
6. Diósgyőr és Szarvaskövidéke paleo- és mezo-eruptivumainak
földtani viszonyai.

Dr. S z ENTPÉTERY ZsiGMOND-tÓl.

Az 1917. év július havának első felében az Igazgatóság megbízá
sából, d e . S c i i r é t e r  Z o l t á n  geológus úrral bejártuk az ő 1912— 1916. évi 
felvételi területének azt a részét, ahol a közelebbi meghatározásra és rész
letes feldolgozásra váró régi eruptivumok előfordulnak. Hagy elfoglalt
ságom miatt csak kevés időt tölthettem e helyeken, de meg egy nagyobb 
munka is várt reám: Soborsin (Aradm.) vidékének kőzettani felvétele, 
amiről e Jelentés más helyén fogok beszámolni. Az így szűkre szabott 
idő alatt is azonban ezen erupciós helyek közül nemcsak a legfontosab
bakat, hanem azoknak legnagyobb részét bejártuk, azokról bő vizsgálati 
anyagot gyűjtöttünk, sőt több új földtani tapasztalattal is kiegészítet
tük az eddigieket.

Miután a megbeszélés szerint a közösen gyűjtött anyagon kívül 
S c h r é t e k  kollégám előző évi gyűjtéseiből származó kőzeteket, továbbá 
a vidékre vonatkozó irodalmi -adatokat stb., majd később egy összefog
laló nagyobb munkában óhajtom behatóan ismertetni, azért ezen a helyen 
csakis közös utunk eredményéről fogok röviden beszámolni és pedig külön 
Diósgyőr és külön Szarvaskő'vidékéről, miután e két erupciós terület egy
mástól merőben különbözik.

Diósgyőr vidéke.

Hámor községből, illetőleg ennek déli részén fekvő Lillafüred te
lepről, mint központból, jártuk be Üjhuta, Óhuta, Hámor, Diósgyőr és 
Felsőhámor községek között emelkedő hegyeket.

Az itt található porfir, porfirit és alárendelten diabáz fajta kőzetek 
általános jellemző vonása, hogy többé-kevésbbé majdnem kivétel nélkül 
össze vannak préselve és inetamorfizálva, úgy hogy a legtöbb kőzet a por
it r óid. porfiritoid, illetve diabázpala elnevezést joggal viselheti. A lig van 
pár olyan előfordulás, ahol nem présellek a kőzetek. Az eddig behatób
ban megvizsgált példányok alapján általában azt tapasztaltam, hogy
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mindazok a kőzetek, amelyek vulkáni törmelékekből állóknak látszanak, 
tehát eredeitleg tufák és agglomerátok voltak, sokkal jobban elváltoztak 
a dinamikai hatások folytan, mint a tömeges kőzetek. Ezek közül pár 
előfordulás, mint pl. a szinvavölgyi diabáz, lillafüredi porfirit stb., még 
most is, különösen kézi példányukban, össze nem préselt tömeges kőzet 
benyomását keltik, csakis künn a természetben figyelhető meg rajtuk, hogy 
a nagyban látható településük követi a vidék üledékes kőzeteinek dőlési, 
csapási irányút. Más részről azonban az is tény, hogy- nagyon kevés kivé
tellel még a legerősebben metamorfizált eredetileg tufaféíe kőzetek sin
csenek annyira elváltozva, hogy eredeti mivoltukat behatóbb vizsgálat 
alapján felismerni ne lehetne.

A  közelebbről megismert, alaposan bejárt előfordulások tulajdon- 
képen nem egyubek, mint a különböző korú mészkövek közé begyurt, 
többször meg-megszakadó erupciós vonulatok. Három ilyun nagyjában 
K — Ny-i irányú vonulatot különböztethetünk meg.

A z  észak i v o nu l a t  Diósgyőrtől Ny-ra kezdődik, Hámor falut 
két oldalról körülveszi, majd Ny— ÉNy irányban felkanyarodik a Dolka 
hegy felé, amelynek ÉNy-i végén megszakad és csak apróbh-nagyobb 
szigetek alakjában, olykor csak nyomokban található a mészkövek között 
a Kovácskő, Háromkút, Barátságkert és Nagymész nevű hegyeken. Ezen 
északi vonulat főtömege felsőtriász és karbon, illetőleg karbon és devon 
mészkő rétegek közé vari begvűrve, míg az ÉNy-i kisebb szigetek felső- 
triász mészkövek között találhatók. Triászmészkő rögöket egyébként több 
helyütt találtunk magán az eruptivus testen is, arra rárakódva.

E vonulat bejárt részei közül a Dolka hegyen, ahol diszkordáns te
lepülésű triászmészkő is van, barna színű porfirit van szálban. Kissé pré
selt jó porfiros kőzet, amelyben a színes ásvány teljes elváltozásából szár
mazó, olykor 6 mm-es kloritlemezkék egyr irányban helyezkedtek el. A 
Dolka ÉNy-i részén, a vonulat végződéséhez közel, zöldes színű a nagy
ban hasonló megjelenésű de idősebb porfirit, amelyrben szintén elváltoz
tak a színes ásványuk, de a plagioiktász bázisos volta (labradorit és byto- 
wnit) piroxénporfiritre enged következtetni. Igen sok meszet tartalmaz 
iigy ez, mint a dolkai előfordulás É-i végén heverő darabokban található 
erősen préselt porfiritféle kőzet.

A  Dolka hegytől NyÉNy-ra lévő Háromkút nevű erdőtisztáson 
triászmészkőben az előbbiektől nagyon eltérő kőzet fordul elő. Yeréses 
színű oligoklászporfirittufa ez, jól kifejezett réteges szerkezettel. Benne 
6— 7 mm-ig emelkedő, a nagymérvű szericiíesedés miatt gyenge selyem
fényű. laposra nyomott földpátot és hasonló nagyságú vereses színű 
szögletes és nagy-számú kőzetbrecciát látunk a több dm nagyságú fehér
mészkő zárványokon kívül. A  mikroszkopi vizsgálat azt- mutatta, hogy .
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itt olyan agglomerátos kőzettel van dolgunk, amelyben az egyes apróbb- 
nagyobb eruptiv kőzetdarabokat' és mószkőtörmeleket kaiéit ragasztja, 
össze. A  rendkívül elváltozott, elmeszesedő eruptív maradványok mind 
oligoklászporfiritből származtak. Abban az esetben, ha e kőzetet eredeti 
eruptiv agglomerát képződménynek tekintjük, nem pedig az erupüvum 
abradálása után utólag összemosott, mészanyag által összeragasztott üle
déknek, akkor e kőzet megjelenése az erupció idejére is felvilágosítást 
nyújtana, mert határozottan egyidősnek látszik az itt előforduló fehér 
mészkővel (felsőtriász?), amellyel váltakozik is. Hasonlít azonban ez az 
előfordulás ahhoz a breccsiához, amely a Toroczkói hegység középső ré
szén van Borrév falu felett, ahol szintén mészkő (felsőtriász?) ragasztja 
össze az eruptiv törmeléket; itt azonban szerencsés feltárások alapján egé
szen bizonyos az, hogy ez abráziós üledék, amely a szálban levő porfirit- 
tufák felett települ. Valószínűleg a Háromkútnál is hasonló a viszony.

Legérdekesebb azonban az északi porfiritoid vonulatban a Felső
hámor községtől É-ra lévő Barátságkert erupciós tömege. Itt a 687 m 
magassági pont körül a felsőtriász (?) fehérmészkőből egy hatalmas 
domb emelkedik, amely össze nem nyomott oligoklászporfiritből áll. E 
kőzet a szélein a mészkő felé sűrűvé és brecciássá válik és éppen a mészkő 
határán thermális hatásokra valló opálos, chalcedonos, kvarcos tuskókat 
találunk, amelyek helyenként jól láthatólag mészkőbe mennek át. Tehát 
maga a mészkő kvarcosodott el az érintkezés mentén. De vannak itt típu
sos szarukövek is. íg y  bizonyosnak látszik, hogy az oligoklászporlirit itt 
áttörte a mészkövet. Megemlítem még, hogy a széleken található porfirit- 
breccsiában teljesen átkristályosodott esillámos homokkő zárványok is 
vannak, aminőket pedig e helyen a felületen nem találtam.

A  m á s o d i k  p o r f i r i t o i d  v o n u l a t  szintén Diósgyőrtől 
Ny-ra kezdődik és pedig a Gulicska hegyen és nyugati irányban a Fehér- 
kőlápán, Szent-István és Tekenős hegyen vékony vonulatban Felsőhámor 
alá érve kissé megszakad, majd a Jávor hegyen újra kezdődve, 
HyDlSTy-i irányban a Borovnyák hegyen át Szilvásvárad felé húzódik. 
E vonulatot északon hasonló' településű karbon mészkő, délen pedig de
von (?) fehérmészkő határolja, amelyek közé be van gyűrve. A  vonulat 
uralkodó kőzete a rendkívül erősen összenyomott éis elváltozott porfiri
toid: vékonypalás, lemezes fillitszerü kőzet, eredetileg jórészben tufa, 
amelyet csak helyenként szakítanak meg a préselésnek jobban ellenállott 
vagy talán annak ki sem tett tömeges porfiritek.

A  Hámortól keletre eső része a vonulatnak, a F e h é r k ő  l á p  a 
hegy vidéke, amelynek igen jól feltárt részét néztük át a nyugatí 
oldalon, majdnem kizárólag ilyen eredetileg tufaszármazású palás-leme
zes porfiritóidból áll. Ezekben a szürkéssárgás, zöldesbarna kőzetekben az
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első tekintetre feltűnnek az olykor 20 mm széles lemezekké széjjelnyo
mott szabálytalan alakú plagioklas töredékek, amelyek legnagyobb rész
ben vagy szerioitté vagy pedig kaiéit és albit halmazává változtak. E kő
zetek a még meghatározható alkotórészek után ítélve, valamely neutrális 
porfirit (amfibolporfirit) fajihoz tartozhattak. A  törmelékes szerkezet a 
nagy átalakulás dacára is több helyütt felismerhető, de viszont vannak 
olyan kőzetek is, amelyeknek tömeges jellegét a nagj^ metamorfózis sem 
mosta el. Kétségkívül ilyen az északi oldalon, a karbonmészkő határán 
hosszabb vonalon található halvány zöldesszürke selyemfényű fdlitszerű 
kőzet, amelyben a nagyszámú porfiros plagioklász még most is jó rész
ben üveges alapanyagba van beágyazva. Ez a határkőzet különben az 
elmeszedésnek magas fokán áll.

A  vonulat nyugati részének kezdeténél, Lillafüred teleptől É-ra, a 
S z e n t-I s t v á n h e g y  szinvavölgyi feltárásánál kitünően tanulmá
nyozható szelvény van, amelyet érdekessége miatt közelebbről ismertetek. 
Itt a porfiritoid  a kápolnán túl. Hámor község déli részének utolsó előtti 
házánál kezdődik, ahol nagyon jól látható, hogy települése a devon mész
kőével teljesen azonos, D felé dől 60— 70° alatt, tehát rajta fekszik a 
mészkövön. A  határon igen sűrű zöldesbarna leveles kőzet van, amelynek 
mikroporfiros földpátjai majdnem teljesen szericitesedtek, tufaszerkezete 
is nagyon elmosódott. Tehát a metamorfózis itt a határon rendkívül erős, 
sokkal erősebb, mint innen északra vagy 20 m-re, tehát bennebb az erup- 
tivumban, ahol már nem ily erőisien. elváltozott, réteges óligoM  ász-por fi- 
rittu fá t találunk, 1 mm-es, üdébb plagioklászokkal. A  2-ik és 3-ik ház 
között rendkívül érdekes viszonyokat figyelhetünk meg. A  zöldesbarna 
és barna színű tufákat vörösbarna porfirit töri át és pedig a határon pár 
mm-ig lesülyedő apofizákban, tovább északra azonban a porfirit válik 
uralkodóvá. A  porfirittömegnek igen erősen brecciás anyaga, amelynek 
■összetétele legközelebb áll az oligoklászporfirit típushoz, csak nagyon ke
véssé van összenyomva, apofizói azonban sokszor nagy elvetődéseket szen
vedtek. A  körül levő tufaszármazású kőzetek összetétele olyan, mint 
magáé a porfirité. A  porfirit és tufája közt olyanforma a viszony, mint 
a Toroczkói hegység Hidas melletti részében, ahol az oligoklászporfirit a 
hasonló összetételű, de rendkívül változatos: üveg-, ásvány-, és agglome- 
rát-tufákat sok helyütt töri át telérképen. —  Tovább folytatva a szel
vényt. a körülbelül 60 m összvastagságú oligoklászporfirit és tufája után 
ismét erősen összenyomott és elváltozott porfiritoidokát találunk, ame
lyek szintén amfibolos porfiritből származtak. 6 mm-es széles lemezekké 
szétnyomott földpátjaik majdnem teljesen szericitté, színes ásványaik pe
dig klorittá változtak át. Ez a finom leveles porfiritoid tart egészen a vo
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nulat északi határán lévő karbon mészkő és agyagpala rétegekig, ame
lyek hasonló településűek, mint a poríjritoicl és azon rajta feküsznek.

A  nyugati rész másik jól áttekinthető érdekes szelvénye a Tekenős 
hegy keleti oldaláról lefutó S z a v ó s  v ö l g y b e n  van. A  völgy legalsó 
részén, ahol a Garadna völgybe torkollik, selyemfényű vékony réteges 
finom porfiroiddal kezdődik a vonulat a karbonmészkő, tehát a fedő felől. 
Ez a porfiroid mintegy betakarja az e helytől vagy 100 m-el kezdődő lila- 
színű porfiritoidol, amelyre a majdnem 1 cm nagyságra szétnyomott sze- 
nicitesedett földpátlemezek a jellemzők. A  femikus ásvány anyaga tel
jesen szétoszlott e kőzetekben. A  Szavós völgyet keresztező szerpentin- 
útón, főleg annak felső részén levő árokban ezt a vékonypalás porfiritoi- 
dot nem összenyomott, rendkívül érdekes, eredetileg teljesen üvegből álló 
folyásos alapanyagú oligoklászporfirit váltja föl, amelyet meglehetős 
nagy területen találunk hatalmas sziklákban kissé összenyomott tufájá
val együtt. Csakis az út legfelső részén fordul elő olyan nagy porti ros 
földpátú porfiritoid, aminőt a Szent-István hegyen megismertünk. Tehát 
a szelvény nagyjában az. mint a Hámori fővölgyben.

Érdekes ennél a középső vonulatnál az, hogy a vonulat közepét a 
préselésnek jobban ellenállott porfirit alkotja, amelyet rendkívül erősen 
összenyomott, részben tufa származású metamorf porfiritoidok határol
nak mindkét oldalról.

A  d é l i  k b. 21 km. h o s s z ú  v o n u l a t ,  a három közül a leg
nagyobb, Diósgyőrtől DK-re, a Lódi erdőnél kezdődik és folytonosan 
szélesedő tömegben húzódik Óhuta és Űjhuta községeken át Lillafüred 
felé, ahol a fürdőteleptől DNy-ra kiliegyesedve végződik. Majd nem 
messze innen a Létrás hegynél ismét feltűnik és nyugati irányban a Fe
ketesár, Disznóskút és Jávorkút nevű erdőkön keresztül a felsőhámori 
Kerek hegyig húzódik, ahol azután végződik is. Tehát e vonulatnál is két 
részt különböztethetünk meg, egy keleti nagyobb és egy nyugati ki
sebb részt.

Rendkívül változatos kőzetekből áll. mint a keresztülkasu telt be
járások alkalmával tapasztaltam.

iA Diósgyőr alatti V á r h e g y  sárgásveres vékonypalás, süni porfi- 
roidból áll, amelynek rétegei a sötétszürke karbon mészkő alá dőlnek. 
K va rcp orfir  vagy annak tufája lehetett eredetileg. Ez nyugat felé a II e- 
g y  e s  p a t a  ka  felé szinte észrevétlenül megy át világosszürke, selyem 
fényű, fillitszerű porfiroidba, amelynek eredeti tufa voltát csak csekély 
szálas üvegreliktum bizonyítja, A  Hegyes pataka hasonló megjelenésű 
összes kőzeteire jellemző a nagymérvű szericitesedés. Ugyancsak ilyen 
kőzetek alkotják az Óhuta környéki hegyek: Nagysánc és Hegyes legna
gyobb részét, hozzájuk kevés közbetelepült szericitfillit járul, amelyek
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ben semmiféle jellemző eruptiv részt nem tudtam talál mi. Ebben a na
gyon egyforma, szinte egyhangú porfiroid tömegben csak helyenként, 
mint Óhuta nyugati részén, találunk elég nagy, olykor cm-es horzsakő 
maradványokat tartalmazó tufa-, illetve agglomerat származású kő
zeteket.

Ű j h u t a község határában azonban egészen más kőzetek és vál
tozatosabb viszonyok vannak. A  falu felett emelkedő Bagolyhegyen, to
vábbá a Hegyes déli és a Iverek hegy D—K -i oldalán több kőfejtővel fel
tárva igen szép, sokszor még a íolyásos szerkezetet is jól feltüntető kvarc- 
porfir van, vele együtt meglehetős tarka összevisszaságban kvarcporfir- 

tu fa  is. Magán a fcvarcporfiron a legtöbb helyütt nem, vagy csak kevéssé 
látszik a préselés hatása, míg tufája erősebben össze van nyomva és 
gyűrve. De találunk ebben az É— D-i irányú kvarcpor-űr tömegben m ikro- 
pegm atitos, sőt teljesen kvarcból álló, olykor 2 m-es injekciókat is, ame
lyeknek húzódási iránya nagyjában olyan, mint magáé a kvarcporfír tö
megé, tehát É— D-i s így merőleges magára az egész vonulatra. Az egész 
kvarcporfirtömeg úgy tekinthető, mint amely a porfiroid eredeti kőzetét 
áttörte. Támogatnak ebben a feltevésben azok a porfiroid zárványok, ame
lyeket a porfirban találtam. A  Hegyes hegytől egészen Űjhuta déli ré
széig húzódó eme, vagy 3 km hosszú kvarcporfír vonulat csak alig pár 
száz méter széles, a legszélesebb részén sem több 800 m-nél. Általában 
rendkívül összetörtnek, összeszakadozottnak latszik az egész tömeg, talán 
azért, mert a préseléssel szemben nem viselkedett olyan plasztikusan, 
mint a porfirioidok.

A  kvarcporfír tömeget nyugatról ismét erősen összenyomott, sűrű, 
vékonyleveles porfiroidok és porfiritoidok  határolják. Ezekből és a közbe
települt vékony karbonmészkö sávokból áll a ív e r e k h e g y  és a Y  e s z- 
s z ő s nyugati oldalának legnagyobb része. Csak helyeinkét találunk ap̂  
róbb kvarcporfir és porfir áttöréseket, továbbá diabázszigeteket. Ez utób
biakról alább lesz szó.

A  közvetlen nyugat felé csatlakozó hegyvidék kőzeteinek bonyo
lult tömegét a S z i n v a  p a t a k  és mellékvizei igen szépen feltárják. 
Lillafüredtől délre, a Yesszős patak felsőbb részein elég nagyporfiros 
zöldes porfiritoid, felette porfiroid  van, amelyeket pegm a titos, aplitos és 
kvarcos telérek keresztülkasul járnak.

Lennebb. a Szinva felé, zöld és szürke, selymesfényű igen sűrű, 
uralkodólag kvarcból álló leveles porfiroidok  következnek, amelyekben 
a tufa származást több esetben ki lehet mutatni. Ezek közvetlenül a 
karbonmészkő határán annyira metamorfizálódtak. hogy teljesen szeri- 
citfillit habitusúnk. Magában a Szinva völgyben a Fehérkőiápa és a Ke
rekhegy közti patak torkolatánál a karbon mészkő és agyagpala komp
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lexum alá dőlve először finom szürkésfehér, transverzális palás, sűrű 
tufaporfiroidot találnak, meglehetősen szericitesedve, ezt hamar szintén 
tufaszármazású nagyporfiros leveles kőzet váltja fel. Meglehetősen ösz- 
szegyűrt kőzetek ezek. a ‘gyűrődés nemcsak a helyszínén a nagyszerű 
redőkhen. hanem még kézi példányban, sőt mikroskop alatt is jól 
látható.

Tovább délfelé a Szinva völgyben a devon (?) fehérmészkő hatal
mas antiklinálisa után diabáspala bukkan elő, amelynek határán a 
mészkő erősen elváltozik és igen sok epidotot tartalmaz, éppen úgy, mint 
a díiabáz maga., amelyben mészkő breccia is van. A  diabaz itt határozot
tan fiatalabb, mint ez a mészkő. Majd tovább vékony leveles, sötét ké
keszöld. rendkívül elváltozott diabázpalák, azután porfiritoidok közbete
lepült vékony karbon mészkő sávokkal kisérnek bennünket a Szinva for
rásáig, ahol egymás mellett jól tanulmányozható, kitünően feltárt- 
mészkő és a porfiritoid érintkezése. A  mészkő telve van szaruköves ré
szekkel, a porfiritoid pedig valósággal breccsíás a sok mészkőzárványtól. 
Tovább délre a Száraz Szinva völgyének karbon mészkő tömegében egy 
meglehetős tekintélyes, szpilites augitdiabáz előfordulás van, melynek -kő
zete csak kevéssé préselt, de erősen elváltozott, különösen a földpátja. 
Megjelenésére csak annyit mondhatok, hogy nagyjában úgy látszik, 
mintha a mészkő betakarná ezt az előfordulást, amely csak egy mély 
árok feltárásában lép a napvilágra, mészkőzárványokat azonban e dia- 
báz is tartalmaz,

E déli vonulat nyugati része sokkal egységesebb alkotású. Keleti 
kezdeténél a L  ó t r á s oldalában nagyon gyengén feltárt kis területen 
zöldesszürke sűrű porfiritoid van. amely a közelebbi vizsgálatnál nem 
is nagyon elváltozott aug-itporfirittufánah bizonyult. Közvetlenül felette 
valamivel jobban feltárva oligokl ászpor firitluf a van, kevésbbé összepré
selve, de jobban elváltozva, A  vastag erdőtalajjal fedett sűrű erdőben 
a meglehetős bőven található heverő darabokon kívül tovább nyugatra 
csakis a F e k e t e s á r  oldalában találtunk még valamilyen feltáráso
kat, amelyeknek kőzete igen nagy mértékben csillámosodott, szericitpala 
típushoz közeledő porfiritoid.

Sokkal érdekesebbek azonban ezeknél a tovább nyugatra a D i s z 
nó  s k ú t nevű erdőrészletben fellépő, vagy 2 km hosszú vonulatban 
sorakozó diabázíúpok. amelyeknek kőzetei a préselésnek semmi nyomát 
sem mutatják. Uralkodólag plagioklászból álló ofitos angitdiabázok ezek, 
amelyek közül egyesek olyan nagyszeműek, hogy gabbrodiabásnak is 
nevezhetők.

Ha már most az ismertetett három .vonulat kőzeteit összehasonlít
juk, a következő tanulságokat vonhatjuk le: Legjobban össze vannak

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentései 1917—19. 6
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préselve a középső vonulatnak kőzetei, amelyek nagyon sok tekintetben 
közelednek a szericitfillitekhez. úgy hogy sokszor biztosan csakis beható 
mikroszkópi vizsgálat alapján határozhatók meg közelebbről. Palás kő
zetté van itt préselve nemcsak a tufaszármazású eruptivum, hanem egyes 
biztosan tömegeskőzet is. A  legerősebb dinamikai elváltozást a mészkő
tömegek felőli oldalaknál észleltük. Ezzel mintegy ellentétben érdekes, 
hogy a két szélső vonulat belsejében mar mintegy fokozatosan enyhül a 
préselés és gyengül a préselés okozta metamorfózis. Különösen a két 
szélső vonulat legkülső részein találhatók azok a kőzetek, amelyeken a 
préselésnek jóformán csak nyomai észlelhetők. Ezek bizonyára fiatalab
bak is. Látjuk e rövid ismertetésből továbbá azt is, hogy e préselt erup- 
tivumok nagyobb része porfiritoid. tehát a diósgyőri vonulat eredetileg 
főleg porfirit, illetőleg porfirittufa volt, kissé alárendelt a porfiroid. míg 
a diabázt és diabázpalát a bejárt területnek csak 3 helyéről tudtuk ki
mutatni. A  diabáz előfordulásánál feltűnő az. hogy a vonulatnak csak a 
legkülső szegélyein található, míg benn a tömegben sehol sem akad
tunk rá.

E  préselt kőzetek települési viszonyairól röviden azt mondhatjuk, 
hogy fő csapási irányuk K — Ny-i, dőlésük pedig, eltekintve a helyen
ként tapasztalt kisebb-nagyobb gyűrődésektől, főleg É-i. Dőlési szögük 
Titkán nagyobb 60°-nál, de 40°-nál sem igen szelidebb. Ez a fő dőlési 
irány a keleti részeken ÉÉIv-ibe, a legnyugatibb részen, ahol jártunk, 
ÉÉNy-iba csap át. a legdélibb szegélyen pedig DNy-i dőléseket találtunk 
a devonmészkő hatalmas antiklinálisától D-re (Szinva forrás vidéke).

Azokon a helyeken, ahol devon mészkővel érintkeznek e kőzetek, 
több helyütt az figyelhető meg, hogy áttörték azt és reá vannak tele
pülve, viszont a karbon mészkő legtöbb helyütt rajta van az eruptivu- 
mon. De más helyeken tapasztaltuk azt is, hogy a karbon mészkővel vál
takoznak a porfiritoid rétegek, sőt a Szinva forrásvidéki diabáz át is 
törte a karbon mészkövet, amelyből sok zárványt is tartalmaz. A  porfiri- 
toidok települése azonban, eltekintve egyes helyektől, ahol a rátolás. ve
tődés stb. miatt zavartak a viszonyok, mindenütt konkordáns úgy a de
von mészkővel, mint a karbon üledékkel. Ellenben a felsőtriász (?) korú
nak vett fehérmészkő a Háromkútnál váltakozik egy porfirittufa féle 
kőzettel, amelyről azonban már említettem, hogy lehet abráziós üledék 
is. nem pedig tufaképződmény. Végül a Barátságkert porfiritje meg ép
pen biztosan áttöri a triász (?) mészkövet.

A  diósgyőri eruptiós vonulat egyes tagjainak- geológiai kora tehát 
nagyon különbözőnek mondható. Főtömege karbonnak és posztkarbon
nak látszik, a déli részen és északon még sokkal fiatalabb, valószínűleg 
felsőtriászkorú egyáltalában nem préselt diabáz és porfirit is előfordul.
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Szarvaskő vidéke.

Ez a kőzettanilag kiválóan érdekes és tanulságos eruptiv vonulat 
főtömege Szarvaskőtől É-ra Monosbél és Bélapátfalva községek hatá
ráig húzódik, karbon agyagpala, homokkő és mészkő rétegektől körül
véve. Ezt a vagy 13 km hosszú, meglehetősen egybefüggő vonulatot 
nagyban jellemzi az, hogy Ikeleti széle abisszikus kőzetekből: gabbróból, 
illetőleg legkívül peridotitból áll, amely nyugat felé fokozatosan megy 
át hipabiisszikuB gabbródiabáziba, azután szemcsés diabázba, végül effú- 
ziós típusú szpilites diabázba, amely a vonulat közepén lévő magas hegy
hátakat alkotja, ez viszont nyugat felé, a vonulat legszélén megint ofi- 
tos diabázba és gabbródiabázba megy át.

Az Eger patak és mellékvizei tárták fel azokat a nagyszerű szel
vényeket, amelyeknek alapján S c h e é t e e  geológus úr szíves segítségével 
az eruptiv vonulatot alaposan megismerhettem.

M o n o s b é l  t ő i  d é l r e  az Eger völgyben futó vasúti vonal 
7-ik számú őrházához közel kezdődik az eruptivum; határánál egy hatal
mas karbon mészkő tömeg van, amely az érintkezésnél meglehetősen át 
van alakulva, szaruköves, epidotos, a diabáz pedig sűrűvé vált. De már 
pár m-re észrevehető, hogy a diabáz nagyobb szemű lesz és meglehetős 
gyorsan, de fokozatosan megy át meglehetős nagyszemü gabbródiabázba. 
A  kőzet sűrűbbé válása tehát csakis közvetlenül az érintkezés helyeire 
szorítkozik. Ezt nagyon szép szelvényben mutatja az Eger patak keleti 
oldalán levő hatalmas kőbánya. A  kőbánya előtt, annak északi oldalán 
még valamivel apróbb szemű a kőzet, melyre nagyon jellemző' a gömbös 
elválás, míg magában a kőbányában már a nagyszemü gabbródiabáz 
uralkodik. A  bánya legmélyebb belső részein pedig egészen nagyszemű 
gabbró is van. Érdekesek ebben a változatos tömegben a nagyszámú sa- 
vaiíyúbb injekciók, amelyek pár mm-től V2 m vastagságig emelkednek 
és keresztül kasul járják a gabbródiabáz tömeget. Egy része ezeknek am- 
fibolos dioritporfirit, más része kvarcdioritaplit, de vannak benne ural- 
kodólag kvarcból álló telérek is. Érdekes bennük továbbá az is. hogy 
ezek a telérek a legtöbb esetben kalcitot is tartalmaznak, ami szorosan 
összefüggeni látszik az erupciós anyaggal, tehát hasonló származású le
het, mint az itteni kvarctelérek.

Tovább délre az országút éppen a gabbródiabáz tömeg és a karbon
üledékek határán vezet, ahol nagyon szép példáit láthatjuk az érintkezés
nek. éppen úgy, mint e hellyel szemben a Ny-i oldalon a vasúti bevá
gásban is. E helyen a homokkő egészen átkristályosodott. így a külön
ben igen sűrű mészkő is. Scheétee r>R.-nak ez utunkon többször hangoz
tatott felfogása, hogy ez a gabbródiabáz tömeg itt a karbon rétegek közé

6 *
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intrudálódott, tehát azokat nem törte egészen át, minden tekintetbén be
igazolódott. Erre vall különben az eruptivum hipabisszikus típusa is. 
íg y  azután tovább nyugatra bennebb a. karbon takaró alatt egészen mély
ségi típusú gabbró (talán peridotit is) feltételezhető.

A  7. sz. vasúti őrháztól D felé hatalmas gömbökben vált el az el- 
málló gabbródiabáz. De előfordulnak itt már apróbb szemű diabázok is 
és pedig érdekes módon: a nagyszemü gabbródiabáz felett, mintegy kü
lön testet képviselve. A  természetben nagyban úgy tűnik fel a figyelme
sebb vizsgálatnál, mintha a- gabbródiabázra. ez az a/próbb szemű sspilit 
ráfolyt volna. Az utólagos elmállás, vele együtt a gömbös elválás, az 
összeszakadozás a határt nagyon sokszor elmosta a kettő között.

A  gabbródiabáz tart egészen a C s e h i  p a t a k  t o r k o l a t a  vi
dékéig, addig, ahol az út hirtelen keletre, az erupciós tömeg belseje felé 
tart. Itt a Keselyű hegyen és a Kocsira- hegy alján, különösen az utóbbi 
DiNy-i részén fokozatos átmenettel, sűrű, kiömlési típusú szpilites dia
bázok fordulnak elő. amelyeknek viszonyát a karbon agyagpalához a 
Csehi völgy bejáratánál levő hatalmas kőfejtőben tanulmányozhatjuk 
E szerint a szpilit az agyagpalát egészen áttörte és lávája arra ráfolyt. 
Gyönyörűen fel vannak tárva ezek a változatos szpilites diabázok a 
szarvaskői két alagutban és azok környékén, az Eger patak festői szép
ségű sziklavölgyében, ahol a Keselyűké és Varhegy oldalában fekete 
vagy sötétbarna színű hatalmas sziklacsoportozatokat formálnak, ame
lyeknek tetején Sólyomkő régi várának maradványai még növelik a vi
dék változatosságát. Ezeken a helyeken a diabáz uralikodólag kompakt 
tömegeket alkot, vertikális elválásokkal, nagyon ritkán gömbös, táblás 
vagy sokszögű elválások is láthatók. Szórványosan lávaárakra mutató 
mandulaköves takarómaradványokra is akadtunk.

Szarvaskő községben a diabáz kis területen megszakad, majd innen 
DK-re az Eger völgyből meredeken kiemelkedő M a j o r t e t ő  hatalmas 
kúpja ismét diabázból áll és pedig északi főtömege szpilitből, a Vaskapu 
felé néző és ahhoz közel eső DK-i része már jóval nagyobbszemű szem
csés diabázból.

Hogy- megismerjük ennek az affúziós típusú diabáznak az előfor
dulási viszonyait, a Majortetővel szemben torkolló R o c s k a  v ö l g y  
szelvényét vizsgáltuk át. A  nagyon kedvezően feltárt diabáz nagyjában 
olyan, mint a minőből a szarvaskői alagutak sziklái állanak (tehát augit- 
diabáz, amfibolaugitdiabáz. uralitdiabáz, diabázmandulakő stb.), csakis 
a legfelső részeken, az 501 m-es tető körül találunk diabázporpritet, tehát 
a legtipusosabb effüziós diabázfajtát. Még fennebb a Gilitka kápolna és 
a 7. sz. őrház közti területen igen szép gömbösen válik el a szpilites dia
báz. amely a karbonüledék felöli legkülső szegélyén erősen breccsiás lesz.
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Ilyenforma az alkotása e középső szpilitdiabáz vonulat északi ré
szének is, amelyet a Mészvölgy tár fel. A  Mészvölgyet határoló domb
vidék: a Holtembertető, Hársastető és a Magasverőtető É-i része sűrű és 
sok helyütt salakos szpilitből áll, különösen az első két hegy, míg azok
tól D-re a Magasverő alsóbb részein már valamivel nagyobb szeművé 
válik a kőzet, amely itt is fokozatosan megy át . gabbródiabázba, majd 
a Magasverő déli részén gabbróba. Tehát itt a DK-i oldalon is, sőt még 
típusosabb kifejlődésben, mint a nyugati oldalon, megtaláltuk az átme
netet az effúziós szpilittől a hipabisszikus gabbródiabázon át az abisz- 
szikus gabbrohoz. Minél tovább haladunk lefelé a Holtembertetőtől dél
felé a Magasverő felé, annál nagyobb szemű lesz a kőzet, a legnagyobb 
szemű gránitos szövetű kőzeteket a vonulat legmélyebb részein a DK-i 
oldalon találjuk. Megemlítem még, hogy a szpilitdiabáz a karbonüledé
keket, melyek kisebb-nagyobb maradványok képében magán az eruptiv 
testen is megtalálhatók, telérszerű áttörések alakjában is átjárta. Ilyen 
pár kisebb foltot magam is láttam, de ilyenek S c i i e é t e k  szerint nagyobb 
számmal a vonulat ÉK-i részén, a Holtembertető diabáztömegének ki- 
ágazásaiként fordulnak elő.

A  Monosbél és Szarvaskő között a 7. sz. őrház közelében levő nagy 
kőbányában leirt előforduláséval minden tekintetben megegyező viszo
nyokat találtam S z a r v a s k ő t ő l  d é l r e  a v a s ú t i  b e v á g á s  
b a n. Ez a feltárás a Vaskaputól kissé délre van, uralkodó kőzete a 
gabbródiabáz, amely a felső részén valamivel sűrűbb, de még mindig elég 
nagyszemű diabázba, legfelül pedig az érintkezésnél sűrű diabázba megy 
át. A  feltárás belsejében ellenben már nagyszemű gabbrót találunk, ü gy  
a gabbródiabázt, mint a gabbrót vékony (legfeljebb 60 cm-es) telérek 
egész hálózata járja át, ezek kőzetei közül most csak a gabbrópegmatit, 
dioritporfirit és dioritaplil fajtákat említem. Érdekes ebben a feltárás^ 
bán egy hatalmas (kb. 10 m széles) karbon homokkő maradvány, amit 
a diabáz körülvesz és amely az érintkezés vonalán kvarcos erektől van 
átjárva és helyenként porcellánszerű anyaggá olvadt meg. Apróbb ilyen 
meszes homokkő zárvány meg éppen gyakori a gabbródiabázban.

Ez a gabbródiabáz előfordulás még feltűnőbbé teszi azt a nagy ha
sonlóságot, ami a vonulat nyugati és keleti része között tényleg meg van.

A  tisztán mélységi típusú gabbró-peridotit tömeget legjobban meg
ismerhetjük az Eger völgy és az Üjhatár völgy mély feltárásaiban. Kég— 
óta ismert nevezetes előfordulás az, amelyik a vonulat szegélyén a V a s 
k a p u  mellett a Kecskefark domb oldalában van, ahol a wehrlitnek el
nevezett peridotit is előfordul. E z t  a z  e l ő f o r d u l á s t ,  amint arról 
alaposan meggyőződtem, ú g y  k e l l  t e k i n t e n ü n k ,  m i n t  az  
U j h a t á r  v ö l g y  f e l ő l  i d e  h ú z ó d ó  g a b b r ó t ö m e g n e k
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e g y i k  l e g b á z i s o s a b b  s z é l i  k i v á l á s á t ,  amely szinte foko
zatosan megy át már itt a Vaskapunál is olivingabbróba, ez pedig ÉNy 
felé, tehát a vonulat belseje felé gabbróba. Éppen olyan viszonyok van
nak itt és pedig teljesen azonos kőzeteknél, mint aminőket alább az Űj- 
határ völgyből fogok ismertetni, különbség csak az, hogy utóbbi helyen 
ilyen rendkívül bázisos kőzet, mint a wehrlit, a felszínen nem fordul 
elő. csakis ahhoz nagyon közelálló kőzet. A  viszonyok részletes tárgya
lását mellőzve, itt csak annyit említek, hogy a wehrlitbe hajtott kezdet
leges táró külső részén még olivingabbró van, amely beljebb fokozato
san több színes ásványt tartalmaz, lígy hogy 9— 10 m mélységben már 
földpátnélkiili peridotitot találunk. Az olivingabbróban, valamint a gabb- 
róban is gyakoriak az aplitos telérek, a vele érintkező karbon üledékben, 
de az eruptivumban is vastag prehnit erek.

Még sokkal szebben van feltárva a gabbró-peridotit tömeg az Uj- 
határ völgyben. Ennek elején körülbelül l 3/4  km távolságig olivingabbró 
van, amely csakis földpát-tartalmában különbözik a vaskapui wehrlit- 
től, a többi alkotórészéi ugyanazok, de ezek viszonylagos mennyisége, 
valamint a földpáté is nagyon változó. Helyenként pl. az olivin meny- 
nyisége rendkívül felszaporodik, a földpáté meg nagyon elfogy, úgy 
hogy valóságos átmeneti fajta: gabbróperidotit származik, amelyben az 
amfibol és pirosén is sok és így a wehrlit típushoz nagyon közel áll. Már 
kevesebb helyütt, főleg az északi magasabb részen fordulnak elő olyan 
kőzetek, amelyekben viszont a földpát szaporodik fel az olivin s általá
ban a femikus ásványok rovására. De előfordulnak átmenetképen gabb- 
rópiroxenit féleségek is, természetesen itt mindig bő amfibol tartalom
mal. Ezt az olivingabbró tömeget hatalmas: 1— 5 m vastag gabbropeg- 
malit és a cm-es vékonyságig lesüllyedő gábbróaplit telérek járják át, 
különösen azokon a helyeken, ahol a gabbróperidotit példányokat 
gyűjtöttem.

Körülbelül km távolságra a patak torkolatától felfelé, tehát 
jó bent az eruptiv testben, már teljesen olivinmentes gabbróra akadunk, 
amely sok helyen valósággal feltűnően üde. Ez a gabbró tart egészen a 
Határtetőn felül a Magasverő aljáig,, amelynek legkülső keleti oldalán 
pár helyütt még olivingabbró részletek is előfordulnak a gabbrótömeg 
szélén, ugyancsak itt elég nagy számban vékonyabb vastagabb diorit- 
aplit telérek és vastag prehmit erek. Majd a Magasverő tető felé s magán 
a tetőn fokozatosan megy át a kőzet gabbródiabázba, végül az említett 
sűrű és gyakran mandulaköves szpilildiabázba.

Ha már most nagyban nézzük ezt a változatos, de általában bázi
sos kőzetekből álló vonulatot, az előadottak alapján azt kell következ
tetni, hogy itt egy egységes, a karbon üledék lerakódását követő (post-
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karbon) erupcióval van dolgunk. Az ebből képződött tömegnek csak egy 
része, a középső része jutott eredetileg is ki a felületre, míg a két külső 
részt az utólagos erózió tette szabaddá, de csak részben, mert nyilvánvaló 
dolog az, hogy pl. a Vaskapunál és attól l)-re levő gabbrószigetek, te
kintve ugyanazon kőzeteiket és kőzettani viszonyaikat, a nagy tömeggel 
feltétlenül szerves összefüggésben vannak a karbon rétegek alatt, tehát 
semmiképen sem foghatók fel külön erupciók, külön labkolitok gyanánt. 
Valószínű továbbá az is a fokozatos átmenetekből, hogy a vonulat nyu
gati részén az erózió okozta feltárás még nem haladt annyira, mint a ke
leti részen, ahol a gabbródiabázok után következő mélyebb gabbrót, sőt 

• a legkülső legbázisosabb szegélyt is feltárta. A  keleti részen csakis a 
gabbródiabázok kerültek még ki a napvilágra a karbon rétegek elpusztu
lásával, míg az analógia alapján bennebb feltételezhető gabbroperidotit 
tömeg még mindig takaró alatt van.

Érdekes továbbá az a n a g y j á b a n  s z a b á l y o s  m a g m a 
b e l i  d i f f e r e n c i á l ó d á s ,  amely az eruptiv tömeg szegélyén a leg
bázisosabb tagokat, a középen pedig az aránylag legsavanyúbbat hozta 
létre. Hiszen a vonulat középső részét alkotó diabáz, amelyet kb. 400 m 
magassági különbözet választ el mélységi kőzetének főtömegétől, ha még 
a hasonló magmájú mélységi és kiömlési kőzetek savanyúsága közti kü
lönbséget tekintetbe is vesszük, még akkor is aránylag jóval savanyúbb 
az itteni gabbróknál, mint arról a behatóbb vizsgálatok alapján meggyő
ződhetünk. Láttuk azt is, hogy az Üjhatár völgy felső részén feltárt 
gabbrótömegnél a normális gabbró a széleken nem mindenütt, hanem 
csak helyenként megy át olivingabbróba, éppen úgy e völgy alsó részén 
is csak helyenként találunk fokozatos átmenetekkel majdnem teljesen 
földpátmentes peridotit féleséget (gabbroperidotit), amely éppen a wehr- 
lit típushoz áll nagyon közel és éppen úgy széli fáciesnek tekintendő, 
mint a nála csak valamivel bázisosabb vaskapui wiehrlit. Hogy az új
határ völgyi olivingabbrónak szélein (ameddig t. i. fel van tárva) nem 
mindenütt, hanem csak egyes helyein találunk bázisosabb széli képződ
ményeket, annak az esetleges, a szabálytalan differenciálódáson kívül az 
is lehet az oka, hogy a még fel nem tárt legkülső szegélyen mindenütt 
meglévő szélső kiválásu peridotitöv nem szabályosan egyenletes széles
ségű, hanem helyenként nyelvek alakjában benyúlik az olivingabbró 
tömegbe és a Határ völgy éppen ezeknél a kiágazó részeiknél metszette 
át, tárta föl az abisszikus tömeget. Ez annyival is inkább így lehet, mert 
a. gabbródiabáz tömegek mélyén is találunk helyenként mélyebb típusú, 
mintegy benyúló gabbró részeket, amelyek szintén nem külön erupciók 
termékei, mint az a fokozatos átmenetek alapján bizonyos.

Érdekes az is, hogy a körülbelül dioriinak megfelelő ásványos ősz-

(1 3 )
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szetételü aplitos, pegmatitos telérek főleg a gabbró tömegek bázisosabb 
széli képződményét, az olivingabbrót követik, mint az Üjhatár völgy felső 
részén és a Vaskapu környékén láttuk. Ugyancsak ilyen viselkedésű a 
gabbróaplit és gabbrópegmatit is az Űjhatár völgy alsó szakaszában, ahol 
ezek az olivingabbró tömegben található gabbróperidotit részleteket ki
sérik'. Ilyen formán a magmabeli szétválás szinte teljesnek mondható, 
amelynél a femikus alkotórészek különválása nem későbbi képződésű kis 
terjedelmű telérekben. hanem a főtömeggel egy időben képződött széli 
kiválásban nyilvánul, míg a fennmaradt legsavanyúbb magmarész ké
sőbben, de a főtömeg teljes kihűlése előtt nyomult fel és alkotta az oly
kor nagyszemű lenkokrát teléreket. Ha már most eredetileg egységesnek 
vesszük azt a magmát, amelyből a szarvaskői vonulat képződött, ez nem 
lehetett tipusos gabbrómagma. hanem gabbródioritos keverék magma, azt 
bizonyítja a középső szpilitdiabáz tömeg savanyúbb volta, valamint a 
diorit, illetőleg kvarcdiorit összetételéhez közeledő savanyúbb részletek.

Ezeknek a rendkívül tanulságos és változatos kőzeteknek még ér
dekesebb finomabb tulajdonságait majd csak a már említett összefoglaló 
nagyobb munkában fogom adni, amikorra az Igazgatóság szívességéből 
belőlük készítendő vegyi elemzések is el fognak készülni.


