
11. A d ato k  Z ó ly o m k ecsk és— K isb á n y a — Szklenófürdö geológiájához.
D r. V it á l is  1st v a n -tói.

A  Magyar Érchegység új földtani fölvételét a m. kir. Földtani 
Intézet megbízásából 1915-ben a Selmecbánya— garamberzencei vasút
vonaltól nyugat és Bélabánya— Kisbánya (Banka, Schüttrisberg) útvo
nalától észak felé folytattam Szklenó-fürdő környékén át északnyugat
nak Garaimmindszent felé.

A  bejárt terület ugyan nem nagy, de felette változatos felépítésű.
A  Magyar Érchegység, különösen Selmec— Körmöcbánya vidéke a 

neovulkánizmus locus classicusa s a kiváló kül- és belföldi szakemberek 
hosszú sora e vulkánizmus kőzettermékeit és érces teléreit tanulmányozta 
elsősorban s legbehatóbban. Ez a természetes magyarázata annak, hogy 
üledékes kőzeteinkről alig tudtunk többet mind máig, mint amennyit a 
bécsi földtani intézet geológusainak a hatvanas évekből való fölvételei 
nyújtottak.

Ezt a hiányt igyekeztem elsősorban pótolni.
A  részletes bejárás és gyűjtés meglepő eredményhez vezetett: a kis- 

bányai Szálláshegy (Kohlberg, Goldberg) werfeni rétegei az Északnyu
gati Feltold leggazdagabb alsó-triász kövületlelőhelyének bizonyultak, a 
werfeni rétegekre települt triászkorszakú meszes és dolomitos fácies meg, 
különösen Szklenó-fürdőnél olyan nagy Chemnitzia-kát tartalmaznak, 
aminők hazánkból eddig ismeretlenek s a Déli-Alpok esinoi meszének, 
marmolata-dolomitjának vagy az Északi Alpok wettersteini meszes fá- 
ciesének aequivalensei.

A  terület geológiai fölépítéséről különben a következőkben számo
lok be.

P a le o z ó o s  m e ta m o r f p a lá k .

Ha egy pillantást vetünk Uhlig geológiai térképére, amelyet a Bau 
und Bild der Karpaten című, kiváló monográfiájához csatolt, nyomban 
szembetűnik, hogy a maghegységek belső övében (innere Kerngebirgs-
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reihe) a Szepesgömöri— Gsztrovszki— Vepor-hegység metamorf-vonulata 
a Magyar Érchegység területén megszakad s csak a Magyar Érchegységen 
túl, a Tribecsben, maradt felszínen a folytatása.

A  metamorfpala-vonulatnak ez a megszakadása a Magyar Érchegy
ség erupciós területén egészen természetes: a pala-vonulat rögökre, táb
lákra töredezve a mélybe sűlyedt s helyét a felszínen erupciós termékek 
foglalták el.

A  mélybe zökkent métám or f pala-vonulat néhány nagyobb szigete 
azonban felszínen maradt a Magyar Érchegység láva árainak a tengeré
ben is.

Előző jelentésemben a Magyar Érchegység keleti széléről. Tótpel- 
sőeről, ismertettem meg ilyen fentmaradt palafoszlányokat kvarcotokkal 
és mészkövekkel kapcsolatban.1)

Idei felvételi területemen, a Magyar Érchegység közepén is van 
egy ilyen palaeozóos sziget, amelyet U h l ig  találóan Schemnitzer Inselnek 
nevez, s az ott felszínen maradt perm-kvarcitok és triászüledékek alapján 
a kárpáti maghegységek belső övéhez vesz.

Jelentésem javarészt ennek a selmeci szigetnek szentelem.
Ez a palaeozóos sziget Szklenófürdő— Kisbánya között foglal he

lyet s kőzeteit legjobban tanulmányozhatjuk, ha Ivisbányától a Pivo- 
dolinán a Szálláshegy (Goldberg. Ivohlberg) keleti vállára megyünk fel 
s onnan a szálláshegyi tanya (Ivönigszállás, Kinikon M. H.) mellett a 
szűk és mély Kamena völgyön bocsátkozunk le a szklenó-íürdői mész
égetőhöz és mészkőfej tőhöz, a nagy tömegű Bukovec-hegyhez.

Ugyancsak a csillámpala- és fillit-szerű metamorf palák bukkan
nak elő itt is, amelyeket előbb idézett értekezésemben Tótpelsőcről írtam 
le. Ezekkel a metamorfpalákkal szoros kapcsolatban a réteglapokon 
muszkovithártyás kvarcitpala és pados kvarcit lép fel itt is, mint a tót- 
pelsőci Hradek hegyen. De itt még változatosabb ez a kőzetcsoport.

A  metamorfpalák csillámpalaszerű része a fekvőben öregszemű: a 
csillámrétegek közé ujjnyi vastag, többnyire lencsésen megvastagodó, oly
kor meg is szakadó, kvarcitrétegek iktatódnak. Szklenón, a mészkőfejtő- 
nél szericit-steatit rétegek között szorongnak ezek a lencsés kvarcok. 
Ugyanott erősebben steatitosodott pala és kristályos mészkőlencsék is 
közbeiktatódnak. Felfelé elvékonyodnak ezek a kvarcrétegecskék s a me
tamorf pala finomabbszemű csillámpalába megy át. Még feljebb, különö
se a Ivamena-völgy felső részében, agyagos csillámpala, finoman ráncolt 
agyagpala (fillit), fekete leveles agyagos kvarcitpala' következik. K öz

li Dr. V itális Is t v á n : Adatok a Magyar Ércliegység földtani és bányászati 
viszonyaihoz. A m. kir Földt. Int. Évi Jelentése 1914-ről. 370. 1.
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vetetlenül a szálláshegyi tanya alatt, a Kamena völgyfejében kvarcitpala 
és pados kvarcát fejezi be a palaeozóos kőzetek sorát.

A  kisbányai és szklenói metamorf palákat ernpciós kőzetek vá
lasztják szét. A  Kamena-völgy nagyobb része eruptivumba vájódott. Ha
zánk egyik legérdekesebb eruptívuma ez. A  Kamena völgyfejében abban a 
habitusban jelenik meg, mint az Alpok protogin-gneisza: gránitos lakko- 
lith protoklázos szövetű szélső fáciesként. Lejebb gránitgneisz-szerű a 
lakkolit. Nagy kár, hogy a hiányos feltárás nem engedi megszakítás nél
kül követnünk ezt az érdekes kőzetet. A  Kamena-völgy középső szakaszán 
ugyanaz az eruptívum áll előttünk, amelynek hodrusi előfordulására 
talán a legtöbbször cserélgették a megnevezést EsMARK-tól kezdve 
BöcKH-ig. E smark, Beudant, Pettkó szien it-nek, L ipold. A ndrian 
(h egszem ű  szien it-nek, R ath kvarcdioritnak, H ussak diorit-nak, Szabó 
szien ites biotit or toklász trachit-nak, B öckh gra nodiorit-nak nevezte. 
Ugyanaz a szép erupciós kőzet ez, amelyet Cotta a „ bánátit“ összefoglaló 
névvel jelölt a Krassó-Szörényi-hegységben és amely részint ásványalkat
részeinek, részint szövetének változatosságával sehogysem respektálja a 
kőzetrendszerezők rubrikáit: hol inkább az ortoklász, hol inkább a pla- 
gioklász versenyez az elsőségért; egyszer oly sok a kvarc benne, mint a 
gránitban, máskor olyan kevés, hogy szienitnek is beillik; egy helyt 
kristályos szemcsés, mint a mélységbeli kőzetek, máshelyt a jiorfiros felé 
hajlik, mint a hipabbisszikus és effuziv kőzetek.

A  Kamena-völgy feltárása, sajnos, nem elég jó, hogy az erupti- 
vumnak a palákra gyakorolt metamorfizáló hatását tanulmányozzuk, de 
annál inkább alkalmas erre a Szálláshegy déli alja, a vihnyei völgynek 
az a része, ahol a kisbányai völgyelés torkollik bele.

Turmalinos aplitdejkok törtek itt át csillámos agyagpalákon: e he
lyen fedezte fel B öckh H ugó éles szeme az injekciós gneiszt: az aplit 
vékony rétegekben a csillámos agyagpala lapjai közé hatolt s a közbe
fogott kőzetanyagot kontaktmetamorfizálta: gneisz illetőleg csillámpala- 
szerűvé változtatta.1)

Selmecbánya vidéke világszerte ismeretes geológiai nevezetességei
ről s ezek között első sorba emelte B öckh H ugó ennek a helynek remek
szép injekcióját.

Az érdekes felfedezés gyakran indít túlzásra. B öckh a werfeni pa
láknál idősebb kőzetet nem ismer el vidékünkön, minthogy a fentebb le
írt metamorfpalákat (csillámpala és fillit) úgy, mint a „gneisz“ egy részét 
az aplittól injiciált és kontaktra etamorfizált werfeni palának fogja fel, a i)

i) Dr. Böckh  H u g ó : Előzetes jelentés a Selmecbánya vidékén előforduló erup
tiv kőzetek korviszonyairól. Budapest, 1901 Földt. Közi. X X X I. k.. 289. 1.
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gneisz másik részéről meg kimutatja, hogy az clinamikailag préselt grano- 
diorit. Érvelésének hatása alól a csillámpala-fillit csoportot illetőleg mégis 
ki kell vonnunk magunkat, mert településre és kőzettanilag megegyeznek 
ezek az Északnyugati Felföld nagy kiterjedésű metamorf paláival, amelye
ket pedig lehetetlen az aplitinjekció hatáskörébe utalni.

Hadd hivatkozom itt UmiG-ra is, aki, bár köz vetetten hatása alatt 
állott Böckh azon fölfogásának, hogy Selmec vidékén a gneisz egy része 
préselt granodiorit, más része meg a csilláin palával (a mi metamorfpa
láinkkal) együtt a granodiorit aplitjából injiciált werfeni pala, a szóban 
levő területet, a „Schemnitzer Inselt“ a belső öv maghegységének tekin
tette, „da aber hier sicher Permquarcit (wenigstens ein Gestein, das sich 
petrographisch in keiner Weise vom sogenannten Permquarcit unterschei
det) vorkommt und dieses Gestein in den Karpaten nur selten aufbricht, 
ohne ein wenig von der präpermischen Unterlage mit sich zu reissen; so 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich wenigstens ein Teil der kristal
linen Schiefer der Schemnitzer Insel als präpermisch bewähren w ird /'1)

Kövületek neun kerültek még ki ezekből a metamorfpalákból, mint
hogy azonban a Szálláshegyen az agyagcsillámpalán kövületes werfeni 
rétegek települtek, kétségtelennek látszik, hogy metamorfpaláink legalább 
pretriadikusak, de hogy a pretriadikus korok melyikébe és mely részen
ként helyezendő el ez a palacsoport, az továbbra is nyilt kérdés marad. A  
szerzők egy része ópaleozóosnak, devonnak, más része karbonnak, permo- 
karbonnak veszi az ilyen kőzeteket. Talán a Földtani Intézetnek az 
Északnyugati Felföldre kiterjeszkedő új felvételei új oldalról fogják meg
világítani ezt a vitás kérdést.

Területünk metamorfpalái erős és ismételt tektonikai diszlokációk- 
ban vettek részt. Könyökhaj]atszerűen meggyűrt és redőzött csillámpalák 
és finoman ráncolt fillitek. régebbi tektonikus mozgás tanujelei. A  szállás- 
hegyi werfeni rétegeknek és az idősebb kvarcitoknak a viszonylagos hely
zete pedig fiatalabb vetődésekre utal.

Permkvarcit,

Kvarcitjaink két főcsoportra oszthatók: idős és fiatal kvarcitokra. 
Az idős kvarcitokhoz tartoznak a metamorfpalákkal szoros összefüggés
ben álló lemezes-pados kvarcitok. A  fiatal kvarcitokhoz a neovulkánikus 
erupciót. kísérő és követő kovasavas vizekkel kapcsolatos metaszomatikus 
elkvarcosodások, telérkvarcitok és hidrokvarcitok.

Az idős kvarcitok Kisbánya— Szklenó között hosszú pásztában

q Uh l ig : Bau und Bild der Karpaten. Wien—Leipzig. 1903. p. 760.
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nyúlnak el s két helyen vannak tanulságosan feltárva: a szálláshegyi 
tanya mellett, a Kamena-völgy fejében, ahol a fekvőjük felől és a szklenói 
mészégetőknél, ahol a fedőjük felől tanulmányozhatók.

A  szálláshegyi tanyánál, a Kamena-völgy fejében, a metamorf palák 
felső részén, olyan kvarcitpalát látni, amelynek réteglapjain finom musz- 
kovitos hártya van. ,,A  palás kvarcitnál —  írja Szabó —  jól megnézve 
azt találni, hogy a palásságot finom osztatú muszkovitpikkelyek idézik 
elő, úgy, hogy ezen palás kvarcitot csillámpalának mondhatni túlnyomó 
kvarccal.441)

A  kvarcitpala felfelé itt-ott szemes kvarcitba (Körniger Grau
wacke, arkóza) és általában pados kvarcitba megy át, melynél azonban 
a muszkovitos hártya még jól felismerhető. Ez a pados, világosszürke 
kvarcit dominál a feltárásban. 5— 6h irányban csap s 20— 25° alatt észak
északnyugatnak dől. A  kvarcit legfelső részén el-eltünedezik a padosság: 
egész tömegesnek látszik, azaz tömött, fehéres szürke színű, szemcsés 
kvarcitnak.

Lényegileg ugyanígy írta le ezt az előfordulást Szabó is (i. m. 
133. 1.).

A  települési viszonyokra, a, kőzettani. habitusra és az Északnyugati 
Felvidék más helyein szerzett megfigyeléseimre támaszkodva, habozás 
nélkül csatlakozom A ndrian, Szabó, U hlig felfogásához, amely szerint 
a szálláshegyi tanya kvarcitja palaeozóos kvarcit és nem a triászmészkő 
elkvareosodása. mint Pettkó2) vélte. Hogy devoni-e, mint A ndrian3) hitte, 
cseh— morva és kárpáti előfordulások analógiájára (362.). vagy kar
bon, mint Mohé és K ober4) állítja, vagy perm (diász). mint ahogyan 
U hlig írja (i. m. 760) ugyancsak analóg kárpáti előfordulásokra hivat
kozva, nyílt kérdésnek kell hagynunk. Minthogy azonban a Kárpátok 
új geológiai felvételének természetszerűleg U h l ig  kárpáti monográfiájára 
kell támaszkodnia, a permi jelzővel látom el én is ezt az idős kvarcitot.

A  szálláshegyi tanya kvarcitjánál a közvetetten fedő nem maradt 
meg. A  fedő  szempontjából annál több figyelmet érdemel a szklenói mész
égető feltárása.

Ezt az előfordulást Szabó igen részletesen ismertette (i. m. 116. 1.) *)

*) Dr Szabó  Jó z s e f : Selmec környékének geológiai leírása. Budapest, 1891. 
p. 123.

2) Pettkó : Geologische Karte der Gegend von Scliemnitz. Abhandlungen der 
k. k. Geologischen Reichsanstalt. Wien. 1858 p. 5.

3) A ndrian : Das südwestliche Ende des Scliemnitz—Kremnitzer Tracliytstockes. 
Jahrbuch d k. k. Geol. Reichsanstalt, XVI. Bd. 1866. p. 355.

4) K o b e r : Der Deckenbau der östlichen Nordalpen. Denkschr. d. k. Akad d. 
Wissens'ch Math.-Naturw. Klasse. Wien. 1913. LX X X V III. Bd. p. 345.
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s a települési viszonyokat rajzban is bemutatta: csilláinkvarcitpala, triász- 
pala és dolomit következik a fedő felé haladva, a piroxénes andezitdej- 
kokat egyelőre figyelmen kívül hagyva. Ezt a kvarcitot a Földtani Tár
sulat 1901. évi kirándulása alkalmával dr. P á l f y  Mótí „lunzi“ kvarcit- 
nak vélte s ezen az alapon B öokh is hajlandó volt a meszes dolomit alá 
települt szklenói kvarcitot, a szálláshegyi tanya kvarcit.jával együtt a 
lunzi kvarcit aequivalensének fogadni el. (i. m. 317. 1.) Ez a vélemény 
azonban nem tartható fenn, minthogy (mint alább részletesebben is ki
fejtjük) a fedő meszes dolomitja az esinoi mészkő gastropoda-faunáját 
tartalmazván, a középső-triász ladiniai emeletét képviseli. A  szklenói 
kvarcit e szerint a ladiniai emelet fekvőjében van, holott, ha lunzi kvarcit 
volna, a fedőben lenne természetes helye.

Különben a lunzi rétegeknek a petrografiai habitusa is különbözik 
a szklenó— kisbányai kvarcotokétól.

A  kisbánva— szklenói kvarcit-vonulat pretriadikus korához ezek 
után aligha férhet kétség.

Az idős kvarcitokkal kapcsolatosan kell megemlékeznünk a Heckl- 
stein-ról is.

Selmecbányáról északra, a vereskúti hágó felé menve, a Kis-Sobó- 
hegy dél-délkeleti oldalán már messziről szembetűnik néhány merészen 
kiemelkedő kvarcitszikla. ,,A  szekérút annak csapása irányában lévén 
vezetve, a szem rajta már ennélfogva is megakad“ írja róla Szabó (i. m. 
481 1.) találóan. Meg is akadt rajta minden geológus szeme s az erupciós 
területen váratlanul felbukkanó kvarcitok keletkezésére és korára nézve 
nincs is hiány a magyarázatokban. Ezt az érdekes kvarcit-előfordulást 
(közel lévén Selmechez) magam is sokszor megnéztem minden oldalról s 
megfigyeléseimet röviden a következőkben foglalom össze.

A  Hecklstein kvarcit ja három nagyobb tömegben foglal helyet ép
pen a piroxénes andezit és a biotitos-amfibolos andezit határán a Firikova 
tanyától fel a Térén tanyáig, illetőleg a vereskúti hágóig keletészakkelet- 
nyugatdélnyugati csapással. Az alsó tanyánál, valamint a felső tanya 
mellett épült kőzúzónál jól fel van tárva. A  kvarcit zöme pados szem
csés perm kvarcit, mely 21h irányban dől 40° alatt. Kőzettani habitusa 
a kisbánya— szklenói permkvarcitokhoz utalja. Ezt a felfogást támo
gatja SzABÓ-nak az az érve, hogy a fekvőben kvarcitpala és kovásodott 
agyagpala észlelhető. A  Heckl steinnak ezt a régi törzsét, Szabó szavaival 
élve. eredeti helyéről és környezetéből dinamikai erő szakíthatta el. A  
Kis-Sobó-hegy túlsó oldalán, a györgylátói völgyben valóban ott fekszik 
a kvarcit sztratigrafiai fedője: a werfeni pala és a triász mész és dolomit.

A  Hecklstein permi kvarcit törzsét azonban csapás irányával ferde 
szög alatt három telér is harántolja, ú. m. a Spitalertől elszakadt Hirsch-
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grund, a Bieber és a Teréztelér. Egészen természetes tehát, hogy ezek 
mentén „utólagosan is történt az eredeti kvarcitba kovasavas infiltratio, 
mely ezt helyenkint kalcedonszerűvé, sőt itt-ott telérkvarcit kinézésűvé 
tette . . . s a likacsok falát másodlagos kvarcitkristályokkal vonta be‘\ 
amint azt már S zabó  idézett szavai is találóan jellemzik.

Gondos körüljárással meglelhetjük a fiatal (miocén— pliocén) kvar- 
cit fentebb említett féleségeit: a metaszomatikust, amely a biotitos-amfi- 
bolos andezit rovására keletkezett, a fehér kvarcitot, mely a hasadékot 
tölti ki és a tócsákból kivált hidrokvarcitot.

A  biotitos-amfibolos andezit elkovásodását a telérek mentén, íok- 
ról-fokra lehet követni, amint azt Selmec más helyein B öck h  igen szépen 
kimutatta. A  biotitos-amfibolos andezit a telérhasadék közelében kilugzó- 
dik, zöldkövesedik, még közelebb a kovasav tolja ki a kőzet eredeti ás
ványalkatrészeit s végül csak a biotit hatszögletű hézagai vagy amfibol 
oblongumos helyei árulják el, hogy az andezitből metaszomatikusan átvál
tozott kvarcittal van dolgunk.

Magukban a telérhasadékokban telérkvarcit van a felszínen is. A  
sok bányászati kutatás természetesen erre irányult a múltban s ezt tár
ják fel napjainkban is.

A  hidrokvarcitban az Illésről jól ismert vízi növények szárait lel
tem meg. (Nagy szikla darabokat vitetett V a d a s  ezekből a növény szára
kat tartalmazó hidrokvarcitokból az Erdészeti Kísérleti Központ alpi- 
naeum dombjához.)

A ls ó  tr iá sz .

(Alpesi tarka homokkő —. wer feni rétegek = . szittya emelet.)

Jól rétegzett vörös, olykor lilás, csillámos palák, és zöldes szürke, 
kevésbbé csillámos agyagos palák, sárgás márgapalák és márgás, lemezes 
meszek képviselik területünkön a tipusos kifejlődésű werfeni rétegeket. 
A  mésztartalom felfelé egyre jobban nő. A  palákon ripplmark és hiero
glifás szerkezet mutatkozik.

A  kisbányai (bankai) Szálláshegy eléggé bőven tartalmaz kövülete
ket, amelyekről B or n1) már 1774-ben említést tesz. Ezen a nyomon B ett- 
d a n t 1 2) is kereste 1818-ban, de csak PETTKÓ-nak sikerült újból meglelnie,

1) Bo r n : Briefe über mineralogische Gegenstände auf einer Reise durch das 
Temeser Banat. Siebenbürgen. Ober- und Nieder-Ungarn. Frankfurt u. Leipzig, 1774.
p. 181

2) Be u d a n t : Voyage mineralogique et. gcologique en TTongrie pendant FAnnée 
1818. Paris. 1822.
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aki gyűjtését 1850-ben a bécsi földtani intézetbe küldte volt meghatározás 
végett. Hauer1) a legnagyobb részben összenyomott kövületek (kőmag
vak) közül két fajt: a Naticella (Naliria) costata M ü n s t . sp. és a Myacites 
(Anoplophora) fassaénsis W issm. fajokat biztosán megtudta határozni s 
ezen az alapon a Szálláshegy kövületes kőzeteit az Alpok tarka homok
köveivel párhuzamosította.

,,Pettkó’s Entdeckung erscheint umso interessanter —  írja Hauer 
—  wenn man bedeutet, dass in dem Gebiete der Karpaten die in den 
Alpen so mächtig entwickelte Triasformation bisher überhaupt noch nicht 
nachgewiesen worden war.“ (i. m. p. 19.)

Ezen felfedezés után a bécsi földtani intézet geológusai: Stub, 
Stäche és mások az Északnyugati Felföld több helyén mutatták ki a 
werfeni rétegeket a hatvanas években.

,,Die Erforschung der Karpatischen Trias begann mit dem Nach
weise der so wichtigen Leithorizontes der werfener Schiefer bei Schem- 
nitz durch J. v. Pettko und F. v. Hauer“ szegzi le Uhxig a Bau und 
Bild der Karpaten c. kiváló monográfiájában, (i. m. p. 672.)

íme a legilletékesebbek elismerő szavai örökítették meg a szállás- 
hegyi werfeni rétegek nagy fontosságát.

Abban a reményben, hogy ez a fontos szerep, melyet a Szálláshegy 
werfeni rétegei a bécsi földtani intézet átnézetes kárpáti felvételeinél ját
szottak a hatvanas években, fel lesz éleszthető a m. kir. földtani intézet 
által megindított új kárpáti felvételekben is, sokszor felkerestem a wer
feni rétegeknek ezt a fontos lelőhelyét és főleg Sándor fiam segítségével 
gazdag anyagot szedtem össze.

A  gyűjtött kövületekből a. m. kir. Földtani Intézet múzeumában, 
ahol dr. Lóczy Lajos igazgató úr szíves készséggel bocsátotta rendelkezé
semre összehasonlításul a balatonvidéki werfeni rétegek kövületeit, a kö
vetkező fajokat sikerült meghatároznom:

Gennileia polydonta Credn. műt. palaeotriadica Frech 
„ incurvata Leps.

Pseudomonotis (Prospondylus) squamosa Frech 
Pecten csopakensis Frech 
Myophoria laevigata Goldf.

praeorbicularis Bittner 
„ costata Z enk  sp.

Anoplophora, (Myacites) fassaénsis W issm. sp.
Anoplophora (Myacites) fassaénsis műt. Bittneri Frech *)

*) H a u er  : Bunter Sandstein bei Schemnitz. Berichte über die Mitteilungen 
von Freunden der Natru Wissenschaften in Wien 1851. p. 19.
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Turbo rectecostatus Hauer 
Natiria cost at a Münst. sp.

„ semicostata Leus. sp.
,, subtilistriata Frech var. globulina Frech

Tivolit es cassianus Qu. sp.

Ha figyelembe vesszük, hogy edcligelé minden szerző csak a Hauer- 
■ tői meghatározott két fajt, t. i. a Natiria (Naticella) costata és a Anop- 
lophora (Myacites) fassaensis specieseket idézte, a felsorolt kövületjegy
zék meglepően gazdagnak mondható.

A z eddig meghatározott fajok az alsó-triász felső szintjére, Richt
hofen campili rétegeire utalnak és pedig, Frech-Lóczy balatoni beosztása 
szerint a közép-campili emelet Tivolit es vidéki cassianus, Natiria costata, 
Turbo rectecostatus zónájára.

A  faunula paleontológiái leírását és más vidékek faunájával való 
részletesebb összehasonlítását későbbre halasztóm. De nem mulaszthatom 
el, hogy már most reá ne mutassak a következőkre. Lóczy ,,A Balaton kör
nyékének geológiája“ c. korszakos monográfiájában azt írja, hogy a ,,wer- 
feni rétegeknek legközelebbi felbukkanásai messzi északkeleten a gömöri 
és zólyomi hegységekben vannak. E legközelebbi helyeken azonban a 
weríeni rétegek távolról sincsenek olyan jól és olyan típusosán kifejlődve, 
mint a Balatoh-Felvidéken, melynek alsó-triászkorú rétegei csak Dél- 
Tirolban, az ú. n. alpesi Etsch-öbölben bírnak hasonmásaikkal.“ 1)

Azt hiszem, hogy az Északnyugati Felvidékről ezt a véleményt 
erősen megfogja javítani az új felvétel. Á  selmecvidéki Szálláshegy wer- 
feni rétegeinek itt felsorolt faunája például a Balaton Felvidék campili ré
tegeinek a faunájával is felveheti a versenyt. A  gömöri hegységnek azt a 
részét meg, amelyet a Földtani Intézet régebbi megbízásából volt alkal
mam megismerni, a werfeni rétegek kifejlődése szempontjából szintén 
össze merném vetni a Balaton Felvidékkel. A  Bodva— Tornaköz környé
kének földtani viszonyait tárgyaló 1907. évi jelentésemben2) az alapkon
glomerátumtól kezdve az alsó-triászkorszakú werfeni rétegeknek olyan 
változatos kőzetsorozatát említettem meg, mely a részletes feldolgozás 
során méltónak bizonyulna a Balaton Felvidékhez s érdekes összehasonlí
tásra adna alkalmat nemcsak az alpesi Etsch-öböl típusos werfeni réte
geivel, hanem a Ivarawankok— Juli-Alpok alsó-triászkorszakú meszes fá- 
ciesével is. A z általam ott már 1907-ben elkülönített seisi és campili eme- *)

*) lóczi L óczy L a j o s : A Balaton környékének geológiája és morfológiája. A 
Balaton Tud. Tanúim. Eredményei. I k.. I. r.. 1. sz. Bpest. 1913. p. 43-

2) Dr. V it á l is  Is t v á n  : A Bodva— Tornaköz környékének földtani viszonyai 
A m. kir. Földt. Int. Évi Jelentése 1907-ről. Bpest, 1907- p. 50.
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let kövületekben is eléggé gazdag: a seisi rétegekben szép megtartású 
Pseudomonotis (Claraia) Clarai, Anoplophora fassaénsis, Myophoria lae
vigata gyűjthető, a campili rétegekben pedig Gervilleiák, Pseiidornonoti- 
sok, Myophorák, Pectenek, Turbo rectecostatus, Natiria cos tata, Dinarites, 
Tirolites stb. fordulnak elő.

Érdekes volna a Déli-Alpok analógiájára kinyomozni a weríeni 
rétegeknek azt a redukcióját, amelyet az Északnyugati Felföldön már is 
lehet sejteni az irodalmi adatok alapján. Gömörben, mint láttuk, teljes 
alsó-triászkorszakú sorozat van: alapkonglomerátum, seisi, campili réte
gek s ez utóbbi felső része meszes fáciesben. Pozsony vármegyében: a 
Kis-Kárpátokban V e t t e r s ,1) Selmecbánya vidéken H a u e r , Zólyomban: 
Besztercebánya— Pónik— Zólyomlipcse közt S t u r ,2) Liptóban Mahezsina 
mellett St ä c h e 3) mindenütt csak a campili emelet kövületeit említik: 
Myophoria costata, Anoplophora fassaénsis, Natiria costata, Dinarites 
Muchianus fajokat; az Északnyugati Kárpátokban pedig a Földtani Inté
zet most folyó felvételei szerint nincs meg már az alsó-triász (1. Föld
tani Intézet Évi Jelentésében 1914-ről S c h r é t e r , ifj. L ó c zy , K u l c s á r , 
F e r e Aczi jelentéseit).

A  metamorfpalákban megfigyelt régi gyűrődések és ráncolódások 
weríeni rétegeinkben is megvannak. Ezt a Szálláshegyről gyűjtött dara
bok illusztrálhatják. A z új tektonikai elmozdulásokban, amelyek terü
letünket feldarabolták s irtat nyitottak erupciós kőzeteink anyagának a 
kitódulására, szintén részt vettek a werfeni rétegek is. A  mélybe süppedt 
rögeiket nem egyszer tárta fel a bányaművelés olyan helyen, ahol a fel
színen nyomuk sincs.

A z erupciós kőzetek egykor izzón cseppfolyós anyagának és ás
ványképzőiknek a werfeni rétegekre gyakorolt kontaktmetamorfizáló ha
tása legszembetűnőbb Kisbánya— JBélabánya között, a györgytárói völgy

ében levő kicsiny werfeni rétegfoszlányon, ahol diorit és biotitos-amfibolos 
andezit egymás után jövő kontakthatására típusos szaruszirtté vált a 
werfeni pala. *)

*) Beck  und V e t t e r s : Zur Geologie der Kleinen Karpaten. Beitr. z. Pal. u. 
Geol. Oesterreich-Ungarns etc. Bd. XVI. 1904.

2) St u r : Berichte über die Geol. Aufnahme im oberen Waag- und Gran-Tale. 
Jahrb. d. k. k. Geol. Reiclisanst. XVIII. Bd. 1868. p. 355.

3) St ä c h e : Umgebungen von Geib und Pribilina. Verhandl. d. k. k. Geol. 
R.-A. Jahrg. 1867. p. 266.

Lásd még F o e t t e r l e  cikkét u. o. p. 263 és S t u r  közleményét u. o. p. 265.
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A  tr iá sz  m e s z e s -d o lo m ito s  fá c ie se ,

A  permkvarcit vagy a werfeni rétegek felett Szklenó-fürdő— Kis- 
bánya között a magasabb triász meszes-dolomitos íáciesben vau kikép
ződve. Szklenó-ftirdőnél a testes Bukovec-hegyen a legszélesebb ez az öv, 
onnan a Handerlova-völgy mentén elkeskenyedő pásztában húzódik Kis- 
bánya felé, a Szálláshegyig. A  Szálláshegytől délkeletre, mintegy közé
pen Kisbánya— Bélabánya között, a györgytárói völgyben is felbukkan 
szigetként. Ugyanott a Nándor-táróban is meglelték olyan helyen, ahol a 
felszinen semmi nyoma.

Pettkó, Uhlig általában a kagylós meszet, Lipold közelebbről 
guttensteini mész aequivalenseit sejtette benne, A ndrian a rhaetiumot sem 
tartotta kizártnak. Szabó pedig egy Megalodus-ra valló körrajz alapján 
valóban rhaetiuminak volt hajlandó venni, de kiemelte, hogy kövületek 
hiányában ezeknek a kőzeteknek a helye a triászon belül nem jelölhető 
meg közelebbről.

A  szklenói kövületek, a települési viszonyok és a kőzetanalógia alap
ján az alábbi sorokban megkísérlem a triász meszes-dolomitos fáciesének 
kormeghatározását, illetőleg közelebbi sztratigrafiai taglalását. 1

1. Anisusi emelet.

A  Szálláshegy weríeni rétegeire sötétes kékesszürke gumós-breccsás 
dolomit települ. A  szemek dolomitból állanak, sötétkékesszürkék, a sűrű 
hálózat világosabb színű mész. Feljebb még sötétebb kékesszürke dolo
mit következik, finom szemű, szemcsés szövettel, vékony kalcitér-háló- 
zattal, több helyen kovasavas részletekkel. Legfelül, a Szálláshegy tete
jén a sötétkékesszürke dolomit még apróbb szemű, egészen tömött.

Mindössze egy, közelebbről meg nem határozható gastropoda- váz
töredéket leltem eddig ebben a dolomitban.

Települése és kőzettani habitusa alapján, a középső-triász anisusi 
emeletét, az alpesi mendola-dolomit fáciesét képviselheti ez a kőzet, 
amelyre még leginkább illik a ,,guttensteini“ megjelölés.

Hozzánk legközelebb, a jobban tanulmányozott Kis-Kárpátokban, 
illetőleg Fehér-hegységben van hasonló településű és színezetű kőzet, t. i. 
a racksthurni mészkő, amelyet Vetters, ugyancsak a werfeni rétegekre 
való település alapján szintén az anisusi emeletbe vett, mint a gutten
steini mész aequivalensét. Ezt a nyáron, a Morva-mezőn lévén elfoglalva 
a földi olaj kutatásával, én is megnézhettem: savval erősen pezsgő mészkő, 
a mi dolomitunknál is jóval sötétebb.
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A  Szálláshegy csúcsán asztal, egész kunyhó nagyságú tömzsökre 
válva áll szálban ez a dolomit az atmoszferiális hatás egyenetlen mű
ködését jelezve. A  tömzsöket az elkvarcosodás óvta meg, amelyet, tekintve, 
hogy a Höfer telér közel halad, posztvulkánikus kovasavas vizekre lehet 
talán visszavezetni. A  csúcs dolomittömzsein a geizir működés jeleit is 
felismerni véltem.

A  Szálláshegy keleti oldalán fehéres mészkő is fellép, mely talán a 
Havrana-Skala meszét képviseli, feltűnők ebben is a sötét és fehér kova- 
savas kiválások.

2 . Ladiniai emelet.

A  Szklenó-fürdő mellett kiemelkedő testes Bukovec-hegy déli aljá
ban, a mészégető kemencék hatalmas kőfejtőjében, a már leírt kvarcitok 
fedőjében sötét szürkéskék, apró szemcsés, egészen tömött meszes dolomit 
van feltárva, amelyet kalciterek oly sűrűn járnak át, hogy mészégetésre 
is alkalmas. Három évvel ezelőtt nagyobb lencsét nyitottak meg benne, 
amely szinte tömve van ^asíro^oda-maradványokkal. Minthogy a csiga
házat helyettesítő másodlagos, fehéres mész, színével elüt az eredeti dolo
mit sötét alapjától, tanítványaim és Sándor fiam segítségével elég nagy 
számban került össze a gastropoda-anyag. Néha a csiga-járatok kamrái 
is másodlagos mésszel vannak kitöltve (különösen a spirában), máskor a 
járatok kamrái üresek (a kioldott dolomitot nem töltötte ki mész) s a ház 
helyét kalcitkristályok halmaza helyettesíti. Azok a példányok, amelyek
nél a járatokban az eredeti sötét dolomit-töltelék megmaradt, jobb meg
tartású kőmagvak alakjában kerülnek ki.

A  gastropodák túlnyomó része a Stoppani-féle „ Chemnitziák‘1 
alakkörébe tartozik. Nagy, egész arasznyi nagyságú formák vannak köz
tük. Hazánk triászüledékeire nézve egészen új fauna ez. Minthogy a Föld
tani Intézetben sem volt összehasonlító anyag, pusztán az irodalom alap
ján kíséreltem meg a meghatározást, főleg K it tl  kitűnő munkáira és 
Tommasi legújabb értekezésére támaszkodva.

A  Déli-Alpok esinói mesze, marmolata és schlerndolomitja, meg a 
Roncobello melletti Grhegna lumasellás meszei. az Északi Alpokban 
pedig a wettersteini mész és dolomit tartalmaz ilyen faunát; mindezek az 
alpesi triász ladiniai emeletének a mész és dolomit fáciesei lévén, a szkle- 
nói Bukovec déli alján feltárt meszes dolomitot is a ladiniai emelet meszes- 
dolomitos fáciesének kell tekintenünk gastropodái alapján.

A  gastropodák többé-kevésbbé hiányos kőmagvak lévén, természe
tesen biztos meghatározásról nem lehet szó. Több-kevesebb pontossággal 
eddig a következő nemek és fajok voltak felismerhetők:
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Turbo sp.
Loxonenia Neptunis K ittl 
Oonia incrassata K ittl 
Omphaloptycha princeps Stopp, sp.
Undidaria (Toxoconcha) Brochii (Stopp.) K ittl 
Coelostylina irritata K ittl

„ (Gradiella) Haueri (Stopp.) K ittl 
Stoppani értelmében vett triászkorszakú Chemnitziák nincsenek 

még hazánkból részletesebben tanulmányozva. Irodalmi adatok alapján, 
úgy látszik, a Bihar-Kodru-hegységben Yaskóh— Kimp környékén van
nak ilyen esinói típusú ,,Chemnitziák“ a ladiniai emelethez tartózható 
dolomitokban.

Területünkhöz közelebb két hely érdemel különös figyelmet és pedig 
a Buda— Kovácsi-hegység és a Fehér-hegység.

A  Buda— Kovácsi-hegységben azokat a dolomitszirteket, amelyeket 
H ofmann K ároly1) ismertetett meg, kifejlődés és kor tekintetében a 
szklenói dolomithoz nagyon közel állónak, még ugyancsak a ladiniai eme
lethez tartozónak vélem. Különösen a Csíki-hegyekben levő dolomit állhat 
korban közel (ha talán kissé magasabban is), minthogy H ofmann Diplo- 
pora (— Dactylopora) annulata-t említ onnan; a Diplora annulata pedig 
a Dinaridákban a Marmolata mész és a Schlerndoloimit, az Északi Mészkő- 
Alpokban pedig a wettersteini mész és dolomit jellemző formája. Még ha 
figyelemre méltatjuk is Pia 2) azon megjegyzését, hogy ,,diese Angabe 
dürfte wohl auf einem Irrtum beruhen“ , H ofmann- ̂ ak más adatai is a 
wetterstein facies jelenlétére utalnak, így a Sashegyre vonatkozók. A  Sas- 
hegy dolomit-szirtjeire néhai József főherceg szerencsés kövületleletei 
irányították a 70-es évek geológusainak a figyelmét. A  Sashegy északi 
részén, a Wéber-féle nyaraló felett, a dolomitban H ofmann Chemnitzia, 
(Ompíialoptycha) Bosthorni HöRN.-t ,,a déli Alpok Esino-meszében elő
forduló zárványnak igen jellemző példányát“ lelte a Loxonenia Ilaueri 
sp.-szel. a Megalodus triqueter igen kicsiny példányával, továbbá Konnin- 
ckinát s más brachiopodákat, meg egy Trachyceras-rz emlékeztető ammo
nites! szóval olyan formákat, amelyek a wettersteini mész és dolomit 
felső részében, a Trachyceras O on zónájában fordulnak elő.

A  Kiskárpátokban, illetőleg a Fehérhegységben Stur már 1860- 
ban említ Nádasfő közeléből, a mészkőfejtőbői Chemnitzia-metszeteket és

1) Dr. H oFm ann  K á r o l y : A buda-kovácsi hegység földtani viszonyai A m. 
kir. Földtani Intézet Évkönyve. Pest. 1871. I. k. 202. s köv. 1. (Fődolomit e. szakasz.)

2) P i a : Neue Studien über die triadischen Siphoneae verticillatae. Beitr z. 
Pal. Österreich-Ungarns etc. Bd. XXV. p. 60.
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korállokat. (i. m. 63. 1.) Ő azonban ezeket a meszeket sokkal fiatalabbak
nak vélte. G ítmbee1) e „koráll“ -okban algát: a Gyroporella (Diplopora) 
aqeualis G ü m b . =  Teutloporella herculea P i a  nevű fajt ismerte fel, mely 
úgy a Marmolata- mint a Wetterstein-mészben otthonos. V etters azután 
ezen az alapon a Fehérhegységben a Detrekőszentpéter— Szomolány közt 
emelkedő Wetterling-hegy mészkövét a wettersteini mésszel párhuzamo- 
sította, amit ifj. L óczy  is megerősített a fedő, carditás-rétegek segítségé
vel, illetőleg felismerésükkel.1 2)

A  nyáron a Morvamező keleti szélén lévén elfoglalva a földi olaj 
geológiai kutatásával, a Morvamező keleti peremét tanulmányozva Ná
dasfő közelében, a S tub, és V etters  által is említett hegyen, a Vajarska- 
halom alján elég bőven leltem „Chemnitzia“ -kát. Ennek a leletnek nem
csak azért örvendek, mert megerősíthetem S tür  meghatározását, melyet 
V e t ter s  kétségbe vont (i. m. p. 65.), hanem, mert az ott lelt gastropodák 
ugyancsak az esinoi alakokból valók: Omphaloptycha— Toxonema (Un- 
dularia) sp.-ek az uralkodók, de egyesek a Promathildia nemre is utalnak.

3. Fődolom it.

Egyelőre ezzel a jelzővel látom el a meszes-dolomitos fácies fő
tömegét. A  település alapján csak annyit mondhatunk, hogy Szklenón a 
gastropodás lencsét fedi. S zabó  Vihnye környékén, a Hodruska-völgy tá
ján, a dolomithegytetőn egy Megalodus körrajzára emlékeztető marad
ványt lelt (i. m. 95Í 1.). Remélem, hogy, ha Vihnye környékét is bejárom, 
többet mondhatok.

A  triász meszes-dolomitos fáciese több helyen ki volt téve erupciós 
kőzeteink kontaktmetamorf hatásának. A  Bukovec déi oldalán, a dolomit
testen áttörő piroxén-andezit dejk egyik fő geológiai nevezetessége terü
letünknek. Ezt részletesen leírta már S z a b ó . Ott azonban feltűnő csekély a 
kontakthatás. Annál szembeszökőbb a györgytárói völgyben. Itt piroxé- 
nes andezit, diorit és biotitos-amfibolos andezit fog körül egy 0 5 km2 fel
színi kiterjedésű dolomitrögöt. A z  érintkezésen öregszemű kristályos 
szemcsés kontaktmaradványt látni. Még erősebben átkristályosodott a 
Nándor-táróban feltárt dolomit és mészkő rög, amelyben az agalmatolitot 
és a diaszpórt lelték.

1) Gü m b e l : Die sogenannten Nulliporen. II Teil. Die Nulliporen des Tierrei
ches. Abhandl. d. math -phys. Kl. d. königl. bayer. Akad. d. Wiss. II. Bd. 1 Abt. p. 229.

2) Ifj. dr L óczy La j o s : A z Északnyugati Kárpátok Vágujhely— ószombat—  
Jablánc között fekvő vidékeinek geológiai viszonyai. A  m. kir. Földt Int. 1914. Évi 
Jelentése 147. 1

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 16
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A  meszek és dolomitok az erupciót kísérő és követő kovasavas vizek 
hatásának is sok helyen ki voltak téve. A  meszek és dolomitok elkvarco- 
sodása helyenként oly intenzív, hogy Pettkó a szálláshegyi tanya ha
talmas permkvaréitját is szilifikáit triászmésznek vélte. Az elkvarcosodott 
részek bordákként emelkednek ki helyenként a mészkő és dolomit testé
ből, jobban tudván ellentállani az atmoszferiális pusztító hatásnak. 
Szabó a Bukovec dolomitjából kvarctelért ismertetett. Vékonyabb kvarcos 
erek sok helyen fordulnak elő. A  dolomitot átjáró hasadékok még gyak
rabban vannak kitöltve kalcittal. A  Bukovecen, a györgytárói dolomit 
vastagabb hasadékaiban szép kalcitkristályok: romboederek, skalenoede- 
rek lelhetők.

A  csapadékvíz eróziós hatása több helyen vájt ki kisebb-nagyobb 
odúkat. A  györgytárói dolomitban egy ilyen odúban szépen látni a 
cseppkőképződést is.

A  dolomitpor képződése helyenként észlelhető. A  Nandor-táróban 
tiszta dolomitport kaptak, mely régebben a szikvíz-gyártásnál is alkal
mazást talált.

E o c é n .

A  triász után területünk hosszú ideig szárazföld lehetett, minthogy 
jura- és kréta-korszakú üledéknek nyoma sincsen. Csak az eocén idejében 
jutott be északról az eocén-tenger, amelynek meszes kötőanyagú alapkon
glomerátumai a szklenói völgyből a Handerlova-völgyön egészen a Szál
láshegyi majorig felhúzódnak. Tovább délkeletre Kisbánya és Bélabánya 
között, mintegy középen, a györgytárói völgyben van parányi marad
ványa ennek az alapkonglomerátumnak.

A  szálláshegyi tanyánál jól látni, hogy diszkordánsan települ a 
triász dolomitra. Alkotásában főleg a triász és mészdolomit vesznek részt, 
de van benne szemcsés kvarcit (arkoza) és werfeni pala is szép számmal. 
Csak eruptívum nincs benne. Minthogy Vihnyén a nummuliteses meszes 
homokkővel függ össze, PETTKÓ-t követve, az eocénhez vehetjük. A  
györgytárói völgyben sokszor és nagy türelemmel keresgéltünk benne 
Sándor fiammal kövületeket, de csak Ostrea-cserepeket leltem ott egy 
Ízben.

Miocén.

A  györgytárói völgy eocén alapkonglomerátumának a fedőjében pi
ciny kavicspadot figyeltem meg, amelyet a felső mediterránhoz tartozónak 
vélek, minthogy több helyen, pl. a Kálvária-hegy nyugati tövében a sei-
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meci vasúti állomástól keletre, az első bevágásban azt észleltem, bogy a 
felső-mediterrán-korszakú biotitos-amfibolos andezit tufájában előforduló 
szenes palával kavicsréteg kapcsolatos.

Felső-mediterrán-korszakú szenes palánk előfordulását már előző 
jelentésemben megismertettem. A  már felsorolt helyek (Ferenc József- 
akna, Templomberendezési vállalat telke, Miksa-akna, Vöröskúti felső-tó) 
a fő kibúvási pontjai, de a most ismertetett területen is előtűnik, pl. Sel
mecbánya— Kisbánya között a Nagysobó-hegy nyugati oldalán, a Ross- 
grundi-tó déli csücskén. Mindenütt a piroxénes és a biotitos-amfibolos 
andezit határán mutatkozik.

A  selmeci templomberendezési vállalat telkén a szenes palát vezető 
rétegben kovasavas pala is bőven részt vesz, jeléül annak, hogy fiatal 
kovasavas kőzeteink már ekkor kezdtek képződni. A  kovasavas források 
lerakódásai azonban valószínűleg a pliocénbe s talán a pleisztocénbe is 
folytatódtak. Ezekről különben már az idős kvarcitokkal kapcsolatban 
megemlékeztem.

*

Területünkön megvannak mindazok az erupciós kőzetek, amelyek 
Selmecbánya vidékén általában ismeretesek. Dr. B öck h  H ugó már 1901- 
ben modern vizsgálati módszerekkel s oly mesterkézzel állapította meg 
erupciós kőzeteink petrográfiai karakterét és korviszonyát, hogy tulajdon
képpen csak e kőzetek térképezése fejezendő be. Saját megfigyeléseimet 
az összefoglaló munkában adom majd közre.
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