
13. Jegyzetek a vaskő-dognácskai kontakt-vonulatról.

Dr. Liffa AuRÉL-tól.

Az 1910. évi részletes geológiai felvétel alkalmával feladatom tárgya 
.a krassószörény-megyei, nevezetesen a Vaskőnél kezdődő s tőle DNy-ra 
húzódó kontakt képződmények s az ezekkel kapcsolatos érc-előfordulás 
tanulmányozása volt. Mivel azonban ennek részletes megismerésére a ren
delkezésemre álló idő nem volt elegendő, munkám csak Vaskőre s közvetlen 
környékére szorítkozott. Erre vonatkozó megfigyeléseim eredményét a kö
vetkezőkben foglalom egybe.

Területünk kontakt képződményei a már eddig rendelkezésünkre 
álló nagyszámú vizsgálatok szerint1) a Dognácskától északra húzódó —  s 
az Aranyos hegységben oly nagy felszini kiterjedésben kifejlődött —  
granodioritokhoz (bánátitokhoz) vannak kötve. E granodioritok kisebb- 
nagyobb mértékben összefüggő erupciós vonulatot alkotnak, mely a csil
lámpalákra mintegy 20 km hosszúságban és 1000 m maximális széles
ségben települő, ÉK— DNy-i csapásirányú tithon mészkő-vonulatot épp 
Vaskő s Dognácska táján töri át, alkalmat adván ez által egyfelől -külön
féle szilikát-szirtek, másfelől pedig a kristályos mész keletkezésére.

Az erupciós kőzet fellépési formája H a l a v á t s  vizsgálatai szerint1 2) 
egy nagy kiterjedésű, a felszin alatt megmerevedett és csupán az eróziótól 
a felszinre került lakkolitnak felel meg. Főzömét a Németbogsántól É-ra 
fekvő Aranyos-hegység alkotja, ahol lepényszerűen terül szét. Dél felé 
haladva azonban az erupciós vonulat mindinkább szűkebb térre szorúl, 
úgy, hogy Vaskő és Dognácska táján a lakkolitnak már csak csatorna 
jellegét viseli magán.

Hogy ez az erupciós kőzet a vaskő-dognácskai vonulaton a föld 
mélyében egymással összefügg, azt beigazolják a vaskő-dognácskai bánya

1) V. ö. R o z l o z s n i k  P .: „Adatok Krassó-Szörény megye banatitjainak ponto
sabb petrográfiai és kémiai ismeretéhez" (A m. kir. Földtani Int. Évkönyve XVI. köt. 
4. fűz.) c. munkájának irodalmát.

2) H a l a v á t s  Gy . : Az Aranyos-hegység ÉK-i része (A m. kir. Földtani Intézet 
évi jelentése 1890.) p. 115.



166 DR. LIF FA  AURÉL (2)

műveletek, ahol azt több ponton megütötték és feltárták (Reichenstein, 
Terézia, Ursonje). Arra nézve azonban, hogy az eruptiv-tömeg a kitörési 
vonulat egész kiterjedésében összefügg-e egymással a föld mélyében, ed
dig még semmi adat se áll rendelkezésünkre. E helyett azonban általáno
san tapasztalható, hogy az erupciós kőzet a mellékkőzeten keresztül majd
nem közel függélyes irányban hatol át —  így a Terézia, Reichenstein 
stb. több feltárásában —  ami arra enged következtetni, hogy itt az erup
ciós kőzet hasadékok mentén feltört kitöltéseket alkot, amelyek a denu- 
dáció s erózió hatása folytán kerültek a felszinre.

Igen szépen ki van fejlődve a vaskő-dognácskai vonulat mentén e 
lakkolit alakjában megjelenő erupciós kőzet telér kísérete is, amely rész
ben aschistikus, részben pedig diaschistikus válfajaival van képviselve.

Az aschistikus vagy normális összetételű telérek, apofizisek alak
jában hálózzák be a csillámpalákat. A  felszínig ugyan ritkábban jutnak 
fel, de annál nagyobb mértékben láthatók a bármely okból készült mester
séges feltárásokban. Nagy számmal vannak a vaskői iparvasút, majd a 
Reichensteinről és Danielliről Dognácskára vezető utak mentén feltárva. 
A  vaskői iparvasút feltárásában látható egyúttal, hogy nem ritkán a 
mellékkőzetnek magával ragadt rögeit —  csillámpala és mészkő dara
bokat —  is magukban foglalják kisebb nagyobb zárványok alakjában.

Mint kiválóan érdekes jelenség, külön kiemelhető, hogy az intruziv 
kőzet ezen apofizisei nemcsak a kristályos palákat hálózzák be, hanem 
— bár finomabb szemű, tömöttebb szövetű —  telérjükkel a Paulus-akna 
középszintjének még az Eleonóra nevű magnetit-tömzsébe is hatolnak.

A diaschistikus telérek aplitos karakterűek. Alárendeltebb mérték
ben lépnek fel. A  vaskő-dognácskai erupciós vonulat mentén legszebben 
a kistóvölgyi Mariahilf altárnában fordulnak elő, ahonnan kikerült gra- 
nodioritokban ujjnyi, majd tenyérnyi széles szalagokat alkotnak.

Aplitos telérkőzetek előfordulnak ezenkívül még a németbogsán- 
vaskői kocsiút kvarcos dioritjának, majd a vaskői iparvasút mentén levő 
granodioritok feltárásaiban. Nagyobb mennyiségben a granodioritok Né- 
metbogsántól északra elterülő lakkolitos tömegében lépnek fel, melyek 
egyes példányainak leírása R o z l o z s n i k  munkájából1) ismeretes.

A  kontakt jelenségek.

Vaskőnek ezidő szerint már felhagyott külfejtéseiben az erupciós 
kőzetnek kontakt viszonyai sikeres eredménynyel nem igen tanúlmányoz- 
hatók. Egyrészt, mert a felszínen megjelenő kőzet mindenütt el van *)

*) R o z l o z s n i k  P .: L. c. 162— 163., 243., 259. 1.
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mállva, másrészt mert az érccel való kontaktusának legnagyobb része 
régóta le van fejtve. Amit a tölcsérszerű külfejtések ezidőszerint elénk 
tárnak, az legfeljebb a kontakt anyag minőségére, kiterjedésére s esetleg 
az érchez való viszonyára adhat felvilágosítást.

A  nagyszámú külfejtés közül kétségtelenül a Kis-Terézia s a 
Julianna tölcsérek a legtanulságosabbak. Előbbi, mert benne az intruziv 
kőzet feltörésén kivül a kontakt anyagnak a kristályos mészhez és az 
érchez való viszonyát lehet jól felismerni, az utóbbi, mert az ércelőfordu
lásnak a mellékkőzetekhez való viszonyát tárja elénk. Egyben valamennyi 
feltárás arról tesz tanúságot, hogy a külső kontakt öv igen terjedelmes.

Exogén kontakt öv: A  kontakt anyag a vaskő-dognácskai vonulaton 
túlnyomóan gránátszirtből áll, mely a csillámpalákon települt tithon- 
mészkőből az intruziv kőzet feltörése alkalmával történt anyagfelvétel 
folytán jött létre. Az exogén kontaktot alkotja, melyben anyagja egy 
részének kiszorítása által az ércfelhalmozódás ment végbe. Színe barnás- 
sárga, helyenként vörösbe hajló. Szövete legtöbbnyire tömött, amely 
észrevehető változást csak a kristályos mész közelében vesz fel. Ilyenkor 
ugyanis szemcsés kristályos, majd a mészkő közvetlen közelében egészen 
öregszemű. Szabadon kifejlődött kristályok csak üregekben, vagy a mész
kőben találhatók. Előbbi esetben általánosan tapasztalható, hogy a (110)
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Paulus, Julianna, Lobkovitz külfejtésekben oly nagy mennyiségben lép 
fel, hogy a kontakt-öv egy jelentékeny részét alkotja. Még pedig meg
állapítható, hogy a csillámpalák és a gránátszirt között lép fel. Színe 
szürke, helyenként zöldes; a gránátszirt felé közeledve, először csak gyé
ren, majd mind sűrűbben jelentkező gránátszemeket tartalmaz, inig végül 
egész tömött gránátszirt erek járják át. Az érctömzs közelében a távolság 
csökkenésével fokozatosan nagyobb számmal hematit pikkelyek fordulnak 
elő benne. Sokszor találni tremolit darabokat, —  így a Julianna külfejté
seiben —  melyekben a sugarasan egymás mellé helyezkedett kristályegyé
nek egy részét a hematit teljesen kiszorította s oly külsőt ad a tremolit- 
nak, mintha egyes sugarait hematit cementezné össze.

Számottevő kontakt ásvány szerepével birnak még a szerpentin, a 
chlorit és alárendelt mértékben a steatit.

Az exogén kontaktból a periféria felé haladva, a gránitszirt után 
hófehér kristályos mészkő következik, mely a gránátszirt közelében durva 
kristályos szemcsés. E szövete azonban a kontakttól távolodva mindig 
finomabb, végül nagy távolságban tőle egész normális lesz.

Endogén kontakt öv: Az exogén kontaktból az intruziv kőzet felé 
közeledve, a kontakt anyagot szarukő képviseli, mely a gránátszirttel 
egyidejűleg, de mindig az eruptiv kőzet közelében fordul elő. A  gránát- 
szirttől a legtöbb helyen élesen el sem különíthető. Szürkés-zöldes színű, 
igen tömött, kemény, szilánkokban, éles hegyes csúcsokban törő kőzet ez, 
amely újabban Schafarzik  ajánlatára stomolit néven van az iroda
lomba bevezetve.

Minthogy a szaruköveket az eddig ismert vizsgálatok szerint az 
eruptiv kőzet legkülsőbb, illetőleg a mellékkőzet legbelsőbb elváltozott 
Övének tekintik, amelyben az eruptiv kőzet egyes alkatrészei néha még 
felismerhetők, azért e stomolit helyét már az endogén kontakt határán 
kell keresnünk.

Hogy esetünkben e kőzet már az endogén kontakt övéhez 
tartozik-e, azt annak mikroszkópos vizsgálata lesz hivatva eldönteni. Egye
lőre ennek hiányában Bergeat vizsgálataira kell támaszkodnunk, ki azt 
már az endogén metamorfózis termékének tekinti. Annyi már makrosz
kóposán is konstatálható, hogy a gránátszirt közelében kisebb-nagyobb 
számú gránátszemet tartalmazó szarúkő, az eruptiv kőzet felé közeledve, 
kisebb-nagyobb epidot pamatokat foglal magában, amelyek a kontaktus 
felé haladva, mind ngyobb számmal és nagyobb mértékben lépnek fel, 
mig végül a bánátit helyét teljesen az epidotból álló kontakt anyag fog
lalja el. Az endogén kontaktot tehát tulajdonképpen ezen epidot-szirt al
kotja, amelyet legszebben a Kis-Terézia külfejtésében, majd az iparvasut 
menti feltárásban, továbbá az Eleonóra, az Ignacius külfejtésekben lel
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hető meg. Ezen elősorolt helyek mindegyikéről volt alkalmam a vizsgálat 
céljaira egy-egy példányt gyűjteni.

Az endogén és exogén kontakt között B e r g e a t  mikroszkópos vizs
gálatai szerint a szarukőnek egy diopszidban igen dúsfélesége alkotja az 
átmenetet. Mintán mikroszkópos vizsgálataim még nem annyira előhala- 
dotta-k, e kérdéssel közelebbről nem foglalkozhattam.

Ehelyett azonban alkalmam volt megfigyelni, hogy a kontakt
anyag —  még pedig a gránátszirt —  helyenként (Terézia külfejtésben) 
a kristályos mészkőtől meglehetősen éles határral válik el. Ezt a jelem 
séget tektonikai eredetre vélném visszavezethetni, s okát abban keresném, 
hogy az ásványképzők meglevő repedések mentén hatoltak a mészkőbe, 
amelynek anyagát azután el változtatták, ü gy  látszik, hogy ezt a kristá
lyos mészben előforduló kisebb-nagyobb számú gránátér is igazolja.

Az eddigiekben röviden vázolt kontakt-övék vastagságát közelebb
ről szemügyre véve, megemlíthető, hogy a jobbára gránátszirtből álló 
exogén kontakt öv nehány métertől kezdve, helyenként egész 100— 150 
méterig terjed, mig az endogén kontakt-öv —  az epidot-öv vastagságából 
Ítélve —  csak alig néhány centiméterre szorítkozik.

Áttérve ezek után röviden az ércelőfordulásra, mindenekelőtt kiemel
hető, hogy a vaskő-dognácskai kontakt-vonulaton túlnyomóan magnetit 
és hematit fordúl elő, egyéb alárendelt mennyiségű érc kíséretében. Hogy 
mily genetikai összefüggés létezik a mágnesvas- és vörösvasérc között, 
azt még nem lehetett eddig közelebbről megállapítani. Ha azonban egybe
vetjük a felszinen és a felszin alatt végzett vizsgálatokat, arra az —  ha 
nem is teljes mértékben általánosítható —  eredményre jutunk, hogy a 
mágnesvasérc majdnem kizárólag a kristályos mészkő közelében szorította 
ki kisebb-nagyobb tömzsök alakjában a kontakt anyagot, vagy annak egy 
részét, mig a csíllámpalák közelében tremolit-tól kisérve, túlnyomóan a 
vörösvasérc-tömzsök helyezkednek el. Erre utalnak egyfelől a Paulus, 
Eleonóra, s Terézia külfejtései s felszin alatti feltárásai, hol a magnetit 
mindig a kristályos mészszel határos kontakt anyagban fordul elő, más
felől Julianna külfejtése s Reichenstein, hol a vörösvasérc a csillámpalák 
közelében lép fel. Julianna külfejtésében a gránátszirt után, a csillám- 
palák felé közeledve fremolitot találunk, mely fokozatosan szaporodó 
hematitot tartralmaz, mig végül azt teljesen a hematit Ámítja fel.

Az ércelőfordulás minőségét illetőleg egyelőre csak annyi jegyez
hető meg, hogy a \raskó-dognácskai Amnulaton típusos kontakt-metaso- 
matózissal van dolgunk, amely keletkezését, mint a metasomatikus ércelő
fordulások általában, itt is a karbonátoknak, s ezek között első helyen a 
mészkőnek köszöni.

Ennyiben akartam tisztán a hely színén szerzett tapasztalataimat
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egybefoglalni, megjegyezvén, hogy a részletes mikroszkópos vizsgálato
kon alapuló leirást arra az időre tartom fel magamnak, midőn az egész 
kontakt-vonulat bejárása után az összes szóba vonható jelenségekről kellő 
áttekintésem lesz.

* * *

Végül legyen szabad, hogy e helyen is hálás köszönetemnek adjak 
kifejezést V eith Béla udvari tanácsos úrnak, a szabadalmazott osztrák
magyar államvasút-társaság igazgatójának, amiért nekem közismert elő
zékenységével a bányákat hozzáférhetővé tette s felvételi munkámat hat
hatósan előmozdította. De kiváló köszönettel tartozom még H endrik 
bányaigazgató, Schellenberg R ichárd bányafelügyelő és V eszély 
József bányamérnök uraknak, kik ezirányú tanúlmányaimat személyes 
tapasztalataikkal is szivesek voltak támogatni.


