek itt is gyakoriak. 
Nagy tömege tekinthető át pl. a modori tanítóképző intézet mögött, a régi 
Bubenschloss kőfejtőben, amelynek egész területén a pozsonyihoz hasonló 
kékesszürke biotitgránit van feltárva. Mindenesetre feltűnő, hogy csillá
mai gyűröttek, mintha a gneiszes szerkezetbe való áthelyezkedésiik volna 
folyamatban. A piritzárványok itt is a kőzet gyors rozsdásodására vezet
nek. Nagyobb mozgásokról tanúskodik a harmóniai és királyfai utak 
keresztezésénél feltárt gneiszes, padokban elváló gránit, valamint az a 
kékes hamuszürke alapú kőzet, amely a Lipiny tövén, a csukárdi patak 
partján alkotja legalsó szintjét egy hatalmas, tömbökre tagolt gránit- 
oromzatnak. Éhez teljesen hasonló színű gránitgneisz bukik fel a modori 
masszívum túlsó szélén is, a Dolinki-hegyen át a Széprétre vezető útnak 
középső szakaszában, de a déli részen Limbachtól nyugatra, a Gaisrücken 
alatti palák határán is. Makroszkóposán földpátokat, sárgás kvarcot, g3rű- 
rött biotitpikkelyeket és gyéren barna amfibólt látni benne. Úgy a Li- 
pinynél, valamint a Dolinkin is megállapítható, hogy ez az alul fekvő 
biotitos gneiszgránit felfelé hipidiomorf magvas szerkezetbe megy át, 
majd mindinkább panidiomorf kifejlődés mellett a biotit helyét lassan
ként muszkovit foglalja el. A  muszkovitgránit tehát a lakkolitnak fel
sőbb rétegét jelzi, ami különben megegyezik a hamburgi és pozsonyi
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hegyekben szerzett tapasztalatokkal, ahol is a Königswart, Haubnerberg 
és Zergehegy töve biotitos, teteje pedig muszkovitgránitból áll.

Talán nem egészen indokolatlanul következtetem ebből azt is, hogy 
a Limbach fölötti Kampelberg gránitsüvege is a gránitlakkolit felületi 
része, amelyet az erózió a kristályos palatakaró alól kiszabadított. A  
Wagnerbergen át felfelé haladva ugyanis a kontaktpalák közt kisebb 
gránitkibukásokra akadunk, amelyek előbb biotitosak, majd kétcsillá- 
múak s végül csupán nagyobb, hexagonális muszkovitlemezeket tartal
maznak. Igen érdekes kombinációját találtam e kétféle csillámnak egy 
szabadon fekvő gránittömbben, ahol a legtöbb átlátszó, színtelen muszko- 
vitlemeznek sötétbarna, hatszögletes biotitkristálykák alkotják a magvák

Az alapgránitot ebben az északi szakaszban is átszelhetik a fiata
labb pegmatit-aplit telérek, ámbár jóval ritkábban, mint a pozsonyi masz- 
szivumban. Elosztásuk sem látszik annyira egyenletesnek, mert főleg a 
hegység tengelyében törnek napfényre, ettől keletre pedig jóformán hiány
zanak. Az injekciók általában savanyúbbak a pozsony— szentgyörgyi 
tömegéinél. Középszemű, hipidiomorf szemecskés gránitapofiziseket is 
találunk ug3mn itt-ott a kristályos palák között, de gyakoriabbak az 
aplitszerű, leginkább pedig a tiszta kvarctelérek, amelyeket helyenként 
kevés földpát és muszkovit tesz pegmatitosakká. A  hegység alsóbb részé
ben megszokott durvaszemű pegmatitok és írásgránitok itt majdnem 
hiányzanak, ami talán a lakkolit kisebbmértékű abráziójának következ
ménye.

Aplitos kifejlődésű kőzet van például a bazini fürdőépület mögötti 
régi táró belsejében. Amennyire a bomlott falzaton még meg tudtam álla
pítani, az alig 30 lépés hosszú vájat szája mangános palákba vezet, majd 
közepetáján muszkovit és gyér biotit tartalmú gránit s végül egészen 
fehér, aplitporfirszerű kőzet következik.

Kékes- vagy barnásszürke aplit van a modori tömbben a Barvinekre 
vezető nyugati út mentén, valamint a Dubovától nyugatra eső kis Dlha- 
domb északnyugati szélén is.

A  pegmatitos telérek aránylag sűrűn sorakoznak a Wagnerberg 
mély útjában, Bazinfürdő fölött, a 413. magaslattól északkeletre. A  barna 
csillámpala, vagy paragneisz gyűrött rétegeit KdSTy-i irányban metszi át 
egy kevés fehér csillámot tartalmazó kvarcvonulat, majd ettől kb. 80 és 
100 lépéssel feljebb ismét egy-egy vékonyabb s végül kevéssel odább egy 
vastag pegmatitér, amelyben helyenként sűrűbben csoportosul a musz
kovit. Feltűnő, hogy innen kezdve a vastagpalás, intruziós paragneisz 
egyre tömöttebb és finomabb rétegzésű lesz, csillám ja gyérül s pikkelyei 
kisebbednek, a kőzet vörösbarna színe pedig mindinkább zöldesszürkébe 
hajlik át. Az út további részén ez az átmenet megfordított sorrendben
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ismétlődik s a 453. tető északi peremén egyre több gránit és kvarc apo- 
fizis kibukása után a paragneisz átmegy gránitgneiszbe és szemes grá
nitba. Ügy látszik tehát, hogy az a kristályos, palaöv. amelyet az alap
gránittól távolabb kevésbbé változtatott meg a kontakthatás, a későbbi 
telérinjekciótól ennek közelében ismét erősebb átalakulást szenvedett. 
Ennek következménye talán a telér felé eső durvább csillámpalában el
hintett halvány ibolyásvörös gránátkristálykák képződése, holott ezek az 
alapgránit melletti, egyébként hasonló külsejű palából hiányoznak.

A kvarctelérek és erek egy része fehér, vagy rózsás árnyalatú, más
része szürke, sőt fekete. Az előbbiek inkább a csillámpalákon törnek át7 
az utóbbiak pedig a sötétszínű kvarcfillitek és érces palák között buknak 
ki, mint pl. a modori Fővölgy fölött, a Dolinki-tető nyugati részein s a 
harmóniai erdészeti hivataltól észak felé haladó erdei kocsiút mentén. 
Mikroszkópos vizsgálat nélkül is valószínűnek tartom, hogy a sötét színt 
érc- vagy grafitszemecskék okozzák, aminthogy az innen ,,diabázpala 
és ,,zöldpala44 névvel említett kőzetek nagyrésze is alkalmasint csak fe
kete, érces vagy grafitos kvarcpalának fog bizonyulni. Eltérések azért 
vannak e szabályszerűségtől; így a Dolinkin gyűjtöttem a sötét palák 
között hófehér kvarcot, amelynek mentében kristályos szideritréteg kép
ződött s viszont a Wagnerberg mély útjának egy elágazásában, a tér
képen jelzett régi aranyzúzótói nyugatra, egy világos kvarckőzetet fino
man elágazó fekete kovaerek járnak át.

A  terület többi részeitől elütő kontaktképződmények találhatók a 
Dolinki-hegy környezetében. Ha a már fentebb említett harmónia, szép
réti úton felfelé haladunk, a tetőn jól hasadó, világos zöldesszürke agyag- 
palát lelünk a kontakt-hatás minden nyoma nélkül. Csak egy útbevágás- 
ban bukkan aztán elő egy csomós gránitapofizis, mely az egyébként 
zavartalan palarétegek közé préselődvén azokat szétfeszítette s meggör
bítette. Ott ahol a pala az intruziv csomókhoz simul, szericitesen sely
mes fényű lett és látszólag összesült, ridegebb kérgekre válik szét. Itt 
valószínűleg egy gránitinjekciónak végső ága lép ki, amely nagvobb 
átalakításra már képtelen volt s joggal várható, hogy alsóbb szintekben 
vastagabb telérekkel együtt intenzivebb kontakthatások rejtőznek. És 
csakugyan, ha a jelzett helyről DK-i irányban a Hirschleiten gyümöl
csöseinek völgyébe lebocsátkozunk, előbb vékonyrétegű, tompafényű csil- 
lámos pala, aztán egyre szürkébb foltos, majd csomós pala következik 
s végül a völgy felső végét borító sűrűségben intruziós gneisz hatalmas 
sziklái álldogálnak, amelyekben sötétszürke biotitos és kvarcban bővel
kedő fehér rétegek váltakoznak. Ennek a gneisznek darabjain nagyobb 
muszkovitlemezek csillognak, többnyire a rétegzés irányában, az apróbb 
biotitok közé illeszkedve, de erre merőlegesen is. Megjegyzem egyébként,
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hogy ezt a szürke intruziós gneiszt, amely a Smeleck-Baba vonulatától 
külsőleg is eltér, a harmóniai Várhegyen is megtaláltam.

Igen érdekesek a Dolinki környékén a kisebb-nagymbb kontakt- 
hatásról tanúskodó mészkövek is. A  Hirschleiten-völgyben márványsze- 
rűen kristályos, szürke tömbök állnak helyt, amelyeket eddig dolomito
sodon mészköveknek jeleztek. Ezt a meghatározást azonban tarthatat
lanná teszi már az alakításnál jelentkező nagy? szívósság s a sziklák 
egyes részeinek szikrázása a kalapácsütések alatt, ami szilikátok jelen
létére enged következtetni. Kétségtelenül bebizonyul ez a sósavval vagy 
ecetsavval végzett oldási próbánál; az anyTag mészkő módjára, heves szén
savfejlődéssel oldódni kezd ugyan, de csak részben, mert kemény?, szivacs
szerű vázat hagy vissza, üregeiben apró, színtelen, diopszidnak látszó 
kristályunkkal s helyenként közbeékelt gyantasárga gránát- és vezuvián- 
lemezekkel. A  kioldott anyag Ca mellett sok Mg-t tartalmaz.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kőzet a mész-szilikát szirtesedés előre
haladt fokán álló karbonátos üledék, amely vagy nagyobb távolságra esik 
a kontakthatást előidéző eruptivumtól, vagy? pedig ez utóbbinak jelenték
telenebb méretei folytán alakulhatott csak ennyire át.

A mész-szilikátszirtes tömbökön függő hólyagos kőzet, amely?et 
a metamorfizáló eruptivumnak is tartottak, ezek szerint szintén nem más, 
mint az esőtől kilúgzott felületek szilikátváza. Tömegesen látjuk ezt a 
Dolinki tetején az erdőben előbukkanni; nagyobb hóly?agaival itt azt 
jelzi, hogy? kevésbbé átszilikátosodott mészüledék maradványa.1)

Némileg eltérő alakban jelentkezik a kontakthatás a Dolinki lan
káján, a Trausnith-szöllők végében, ahol a geológiai térkép gránátos 
mészkövet jelez. Különösen egy régebbi kis kőfejtőben domborodik ki 
az egész képződmény jellege; a mészkő vastagpalás szerkezetű, amihez 
hozzájárulnak a rétegzést követő szilikátzárványok beigtatott telepei is. 
A  függőleges felületeken ezek az alap elmállása folytán kiálló tarajokat 
alkotnak. Any?aguk gyantabarna gránát és vezuvián, többny?ire szabály
talanul elkeveredve, a kristályosodásnak néha csak nyomaival, de hegen
ként elég jól határolt, a palásság irányában lapított kristályokban. Igen 
érdekesek azok az üreges vázkristályok, melynek az alapany?ag kioldása 
után visszamaradnak s külsőleg hibátlan, sík felületűek. de belsejükben 
apró karbonát és szilikátkristálykákkal vannak kitöltve. Az eredeti kar
bonátkőzet helyenként eltérő összetételével függhet össze az a jelenség, 
hogy néhol a meszes alap teljesen kiszorul, barna és zöld szalagos gránát-

i) Ezzel lényegesen módosulnak azok a közlések, melyeket Toboeffy Géza dr. 
az 1915. évi jelentés 107. (4.) oldalán a modori diabázra emlékeztető kőzetről adott.

Lóczy L
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vezuviánszirtnek adva hetyet. Ugyanez a gránátos mész lép fel a Traus- 
nith-szöllők északkeleti részén emelkedő, már előbb is említett Dlha-dom- 
bocskán is.

Igen fontos volna természetesen annak a megállapítása, hogy ez 
a kontakthatás miféle eruptivummal áll kapcsolatban. Régebb megfigye
lések a mész-szilikátszirtek kilúgzott, sejtes-hólyagos vázainak félrema
gyarázása folytán diabázkitörésekre vetettek, aminthogy a ,,zöldpalák44 
alatt is ezeknek jelenlétét sejtették. Én azonban sehol sem tudtam ennek 
a nyomára akadni s akaratlanul is a gránit átalakító hatására kell gon
dolnom, jóllehet annak feltódulása ezáltal szokatlanul fiatal korba helyez
kednék át. Mindenesetre nagy óvatossággal kell a kérdést fontolóra venni, 
bár némi támasztékot talál a dolog lehetősége abban, hogy a gránátos 
mész rétegei alatt egy helyen közvetetlenül gránitra akadtam, mely erő
sen mállott ugyan, de határozottan porfiros szerkezetében s az érintkezési 
felületre csoportosult sötét amfiboloszlopaival teljesen elüt minden egyéb, 
ezen a területen megismert gránittól. Nagyon sajnálom, hogy külső mun
kámat hirtelen félbe kellett szakítanom s így ennek a kérdésnek már 
nem járhattam a végére; remélem azonban, hogy adandó alkalommal 
sikerülni fog ezekről a kontaktviszonyokról tisztább képet nyerni.


