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ELŐSZÓ.

Magyarország területe a kenozoi vulkáni kőzeteknél Fogva a tudományos 

világ ügyeiméi Beu liánt (ISóő) ideje óla magára vonla; neki mint úttörőnek és 

utána több jeles búvárnak valóban sokat köszön á tudomány a Tvachitok megis- 
•letése lekiidelében. Én úgy voltam kezdettől meggyőződve, hogy egy magyar 

ludósnak a kötelessége hazája területén ezen kőzeteket a természet könyvében 

még behatóbban lapozva tanulmányozni, mert otthon lévén, inkább van arra 

hivatva, mint olyan, ki már a távolságnál Fogva is csak kevesebb időt fordíthat reá.

mei

Előbb igyekeztem mindazon helyeket felkeresni, melyek Beudant, Pettko, 
lticirrnoFEN és mások leírásában előfordulnak, és az ö Felfogásukhoz az alapot szol
gáltatták ; de ezenkívül évek múlva tetemesen több helyet jártam be s ugyan együtt 
ismereteim körét is bővítettem, úgy ki- mint belterjedőleg, minek folytán az észlelt 
tények Felszaporodó száma az első nézetet, hol kiigazította hol megszilárdította; 
a 'Fradiitok osztályozását, a régi vegyes alapot elhagyva, az azokat alkotó lényeges 

ásványokra Fektettem; kezdetben a Föld [iá tót magát vettem tekintetbe, s annak 

felismerésére még a kőzetekben is egy új módszert a lángkisérletit állapítottam 

meg, és a 'Fradiitok osztályozását ezen módon 1873-ban tettem közzé legelőször. 
Ulnna következett egy más, Felfogásom szerint tökélesbített. beosztás az ásvány- 

associatio alapján, mi azonban a Földpát szereplését épen nem ingatta meg, csak a 

közetíelismerést, ha nagyobb általánosságban is, de már a természetben a fel
vételnél tette lehetségessé. Ezen mineralogiai alapot egy konkrét eruptioi ciklus 

keretén belül összhangzásba hozva a korv iszonyok kai, beosztásomat a természetes 

rendszer szellemében alkotottnak mondom.



ELŐSZÓ.VI

A petrografiai módszerek az ö rohamos fejlődésükben az egyes Iracliil.lipusok 

megállapítását tetemesen elősegítik, de azok egymagok a kőzeloszlályozást geoló
giai szintre nem emelik.

Petrograliai tanulmányozással el van árasztva az irodalom, de a vulkáni kőze
tek beható geológiai tanulmányozása sokkal nehezebb feladat, mert itt azt, a mii 
a petrografiai vagy chemiai tanulmányozás mint közel Tájt élénkbe állít, még az ő 

geológiai szereplésében kell bemutatni korára behatására úgy acliv mint passiv 

tekintetben s ez nem is mindenütt van úgy kifejlődve vagy feltárva, hogy maga a 

vidék alkalmas volna ilyen tanulmányra. Magyarország kitűnik mint Európa egy 

vidéke sem az állal, hogy a Trachilok jelentékeny területet foglalnak el több cso
portban.*

Ezen csoportok között részletes tanulmány tárgyává lettem a Mátrába Tokaj- 
llegyalját és a Dunai Trachit-csoportot, melyekről kisebb-nagyobb közléseim meg
jelentek. A főszempont nem az volt, hogy ezen egyes vidékeket geológiai tekin
tetben leírjam, hanem hogy sok adatot szerezzek a Trachilok természetes osztá
lyozásának tanához. Ezen szempont vezérelt akkor is, midőn a külföld néhány 

nevezetes Irachilvidékén huzamosabb ideig tanulmányoztam az előfordulási viszo
nyokat, ilyenek Erancziaország közép táján Auvergue-ben a Puys-k és Monl-Dore 

tájéka, éjszaki Olaszországban Padua mellett az Euganei hegység, ilyen Szerbiának 

tanulmányozása, egyéb kisebb vidékeket nem is említve.

Utoljára hagytam Selmecel, mert itt. a viszonyok bonyolódotlabbak, de más
részt a bányászatra és nagy irodalomra is lámaszkodhalom; a sok egyebütt nyert 
adatok segítségével igyekeztem az itteni viszonyokba is behatolni és a Trachilok 

természetes rendszerét érvényre juttatni oly módon, hogy a beosztás és tájékozás 

aszerint más egyszerűbb vidéken is foganatosítható legyen. Vagy 14 éve, hogy

A főbb csoport a kővetkező hal: I. a Dunai tracIiifc.so|>orl éjszakra Buda pesttől Vácz és Eszterbe 
közölt; 2. a Mátra, mint cenlrálcsoporl Magyarország területén: 3. a Selmeci csoport Magyarország ENy 
részén; 4. a Tokaj-Eperjesi csoport E-oii ; 5. a Vihorlat-Gutlini EK-en, a llargitta-csoporl keleten és ö. az 
Erdélyi halár hegy ségi csoport Nagyág- Vlegyasza vonala és Krassómegye állal befogva. Ezen csoportok többje 
egyes kúpszerű feltörés állal annyira összefügg egymással, hogy a jelzet 1 csoportok által csak a tömeges ki
fejlődés van jelezve.

>ni

[



VIIELŐSZÓ.

Selmec geológiai tanulmányozásával foglalkozom (1877—1890); befejezettnek 

feladatomul nem érzőm, mert minden új kiránduláskor új adatot kaphatok, de be
fejezve ilyen munka nincs is soha, a természet kimeríthetetlen. Lezárom a hogy 

eddig áll, az kiindulásul szolgálhat másoknak, kik majd az adatokat vagy helyben 

hagyják vagy másítják és kibővítik; de úgy hiszem, hogy a mostani ismereteink 

egybefoglalása szövegben és térképben a jövő kutatásokra nézve épen úgy támaszt
én kihalásomra tette az irodalom az abban találtatófog szolgáltatni, mini az 

leírásokkal és (érképekkel.

Selmec környékének geológiai adatait előbb a térképen és a szelvényekben 

állapitól lám meg, melyek egy része az atlaszhoz van véve, más a szöveg közé 

beosztva, s csak azután fogtam a szövet rendezéséhez, melyben a térképek és 

szelvények magyarázata is foglaltatik. Az atlasz készült 1885—1888, a szöveg 

1888—1891 években.

A kik szívesek voltak tanulmányomban segíteni, az illető helyeken felemlítem. 
Nem mulaszthatom el általában kiemelni azon nagy szellemi támogatást, melyben 

Solmecen az igazgatóság részesített, mely nélkül a földalatti kutatás ily terjedelem
ben kivihetetlen lelt volna s e munkának egyike jellege épen ez által volt elérhető, 
hogy I. i. a szelvények a felülettől le külömböző szinteken állapíttattak meg, mit 
más Irachilvidéken, hol ily terjedelmű bányamíveletek nincsenek, foganatosítani 
nem is lehet: különösen azonban szabadjon Ősien Lajos úrnak köszönetét mondani 

igen sok tudományos szolgálatért, melyet úgy a térkép-készítésnél, mint a 

gyűjtésnél os a kirándulások vezetésénél tanúsítani az egész idő alatt meg nem 
szűnt. Ö mint bányageolog, hivatását felismerve, szakadatlanul lesz oly részletes 

kutatásokat, melyeknek nagy hasznai, úgy az értelmes bányász mint a geolog is 
veheti.

azon

Budapest, 1891 január.

Dr. Szabó József.
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BEVEZETÉS.

Selmec környékének geológiai behatóbb leírása szempontjából munkámat 
kél részre osztom : az első magában foglalja az egyes kirándulásokat, melyeken 

főleg gyűjtöttem az adatokat; a másodikban a geológiai viszonyokat petrografiai 

alapon rendszeresen tárgyalom. A szöveget követi egy atlasz Selmec környékének 

nagyobb mértékű geológiai térképével 6 lapon; ehez csatlakozik egy panorámái 
áttekintés úgy a táj, mint a kőzet-képződmények szempontjából 2 lapon; végre egy 

nagyobb átmetszel a II. József altárna vonalán, mely a kőzeteket a felületen és 

lenn az altárnán tünteti ki úgy egészben, mint néhány érdekesebb részletben.
Az atlasz magyarázata már maga megkívánván, de az egész tárgyalás alapját 

is képezvén az irodalom, azt, czélomnak megfelelő módon, szintén a bevezető 

részben ismertetem.

:■
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ATLASZ SELMEG GEOLÓGIAI LEÍRÁSÁHOZ.

A geológiai tájékozást topográfiái alap teszi világossá, ennél fogva az atlasz 
tartalmát annál inkább már itt ismertetem meg, hogy annak mint kirándulási 
kalauznak hasznát kezdetben is vehessük.

Az atlasz czímlapján van a Katonai Geográfiái Intézel állal Becsben kiadott, 
azon kisebb mértékű térkép 1 :144,000, melyet vagy húsz év elölt mini nagy hala
dást fogadtunk. Ez tájékozást nyújt nagyobb területről, mint a mekkorái a nagy 
térkép felölel, de a mely területre a szöveg többször van vonatkozással. B. Andbián 
geológiai térképe, valamint a bécsi Geológiai Intézet által közzétett geológiai fel
vételek Magyarországban mind ezen mértékű térképre vannak festve és megrende
lésre kiszolgáltalva.

A kartográfia azonban haladást tett, és az különösen Selmec vidékére is 
kiterjed. A Katonai Geográfiái Intézet kiadta már a szép térképeit 1:75000, 
melyek topográfiái alapul kiválókig használhatók.* A domborzati viszonyok sraffal 
és izohipszákkal lévén kitüntetve, a bonyodalmas vidék plasztikája szépen dombo
rodik ki. Még inkább mondhatni ezt az eredeti felvételi lapokról, melyek 1 -.25000 
mértékben Bécsben a Katonai Geográfiái Intézetben fotolipiai tübbszürüsílésbcn 
megszerezhetők.

Selmec azonban az ő ezeréves fémbányászatánál fogva pontosabb leíráshoz 
megkíván még nagyobb mértékű s olyan térképet, melyen a telérek viszonyai 
is láthatók; ilyenről gondoskodott Selmecen Péch Antal miniszteri tanácsos's 
bányászati igazgató. Megjelent 1883—1884-ben két rendbeli térkép, egy kisebb és 
egy nagyobb, mely utóbbi úgy a felvételnél mint a geológiai térkép megkészí- 
tésénél alapul vétetett.

A nagyobb térkép 6 lapon van kőnyomásban kiadva. 1"=200# vagy 1:14,400; 
a kisebb ezen 6 lapnak egyesítése egy lapban. 1" = 400°, vagy 1 :28,800.

A kisebbnek (1:28,800) czíme «A selmeci bányavidék ércztelérvonulatai» 
1883. A nagyobbnak (1:14,400) czíme «Selmeci bányavidék átnézeti térképe, a 
telérek vonulataival* 1884. Ennek az oldalain a Selmec környékén ismert vagy 
245 telér és érből a fontosabbak névszerint vannak felsorolva, úgy szintén néhány 
nevezetesebb tárna, összesen 150 számmal.

A kereskedésben igen olcsón kaphatók (lapja 50 kr.|.
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Az alapot a kataszteri {'elvételek szolgáltatták, melyeknek mértéke 1" = 40°, 
vagy I : 2880, de a melyeken a domborzati viszonyok kitüntetve nincsenek; ezeket 
a m. kir. bányamérnöki hivatal Szélaknán Gretzmacher Gyula bányatanácsos, 
akkoron in. kir. bányamérnök vezetése mellett Tribus Antal és Tirscher József 
bányamérnökök közreműködésével theodolit mérésekkel, három évig folytatott 
nyári munka eredménye gyanánt vezették a kataszteri térképekre, melyeken a 
gassági görbék 5 m. függélyes távnak felelnek meg s ezekről a redukált nagyobb és 
kisebb kőnyomatú példányokra átvitték oly módon, hogy amott a magassági gör
bék függélyes különbsége 20, emitt 50 m.; sraffok nincsenek alkalmazva.

Állandósított szintponlok hálózata van felállítva, s az ezeret meghaladja a 
bányamérnöki hivatalban Gretzmacher által megállapított kótajegyzőkönyvbenazon 
pontok száma, melyek szintmagassága gondosan tett mérések alapján van fel
jegyezve. Kiinduló pontul szolgált a vaspálya, melynek magasságát a vasúti mér
nökkar közvetlenül véghezvitt szintezések által kapcsolatba hozta Fiúménál a ten
ger zérus pontjával. A környék legmagasabb csúcsa a Szitna Gretzmacher szerint 
1007-413 méter. A táborkari legújabb térképen (1 :25000) 1011 méter.

Selmec bányavidékének térképe 5négyszög osztrák mértföldet tesz ki; abból 
az ÉNy saroknál egészen szabálytalan határvonallal vagy 2/= Barsmegyébe, a DK 
sarok felé vagy % Hontmegye területébe esik. Maguk a fővölgyek, hodrusi, vihnyei 
és szklenoi is mutatják a megyei határ ezen szabálytalanságát, a mennyiben azok 
alsóbb része Barshoz, a felsőbb Honihoz tartozik. Selmec Hontmegye legészakibb 
kiszögelésében foglal helyet.

Ezen térképen Selmec község határa a terület közepén van, de környezetébe 
esik nem kevesebb mint 30 szomszéd község, melyek nagyobbrészt Hont s csak 
kisebbrészt Bars megyéhez tartoznak. Ezek a szomszéd községek az északkeleti sar
kon kezdve: Bélabánya (most már egyesülve Selmeccel), Kozelnik, Tepla-Zsakil, 
Mocsár; keleten: Kolpach; délkeleten: Szt.-Antal, Zsibritó; délen: Ilia, Prencs- 
falu, Szitna-Stefultó, Pjerg, Pocsuvadlo, Gyükés; délnyugatra: Kopanicza, Viszoka, 
Uhliszko, Bakabánya, Rudno; nyugotra: Alsó Hámor, Voznic, Zsarnócza; észak-nyu- 
gotra: Vilmye, Szénásfalu, Váralja; északról: Peszerin, Repistye, Szkleno,Geletnek.

A térkép északi határán kívül esik már a Szkleno fürdő, a határvonal körül
belül a Tepla-Szklenoi országúton a híd és a régi mészkemenczék között megy el, 
tehát közvetlenül a Zipszer fürdő felett lévő mészkemenczék alatt van. A Bukovec 
hegynek csak déli nyúlványa esik még a térképbe.

ma-

* Ezek között a fontosabbak külön kis füzetkében ki vannak adva «Selmec és környékének magassági 
viszonyai. A szélaknai in. kir. bányamérnöki hivatal magasság-kóták jegyzőkönyve szerint összeállította 
Gretzmacher Gyula m. k. bányamérnök. Selmecen nyomatott és kapható Joerges Ágostonnál 1876.» 
23 duodec lap.

1*
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A keleti határ Zsibritó meridiánjával esik össze megközelítőleg; úgy szintén 
déli határ gyanánt is Zsibritó szélességi vonala vehető, tehát a Nagy- és Kis-Szitna 
még jól a térképen van. Prencsfalu határa a Szitna felé terjedvén, még reá jön, de 
a falu maga lejebb esik délnek.

Nyugoti határ Zsarnócza meridiánja.
Az egész térkép területének közepét maga Selmec városa nem képezi; ez 

onnét van, mert e térkép a selmeci bányászat térképe akar lenni s az Selmectöl 
keletre alig terjed, míg nyűgötra messze tart, sőt szorosan véve nem is végződik, 
minthogy túl a térkép határán esik még Bakabánya, Újbánya, Zsubkó s Körmöc 
bányászata, melyek közül Újbánya és főleg Körmöc önálló térképet igényelnek.

A Péch-féle nagyobb térkép az, mely az atlaszban helyet foglal. Az eredeti 
köveken Selmecen litograf festékkel megfelelő papíron történt lenyomat lett Buda
pesten Pataki kőnyomó intézetében szintén hat lapra átvive, de kissé egyenlete
sebb elosztással a hat lapon és a hiányzó geológiai monogrammok reá vésésével. 
A szinnyomatok is itt készüllek.

Az 1885-ki országos kiállításnál Budapesten Selmec geológiai térképe ki volt állítva úgy 
a nagyobb 1:14.400 mint a kisebb 1 : 28.800 mérték szerint kézzel festve. A nagyobbnak egy 
példányát én külön készíttettem el saját felügyeletein alatt az államnyomda kartograíja 
Homolka által és Berlinben a Nemzetközi Geológiai Kongresszuson bemutattam. A mostani 
kiadás ezen eredeti után lett színezve.

A kisebb mértéküt egy lapon a selmeci fiók Geológiai Egyesület Budapesten az állam
nyomdában chromolitografiai többszörösitésben kiadta 1886-ban azon czélból, hogy abból az 
anya-egyesület minden tagja kapjon. Felirata «A selmeci bányavidék ércztelérvonulatai» 1883. 
(Filons métalliféres de Selmecbánya et ses environs en Hongrie). (Die Erzgánge von Schem- 
nitz und dessen Umgebung in Ungarn). <«A geológiai felvételben részt vettek: Dr. Szabó 
József budapesti egyetemi tanár 1877—1884. Cseh Lajos bányageolog Selmecen 1877—
1884. Gezell Sándor a geológiai intézetnél bányafőgeolog 1882—1884.» «A kőzeteket osz
tályozta és leírta dr. Szabó József. »

Szövegül ezen kisebb térképhez szolgál azon értekezésem, mely a M. Tudományos 
Akadémiánál megjelent a Természettudományi Értekezések során 1885. ezen czím alatt 
«Selmec geológiai viszonyainak előzetes ismertetése*), és mit Pécii Ai\TAL-nak rendelkezésére 
bocsátván, az a kiállítás alkalmából ezen czírnü munkában közzétette ((Selmecbánya vidéke 
földtani szerkezetének és a m. k. felsőbibertárnai bányák mivelési viszonyainak ismertetése
1885. Selmecbányán. I. rész: Selmec környékének geológiai viszonyai dr. Szabó József buda
pesti egyetemi tanártól. II. rész: A selmecvidéki telérek Pécii Antal miniszteri tanácsos és 
bányaigazgatótól. III. rész: A in. k. felsőbibertárnai bányadalom ismertetése. Összeállította 
a selmeci m. k. bányaigazgatóság.*) Megjelent külön is szétosztásra az egy lapos geológiai 
térképpel.

Azonban a kirándulások kitüntetése szempontjából tanácsosabbnak tartottam a meg
levő nagyobb topográfiái alapot használni fel, melyen oly részletek is kivehetők, melyek az 
egy lapu térképen eltörpülnek. Selmec geológiai monográfiája van itt tervezve, melyben 
az adatok az ő helyi viszonyaikkal összefüggésben iratnak le és ilyenkor a nagyobb mértékű 
térkép kétség kívül jobb szolgálatot tesz.

£,



ATLASZ SELMEC GEOLOCHAI LEÍRÁSÁHOZ.

1. Az atlasz fő részét Selmec geológiai térképe képezi hat lapon 
(1:14-400), melyek úgy vannak készítve, hogy összeállítás alkalmával az illető szé
leken meg van jelölve azon fekete vonal, melynek irányában a lapok lehető legjob
ban összeillenek.

ü2. Selmec panorámája tájképi és geológiai kitüntetéssel két lapon, a 

második tárgy.
Egy ily érdekes és bonyolódott vidékről, úgy hiszem, ezen panoráma jó képet 

nyújt. Megkészílése azonban nem csekély nehézségekbe ütközött. Eleinte kísérlet 
tétetett szabad kéz rajzolással, de nem felelt meg, mert a távlati viszonyok nem 
valának megbízhatók. Kísérlet tétetett azután fotográfiával; hat képben történt a 
felvétel kezdve a SziLilával délről s végezve a hatodikon a Kalváriakűphegygyel, 
ezek aztán összeállítva tüntették volna ki a kivánt nagy tájt, nagy a mennyiben a 
Szituénak az egyik végén , a másikon a Kálvária hegyen túl a Vereskűtnál a 
Sobó hegynek kellett reá jönni. A felvételi pontot sokáig kerestem, végre is leg
alkalmasabbnak találám Ribnik fcnsíkján azon kis lankás emelkedést, mely az elha
gyott kőbánya mellett van.' lnnél legszebben veszi ki magát Selmec közelebbi 
tájéka. Háttérben a Tanát! s annak éjszaki végén az oly sajátságos vonásokban 
kifejezett Paradicsomhegy; ezek előtt a város magasabb részein levő épületek. Meg
van végre délről a Szitna és éjszakról a szint oly jellemző s páratlan szépségű Kál
vária hegy.

A fotográfia azonban sötét volt, annyira, hogy azon semmi részlet sem lát- 
szék. Ekkor Pöschl tanár felajánlá szolgálatát és szives vala a fotográfiái kép 
méretének és minden fő vonalának megtartása mellett szabad kézből rajzolni ezen 
panorámái képet, mely e ritka szépségű és felette nagy érdekű tájnak hű mását adja.

Kétszer van meg e kép: felül mint tájkép, alul mint geológiai mozaik a kőze
tek színezésével. A felsőben a tájkép részlete, az alsóban az egyes hegyek és hegy
csoportok geológiai alkotása van kimutatva. A tájékozás biztosítására minden neve
zetesebb pont magassága valamint neve ott áll számokkal a képen s alatta névvel is 
ellátva, mit Gretzmachkr főbányamérnök szívességének köszönök, ki a felvételi 
helyre kijővén, a már kész térkép viszonyai szerint mondá be a neveket, melyek 
előtte a nagy térkép megkészítésénél fogva is mind ismeretesek valának.

Technikai nehézség nem engedvén meg egy papíron állítani ki, két össze
illeszthető darabban van készítve.

3. Geológiai átmetszet a II. József altárna vonalán 1 lap. Péch 
Antal megbízása folytán a profilt szerkesztő Szélaknán Tirscher József m. k.

pont külön van kitüntetve 52. szám, Ribnik fölött 575 méter magas-* Selmec panorámáján ezen
ságban.
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bányamérnök; az alaprajzot Cseh Lajos bányageolog vévé fel nagy mértékben azon 
szempontból, hogy a közel változások távolsági és vastagsági viszonyaik szerint 
lehessenek kitüntethetek, azon nagy mértékből az atlaszban foglalt szelvényre csu
pán a főbb telérek lettek felrajzolva, olyanok, melyek úgy geológiai mint bányá
szati szempontból szerepelnek. Mérete mint a ti lapu térképé (1 : 14400).

Ezen szelvény a geológiai térképen kitüntetett topográfiának kombináczióba 
vételével sokra tanít. Mutatja először mint legnagyobb magasságot a Tanáéinak 
«NaclKamen» nevű nyergét, melyen Selmecröl gyalogút vezet Hodrusra. A II. József 
altárna talpától a függélyes magasság 66K-(> m. Másodszor látni, hogy az altárna, 
a hol csak tehette, a völgyeket követte. Ez leginkább Hodrus völgyében látszik, hol 
csakugyan a legnagyobb depressiónak felel meg annak iránya. Ezen körülmény 
okozza, hogy azon bonyolódott domborzat, melyre a térkép területének nyugoli 
felében valóságban akadunk, a proliiban kifejezést nem talál.

A II. József altárna összes hosszaságából több mint yr, esik a Tanúdtól nyu- 
gofra. A profil ezt a hosszúságot mulathatja, minthogy ott az alaprajzban látható 
görbe vonalak mind egyenesre vannak projiciálva, minél fogva a szelvény a hal 
geológiai térképen a II. József altárna két végéhez állítva, hosszabbnak tűnik ki.

Kiegészítéskép meg van nyújtva a szelvény a Ferenc/, József aknától keletre 
egész a hat lapu geológiai térkép határáig. 111 azonban a II. József altárna szolgál
tatta alap nélkül csak a felület közelebbi része jöhet tekintetbe. A szelvény fő szin
tes vonalaiból a következő három emelendő ki: legalsó a tengerszinl, második a 
II. József altárna, legfelső a Ferenc/, császár altárna vonala. Függélyes vonalak 
által mindazon aknák vannak kijelölve, melyek a 11. József aliárnára mennek le; 
végre ferde vonalok ábrázolják a főbb telérek és erek dőlését a világtájak szerint 
és ezek fehéren vannak hagyva a felélőknél, míg az ereknél csak egy fekete 
vonal van használva úgy mint a kőzet határon; hogy azonban ennek ne larlassék, 
az alap-vefiilelben hosszabbra van húzva mint a kőzethatár. Az alaprajz általában 
a lelérek és erek csapását, a profil a dőlését mulatja megközelítőleg.

Orof/rafiai viszonyok. — Selrnec bányavidékén a Tanná a legjellem
zőbb hegyláncz, mely egészben véve egy csoportos gerinezhegységnek felel meg 
ÉÉK — DDNy iránynyal, s a melyhez úgy orograíiai mint geológiai tekintetben 
a következők számíthatók:

Tanád legmagasabb csúcsa 914 in. 
890 «

......... 942 «
846 «

......... 840 «
803 «

«Nad Kamenu nyereg Gedeonlárna lelett ... 
Éjszaki folytatás: a Paradicsom hegy 
Déli folytatás: Kis Tanád ... ... 

Kanderka (Pjerg) 
Alissá hóra (Pjerg)
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809 m.Ide vehető még Spitzberg (Modertánia felé)
Bazgou (Reichaui tótól nyugatra) ...
Sipova « « «
Gumannina Hartlahou és még egy névtelen csúcs 

a reichaui és a pocsuvadloi tavak között

SCO
... 800 «

S00 «

Búnyúszali fonlossúgát. eléggé tanúsítja azon körülmény, hogy a Tanúd gerincze 
a selmeci hánya vidéket az ö telérvonulataival együtt két részre engedi osztani, egy 
keletire és egy nyugatira. A keleti telérek, a melyek tehát Selmec felé esnek, egész- 
hon véve parallelek a Tanúd láncz emelkedési vonalával, sőt még közvetlenül a 
nyugoli lejtőn levő Lelérek között is van kettő, melynél ezen parallelizmus meg
van; ellenben a távolabb eső nyugoti telének zömében Hodrus és Vihnye völgy 
között ezen parallclizmus korán sincs annyira kifejezve, de még azon különbség is 
van, hogy szakadozottak, néha ide s Lova görbültek, és helyzetileg is egy külön álló 
Ielér-csoportot képeznek.

Ha a Tanúd legfontosabb azon alakító hatásnál fogva, mely annak létrejötté
hez van kapcsolva, úgy panorámái szereplésénél fogva a Szitna (1011 m.) mon
dandó a legkiválóbb hegynek. Merészen kiemelkedő lávaoszlopok képezik annak 
keskeny csúcsát, mely Selmec környékén az egyedüli, mely magasságával az 1000 
métert meghaladja. Oly annyira uralkodik különösen délre, hogy tájképi hatása 
nagyobb, mint a vele hasonló közelii és hasonló korú Polana csúcshegy (1459 m.) 
Végiestül EK-re, vagy a térfogatra nézve még hatalmasabb Ptacsnik (1287 m.) 
gerinczhegy, nyugotra Zsarnőczától, melyek, nagyobb magasságuk daczára, de a 
zólyomi Alpok báltere előtt közelebb helyeződve, azon hatást a tájkép-alkotásban 
távol sem érik el.

Harmadik nevezetes hegye Selmecnek a Kalvaria-lier/i/ Bazaltkúpja. Ha hatása 
nem is terjed messzire, de Selmec közelebbi környékében a Kalvaria-hegy képezi 
a legfestőibb részt. Egy mállási és erosiói mélyedményböl merészen emelkedvén 
ki, mint egy mintázott kúphegy, környöskörül szabadon áll, és bármely oldalról is 
nézzük, azon a szemnek mint a tájkép középpontján jól esik megnyugodni, noha 
erre valódi magassága szerint (727 m.) igényt alig tarthatna.

Hidrografiai viszonyok. 

alakulata legnagyobbrészt a víz müve, mely rontott és alkotott a kőzetek szerkezete 
és természete és az ez által nyújtott ellenállási képesség szerint. A hatás összered- 
ményc a tényleges állapot, melynek ecsetelésében a vízválasztókról mint legkivá
lóbb magassági, és a patakokról mint a legkiválóbb mélyedményi vonalakról kell 
szólani.

I Selmec hegy-völgy rendszerének mai

Selmec térképén a nyugoti oldalon látni a Garam folyót, melynek jobb partján
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Zsarnócza, lejebb a balon Voznic helység látható. Ez az egész terület legnagyobb 
(lepressiója, itt van a legszélesebb Allnvium, és midőn a selmeci bányákból a víz 
levezetéséről nagy szabású intézkedés állal volt szó, a II. József altárna szája szin
tén a Garamvölgy ezen részébe volt helyezve (2103 in.), az valamivel fölebb 
látható a térképen mint Voznic.

A l'ő vízválasztó után nézve ismét a Tanát! láncznál kell kezdenünk, de azt 
éjszaknak meghosszabbítjuk a Nagy Sobó (880 m.), a Kallenbcrg (Studeni Vrcli, 
876 m.) hegyekkel, azokról leszabunk Teplára (templom 615 m.), honnét szintén 
a Tanád gcrincz irányában újból felemelkedünk Mocsár felé a következő csúcsokhoz:

Brezov vrch ... 
Strelova ... .
Jassenov vrcli

IMocsár falutól, mi itt egy elzárt trachil-medenczében fekszik (temploma 
615 m.), közvetlenül nyugotra egy csúcs Iriangulátioi ponttal (801 m.), s folytat
hatjuk c fő vízválasztót kissé alacsonyabb hegyeken át Sud vrch-ig (718 m.), mi a 
Garam felé Jalna táján a végpont gyanánt szerepel.

A Tanád gerinczét délnek meghosszabbítva a fő iránytól kissé DK-nek kell 
fordulnunk s ekkor átjutunk a Szitna tömzsre.

Ezen itt ecsetelt fővízválasztó a selmecvidéki hegységet egy keleti és egy nyu- 
goti részre osztja, melyek egymástól merőben eltérnek, a mennyiben a keleti részén 
két völgy van, melyek egészben ÉD irányúak úgy mint a fövízválasztó, míg a nyu- 
gotiban a völgyek a fővízválasztóval nagyrészt derékszöget képeznek. A keleti völ
gyeket egymástól a Kalvária-hegy választja el, a mennyiben ez egy meglehetős 
alacsony nyereggel a Tanád hegycsoportot a kolpachi hegycsoporttal összeköti. Ezen 
nyereg nyugoti része azon magaslat a Mihály tárna mellett, melyet Selmecen közön
ségesen a bélabányai hegynek neveznek. Az út itt a hegybe be van vágva, s a 
bevágás egy telér kibúvót tár fél (Jánostelér). A keleti része a vízválasztó nyereg
nek a Kalvária-hegytöl (727 m.) DK irányában esik és ott leszáll körülbelül 
566 méterre nem messze Ribnik hullámos fensíkján a vasút legmagasabb pont
ján (Selmecen a vasúti indulóház magassága 53T76 m.) és aztán fokozatosan 
emelkedve átmegy a kolpachi völgy baloldali hegységébe.

■

>)

A nyugoti völgyek vízválasztói alaki tekintetben nem egyebek mint a Tanád 
nyugoti kiágazásai, melyek iránt a térképen kaphatni elegendő tájékozást. Selmec 
térképén látható fővölgy van hat:

1. Selmec-Szt.-Antali; vize északról délnek foly.
2. Bélabánya-Kozelniki; vize délről északnak tart.
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3. Szklcnoiy ;i térkép északi részén csak kisel)]) részben látható; vize nagy 
kanyarulatokkal í'oly keletről nyugotra. Vannak hévforrásai és elhagyott bá- 

uyászata.
4. Vihnyei már egészen a térképen van; vize DK—ÉNy irányban foly. Van 

hévforrása és elég élénk bányászata.
Hodrusi völgy délre a vihnyeitöl a leghosszabb, vize kelettől nyugotnak 

tart. Hévforrása nincs, de bányászati tekintetben a legfontosabb.
(i. Ricknava völgy délre a hodrusitól és némileg vele parallel. Hosszasága 

jelentékeny, de bányászata nincs. Vize Voznicnál ömlik a Garamija.

Vagy 'Vs részéről a térkép területének a víz a Garamba megy, csupán a sel- 
meei völgy és a térkép DK sarkán Zsibritónál kezdődő második völgy juttatja vizét 
az lpolyba.

Fö I dinivé lés i viszonyok. — Földmi vetési tekintetben három öv válik ki: 
a) a sziklás öv, melyet a legnagyobb emelkedésben találunk 1000 métertől kezdve 

700 méterig. A vízválasztók magasabb részei mind ide tartoznak, különösen a Szitna csoport 
magasabb része, a Tanúd s abból kinyúlva először azon hegység, mely a vihnyei és hodrusi 
völgy között van; másodszor azon hegység, mely a vihnyei és szklenoi völgy között emel
kedik ily magasra; végre ÉK-nek azon hegység, mely a szklenoi völgyet a kozelnikitől 
választja el. Van azonban a sziklás övhöz számítható magasság keleten is a kolpachi hegy
ségben.

b) Az erdős öv, melynek zöme 700—500 m. magasságba esik. Selrnec környékének 
tán kél ötödé erdővel van borítva, mi a geológiai kutatásnak gyakran útjában áll.

c) A mezőgazdasági öv a leglapályosabb területekből lett lefoglalva 500—300 in. Ide 
van számítva a Garam ártere is, mely helyenkint közel 200 méterre száll le.

-----«----

M. T. Ak. III. Osztályának kulim kiadványa. 1888. 111. 2
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Selmec mint a világ egyik legkiterjedtebb, legrégibb s legváltozatosabb fém- 
bányászatának helye a szakkörök figyelmét régóta magára vonván, az adatok az 
irodalomban felhalmozódtak, és minden későbbi tanulmányozásnak azok alapján 
kell megindulni.

Selmec geológiai irodalmának fejlődését ennél fogva bemutatni indíttatva 
érzem magamat, de főleg csak azon fázisokban, melyek időről időre az ismeretek 
összesítésével jelentékeny haladásnak tekinthetők, vagy kivált ha egy geológiai tér
kép megkészítésére szolgáltattak alkalmat. Szépen kitűnik, hogy előbb a gyakorlati 
bányász volt meg, a kőzeteknek ő adott nevet ösztönszerűleg a hogy épen tudott; 
későbben jött a mineralog, még későbben a geolog, kik a bányász nomenklatúráját 
részben elfogadták, részben a tudomány fejlődésével módosították. Csaknem min
den nemzet nyelvén vannak olyan közetnevek, melyeket a nép hozott be s a tudó
sok változatlanul fogadták el s azokat folyvást használják. Ha vagy 100 évvel me
gyünk vissza, Selmec kőzeteinek csupa triviál neveivel találkozunk, melyeknél 
alapul a legszembeszökőbb külső, vagyis az úgynevezett habitus-tulajdonságok 
szolgáltak: ilyenek a Graustein, Grünstein, Thonstein stb.; másoknál, nevezetesen 
az egyszerű kőzeteknél az anyag vétetett alapul: Mészkő, Homokkő, Vaskő, Kőszén 
stb.; isméi másoknál a palás szerkezet: Agyagpala, Csillámpala, Quarczpala stb., 
míg másoknál a véletleuségnek róhatni fel a fenmaradást, a mennyiben olyan 
kőzetekre vonatkozik, melyeknél az egész földgömbön megegyező külsőn kívül a 
belső alkat is állandónak bizonyult be; ilyen a Bazalt, Gránit, Gneisz stb.

Born munkáiban említ ugyan egy latin nevet «Saxum metalliferum» azon 
kőzet kifejezésére, melyben Selmecen az érczek találtatnak, de ez tudományos hala
dást még nem jelez.

Azok, a kik Selmec geológiai megismertetésében irányadók voltak, kronológiai 
rendben a következők:

1798. Esmark, Werner tanítványa volt az első, ki a selmeci kőzetekben az ásvány fel
ismerését juttatta érvényre, és így Hodrusbányán a nagyszemű kristályos összetett silikát- 
kőzetekben a Biotit és Quarczon kívül az Amfibolt konstatálván, azt a szászországi (Plauen 
Grund, Drezda mellett) Sienithez hasonlította, s Sienitporfirnak nevezte. Az óta a Sienit

■

i
■
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az irodalomban inai napig fcntarlja magái.1 A többi kőzetről véleménye az volt, hogy azok 
a Sienitporfir módosulatai. Szerinte ilyen Sienitporlirból áll a Szitna is; mondja továbbá, 
hogy egy ilyenben kiválva találtak mint telepet a II. József altárna nyugoti vége télé két 
kőzetet, melyeket Selmecen nem ismertek, de a melyek egyike egészen olyan, mint a szász- 
országi Szurokkő, a másika pedig világosabb szürkés színnel bírván, Werner szerint a tokaji 
Gyöngykőhöz hasonló, minélfogva e két név is mint új jött be a selmeci kőzet-nomenkla- 
turába. Az istván-aknai kőzetre, melyben a gömbök vannak kiválva, a «Thonporfir» nevet 
használta. A Kalváriahegy Bazaltjában a Földpáton kívül jelzi már az Olivint.

1822. Beudant a HAüv-féle iskola egyik jeles képviselője húsz évvel későbben látogatta 
meg Selmecet, ő importálta a Trachit nevet és azon család számos tagjának elnevezését, 
melyek az irodalomban még fentartják magukat.2 Selmec vidékébe nyugotról jővén a Garam- 
völgyből, Alsó-Hámornál fölebb a hodrusi völgyben neki is ugyanezen kőzet tűnt fél legelő
ször, a mi EsMARK-nak, de ő reá azt a hatást tetle, mintha Gránit volna, melynek Csillámja 
azonban, úgy mint az Alpokban ismeretes, olykor Steatitre változik át. Tovább haladva szól 
a Gránit átmenetéről Síenitbe; hangsúlyozza, hogy a Gránit csak módosulata a Sienitnek 
s abban különbözik, hogy az Amfibol fogy a nélkül, hogy végkép elenyésznék.

Beudant kilencz hónapot töltött Magyarországon s abból Sclmecre meglehetős rész jutott. 
Magyarország általános geológiai térképén kívül, melyen Selmec táján csak a három legfon
tosabb képződmény volt festve: mint «Terrains intcrmcdiaire: Siénite et Grünstein por- 
phyricjue»; mint «Tér min s indépencUnts: Terrains trachyticjues et terrains basaltiques», Sel
mec vidékéről részletesebb térképet is ad,3 a melyen már nevezetes taglalatok találhatók. 
Ezen részletes térkép közepén van a Garam folyó, kezdve északon a kozelniki völgy betor- 
kolásától a Garamvölgybe, és végződve délnek Léva szélességi vonalán. Nyugotról határolja 
a Nyílra folyó, tehát rajta van a Placsnik gerincz Klak hegy név alatt, és ennek folytatása 
délre Kis Tapolcsán felé: végre keletről körülbelül Kolpach. Ezen a területen 20 fő és 
10 csekélyebb terjedelmű, de azért kitüntetést igénylő képződményt különböztet meg.

1. Gneiss Gránit Micaschiste.
2. Micaschiste oö Schisle talqueux.
3. Sicnite et Grünstein porphyrique.
4. Gránité — Sienite.
5. Micaschiste — Sienite.

Gouche de quarz.
Galcaire feuilleté micacé.
Galcaire serpentincux.
Grünstein pyroxénique.
Grünstein avec feldspath vitreux.
Minérais d’Argent aurifére en lilon.

(3. Débris de Grünstein.
7. Galcaire gris compacte.

Roche arénacée quarzeuse.
8. Trachyle micacé amphibolique.
V). Trachyle sémi vitreux.

10. Trachyte porphyroide pyroxénique oű ferrugi- 
neux.

11. Porphyre trachytique avec quarz.
12. Porphyre trachytique saus quarz.
13. Perlite.
14. Porphyre molaire.
15. Gonglomérat de Trachyte.
1G. Gonglomérat de Porphyre trachytique et molaire. 
17. Gonglomérat de Ponce.

Minérais d’Argent aurifére en amas.
IS. Grés á Lignité oü Molasse.

Maliere charbonneuse.
10. Basalle.

Tuf calcaire.
20. Sables oű ilepóts d’Alluvions.

1 Esmark.
Bánát.» Kreiberg 179S.

I b=udant- V°y«Pe minévalogique et géologique en Hongrie 18S2. Vol. 1—III et atlns (I. 249. lap stb.). 
“ al^. géologique de la contrée de Schemnitz, offrant 1’ensemble et les détails des Terrains de 

lraebytc, de Sienite el Grünstein porphyrique, de Basalte ele.* Említett in unkájában.

<( Kurze Bcschreihung einer miner.'ilogisehen Reisc durch Ungaru, Siebenhürgen und das

2*
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Beudant e nevezetes munkájúban a geológiai észlelet a helyszínen és a laboratóriumi 
tanulmány egyesítve lévén, leírása ma is értékes. Adalai közül számos van, melynek becse 
maradandó. A kristályos eruptív silikát-kőzeteknél az ásvány-associatio némely tagjáról oly 
jeles diagnózist adott, hogy azt most, midőn a kőzetek ezen osztálya megkülömböztetésénél 
az ásványos elegyrészek pontos felismerése szolgál kiindulásul, egy nemével a bámulatnak 
kell méltányolnunk, különösen azon tévedések után, melyeket Selmec vidékének tanulmá
nyozásában e részben nem egy (a Mineralogiában gyenge) geolog későbben követett el.

1829. Dávid műve nem fordul elő Lipold Selmecre vonatkozó nagy literatúrai jegyzéké
ben, mert azóta lett felfedezve kéziratban. Czime «Geognostische Beschreibung dér Umgegend 
von Schemnitz von Adolf Dávid k. galitz. Bergpraktikant 1829.» Előszavából kitűnik, hogy 
a dolgozatot átnézésre «Joh Láng Edlen v. Hanstadt k. k. Bergrath und Professor dér Geo- 
gnosie» megküldötte, ki azt nem csak helyeselte, de a szerzőt megkérte, hogy egy másolatot 
a selmeci Bányász-Akadémia számára küldjön meg.*

Ezen munka tehát azért is nevezetes, hogy az akkor uralkodó nézetet fejezi ki, melynek 
leírására a tanárok közül senki sem vállalkozott, de találkozott egy bányagyakornok, ki nem 
csak az akkori irodalom adatait halmozza fel, hanem számos önálló észleletet közöl s azokat 
nehány jó rajzzal kiséri, melyek némelyikét munkámban is fölvenni érdemesnek tartom.

A kőzeteket így osztja be:
/. Formátum. In dér Mitto dér Sienil und porphyrarliger Grünstein. Müe.hLigc G;ingey besonders 

iin porpbyrartigen Grünstein.
Gneis. Glimmerschiefer, Sienil.
II. Formádon. Trachyt, umgiebt die ersle Formation ; keine Láger, kei ne Gangé, Höehsler

Punki Szitna.
Eigentlicher Trachyt, Tracbytporpbyr, Perlslein, Müblstein, Conglouieral.
III. Formation. Braunkoblensandslein, viellciebt cin regcnerirler Tracdiyl, liegl auf Grünstein.
IV. Formation. Basalt.

V. Formation. Alin viliin.

1853. Pettko állapílotta meg a trachit-eruptio postnummulitos korát, valamin! a 
viszonyt az együtt fellépő Trias rétegekhez.**

Térképén (1" = 2000 bécsi öl) éjszakról a határ a Garam, valamint nyugotról is délről 
és keletről Szt. Antal, mely éppen a DK sarokban van. Megkülönbözteti a következő kőze
teket :

7. Triasische Sehiefcr.
8. Kalkstein.
9. Quarzfels.

10. Basalt.
11. Grünstein.
12. GrünsteinluíT.

1. Alluvium.
2. KalktuíT.
3. Diluviallehm und Gerölle.
A-. Süsswasser Quarz.
5. Polierscbiefer und Halbopal. 
íj. Nurnimditeri Gonglomerat.

* Ezt a példányt Bachman egykori tanár kikölcsönözte, de nem küldötte vissza a könyvtárba. Halála 
után a hagyatéki tárgyalásnál került elő.

** Geologische Karte dér Gegend vöm Schemnitz, von Johann v. Prttko Bergrath und Professor an 
dér Bergakademie zu Schemnitz. Abhandlungen dér k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1853.

Még egy térkép jelent meg az ő adatai után ezen czíminel «A szklenoi s vihnyei vidéknek geologikus 
térképe prof. Pitttkó János adatai szerint rajzolva 185(5», mint melléklet a dr. Nagy által Nyitrán két nyel
ven (magyarul és németül) kiadott «Természetbarát* (Dér Naturfreund) folyóirathoz. Ez nagyobb mérvű 
(1"=400°) és némely oly adatot közöl, mely amabban nincs meg.

;

í



)?>irodalom.

17. Spluerulit Porphyr. 
IS. Bimsstein.
19. Gneis Granil Sienit.
20. Braunkohlc.

13. Trachyl.
14. Trachyllava.
15. Trachyl und Bimsstein luft.
16. Párisiéin.

1866. Andrian. Nagyobb területen dolgozva, annak eredményével hozta összhangzásba 
Selmec geológiai viszonyait. Pettko alapján indúl, annak lényeges állításait konstatálja, de a 
részletekben itt-ott eltér. Megkülönböztet egy «Jüngerer» és egy «Aelterer Andesit»-et, vala
mint Dacit-ot is választ ki.

Térképe a katonai geográfiái intézet 1" = 2000° kiadásának «Umgebnngen von Schem-
Selmec környéke keletre Szent Antalig,nitz und Kremnitz» lapja (Nro. XXVI). Rajta 

de éjszakra a Garam völgytől éjszakra közel Kórmöcig megy, nyugotra pedig még a Nyitra 
folyó völgye is megérinti a lap ÉNy sarkát. A hatalmas Ptacsnik és mint annak déli ága 
újbányái trachitcsoport is rajta van. A déli határt Bakabánya szélességi íoka képezi.

Azon a részen, a mi Selmec környékére szorosabban vonatkozik, tehát a térkép azon 
részén, mely a Garam bal partján áll, Andrian a következő képződményeket különbözteti meg 
részint kifestve és a festett területen a mellékelt számmal ellátva, részint csak a leírásban

van

az

említve.
Alluvium.
Diluvium. 2 Lösz.

11 Basall.
13 PdiyolilhluíT.
14 Rhyolith.
20 Tracliytbreccie.
22 Andesil Trachyl.
523 Grünslein Trachyl.

Dacil, említve de nem kiválasztva.
Nuininulil Gonglomerat. 

llheti vagy Trias. 00 Mész, Dolomit. (Triaspalán nyugszik.)
Trias. 58. Bunler Triasinergel (Werfeni pala).
Devon. 04. Thonschiefer, Quarzit, Aplit.
70. Sienit (nagy és kisszemü), Gneisz, Gránit (mini szétválaszlhallanok).

Tertiar.

1867. Lipold. Mig B. Andrian Selmec vidékét csak általánosan vette fel, addig Lipold 
megbízást kapott egy u. n. ((lokalizált felvételt)) eszközölni Selmecen tekintettel annak bányá
szatára. Két évig dolgozott (1865, 1866) GrögerF. bányamérnök társaságában, ki segédül 
volt a minisztériumtól hozzá adva.

Lipold nagy szorgalommal fogott feladatához és a bányászati tiszti személyzet készsé
ges összeműködése mellett kitűnő monográfiát adott ezen ezim alatt «Der Bergbau von 
Schemnitz in Ungarn».*

Mellékelt egy térképet is, melyen Selmec geológiai viszonyai 1*5 osztrák négyszög mér- 
íöldnyi területtel azon mértékben vannak kitüntetve, a melyben a felvételhez használt foto
gráfiái másolatok voltak kiállítva t. i. 1" = 400° vagy 1 : 28,800. A térkép felső részén két 
atmelszet van közölve keletről nyugotnak: Szent-Antaltól kezdve Selmec Szélakna Hodruson 
keresztül a József altárna torkolatáig; a felsőn a telérek, az alsón a vágatok vannak össze
állítva.

A geológiai rész Pettko, Andrian, Gröger és saját észleletei alapján van összeállítva, 

Jahrbuch dér k. k. Geologischen Reichsanstalt Von Maiig. Ving. Lipold, k. k. Bergralh. Wien. 1867.
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és több tekintetben jelentékeny haladás van rajta az alig egy évvel előbb készült Andrian- 
féle térképpel szemben, mit főleg az idézett elő, hogy a bányákban nyert adatokra is támasz
kodott. Rést ütött a tírünsteintrachil eddigi merev felfogásán, mert már szétválasztotta a 
Grünsteintraehitot Qnarcz nélkül ésQuarcz tartalommal: úgy szintén szétválasztotta az apró
szemű Sienitet a nagyszeműtől, mint korban egymástól merőben eltérőket. A kristályos 
Palákat kétségbe vonja, hogy devoniak. Végre a telérek koráról határozottan oda nyilatkozik, 
hogy pliocen kornak. Szinknlcsa a következő :

AUuvium.
Dilurium. 16.
Terti/ir. 15. Basalt.

14. Trachyl Breecien und TrachytlufT.
13. Rhyolilli.
12. Jüngerer Andesit (Grauer Trachyl).
11. Dacil (Quarzfiihrcnder Grünsleinlrachyt).
10. Grünsteintrachyt.

0. Miocenschichten.
8. Eocenscliichten (Nummulitenschichten).
7. Kaik und Dolomit (Guttensleiner Scliichten *?) 
6. Werfener Scliichten.
5. Quarzite und Aplite.
4. Kristalliniscli inetamorpliische Schiefer.

Gneisz, Glimrnerschiefer, Thonschiefer.
3. Gránit-Gneisz.
2. Syenit fgrohkörniger).
1. Syenit (feinkörniger).

Trias.

Déron !

Bár mennyire becsesek legyenek is az eddig nyeri eredmények, egy oldalról 
hiányuk van, az, hogy a Petrografia még nem volt megszületve. A jó mineralogok 
mint Beudant és Pettko e részben némileg kiválnak, de a rendszeres petrografiai 
meghatározás csak Lipold térképe után vált lehetségessé.

Szükségesnek tartottam tehát a tudományos világban mindig nevezetesnek 
tartott ezen vidéket petrografiai alapon dolgozni ki, s ennek eredményét összhang- 
zásba hozni mind azon geológiai eredményekkel, melyek az említett szép munkák
ban oly nagy számmal és pontossággal vannak felhalmozva, s azok alapján újab
ban tovább vezetve.

Előbb azonban megemlítem azon munkákat, melyek Lipold óta Selmec geológiájára 
nézve, mint ismereteinket egyes adatokkal gazdagítok, megjelentek.

1873. Zeiller et Henry* 1872-ben vollak Selmecen, hol leginkább a bányászati és 
kohászati viszonyok tanulmányozására adták magukat, de a geológiai viszonyokat, s különö
sen az érezvezető Zöldkövet illetőleg, sem hagyták figyelmen kívül. Lipold térképét és a hozzá 
való leírást vették kalauzul, valamint b. Andrián értekezését is; Lipold térképét kicsiben 
mellékelik a 214 (8°) lapra terjedő munkájukhoz. Nehány uj közetelemzést csináltattak 
különösen Zöldkőtrachitra vézve, melyet külön fáj gyanánt akarnak fentartani. Az általuk

* Mémoire .sur les roches éruptives et les filons métalliféres du district de Schernnitz pár MM. R. 
Zeilleií et A. Henry, Ingénieurs des inines. Paris. Dimod. édileur. Quai des Auguslines 49. 1873.
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Párisiin viil anyag egy része Mjohel Lévy szép tanulmányozására szolgáltatott alkalmat <*Le 
Quartz globulaire», úgyszintén Fouqük és M. Lévy által kiadott nagy mikrografiai atlaszba is 
bejutott ezen a réven egy-két példány.

1876. Judd. Azon tanulmányok után, melyeket Skócziában tett különösen a Hebridák- 
ban a természet állal nyújtott bámulatos feltárásokban* a hol azon eredményié jött* hogy az 
eruptív és a környező réteges kőzetek között genetikai összefüggés észlelhető, erre további 
bizonyítékot keresendő Sir Charles Lykll és Poulett Scrope javaslatára a Kárpátok által 
övedzett kenozoi vulkánok megtekintése végett hozzánk jött 1875-ben és különösen Selmec 
környékén tartózkodott néhány hétig.

Judd tanár a dologhoz mint jeles stratigraf és fizikus-geolog (physical geologist) szól. 
teliát más szempontból, mint a melyből én indulok ki, t. i. a kőzetek pelrografiai modern 
tanulmányozásából, ennélfogva a kőzetek részletes megállapításához nem járult. A telérek 
koráról azt mondja, hogy azok nem öregebbek mint miocén, sőt némelyek még a pliocennél 
is fiatalabbak lehetnek. Értekezéséhez1 egy térkép van csatolva, melyen a PsTiKO-féle krá
ter eszméjét fölelevenité, daczára, hogy annak ködfátyolképe már Andrian nagyobb területet 
bemutató geológiai térképén minden petrograf-geolognak megnyugvására teljesen szétosz
lott. Judd ezen nézetére G. v. Ratm reflektál és csudálkozását fejezi ki az iránt, hogy Becsben 
is találkoztak, kik helyesléssel fogadták, holott Lipold és Andrian behatóbb munkájának 
figyelembe vételével az abban felállított nézet, bár olvasva nem helytelen, de a természetre 
alkalmazva nem állhat meg.

1877. 1878. G. vöm Ratii. Szokása lévén ezen jeles német természettudósnak évente 
tenni nyári utazásokat, s azokról Bonnban a «Niederrheinische Gesellschaft» ülésein jelentést 
olvasni fel, Körmöc és Selmec vidékét is meglátogatta két ízben 1875 augusztusban és 1877 
szeptemberben. A jelentésének első részét felolvasta 1877 deczember 3., a végét 1878 január 
7-én, s ugyanazok nyomtatásban is megjelentek.2

Kirándulásaiban részint Liszkay tanár, részint Cseh bányageolog, részint Hrntsáh a 
kitűnő gyűjtő segédkezésével élt. Példányokat szedett, kiterjeszkedett Pettko, Andrian, 
Lipold és Judd irataira, és eredményeit a következőkben foglalja össze.

I. Selmec környékének eruptív kőzetei több korból valók.
c2. Az úgynevezett hodrusbányai Sienit,3 Quarczdiorit, alárendelt orthoklas tartalommal. 

Az egy plutoi vagyis harmadkor előtti kőzet.
Az u. n. Grünsteinporphir, Grünsteintrachit és a Selmec vidéki Propilit nem más 

mint Diabas, és szintén régibb mint a harmadkori, de fiatalabb mint a Quarczdiorit. Ezen két 
kőzet (valamint a vihnyei völgyben a gneisznemű kőzetek) foglalja magában a nemes telé- 
reket.

4. A harmadkori eruptív kőzetek Selmec környékén az Andesit és Riolith, melyeket 
nagy terjedelmű Konglomerát és tufa követ, semmi közelebbi összefüggésben nem állanak a 
harmadkor előtti eruptív kőzetekkel és ércztelér sincs bennök.

E szerint tehát a Propilit egységes kőzetképződmény, és a telérek a harmadkornál öre
gebbek volnának.

1 Mr. .1. W. Judd. «(Jn the ancicnl volcano ol* the ilistrict of Schemnitz* Quarterly Journal of Ilié:
tlcological Society. London. lS7f>.

- Vortrage und Mittheilungen. Sitzungslieridite dér Niederrlieinischen Gesellschafl túr Natúr- und 
Heilkunde in Romi. 1877. 1S7S.

:l Az u. n. nagyszemű és iiprószcmü egybefoglalva.
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1878. Szabó. Magyarország egyél) trachitvidékeinek tanulnianyozasa lilán Selmec 
Trachitjain is meg akartain kísérlem az asvánv-associatióra alapitolt tracliitosztalyozasomal, 
és 1877 nyáron néhány hetet az ottani kirándulásokra szenteltem úgy a felületen mint a 
bányákban azon czélból, hogy a legjobban megismertetett helyeken gyűjtött adatokból lás
sam, hogy nehány sarkalatos tételre nézve micsoda tájékozást kaphatok. Az eredményt a 
Magyarhoni Földtani Társulat ülésén felolvastam 1878 (jan. 9., lebr. (>., marcz. (5.) saz nyom
tatásban megjelent magyarul1 s kivonatban Bécsben németül.'2

I. Megállapítottam először az áttörését egyik kőzetnek a másikon, hogy így kronológiai 
alapot nyerjek: ezek:

a) A Bazalt áttörés Kisiblyén a Biotit-Andesintrachilon.
b) Az Augittrachit áttör a Szilna csúcsot képezve a Biotit-Andesin-Labradoriltrachiton, 

tehát ugyanazon a trachittipuson. mint Kisiblyén a Bazalt. Szilna és Selmec között ehhez 
hasonló áttörés többször ismétlődik, mi mind a két áttörési esetben még azzal is jár, hogy 
az áttörő az áltöröttből darabokat tartalmaz zárványként; a viszonyos kor ekként áll: a kis- 
iblyei Bazalt úgy szintén az Augittrachit is fiatalabb mint a Biotit-Andesin-Labradorittrachit.

II. Szólok a Riolit képződési körülményeiről, azt hozván ki, hogy az valamely általam 
felállított trachittipusnak hialin módosulata. A Trachit eredeti képződésének egy sajátságos 
körülményét észleltem, mely arra látszik mutatni, hogy a mészföldpátos Trachit a Dolomit 
vagy Mészkő rovására a kellő eleinek és körülmények találkozása mellett metamorph módon 
is képződhetik. Ez azonban még külön tanulmányt igényel, melyet a jövőre vagyok kényte
len hagyni/'

III. A II. József altárna kőzetei közül petrogafiai tanulmány tárgyává tettem az u. n. 
nagyszemű Sienitet azon eredménynyel, hogy ezen név nem tartható meg a tudomány jelen 
állása szerint, az nem más mint Biotit-Orthoklas-Andesin-Quarcz-trachil Anifibollal, de nor
mál állapotban.

A Zöldkőről állítom, hogy az valamely trachittipus utólag bekövetkezett solfalárai mó
dosulata, hogy egy külön Zöldkőlrachit képződmény petrografiai értelemben nem létezik, egy 
önálló Propilit eruptio soha sem volt.

Ezen egy nyári kirándulásban nyert ismeret felderítette azon sokkal több nem eléggé 
vagy épen nem ismert dolgot, mi Selmec bonyolódott geológiai viszonyaiban előfordul, feltet
tem tehát magamban a kirándulást jövő években ismételni, és a geológiai viszonyokról átlia- 
tóbb munkát készíteni.

A következő évi (1879) kirándulásom részletes tanulmányozása a kronológiai viszonyok 
azon fontos pontjára volt fordítva, melyet Pettko ideje óta minden geolog tulajdonított a 
Nummulit rétegek előfordulásának és a viszonynak, mely az, és a Trachit között van.4 Én 
annak határozottabb értelmezést adtam mint az előtt tenni lehetett, a mennyiben nem csak 
egyszerűen a Trachitról, hanem ezen kőzetcsalád egyes tagjainak viszonyos koráról szólok, a 
Trachit eruptiói ciklus fogalmát alapítván meg.

1 Petrografiai s geológiai tanulmányok Selmec környékéről dr. Szabó JózsEF-től. Földtani Köz
löny 1878.

1 Petrografische und geologische Studien aus dér Gegend von Schemnitz, v. Dr. J. Szabó. (Drei 
Vortriige, gehalten in den Sitzungen dér ung. geol. Gesellschaft arn 9. Jan., 6. Felír, und f>. Marz.) Auszug.

3 Ezen munkámban (1888) nem szólok tüzetesebben, mert a Vihnye és Szkleno között előforduló ezen 
nevezetes helyre újból nem akadtam reá. Valahol a Repistye és Kontra völgy között gyüjtéin azon példá
nyokat, melyek alapján ezen nézetet felállitám. Kőzetpéldányaim azonban vannak belőle.

* *A nummuljtképlet viszonya a Trachit hoz Vibnyénn 1879. Földtani közlöny. IX. évfolyam.
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1881. Hussak (akkor) egyetemi tanár Becsben mikroskopos tanulmányozás tárgyává tette 
a Selmec vidékén előforduló eruptív kőzeteket, hogy adalékot szolgáltasson azon ellentétes 
állítások kiegyenlítéséhez, melyek Richthofen, Andrian, Lipold, Rath és Szabó említett 
munkáiban az eredmények összeállításánál előtűnnek. Az anyagot a bécsi múzeumban meg
levő példányok szolgáltatták Andrian és Lipold gyűjtéséből, mit a «Geol. Reichsanstalt» igaz
gatója Hussak rendelkezésére bocsátott, de azon kívül Báró Foullon is ellátta újabban szer
zett kőzet-anyaggal.

Mikroskopos tanulmányozásával jó szolgálatot tett, és ott a hol a lelőhely kétségtelen, 
felhasználom eredményeit egyesítve az én meghatározási eredményemmel; de a geológiai 
s nevezetesen a kronológiai beosztás nem lehet a petrograf feladata a laboratórium falai 
között, ehhez új adatok szerzése vagy a régiek megítélése és azok megállapítása vagy javí
tása kell, mi csak a hely színén fáradságosan nyerhető települési adatok által lehetséges; 
ilyen támasz nélkül a megkísértett kronológiai beosztás alig egyéb iskolai gyakorlatnál.

Hussak beosztása a Selmec környéki eruptív kőzetekre nézve a következő.

A) Orthoklas kőzetek.

QuarztartalmuQuarz nélkülKor

j Turmalin Gránit 
| GranofirPalcolitos Gránit

Teriiül* Riolit
i

B) Plagioklas kőzetek.
Quarz nélkül Quarztartalmu

Kor || Amfibol 
vagy Csillám

Amfibol 
vagy CsillámAugit. Augit

Palcolitos Diorit?

Harmadkor előtti Propilit Propilit
Tertiar Dacil ? Andesit

!Olivintartalmu Bazalt

A kőzetek beosztása a jelen munkában és az új geológiai térképen,
1887. Szabó jelen beosztása, mely a térképre vonatkozik, a következő:

Alluvium. Forrásmész (t. c.). 
Diluvium. Hövipöly. Nyirok (1.). 
Kenozoi. Bazalt (b.).

Piroxentrachit (tr. p.): normál, Zöldkő (tr. p. g.), Riolit (semi- 
vitreux), Konglomerát és Sediment (tr. p. e.).

Édesvízi Quarcz (s.).
Biotit Labradorit-Andesit Trachit (tr. an.): normál, Zöldkő 

(tr. an. g.), Riolit (tr. an. r.), Konglomerát és Sediment (nö- 
vénymaradványnyal) (tr. an. c.).

M. T. Afc. 111. Osztályának külön kiadványa. 1888. IU. 3
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Biotit Őrt holdas-Andesin Trachit (tv. or.): normál, Zöldkő 
(tr. or. g.), Riolit. (tr. or. v.), Konglomerát ős Sediment. (nüvény- 
mavadványnyal, barnaszénnel) (lr. uv. c.).

Nummulitrcteg (n.).
Mesozoi (fiatalabb) Diorit (d.).

(öregebb) Mészkő, Dolomit (c. d.).
Trias = Werfeni pala (ts. vagy pb.).

Paleozoi s Arckei. Quarczit, Árkom (Aplil) (q.), Csi liánipa la, 
Gneisz (gn.).

Selmec bányavidékének fannlniányozásál 1877-töl kezdve szakadatlanul foly
tattam felváltva a helyszínén, a felületen nem kevésbbé mint a bányákban, és így 
azon részletes, de kiskörű tanulmányozás után, melynek eredményét 1878-ban tel
tem közzé, fokonként gyűltek adatok, melyekkel Selmec közelebbi környékének 
térképét is összeállítottam 1:14,400 mértékben 188! ben és azt Bolognában a 
Nemzetközi Geológiai Kongressus alkalmával be is mutattam, de ki nem adtam, 
mert a Selmeei Földtani Fiókegyesülel feladatul tűzte ki, hogy Selmec környéke 
nagyobb teljedelemben vétessék fel s egyszersmind a felérek geológiai viszonyai is 
legyenek kitüntetve.

A megfelelő topográfiái térképeken, az általam készített geológiai részletes 
térkép kibővülve, kijavítva a jelen alakot a következő módon kapta meg.

A geológiai felvétel módja. Egy ilyen bonyolult vidéknek geológiai részletes 
olyan felvétele, melynek alapján az eddigi ellentétes nézetek rendezhetők volnának, 
nem csekély feladat és többek összeírniküdését teszi kívánatossá. Selmec tanulmá
nyozásában Péch Antal miniszteri tanácsos maga is a legnagyobb fokban volt 
mindenkép segítségemre, valamint sok mások, kiknek kalauzolásában az általuk 
ismeri bányákba tettem kirándulást; de leginkább kell kiemelnem Cseh Lajos 
bányageologot, ki Pech miniszteri tanácsos intézkedése folytán 1877 óta minden 
évben fáradhatlan társam volt; nélkülem is foglalkozott geológiai tanulmányo
zással a felületen s a bányákban a legnagyobb buzgósággal és ernyedetlen kitartás
sal s az eredményeket rendelkezésemre bocsátotta. Felette sokat lendített a térkép 
befejezésén az is, hogy 1882-ben Gezell Sándor Selmecre lévén kinevezve, a 
felvételben részt vett s azon idő óta 1884-ig folyvást foglalkozván a neki jutott 
részt nagy pontossággal befejezte.

Tudjuk mind a hárman, hogy a részletek megállapításában nem az utolsó 
szó van kimondva, de Pécn-nek igaza volt, midőn a nyeri eredmények összeál
lítását sürgette és így. 1884-el lezáránk a felvételt, összeállítám a térképet, hogy az 
az 1885-ki országos kiállításon Budapesten bemutatható legyen. Én magam leg-

:
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részletesebben foglalkozóm Selmec közvetlen környékével, különösen a Kálvária 
táján; utána jött Hodrus, Vihnvc és Szkleno völgye, hol legtöbbször Cseh tár
saságában tevém a kirándulásokat. Feladatunk volt kőzeteket, úgy gyűjteni, hogy 
azoknak geológiai viszonyaikról győződjünk meg és főleg csak ilyeneket venni 
azután laboratóriumi tanulmányozás alá.

A térkép nyugoti részén Hodrus és Vihnye völgyek valamint a kettő által 
befogott rész valósággal mozaik tábla. Ez a régi kőzetek találkozása az újabbak
kal; a geológiai térképezésnek ezen legfáradságosabb feladatát Cseh Lajos oldá 
meg. Neki volt meg az a lokál ismerete, és mint ott lakónak az alkalma a határok 
kikerekítésére ott, a hol a kőzetekben bármi csekély változás volt kivehető. Gezeli, 
Szélaknáról indula ki és míg északnak felment a vihnyei völgyig, délre egész a 
térkép alsó határáig kutatott és térképezett. A keleti felső és alsó lapot a térkép 
befejezése szempontjából 1884 nyarán én vállalóm el, hogy kiegészítsem azon adatok
kal, melyek birtokában mégnem valék s melyekre a térképezésnél is szükségem volL.

Selmec legbonyolultabb részein az utolsó években Cseh és Gezell az ere
deti kataszteri kézirat térképét (1" = 40°) használók, melyre a gyűjtött kőzetet 
számozva reá írták, s az egyes kőzetek határait is kitüntették. Ezen határ termé
szetesen csak elöleges volt, mert a petrografiai tanulmányozás egyesítve a geológiai 
tulajdonságokkal volt a végszót adandó. Cseh nem ritkán az egyes kőzeteknél a 
magasságot is meghalározá és így az is ismeretes, hogy valamelyik hegy melyik 
pontjára kellett a számot írni a meglevő magassági görbék szerint.

A kataszteri térképről ezen adatok át lettek víve a kőnyomatú nagyobb 
(1" - 200°) térképre.

Cseh Lajos gyűjtött vagy 4000 példányt; Szabó József 2000, Gezell Sán
dor 1000 példányt. Ezen vagy 7000 példányból közel 3000 szám van a térkép 
(i lapjára számmal reá vezetve.

A petrografiai tanulmányozással kívülem a mineralogiai s petrografiai egye
temi intézetben vezetésem alatt számosán foglalkoztak. A makrografiai meghatáro
záson kívül jött a mikrografiai tanulmányozás, melyhez nemcsak a mikroskop, 
hanem a mikrochemia is volt véve azon teljes meggyőződésem alapján, hogy egyik 
a másikat lényegesen kiegészíti. A Földpátokra nézve a mikrochemia tesz nagyobb 
szolgálatot, míg a fekete ásványokra nézve a mikroskop dönt, és így a Biotittrachi- 
tok ketté választása csak a íüldpátmeghatározás alapján lett keresztűlvive, valamint 
a Piroxentrachitok mindegyike ismét a mikroskop által lett vékony csiszolatokon 
megállapítva.

Azonban a térkép és szöveg 1885-ki kiállítási példánya nem az utolsó meg
állapodás, mert részint újabb kirándulások, részint laboratóriumi tanulmányok 
nyújtottak még további adatokat a kiegészítésre, melyek most fel vannak használva.

3*
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A FŐBB GEOLÓGIAI KIRÁNDULÁSOK.





I. RÉSZ.

A FŐRB GE0L0G i AI K IRÁXDULÁSOK.

Selmec környékén a feltárások egyes irányokban könnyebben hozzáférhetők 
és oly jók, hogy a geolog üszlönszerüleg is olt kezdi a tanulmányozást, és valóban 
az irodalom is a környék ilyen részeivel foglalkozik kiválólag. Azonban Selmecen 
ezen főpontoknál is meg kell még különböztetni, hogy a geológiai tanulmányozást 
a felületen tettük-e vagy a felület alatt a bányában.

A) KUTATÁS A FELÜLETEN.

Selmec környékén a geológiai kutatást kétféle természetes feltárásban lehet 
lenni: a fövölgyekben, és a kiválóbb hegyeken. Ennyiből bárminő más vidékkel 
egyezik, hozzá téve azon bel-kontinensi hátrányt, hogy ámbár sokszorosan és itt
olt erősen bevágódott vidékkel van dolgunk, azért a kőzettörmelék és kopadék az 
eleven sziklát a legtöbb helyen úgy befogja, hogy a jó feltárásoknak épen nem 
vagyunk bővében.

A ki vulkáni kőzeteket a tenger hulláma mosásának kitett helyeken tanul
mányozott, annak Selmec táján nélkülözés érzetével gyakran eszébe jön a hullám
csapás jótékony tisztító hatása a kutató geolog érdekében; míg itt a kőzet kopadék 
és málladék nagyrészt tapadva marad, abból bőségesen talaj képződik, melyen 
erdő díszük, gabona terem, rét virul a gazdának, de nem a geolognak örömére.

A tényleges állapotot tekintetbe véve, Selmec környékének sajátszerű topo
gráfiájánál fogva a következő nyolez kirándulás a geológiai viszonyok felderítésére 
elégséges tájékozást nyújthat.

1. A kozelniki völgy, a mennyiben ez az, melyen most a legáltaláno
sabban szokás Selmecre jutni. Ez a vasút völgye Garam-Berzenczéről fel a hegyi 
pályán Bélabánya mellett a Kalvária-hegy körül Selmecre.

2. Selmecről első kirándulásnak leginkább ajánlható a Kalvária-hegy s 
annak környéke.
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3. Selmecröl a szekérúton a Vereskútra, onnét, a Paradicsom-hegyre, 
a Tanádra, mi aztán mintegy bevezetés akövetkezö három igen fontos kirándu
lásra a nyugoli völgyekbe.

4. Hodrus völgy Vereskútról.
5. Vihnye völgy és gyógyfürdő Vereskútról.
6. Szkleno völgy és gyógyfürdő Selmecröl.
7. Szitna.
8. Selmec völgye Szent-Antalig.

B) KUTATÁS A BÁNYÁKBAN.

Selmec ösbányászata számos feltárást nyújt ugyan, melyek mindegyikében 
van mit tanulni, de eltekintve attól, hogy a régi vájatok ritkán vannak hozzáfér
hető állapotban, általában szabadjon megjegyezni, hogy a fejtési tárnák legtöbb
ször a telér csapásában vezetnek csak, hol gyakran mind végig nem látni egyebet 
mint a telér és a mellék kőzet érintkezését folytonos ismétlődésben, ennél fogva 
azok a geolognak korán sem szolgáltatnak annyi adatot mint az altárnák, a melyek 
legtöbbször a telérek csapására derékszög alatt is vannak hajtva, tekintet nélkül 
arra, hogy a kőzet érczes-e vagy meddő, és így a megfelelő szintben geológiai 
átmetszetet szolgáltatnak.

9. Il-ik József altárna egész hosszában. Ez a legtanulságosabb.
10. István akna Stefultón.
11. Nándor altárna a györgytárnai völgygyei Bélabányán.
12. O- Anta.ltárna Vihnyén, egy szelvénynyel Vihnye és llodrus völgyek 

között, a Szent-Háromság-, Mihály- és Lill-akna vonalán.
Ezen három utolsó földalatti föltárás úgy van választva, hogy azok egymás

tól jelentékeny távolságba esnek és így átlagosabb következtetésekre nyújthatnak 
támaszpontot. Több egyéb bányáról, a szöveg különböző részében, elszórtan lesz 

említés téve.



1.

KÖZEL NI KI VÖLGY ÉS BÉL A BANYA.

Selmec geológiai tekinlelhon főleg trachitvidék lévén, már ill mondhatni 
annyit, hogy az egész hosszú közel ni ki völgy egy kimosási Iraehit völgy. Ez azon
ban a tvacliilvidéknek még távolról sem a kezdete, azt messzebb kell keleten 
keresni. Hogy úgy erről, mint általában a kéz-ügybe eső Lrachitképzödés nagysá
gáról alkalmam legyen szólani, kövessük a vasút vonalát Budapestről a Garain 
völgyébe, a mely folyó szintén a Irachit-scdimentek kimosása által vájt magának 
medret a selmeci Irachitcsoport nagy kiterjedésű vidékén.

Budapesttől részint diluviál síkon részint a Cserhát dombvidék déli végnyúl
ványain keresztül hatolván Hatvanon túl éjszak felé Lörinczi, Apcz-Szántó, Szur
dok-Püspöki, Pásztó és Bátony állomások táján, a Mátra Irachitcsoport mellett 
haladunk el, melynek zöme keletnek nyúlik el. Jellemző ezen csoportra az egysze
rűség az összetételben. A magaslatok kizárólag Piroxentrachit, de területileg is ez 
messze túlnyomó; ezen legfiatalabb Trachitol felváltja főleg a nyugoti részen (Reesk) 
a középkorú Biolit-Amphiból Labradorittrachit, melyben az ércztelérek vannak; a 
legrégibb Trachit itt a Biotit Andesin-Quarcztrachit, melyet Riolit állapotban talá
lunk az egész csoport szélein, de sehol nagyobb tömegben.

A Mátra trachit-csoporíjának negativ nevezetessége három van: a) hogy 
Orthoklastrachitja nincs, b) hogy Gránittrachitja nincs és c) hogy Bazaltja sincs.

Elhagyván Bálonynál a Mátrát, neogen-képződményeket átszelve nem sokára 
a hatalmas karancs tájába jutunk (Somos-Újfalu), mi a Cserháton szigetkint 
elszóródva találtató harmadkori eruptív kőzetek legkiválóbb tagja éjszakról. Ez egy 
kiváló Granátlraclút nagy ritkán jól látható Cordieriltel; tagjai közötL káliumföld- 
patuak sem hiányoznák, a legtöbb azonban natriumkalcium földpátot tartalmaz. 
Piroxentrachit a közelebbi környéken nincs, hanem Bazalt veszi körül oly nagy 
csoportban, hogy honunkban a Balaton melléke után ez a legkifejlettebb bazalt
vidék.

lovabb a vasút ismét neogen sedimentekben jár, míg Losoncztól nyugotnak 
Lónyabányat is elhagyva, az Archei csoport kőzeteit éri el, hol hatalmasan kifej-

AI. 1. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1888. III. 4
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lödve Gneisz-Gránit van, mit a selmeei trachilcsoport geológiai halárainak vehetni 
kelet felöl. Ezen Grániton Divény-Oroszi és Krivány közölt, kél alagút vezet, keresz
tül, a melyek hajtása alkalmával egy fészekben Füstqnarczol találtak szép l'en- 
nött kristályokban épen olyan trapezoéderes kombinátióval, mint a minőket rende
sen Svájczból kapunk.

Szlatinavölgy. (Krivány-Zólyomi szakasz). — Kriványnál bejutunk a Szla- 
lina völgybe, melynek vize éjszak-keletről kanyarodik ide és geológiai tekintetben 
azért nevezetes, hogy a selmeei trachit-csoporl voltaképen ezen völgyben kezdődik, 
annak keleti határa itt van. Helyenkinl a Piroxentracliilnak kisebb feltörései a 
Szlatinavölgy baloldalán közvetlenül a Gneisz-Gránitból történlek, de a Dettva- 
Végles vonaltól éjszakra látható Polana, a selmeei trachit-csoporl ezen vulkán 
óriása a keleti oldalán maga is közvetlenül a Gneisz-Gránittal határos. A Polana 
nemcsak magassága (1459 méter), de szép jelleges vulkáni alakja által is az egész 
csoportra nézve kiváló figyelmet érdemel. Kőzete a legfiatalabb Trachit-Lipus, a 
Piroxenlrachil nagyszabású lávaáramlatokkal. Egyik távoli előhegye délnek a vég
lesi völgy felé Biotittrachil-Riolilhói áll s ezt újabb időben a közeli üveggyárakban 
üvegkészítésre elönynyel fordítják.

Végles-vár egy Piroxenlrachil szikla; ezen tipus aztán innét csaknem szaka
datlanul tart a Szlatina patak balpartján mind addig, míg ez Zólyomul, elhagyva 
a Garammal egyesül. Végiestül délre van a Piroxentrachit környékén egy völgy 
ásványforrásokkal és Kálinkén egy elcsendesült solfatárában azon kénbányával, 
mely 18(i4-ig vagy 30 évig volt növelésben, melyből honunk egyik tmicum ásványa 
a Háttérit került ki, s a melynek vájalaiban helyenkinl a repedésekből vagy 40° G. 
hőfokú levegő tódul fel, mely Nöggerath-oI annyira meglepte, midőn Russeggkk 
társaságában, a még akkor be nem omlott bányát 1856-ban meglátogatta, hogy 
Bécsben az azon évben ott összesereglett Német Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlésén a vegyes ülések egyikén beszédét stenlor hangjával azon kezeié: 
«Meine Herren! In Ungarn brennt es noch immer unter dér Erde.»

Zólyom környékén megemlítésre méltó a Gránát fellépése a Trachitban oly 
jellemző módon mint másutt sehol a selmeei Lrachitcsoportban s úgy, hogy itt 
valósággal Gránát!rackitról lehet szólani. Nekem a vár falában túlit fel a déli 
oldalon. A Trachit mállása előhaladván, a Gránátok piros színnel, olykor mogyoró 
nagyságban állanak ki, úgy hogy e részben a karancsi Gránáttrachitnak mit. sem 
engednek. Lelőhelyük délre van Zólyomtól a Szlatina folyó balpartján az ottani Pusti- 
Hrad hegység éjszaki tövénél, hol két kis helyen található. * Éjszakra is van Gránát-

* Közelebbről Boroskay úr szerint így jelezhető: találni azon a területen, melyet 15-ról és Ny-ról a 
Szlatina, Garam, délről a Tepli- és keletről a Neresnicza patak határol. Jobban van feltárva Pusti-Hradtól
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Trachil, de már valamivel távolabb, Számpor falu táján, honnét dl*. Szontagh 
Tamás űr tanársegédem hozott igen érdekes példányokat, a mennyiben az alap
anyagegészen riolilos, az üvegszálak s rostok fehér szövedékéből állván, melybe a 
vérpiros fíránátkristályok szépen vannak befoglalva. Ezen szé]> s érdekes kiképződés 

a maga nemében egyedül áll.

Garanivölf/y. (Zólyorn-Jalnai szakasz.) — Zólyomot elhagyva egész 
íiaram-Berzenczéig aGaram jobb oldalán a begyek mind a Piroxentrachit Eruptiv- 
Konglomei'átjáből állanak, —^ 
melyekben azonban a Biotil- 
labradoritlracliitből is van
nak darabok, úgy hogy itt azl 
lehet mondani, hogy ezen 
töri keresztül.

N }yC "• ^

0 '£> \f V-• V
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£>
1. Piroxentrachit feltörése Garam-Berzencze táján.

a. Eruptív Piroxentrachit.
h. Törmelék ép Piroxentrachittal és megviselt Biotittrachittal.

Bites falu és a garam- 
berzenczei vasuli állomáskö
zön két magaslat a Bukovina 505 m. és vele összefüggő Bucsan 595 m. a vasút 
felé néző itl.-oll meredek oldalaival jól mutatja a viszonyokat, azok egy helyen az
1. ábra szerint adhatók vissza. A Piroxentrachit a feltör egyes kúpokban, melyek 
mint szilárdabb Eruptiv-Konglomerátok állanak össze.* Ennek darabjai között 
csupa Piroxentrachitot találtam, míg fölötte a törmelékben a szögletes Piroxen- 
Irációtokon kívül kopott Biotit-trachit is van Nyirokkal együtt, mely ugyan hala- 
ványabb mint rendesen, de savval nem pezseg.

Ilyen egyes oszlopok a hegyoldalakon többször emelkednek ki, mint mérezéi 
a körülöttük volt, de már eltávolodott mozgóbb kőzet tömegének, mely azokat egy
kor körülvette.

Garain- Berzencze-Kozelniki szakasz. — Garam-Berzencze falu 
(Hronska Breznica) * a Garam bal partján van. A selmeci szárny-vonat a Garamon 
átkelvén, egészen közel halad el mellette, és azt. elhagyván kis darabig még a

KK-re a kis Kruzslova patak alsó végén közel olt, hol ez a Szlatina patakba szakad ; itt a vízmosás part
jait képezi. A második hely ettől keletre 
vezető országút között van. Neve ezen tájnak Drahe.

Ezen kőbányában élénk munkát láttam 1869 és 1870-ben, midőn ott, a budapesti Margithid gránit- 
oszlopai belső részének építéséhez egy négyzetméternyi darabokat állítottak elő. A kőzet jól engedi magát 
dolgoztatni, fagyálló és szívós. Egész hegyrészek váltak el a robbantásnál, apró törmelék kevés képződött. 
Az ott foglalkozó olasz munkások igen bele jöttek a nagy darabok fejtésébe. A legnagyobb 500 köblábnyi 
volt; ehhez 20 25 láb mélységű lyukat fúrtak s a robbantást 3 mázsa lőporral eszközölték.

Még egy Berzencze falu van a Garamvölgv bal oldalán, melyről szintén lesz majd említés téve, 
de ez lejebb van a víz mentén Újbánya és Szent-Benedek között, körülbelül a térkép déli meridiánjában. Ez 
a Garam-Berzencze (Breznica) Bars megyében van, amaz Zólyomban.

malom télé esik, mely a Neresnicza patak és a Dob rónáraazon

4*
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Garam völgyéi követi délkeleti irányban, hogy aztán délnek kanyarodva a Ko/.el- 
niki völgybe jusson, mely egészben kereszL-irányba esik ;i Garamvölgyre nézve.

Tájékozás végett menjünk még tovább nyugotra a Garam völgyben Jalna 
léié, hol a jalnai állomás közelében a Garam és Ihrács patak sarkán a Garam jobb 
oldalán az országéit melleit van Pityelova község kőbányája, melynek kőzete Biot.il- 
Amphibol-Labradorit-Quarcztrachit. Röviden ha Biotittrachitnak mondjuk cle- 
gendökép lesz megkülönböztetve azon táj egyéb Trachitjaitól, melyek ezen kőbá
nyától északra és keletre Piroxentrachit, nyugotra Könnöcz felé Riolit, különösen 
pedig a Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Quarcztrachit Riolitja. A Pityelova község kőbá
nyája jó feltárást szolgáltat. A kőzet, nincs normál állapotban (80.)G 1878; 
132.3 1877), hanem fellazítva, de jelleges tracbit-szerkezettel bír; az ilyen változás, 
melyben az egyes elegyrészek állapota szolgál biztos kalauzul, utólagosan van elő
idézve egy későbbi kitörés állal, s ilyennek olt a Piroxentrachit eruptióját ismer
hetjük fel, mely a Biotittrachitot három oldalról határolja, és a mely maga egészen 
normál állapotban van meg.

Itt a kőbányában a Biotittrachiton nem tör keresztül a Piroxentrachit, abból 
zárvány sincs a Biotittrachitban, ellenben a hegy tetején van egy üledékes kőzet, 
melyben Nyirok és Piroxentrachit darabok fordulnak elő. Keletre menve sok helyen 
a folyó mind kél partján találni eseteket arra, hogy a Piroxentrachit ezen Biotit- 
trachiton tör keresztül s az eruptiói Konglomerátban ilyenkor a két típus törmelé
kei együtt fordulnak elő iigy mint az 1. ábránál említve volt. mindig oly módon, 
hogy a Piroxentrachit az épebb.

Garam-Berzenczétöl kezdődik voltaképen a Kozelniki völgy, melyen a kis- 
vágányú szárny vasút Selmecre megy. Ezen bosszú völgyet kél szakasziu osztva 
írom le, melyek elseje még nem esik be az atlasz lapjainak határába, a másodika 
már legnagyobbrészt benne van.

A Kozelniki völgy kezdetén a nyugoli vagy baloldalon a sarokhegy, melynek 
tövénél a Szuchi-féle kocsma van, Biotittrachil-Konglomerát, olyan féle mint majd 
fölebb a szénfurásnál találunk s a melyet ott lesz jobb alkalom részletesebben meg
ismertetni. Tart ez aztán fölebb is a völgyben, s egy kiálló szikla arról meggyőzhet.

Ellenben a jobbparii kőzet a Brdo gerinczhegy (637 m.) legelső feltárásánál, 
a mely kiáll a völgy felé egy kis helyen Piroxentracliit-Konglomerát, de azt csak 
hamar Biotittrachil-Konglomerát váltja fel s tart a vasúti első őrházig. Ez azután 

így váltakozik a baloldalon is.
Növénylenyomatok. — Találtam növénylenyomatokat fölebb haladva a 

völgyben, az első örház és a Radosovo patak között a baloldalon a Biotillrachit- 
hegységegy kis medenczéjének trachit-tufájában, melyben kisebb-nagyobb darabok 
vannak Biotittrachitból. Az országút mentén 3—4 méter magasságban van fel-
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lárva egy kis feusík oldalán, melynek teteje szántóföld. Ez a hely körülbelül 
már rajta van az atlasz ezírnlapja kis mérvű tájékoztató térképén (1:144000). 
A trachit-iszap, melyben a növénymaradványok fog- a
laltalnak, meglehetősen szívós nedvesen, de a 
pon könnyen hasadóvá válik.

PlalanuH aceroides gipp. sp. van a növények 77 
között dr. Staub úr előleges közlése szerint.

Radosovo patakot elhagyva már közel Kozel- 
nikhez egy érdekes vulkáni sediment látható, me
lyet a 2. ábra ad vissza. Vetödési vonal aa élesen 
vágja el a tufa-rétegeket h a c

Növénylenyomatot ezen tinóm sedimenlben nem találtam.
A kozelniki völgy ezen alsó szakaszánál még megemlítendő, hogy keletre a 

Irachit-hegységen túl Hutait fordul elő nagy területen; kezdődik csaknem a Ga- 
ram partján Bucs-csal szemközi a Gund a pusztán s megy délnek Osztroluka, 
Baczur és Duhovo határában; nyugotra pedig van a Mocsárt miocén medencze 
magas trachit-hegykoszorú közé foglalva; még tovább nyugotra a szklenói völgy 
alsó része kanyarodik be a Garam völgybe. Kozelnik falu szélességi vonalába Szkle- 
nón éppen a Bukovec begy esik.

IP,na-

2. Vetődés Kozelnik táján.
aa. Vetödési vonal.

b. Biotittrar,hittufa rétegek.
c. Biotittrachit-Konglomerát, tufa nélkül.

Konglomeráttól, melyben finom vulkáni törmelék
nincs.

Kozelnik- Bélabányai szakasz. — Kozelnik az utolsó falu Zólyom- 
megyében, utánna fel a völgyön nem sokára Ilont megyébe jutunk. Kozelnik falu 
alkalmas hely kirándulásokra.

Egyike a fő kirándulásoknak volt a Radosovo patak völgyén fel a trachit 
hegység tetejére s onnét aztán délnek tartva a 8lana völgyön a Kozelniki völgy 
magasabb részén le.

Radosovo patak a Kozelniki völgy nyugoti vagy baloldalán van, s a magasság 
itt a torkolatánál vagy 335 m.; annál inkább meglep azon hirtelen emelkedés, 
hogy (eljutva a hegygerincz tetejére a Radosovo csúcsa 726 m.; ettől északra közel 
van a Reichard (Rycharty) 740 m. A meredek úton ilt-ott tisztás is volt, valamint 
kőzet is elégszer tárult fel.

Kezd etilen Riotitamfiboltrachit azon félig riolitos állapotban egy maga volt, 
melyben azt már eddig is annyiszor láttam. Egyszer Piroxentrachit következett 
szögletes tuskóban. Ennek felülről kellett ide a hegyoldalba jutni. Fölfelé haladva 
csakugyan szaporodtak a darabok, míg végre a hegy tetejét egy maga képezte. Ez 
oly sokszor ismétlődött e tájon, hogy szabályul állítható fel, hogy a Piroxentrachit 
feltódulván a régibb Biotittrachiton tört keresztül s azt riolitos állapotba juttatta, 
de egyszersmind össze-vissza zúzta.
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Északra a Reichard-hegy tetején habos szövetű Piroxenlrachil lávát talál
tam. A magaslaton van egy egyenletes keskeny gevincz, mely összeköti a Reichard 
és Radisovo csúcsokat, de egyszersmind vízválasztó is a Kozelniki völgy és a Mo
csári medencze között, neve vezetőm szerint Zxivicze (a katonai térképen e név 
bejegyezve nincs), a honnan gyönyörű kilátás nyílik, mely jó tájékozási nynjl. 
Keletről kimagaslik a Polana, belátni a Neresnicza völgybe, mi Zólyomból Korpo- 
nára visz, annál inkább feltűnik Osztroluka Baczur Dnbovó bazall-fensíkja. Ma
guk a bélabányai hegyek a Kozelniki völgy jobb oldalán éppen nem magasak. Nyn- 
got felé alattunk terűit el Mocsár medenczéjc magával a jól látható falucskával. 
A távoli hátiért a hatalmas Ptacsnik gerincze képezte Zsarnócza mögött, állói 
északnak húzódva.

A Slana patak völgyén lemenve csupa Biotit-Amjibol-AndeMntmchHot talál
tam le a Kozelniki völgyig, de azon sajátszerű elváltozással, hogy az Amfiboll és 
Biotitot vörös burok veszi körül, mint egy hematitos elváltozás. A hol végkép tör
tént ezen elváltozás, olt veres Földpátnak lehetne tartani első tekintetre, de a hol 
csak részben ment véghez, ott jól látni, hogy nem Föld]iát, hanem inkább pscudo- 
morfa Amfibol és Biotit után. (29.7 1884.)

Egy más helyen az [fjnácz tárnák vidékén sajátszerű zöld Biotittrachil fordul 
elő egyes luskókban, a nélkül, hogy azért a Trachit közönséges értelemben volna 
Zöldkőnek mondandó. Az Amfibol nagy, a Biotit is. A Füldpát mindezen BioiiI- 
Trachitokban, a melyekkel eddig találkoztunk a Kozelniki völgyben, túlnyomókig 
Andesin módjára viselkedik. (22u. 18S4.)

Mély fúrás Biotittrachitban. — A Radisovo hegy keleti tövében 
Közelinktől fölfelé indulva a völgy baloldalán egy mélyfúrási csináltatni t Pech Antai. 
úr miniszteri tanácsos azon reményben, hogy a Trachitkonglomerát rétegekben majd 
kőszenet találnak, úgy mint ez a Garam völgyben Zólyomtól nem messze is elő
fordult, sőt Selmecen is volt reá példa a Ferencz-József akna közelében. Azonban 
a Konglomerátok Eruptiv-Konglomerátoknak bizonyulván be, kőszénre nem akad
tak, de petrografiai szempontból érdekes annak jönni tudomására, hogy a fúrólyuk
ból felhozott sértetlen kőzethengerek mind ugyanazon Biotit-Amfibol-Anclesin- 
Labradorit-trachitok, melyek a Kozelniki völgy mindkét oldalán annyira uralkod
nak. A kőzet rilkás, a trachitizmus jellegesen van rajta kiképződve. Az alapanyag 
és a Földpátok a riolitos módosulat kellékeivel vannak Löbbé-kevésbbé felruházva.

Az összes mélység, melyre lementek, 424‘-2 m. A kőzet felül apróbb törme
lékből állott, de mentői lejebb mentek, az anyag annál homogénebb lett. 135 méter 
mélységben kezdették meg a fúrást oly módon, hogy a fúrópor helyett kömagvat 
hengeralakban kaptak, melynek átmérője 7.5 cm. Ilyenekből Pech úr szívességé
ből 7 példányt kaptam, mint a különböző szintek képviselőit.
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van az EK sarkon a Biotil-Ez(‘ii szúnlVirás helye már a nagy térkép területén 
Andesillrachit Konglomeráljának határán a Kozelniki völgy baloldalán a Poljanka 
hegy déli tövénél a Jaszcnicza patak árterén olt, hol két épület van kijelölve a 
szckér-úl kél oldalán. Ez még Zólyom megye, de hozzá délnyugotra igen közel

határvonal Zólyom és Hont megyék között.megy a

A bélahányai vasúti állomást töhhBélabányai vasúti állomás, 
kirándulásra jő kiindulásul használhattam már annál fogva is, hogy ide Selmeeröl
közvetlenül jöhettem. A szén fúrástól idáig a trachitl.ipus változatlan; ellenkezőleg 
van érdekes változás szemközt a vasúti állomással a Közeliíiki völgy baloldalán, hol a
«Galgenberg» Bio/il-<hiliolda*-(Jiiarcztrachitbóláll. mely helyenkint riolitos módo
sulatban van egész a jól kifejlődött liialin állapotig. Az ásvány associatio ugyanaz 
az egész hegyen, de a kiképzödés neme változó. A hegy tövében van a kőzet leg
közelebb a normál állapothoz, a tetején fehéres lajtkövesedő, míg a kettő között 
szabálytalan hatású táblában SzurokkÖ-porJir van kiválva (Tiefthal jobb oldal) 
(ÜS..J8 29.5 1884.), mi fel tart a hegynek csaknem tetejéig. A fehér módosulatban 
szépen veszi ki magát a Quarcz ibolyaszínnel. Vannak sárga ásványok is benne, 
mint utólagos képződésit hidrosilikátok: Heulandit Stilbit, egy helyen mintha 
Chabasitot is láttam volna fénylő rhomblapok után Ítélve. A kristályok azonban 
aprók.

Ugyanezen «Galgenberg» keleti tövénél az ó emlékezetű bélabányai altárna 
mellett van egy fensikrész, melyet diluviál képződmény gyanánt választottam ki 

a hömpölyök között van Piroxentrachit, Bioliltrachit és Bazalt tele üli vin
nél a Kálvária hegyről. Vagy C> meterrel van ezen fensík teteje magasabban, mint 
a Kozelniki patak medre, és egy oldalöbölben van elhelyeződve, biztos enyhelyben 
az elmosás ellen.

Bélabánya, Ptacsnik. 
viszonyok középpontja. Ott huzamos!) időig tartózkodtam, hogy Selmec környékét 
ezen az oldalon bejárhassam.

Egy kirándulás EK irányban a Ptacsnik hegy felé (779 m.) meggyőzött arról, 
hogy a traehilhegységben uralkodó típus 

(MO.j 31.j 1884.) A tető felé van inkább a normál állapot, míg lefelé riolitosodás 
észlelhető. Ezen Ptacsnik tetejéről is szép kilátás nyílik: látni nyugotnak a nagy 
Placsnikot a Garam jobb parti vidékén Barsban, mint e trachitvidék hatalmas 
zárfalat nyűgöt felé, látni még Selmec nyugoti részét, fölötte a Paradicsom hegyet 
(94íá m.) s ettől északra a szintén jól kiemelkedő Szálláshegyet (Kohlberg) (757 m.); 
végre ÉNy-ra egészen közel látszik Tepla-Zsakil.

Bredna-Skalka. — Bélabányáról EK felé az erdőségbe menteni a bélabányai

Bélabánya már bonyolodottabb geológiai

tájon a Biotit-Ancleüntrachit.ezen a
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kohó mellett meredek hegyen fel; az úton csupa Biolittnvcliit Amlibollal, fekelés 
alapanyaggal, de legtöbbször mállóit állapotban. A «Prcdna Skalka» DNy lejtőjén 
megállottám gyűjteni, de egyszersmind azért is, hogy Sclmec egyik legszebb panő
ni májában gyönyörködjem.

A hegykoszorú kezdődik a Kis-Szilnával, nyomban követi a Nagy-Szil na 
teljes tagosultságával a következő depressióig, mi jó sokáig húzódik. Aztán jön a 
pjergi Piroxenlrachil képezte kétágú hegy utána alacsonyabb dombsor. végre a 
Szélakna felé a láthatárt záró selmeci hegyek. Ezek után előtért képez a Kál
vária bazaltkúpja, terjedelmes lankás lejtőjével szakadatlanul le tartva a béla- 
bányai kohóig.

Tovább folytatva a koszorút, a szem a Tanád és Paradicsom hegységnek 
szintén szokatlan jó tagosultságán legelteti magát. A városból azonban csak nehány 
ház látszik a Tanád oldalán.

Ezen vagy 620 méter magas hegyoldalból kevés kivétellel mindazt látni, mit 
a panorama lapon mulatok be, de más pontból nézve és más magasságból, mintha 
különböző képet néznénk, a hegykoszorú tagosultsága innét határozottan jobb, 
csupán Selmec város és annak fekvése azon tájképi elem, melyet itt a Prcdna- 
Skalka ezen tisztásán nélkülözünk.

Fölmenve a sűrű erdőségen a magas csúcsokra u. m. Sucliy Vrh (763 ni.), a 
kőzet folyvást Biotitlrachit többé vagy kevesebbé elváltozva. Az ikerroválkosság a 
Földpáton gyakran észlelhető; eljutottunk tovább egy másik Placsnikra is mint a 
tegnapi, egy alacsonyabbra, onnét a Marczicska hegyre (a katonai térképen Mar- 
ticka Vrh), melynek sűrű erdején úgy szólván út nélkül, de még is az ilyen körül
ményekhez való járművön és zavarba nem jövő bélabányai szekeressel leereszked
tünk a Kozelniki völgy felé szemközt a nagy térképen látható Penazsno völgygyei 
közel a szénfúrási aknához. Minden példány Biotit-Andesiu-1jabmdoril Qnarcz- 
trachit típusnak felel meg.

A Marczicska nyugoti oldalán szintén találtam olyan sajátságos zöld Trachilol, 
mint a minőről már az Ignác/, tárnáknál tevék említést. Ezt sem lehet Zöldkőnek 
mondani a szokott értelemben, hanem csak zöld Trachilnak, ez a zöld színt úgy 
kapja meg, hogy az alap-anyagban képződik valami vasoxidulhidrosilikát, míg a 
fekete ásványok éppen nem chloritosodnak, hanem tán inkább Hematittá változ
nak át, mert egészen vörösek lesznek. Ezen zöld szín csak a felületen marad, a 
kőzet belsejében gyengébb, de a fekete ásványok sem annyira vörösek, sőt fekete 
Amlibol is akármennyi van. Rá tekintve a Trachitra a zöld szín szépsége kelleme- 

lep meg, de ha azt idomítás által javítani akarjuk, csalódunk. Belül a szín távol 
sem oly üde.
sen
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Ilyen féle vörös Amfibolokal legelőször Sátoralja-Ujhelyen találtam az ottani 
Amfiboltrachilban, de ott. az alapanyag nem volt zöld.

Béláilányáról a legdélibb s illetőleg délkeleti kirándulás 
volt a kies Halcsi völgybe, a Halesi tó festői vidékén. Elhagyván a tavat és tovább 
haladva keletnek a völgy szőkébb lesz, kevésbbé regényes, de geológiai tekintetben 

érdekes.

Halcsi völgy.

•v.
A hegység kőzete nem tért ugyan el az erre uralkodó Biotit Andesintrachit 

típustól, de a hömpölyök közöt I itt-ott fekete Piroxentrachit kezd megjelenni; a 
völgyben haladva a szálban levő kőzet marad mint volt, de a fekete trachit-hömpöly 
szaporodik; annak tehát valahol fölebb a völgyben majd csak nyomara kell jön
nünk. Igen de tovább menve Riolitot találtam a hialin kiképződén magasabb foko
zatával, mint a mi az eddig tartó trachitlipusl megilleti. Keletre ott a hol a nagy 
térkép szerint a «Schindelgrund» és a «Szaniar» patak (a katonai térképen «Zachar») 
lalálkoznak, már egészen olyan Szurokkőporlir is lordul elő, mint a bélabányai 
vasúti állomással szemközt a «Tieflhal» felé. A közel feliér féleségeiben a Quarcz 
az ö amefhiszt színével itt is oly tetszetősen válik ki mint olt. A Földpát Kálium- 
földpátnak bizonyulván be, itt Biotit- Őrt holdas- Quarcztrachit van Riolit állapotban, 
mit a térképen mint ilyet választottam ki.

A Piroxentrachit hömpöly nem csak hogy meg nem szűnt, de idejövet arról 
is meggyőződtem, hogy egyik mellékvölgyböl sem jön, hanem egyes egyedül ezen 
fövülgyre szorítkozik. Most tehát biztosra vettem az előttem jól ismert szabály sze
rint. hogy a leghialinabb Riolitot legközelebb váltja fel a fekete Piroxentrachit, és 
csakugyan nem csalódtam, mert a fekete patakkövek irányában hatolván fel nagy 
nehezen a magaslatra, a Piroxentrachitot szálban találtam, mint a Halcsi völgynek 
keletről bezáró hegyét, melynek tetejéről végig látni az egész völgyön, sőt azon túl 
belátni még a Györgytárna völgybe is.

Ezen fekete Traehil Selmec környékének unikuma annyiból, hogy Angitok 
ily nagy kristályokban kiválva másutt nem fordulnak elő. Kurta Oszlopok jól kive
hető terminál lapokkal, hol a Hemipiramis élszöge jól felismerhető. Vannak ikrek 
keresztbe nőve, másszor csillagosán összenőtt egyének, oly formán mint az Amfi- 
boloknál tapasztaljuk. Néha ezen Augitok fénye is nagyobb mint közönségesen. 
Azonban egészben véve a nagy Augitok nem gyakoriak. Többet találtam az úton 
fölfelé a hömpölyök között mint itt fenn. Legjobban a mállás-kérgen tűnnek ki.

Ezen magas hegynek egy része még a térképre esik s ott be is van festve 
(tr. p.). Magassága 720 m.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 188S. 111.
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Bélabánya oly közel van már Selmecliez, hogy 
nyugoti és déli vidékéi, a selmeci kirándulásokkal lehetni meg.

Érdekes azonban a vasútvonal az ö kanyargásaival és bevágásaival a Irachii- 
Lömeg testébe, mi által sok jó feltárás vau nyújtva. A kanyargásnak illuslrátiójára 
szolgál a selmeci Kalvária-hegy tetején levő templom. A mint azt először megpil
lantjuk, annak éjszaki részét látjuk; tovább emelkedve és az útban eső völgyek 
felső vége felé kanyarodva eljutunk a templom keleti oldalára s itt vagyunk hozzá 
legközelebb, aztán távozunk, kanyargónk, emelkedünk hogy végre a selmeci vasúti 
indóházba érjünk, mely a templom déli oldalával van szemközt.

A bevágások csupa Biotittrachitot és azt állandóan mint Zöldkövet tárják fel. 
A Földpát szerint lehet megkülömbüztetni ezen nagyszemű Zöldkölrachitol mint 
két tipushoz tartozót, I. i. Biotit Orthoklas- és Biotit Andesintrachit Zöldkövet 
és ennek mcgfelelöleg vaunak a közelek a geológiai térképen szétválasztva.

Bélabánya Selmec.

dlar/assáffi viszonyok. — A Garamvölgyben a vasútvonalon a legnagyobb 
depressio Garamberzencze és Jalna között van. Ezen mélyedmény vízválasztó határa keletiül 
Kriványnál a Gránithegység, éjszakról a trachitmagaslat Körmöt- fölött Szent-János vasúti 
állomásnál.

Kriványnál a vasút magassága — ... 
Garamberzencze és Jalna között ... .
Szent Jánosnál........  ... ................

A Kozdniki völgyben a keskeny (l.o in.) vágányé vasút állomásától Selmecig a követ
kező számok fejezik ki az emelkedést:

263.5 m. 
421.1 «

Garamberzencén a selmeci vasút
Bélabányai vasútállomás
Selmecen a vasút legmagasabb pontja Ribnik felett közel az állomáshoz 561

540.o «
.ü «

Selmecen az indóház ........ .

Távolság. — Garamberzenczei állomástól a bélabányai vasúti állomásig 14.s kilom. 
A bélabányai vasúti állomástól a selmeci indóházig 8.5
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KÁLVÁRIA HEGY.

Selmeeről sokai ,járl út vezet fel a Kálváriára, melynek a nyári idényben 
ezcrekrc menő áj latos látogatója szokott lenni, kik oda körmenetekbeu messze táj
ról sereglenek össze. Valóban festői kúp ez mar a mint a természet kezéből kike
rült. de a világtájak szerint meglehetős pontossággal orientált kéttornyú templom
mal koronázva, még inkább nyer a regény ességben. A lő oltár keletnek néz, a be
járás n y rigóinak.

Haladjunk Selmecről a nép útján s felmenvén a kúp tetejére nézzünk szét. 
A kilátás szabad környöskörül, a városnak a hegykoszorúnak a völgyrendszer
nek szép áttekinlctében gyönyörködhetünk. A kúp egy lankás de terjedelmes hegy
ségből emelkedik ki. Azon rész. mely a meredekei)!) kúpot képezi Bazalt, s a hegy
nek azon része, a mi Bazalt, egyszersmind erdős. Az erdő a kúp tövénél szűnik 
meg, hol a Bazalt a felület alatt marad.

Az atlasz panorámái térképe a Kálvária hegyre nézve jó tájékozást nyújt, azon 
azt déli oldaláról szemléljük. Magassága 727 m.

Mielőtt tájékoztató szemlélődésünket abba hagynánk, vegyük figyelembe a 
Kálvária hegynek orografiai abeli szereplését is, hogy az daczára általános kúp 
alakjának, még is két oldalról vízválasztó gerinczet bocsát ki: egyet ÉÉNy-ra, 
másikat csaknem ugyanazon vonal ellenkező részén DK-re. Amazt azon Piroxen- 
trachil dombsor képezi, mely a Mihály-akna telep táján vezet a Kálváriára és a 
melynek mállóit Zöldkő kőzetébe az országút is be van vágva, hogy az u. n. béla- 
bányai hegyre lehessen feljutni, mint a Selmecet Bélabányától elválasztó legmaga
sabb emelkedésre. Ezen dombsor gerincz déli oldalán a Mihály-tárna-telep vizei 
mindjárt az elsők, melyek a Selmec-patakba és ezzel az Ipolyba jutnak, míg az 
éjszaki oldalon a víz közvetlenül a bélabányai tóba, vagy egyenesen a bélabányai 
s innét a kozelniki völgybe s a Garamba kerül.

A másik vízválasztó a Kalvária-hegyet DK irányban köti össze a Kolpachi- 
völgy déli agával, ez jelentékenyen hosszabb és lielyenkint. hátasabb, de eredménye 
ugyanaz: déli oldalán a vizek az Ipolyba, északin a Garamba folynak.

5*
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A Kalvária-hegy Bazaltjára nézve sok feltárás nincs, azt nagyrészt talaj bo
rítja, de épületek is állanak rajta. A csupasz részek leginkább a hegy nyugoli olda
lán találhatók s a gyűjtemények közét példányai innét kerülnek ki.

A Kalvária-hegy Bazaltjának most látható tömege vertikál-eruptio; oly láva 
áramlat, mely szintesen terüli volna el, itt nem látszik, mit itt azért emelek ki, mert 
délnyugotra Selmectöl a (tárám balparti vidékén Magospartnál a láva szintes ellerii- 
lése rétegekben az akkori völgy fenéken igen jól kivehető; úgyszintén Bazalt-tör
melék képezte sediment sincs. A függélyes feltódulás azonban megszakadva tör
tént, mi abban árulja el magát, hogy a Bazalt tömegében réteges tagosullság léte
zik. Ilyent látva állította Esmarck, hogy a Kálvária-begy Bazaltja réteges, s mint 
akkori neptunista, a Bazaltot víz-eredésűnek tartotta.

Megemlítendő még a Kalvária-hegy Bazaltjáról, hogy abban eddig semmi 
közetzárványl nem ismerünk, az egy szürkés-fekete, igen apró szemű, de homogén 
összetételű kőzet, melyben a nagy számban hintve előforduló Olivinek azonban a 
makrograflai diagnózist könnyűvé és biztossá teszik.

A Kálvária Bazaltja közvetlenül környöskörül Biotit Orthoklas Quarcztrachillal 
érintkezik s éltből tör fel, de kisebb-nagyobb távban egyéb Trachit is fordul elő, a 
melyekkel már annál fogva is kell foglalatoskodnunk, mert a Kálvária-hegytől 
keletre szintén van Bazalt Kisiblyén, a mely már más Trachitlipus a Biotit Ande- 
sin Quarcztraehit területén tör fel; ennél fogva ezélszerűnek tartom a Kalvária-hegy 
környékét a 4 világtáj szerint írni le.

aj Kalvár ia-hecjy éj szaki oldala.

Éjszakról a Bazaltot a kúp tövénél legközelebb Trachit-sedimént környezi, 
melyben Barnaszénerek vannak. Ezen réteg itt tehát tetemes magasságban van, 
kezdődik azon a nyergen, mely egyrészt a Kálvária bazaltkúpja, másrészt ettől 
ÉÉNy-ra eső Biotitquarcztrachit kúp (655 m.) között van s melyen keresztül Sel- 
mecről Bélabányára gyalog-út vezet. Követhetni ezen érdekes sedimentet nyűgöt 
felé is, hol az kivehetőleg alacsonyabb szintre száll, úgy hogy ezen sedimentröl 
mondhatni, hogy az a Bazalt kitörése előtt képződött volt, hogy az emelkedésben 
a Bazalt eruptiója alkalmával passiv részt vett, ennél fogva öregebb mint a Bazalt.

:: Beudant ugyan ellenmondót! e nézetnek, mert hogy a Bazalt vulkáni eredésű, arról meg vala győ
ződve, kívánatosnak találó azonban, hogy valami földalatti bányamunka által is láthatóvá tétessék, hogy a 
Kalvária-hegy Bazaltja a mélybe megy. Az ő idejében (1818.), ;■ mint meggyőződött a bányatérképeken, a 
létező tárnák közül egy sem közelítette meg; az eszme azonban fentartá magát és időről időre a kivitelre 
gondolának. Most a Ferencz József aknából a II. József altárna szintjén van egy hajtás éjszaki irányban, 
mely egyenesen a Kalvária-hegy Bazaltjának tart, és érdekes szelvényt fog nyújtani. Ha azonban oly lassan 
haladnak mint jelenleg, akkor még sokára érnek oda.
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Nyugoti irányban őzen Konglonierát röviden lart, aztán megfordul délnek s 
leli űződ ik a vasúti indulóház felé, kitölLvén a selrneci völgy mélyedményét legtöbb- 
ször keskenyen, ill-oll a mellékvölgyekbe is elágazódván úgy mint a geológiai tér
képen ki van tüntetve. A Kaivária-1 legyen a feltárás helyenkint jó: látni, hogy dur
vább Trachil-Konglomerát váltakozik TrachilLolával és vékony barnaszénerekkel, 
melyek a Tufával együtt helyenkint egy méterre is kivastagosznak. Tiszta szén
anyag alig van, csak keveréke Tufával. A rétegek dőlése éjszaki és éjszakkeleti 
()|y módon, melyből arra hogy a Bazalt állal lettek emelve, biztos következtetést 
vonhatni.

Legközelebb a Bazalthoz az említett bélabányai gyalog-íit éjszaki oldalán van 
egy kis csúcs, a mely feltűnik már annyiból is, hogy az egyedüli, mely körülötte 
ily közelségben létezik. Magassága vagy 055 m. Azon a kis térképen, mely a Veres- 
kúl leírásához adva van (3. ábra), ezen kis hegycsúcs jól van kitüntetve.

Kőzete Biotit Ort.hoklas Quarczlrachit (103, 1881). Elég szívós, noha nagyon 
meg van viselve. Az egyes ásványok, a Biotitet sem kivéve, elváltoztak, az Ortho- 
klas azonban a lángban biztosan meghatározható; egy esetben a Földpátok között 
Andesin viselkedésűt is találtam.

A csúcs körül ugyanezen kőzet törmelékei hevernek, s azok között találtam, 
melynek hasadéksikján Aclulár csoport volt kiképzödve (82-2. 1881), úgy szintén 
Quarcz is hosszúkás kristályokban. Ezen parányi Adulárok épek, a lángkisérletben 
jelleges Aclulár viselkedést mutatnak, ele ezen utólagos képződményben más Föld- 
pát mint Adulár nincs. Egy más ponton is kaptam olyan Biotittrachitot (104, 1881) 
a Bazalt közelében találtató Luskókban a Tracliiltufaréteg határán melyben a Föld- 
pát szintén jó Ürthoklas volt, de mellette Andesin sem hiányzott,

Mikro (/rafia* — Vékony csiszolatában kivehető a Quarcz összevissza repedezett 
szemekben, de keresztezett nikolok között élénken játszik színt. Földpát kétféle látszik iker- 
rovátos és olyan, melyen ikervonalak nincsenek. Biotit felismerhető, kevéssé még dichroitos; 
de a sok és esetenkint nagy Amfibol annyira el van pusztulva, hogy csak a fekete nem 
átlátszó körvonal ad tájékozást oly módon, hogy az Amfibol szokott kombinátiójára reá 
ismerhetünk.

= Ü
Lejebb menve a Kalvária-hegy éjszaki oldalán az ország-úl felé egy begyepe

sedett nagy depressiót látunk tele horpákkal (Pingen) mint egykori kezdetleges 
bányamívelet maradványaival, a felület rét, a talaj Nyirok (1), hol veres, hol fekete, 
hol veressárga. Savval nem pezseg. A horpadás két oldalának kőzete szintén Biotit 
Ortholdas-Quarczlrachit, mindenben megegyez az imént leírttal. Ezen völgyszerű 
horpadas bal oldala tart a bélabányai tóig, az nem oly érdekes mint a keleti vagy 
jobb oldal, melyen két elhagyott tárna és csillaggal jelölve a térképen feltűnő nagy 
számmal vannak a liorpák. Bélabánya felé tehát ÉK irányban haladva a kőzetnek

"Is
í
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]ó feltárásához jutunk (Eichberg hegyen) (1069. 1881), mely az ö sziklahomloká
val a clepressió felé néz. Egy elhagyott kőbánya ez azon patak jobb partján, mely 
a Nándor tárnától Bélabányára foly. A Trachitból két piramis áll, melyet a fejlők 
visszahagytak. Ezek egyikén a repedési sík a fennötl Adulárral oly egyenes táblái 
képez, melynek magassága több mint l m., hosszasága tán 4 m. (I ICbr,. 1S84). 
Quarczkristályok is képződtek ily módon utólagosan, sőt a lángkísérlet szerint az 
Adulárok között gyéren Andesin viselkedésű Földpál is volt; gyéren Galcil is látható. 
A kőzet elegyrészei között csak a Földpál tartja magát, azt Orthoklasnak találtam 
a lángkísérletben ; a Biotit és Andiből olykor csak romban ismerhetők fel.

A sok horpából valamint az itt levő tárnából kikerülő közel mind ugyanezen 
Trachit, úgy hogy a Kálvária éjszaki lejtője Biotit Orthoklastrachil Zöldkövének van 
festve. Az Ortboklas gyakran veres. A különféle pontokon heverő Irachillörmelék 
felületén utólagos Adukul fennölt krislálycsoportokban többször találtam, s álta
lában itt lettem először figyelmessé ezen becses ismertető jelre, mely a Biotit 
Orthoklastrachilol felismerhetővé teszi akkor is, ha az eredeti elegyrészek már 
annyira elváltoztak, hogy azok szerint az többé nem is volna meghatározható.

b) Kálvária-hegy keleti oldala.

Keletről lemcnvc meredek úton szintén egy völgybe jutunk, mely egyenes 
vonalba vezetne a bazalt-fel töréshez Kisiblyén. Ezen az oldalon nem sok feltárás 
van, de nevezetes a vasút vonala által, mely a Kalvária-hegy keleti oldalába van 
bevágva. A kőzeteket azonban ettől nyugidra, a magasabb pontokon is vizsgáltam, 
így a Kalvária-hegy csúcsától lemenő erdő közelében a bélabányai szekérúton fel
tárva levő Trachitlmn is meggyőződtem, hogy a Földpál Káliumföldpál. A törme
lékben szabad Biotit oszlopokat (107i 1881) találtam. Az úlal folytatva le a vasút 
felé keletnek, a Nyirokból többször kiáll a Biotit-Orthohlas-Qnarcztrachit mint 
Zöldkő, de erősen elmállva. A vasút vágányában is folyvást csak Zöldkövei talá
lunk, de a típus ugyanaz. Példányt (108i 1881) nevezetesen azon a tájon is ütöt
tem, hol a vasút a Kalvária-hegy kúpjához legközelebb jön; a Biotit bronzszínű 
levelekben van meg s az uralkodik; Amíibol nagy, de fényét vesztette, haránt 
szakadásokat mutat, mint az Augil ép korában is szokta; de az Oszlop tetején a 
Hemipiramis a Pinakoiddal s a prizmaszögeknél a tompább jól kivehető.

Ezen nagyszemű Biotit-Orthoklastrachil Zöldkőben nem ritkán húzódnak 
Jasp-erek (lt)93 1881), melyeket a vasúti vágány oldalán szedni jó alkalom van. 
Olykor halvány Bol is látható a trachit-repedésekben. Különben a trachittipus 
tart le egész a kisiblyei patakig, csakhogy erősen mállásnak indult s ezen mál
lástermény mint Nyirok az ilyen mállóit Trachit felületét a mélyedményekben
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helyenkinl oly vastagon fedi, hogy a térképen a Nyirok (1) van mint felideti közét 
kitüntetve.

Kisiblyei Bazalt. — A Kálvária hegy keleti oldalán foly akisiblyei patak 
s annak jobb oldalán van a kisiblyei Bazalt, mely a térképen három kis tömeget 
képezve van kitüntetve.

Selmec érdekesebb pontjai közé helyezte a kisiblyei bazalt áttörést, valamint 
minden régibb geolog, úgy Pettko is a Magyar Földtani Társulat vándorgyűlése 
alkalmával 1871-ben a helyszínén ilyen gyanánt mutatta be.* Ezen kétségtelen 
értelmű és könnyen megtekinthető feltörés méltán megérdemli, hogy vele behatób
ban foglalkozzunk.

Azon hegy, melynek tövénél a Bazalt feltör, a térképen, «Puszta Kiszhübl» 
névvel van jegyezve; egészben úgy veszi ki magát, mint a kozelniki völgy-depres- 
sio deltája; önálló hegy, erdővel borítva. É-ról határolja a Hal esi ló, délről és nyu- 
gotról a Kolpaehi patak, melyet további folytatásában kisiblyei pataknak mondanak. 
Magassága a katonai térkép (1 :25000) szerint G69 m. VolLaképen két ágú a hegy, 
és a magasabb ága van triangulátió-pontnak választva.

A kisiblyei hegy Trachitjának alapanyaga zöldes, az associátióból makroskó- 
posan kivehető a Biol.it az Amfiból és az ikerrovátkos üvegfényű Földpát, melyet 
a lángkisérletben Andesinnak ismertem fel (180, 1667).

Olvadásaitok; az olvadék üveges, belhólyagos; Kálium magában nem mutatkozik, 
csak gipszszel — I. Nátrium 3—4. A Földpát üveges kékes, elég ép. Orthoklas viselkedésűt 
egyszer sem találtam; de más példányokon volt eset, hogy a Plagioklas a Labradorithoz 
hajlott.

A kisiblyei Bazalt tehát. Hiotit, Andesin-Labradorittrachitból tör fel. Feltör a 
begy ENy oldalán, mely egy kissé előre nyomuló dombot képez, telér alakban, de 
úgy, hogy a Trachitból táblák vannak beékelődve. Ilyen helyen a Trachit erősen 
inállott; maga a Bazalt is gyakran el van változva az érülés határán. A hegy más 
oldalán egy vízmosásban a bazalttelér kiékülését és kanyargós alakját vizsgáltam, 
de itt mind a két közel, erősen szétment, a Trachitdarából gyűjtöttem (1743.18 7 7) 
leginkább azért, hogy abban Quarczot keressek; azt a mechanikai elválasztásnál 
nem találtam. Biol.it is kivehető a darában, sőt még jó Földpátok sem hiányzanak, 
s ezek a lángkisérletben jclleges Andesinként viselkedtek. A Bazaltból ezen víz
mosásban nehéz ép példányokat találni, de annyiból meg igen nevezetesek, hogy 
bennük ugyanezen Biotit-Andesin-Trachitból kisebb-nagyobb zárványok fordulnak 
elő. A jó példányok a Bazaltból a hegy meredek ÉNy. oldalán kaphatók, hol a telér

* Földtani Közlöny 1871. Vili. 52. A 178-ik lapon röviden ir is róla.
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vastagsága tetemes és távolabb az érintkezés határától a Bazalt épsége kifogásta
lan. A hegy ezen oldalán nevezetes az is, hogy a Bazalttól éjszaknak és délnek is a 
Trachit jól fel van tárva és így annak típusa ott is meghatározható. A Bazalttól 
éjszakra (175) a Trachit zöldes ritkás öregszemű. Makroskoposan jól kivehető a 
Biotit erősen fénylő fekete gyakran hexagonos pikkelyekben, az Amfibol barnás 
fekete fénytelen hosszúkás oszlopokban, és a jó nagy Földpátok, melyeknek még 
gyakran némi üvegfény ük és ikerrovátkosságuk van ezek a lángkisérletben az A ik le
sin tulajdonságait jól mutatják. Quarczot nem észleltem.

A bazaltkitöréstől délre a Trachit (176: 1877.) sűrűbb; az alapanyag színe 
vörhenyes-szürke, ebből az erősen fénylő fekete Biotit pikkelyek elég ritkán vannak 
kiválva. A Földpát olykor 5—6 mm. hosszú, némelyik még fénylik, üveges iker- 
rovátkosságot jól mutat. A lángban Andesin, de Labradorithoz hajolva. Makrosko
posan néha Quarcz is látszik; a vékony csiszolatlan Amíibolromokat lehet érdeke
sen kivenni; a kristályok között nagyok is vannak, de mind pusztuló félben: oly
kor csak a körvonala van meg, másszor még az anyag része jól mulatja egy 
nikollal az elsötétedést, valamint a sajátságos hasadási rhombos területeket. Quarcz 
apró szemekben is gyéren látható a mikroskop alatt. Még egy nevezetes és egyszerű 
nagyítóval felfedezhető elegyrész a Gránát. A közel töréslapjain vettem észre, még 
feltűnőbb, ha a darabot egy oldalon csiszoljuk. A Gránátban néha Földpát vau 
kiválva, úgy mint ezt a Karancs-hegy Gránáttrachitjában sokszor észleltem, ilyen
kor az alak határozatlan gömb, s annak halárán belül vau polisinthetes Földpát 
kiválva és csak az ezek közti hézag még piros Gránát. Azonban ez oly gyér, hogy 
a Trachitnak sem jellemzésére, sem osztályozására nem foly be, ennélfogva ez is 
csak Biotit-Andesin-Quarcztracliit, gyéren apró piros Gránáttal.

A térképen Kisiblyén kimutatott három Bazalt lömzs között egyet könnyű 
megtalálni, ez közvetlenül a halcsi vízvezetéki árok martját képezi, annak jobbolda
lán; e vezeték a kisiblyei patak fölött vagy -lő in. magasságban van. A kisiblyei 
erdövédlaktól még északra kell menni, hogy megtaláljuk.

Kezdődik körülbelül szemben azon ponttal, hol aKalvária-hegyröl lefolyó «Prin- 
zenbach» a kisiblyei patakba foly. Fel van tárva vagy 10U lépésnyire, de úgy, hogy 
ezen távolság középtáján 8—10 lépés megszakadás van s azt ugyanazon Biotit- 
trachit foglalja el, mint az, melyből mögötte a nagy hegy áll. ILI. a sűrű Bazalt a 
meredek martot helyenkint a vízvezeték alatt is képezi és olykor durván oszlopos 
elválást, máskor lávarétegességet észlelni rajta.

A más két tömzs nem jön ki a martra, azokat úgy találjuk meg, ha azon kis 
előhegyen, melynek legnyugolibb pontján a most említett Bazalt előfordul, ENy 
oldalon egy kis horpadáson, hol aránylag tisztás van, a hegyre felmászunk. A Ba
zalt itt fenn salakos s kitörése többször ismétlődik, néha elég nagy távolságban is.
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Van mandolaköves félesége, de fő nevezetessége, hogy itt találni Bazaltot Trachit.
valóságos Kontakt-Konglomerát. A szögletes trachitzárvá-zárványnyal, sőt.

nyokban jól tél lehet ismerni ugyanazon típust, melyből az egész hegy áll, ennél 
fogva tehát, itt is kétségtelen, hogy ezen Bazalt a Biotit-Andesintrachiton tör keresz-

van

tül, s így ennél fiatalabb.
A Kisiblyei Bazaltban korán sincs annyi Olivin, mint a Kalvária-hegyiben, 

de van mindig úgy a sűrű, mint a salakos féleségben.

Barlaiic/szeni régi kőfejtések. A Kisiblye pusztai hegynek anyagát megvizs
gálni jó alkalom nyílik nem csak az által, hogy sok helyen sziklás, különösen a 
déli oldalon, a mint a Kolpadi-völgy jobb oldalát képezi, de nevezetes kőbányák is 
vaunak rajta. Egyikben élénken dolgoztak ott létemben a hegy teteje felé (93 is- 1884). 
A kőzet alapanyaga pirosas s abból nagy Földpátok vannak kiválva, valamint 
fényes Biotil s kevesebb Amfibol. A kőbánya vagy 650 m. magasságban van. 
Főleg járdakoezkákat készítettek Selmec kövezésére. A kilátás tanulságos, a 
mennyiben ezen hegy a Selmec-bélabányai medencze keleti szegélyét képezi, 
noha másrészt távol áll attól, hogy akár magasságra, akár érdekességre nézve a 
vele szemközt álló Tanád lánczczal mérkőzzék. Látni innét a Szitnától kezdve Ste
fidtől templomával, Selmec városnak jó részét, a Kálváriát s mindezeket a meg
felelő háttérrel.

Átmenve a hegygerinczen ÉK irányban haladánk egy végi barlaiigszerű kőfej
tés felé, útközben egyes darabokat szedvén Piroxentrachitból, melyet azonban 
nem bírtunk szálban megtalálni; úgy szintén Konglomerát.ot is láttam, mely
ben Biotiltrachit és Piroxentraehit darabok voltak, mi szintén oda mutat, 
hogy itt ezen igen erdős hegyen a Piroxentraehit feltör. Első ízben Gecsányi 
vezetett ide s az úton elszórtan heverő munkált kődarabok útmutatása mellett 
találtunk oda, a hegy teteje felé jó nagy magasságban. A kőzet ugyanazon típus 
mint eddig t. i. Biotit Andesintrachit. Van világos veresszürke és sötétebb 
félesége, ez közelebb áll a normál állapothoz, amaz kis fokban riolitos. A riolitos 
módosulatnál a Földpát könnyebben olvad és dúsabb Nátriumban, az jobban felel 
meg az Andesinnek; míg a normálabb állapotúnál a Földpát inkább a Labradorit- 
hoz hajlik.

Ezen kőbánya most már el van hagyva, de egykor nagy mértékben fejtették. 
A fejtés nem külmunka, hanem barlangszerűleg oly mélységre behatoló vajat volt, 
hogy most is csak fáklyával mehettünk be a mostani végére, pedig az úgy látszik, 
hogy a lefejtett törmelékkel be van hányódva s hogy mily mélyre megy, meg sem 

mondhatni, tető gyanánt szintes falakat hagytak s ezek lépcsőzetesen megszakadva 
juttatnak a bányába. A kőzet szerkezetében ezen lépcsözetek szintes elválási síkok,

M* 1. Ak. Hl. Osztályának külön kiadványa. 1888. Hl.

veres
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az egykori lávaömlések táblái. A fejtés több felé szétágazva történt. Itt benn tömör a 
kőzet, de nem oly kemény mint a hegytető DNy oldalán, a hol a fejtés most foly. 
A hegy teteje felé a kőzet konglomerátos, s csak nehány méterrel lefelé lesz tömör 
(1IO5 .18S1; 94.-,. 1884). Mondják, hogy Selmecen a régi épületek anyaga innét 
került ki; az Ó-vár építésénél is ezt használták és a faragott kövek vagy 800 év 
óta szögletesen tartják magokat.

Érdekessé teszi azon körülmény is. hogy midőn a mostani bányászakadémiai 
épület (azelőtt Fritz ház) átalakításánál (1884) az alapgödröt, mely alatt éppen a 
Spitaler telér van, mélyítették és így azon trachit-kőzelet, melyből az alap egykor 
épült, eltávolították, annak egy darabját Ski.i.e dokimastikai módszerrel aranyra vizs
gálta s egy méter mázsában 2(> gramm aranyai talált. A kőzet pirosas Biotit Andesin- 
Labradorittrachit, és nagy valószínűséggel mondhatni, hogy ezen régi barlangszerű 
kőbányából került oda, ahoz hasonlít legjobban (192, 1884). Hogy eredetileg Iar- 
lalmazott-e ennyi aranyat, vagy a Spitaler telér közelsége juttatta bele, kérdés?

c) Kaivária-hegy cléli oldala.

A Kalvária-hegy déli oldala egyhangúbb mint a többi. A vasúti indulóházló] 
nézve a Kálvária felé látunk nehány kisebb szikla-martot, KNy iránynyal, valamint 
nehány útvágányt. ED iránynyal, melyeknél a hegyközei anyagához férünk s az ott 
a közelebbi tájon folyvást Biotit Orthoklastrachit Zöldkő; a Zöldkő azonban lielyen- 
kint a Biotit Andesintrachit típusnak felel meg és mint ilyen van kiválasztva, de 
már távolabb a geológiai térképen: egyik tömzsDK-re esik s a vasúti bevágásnak tart 
Drienova fensík felé, a példány (87, 1881) különösen a vasúti bevágás alján vau 
véve Ribnik felett a Konglomerát alatt, Földpátja kissé üveges; a másik Selmec 
alsó utczájának lejt a gázgyár közelében, a Rafael tárnái völgy baloldalán (125, 1884). 
Ezekben csupán Andesint sikerült felfedezni, Káliumföldpátot nem.

Azonban megjegyzem, hogy a Zöldkő, mely a Kalvária-hegy oldalát, csaknem 
kizárólag képezi, oly annyira el van változva azon chemiai folyamatok által, melyek 
a Földpátot a kaolinosodás felé juttatják, hogy a Földpát-meghatározás többször 
kétes eredményt adott. Biotittrachil minden Zöldkő, a melylyel eddig a Kalvária- 
hegy éjszaki, keleti és déli oldalán találkoztunk, a Füklpát. is legtöbbször Kálium- 
földpát, de hogy a mállásnak indult anyagban nem pusztult-e már el a Kálium- 
füldpát, míg a Nátriumkalciumföldpát még tartja magát, lehet, hogy egy jobb fel
tárás nyújtotta normálabb anyag erről oly felvilágosítást ad, hogy a típust is más
ként állapítjuk meg.

A vasúti állomás maga a Kalvária-hegy déli lejtőjén lévén és ott a hegy 
kőzete részint egy oldalú martok, részint bevágások által feltárást mutatván, jó
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alkalmai nyújt ezen Biotiltrachil Zöldkő tanulmányozására. Az állomásnál magá
nál a közel Bi o ti l-() r thok I;islrachil Zöldkő (127, 1884); de a mini azon kanyaro
dásból kiér, melyei a vaspálya EK-nek a Jakab- és Nepomuk-tárna (elé (Kollei- 
gnmd) lesz, az induló háztól tán vagy 250 méterre egy bevágásba .jut, melynek 
közeiéi (128, 1884) egy ideig a pacherlúrnai építések számára fejtették s melyet 
Biotit-Aiidesi111 raclíiInak határoztam meg s ilyennek van a geológiai térképén is

Ugyanezen bevágásban, annak keleli oldalán egy trachitfeltörést látnifestve.
í)—10 méter magas kúp alakban. A közel azonban annyira elmállott, hogy a típust 
meghatározni nem vagyok képes. Azonban daczára annak, hogy csaknem egészen 
agyaggá vált, annyit sikerüli kivenni, hogy az áttörő kőzet sötétebb s apróbb szemű 
mint az áttört s vasban dúsabb. Biotil-nyom felelte gyér benne, Piroxen-féle
ásvány több, de apró. Az áttört kőzet nem csekély részben eruptív Konglome- 
rát képződésre szolgáltatott passiv anyagot. A dolog érdekes annyiból, hogy 
egy fiatalabb Trachit áttörési esete egy vasúti bevágás oldalán jól szemlélhetőleg 
áll előttünk.

Érdekesen lehel, a Kalvária-liegy déli oldalán is látni, hogy a mélyedrnényt Kon- 
glomerát és Sediment töltik ki. A vasúti bevágás Ribnik felett egy helyen mindkét 
oldalon jól felh'uja a Biotittiachit törmelék képezte Konglomerátol, a mely min
denben azon Zöldkő állapotot mutatja, mint az eredeti szál-kőzet. Tetején egy 
helyen réteges tufaüledék tartotta fenn magát; ellenben a Ribniki völgybe eresz
kedve, a tufarétegek növénylartalommal is előfordulnak.

cl) Kalvária-hegy uyugoti oldala.

A Kálvária nyűgöt! oldala változatos. Közel a Bazalthoz nyugolra folytatását
találjuk azon Biolitlraehit. üledéknek, mely az északi oldalon kezdődött.

ÉNy-nak van azon vízválasztó, mely Selmec és Bélabánya között emelkedik s 

melynek kőzete Piroxentrachit. A «Weite Au» nevű táj lejtőjén, két kis patak 
összefolyásánál, a mint ezek aztán közösen juttatják a vizet északi irányban a béla- 
banyai tóba, van a legjobb feltárás egy kőbányában, honnét ezen sűrű sötét kőzetet, 
útcsinálásra szokták hordani. Selmecröl Bélabánya felé menve a szekér-út éppen 
mellette vezet el. A kőzet gyakran normál (142, 14B, 1884) (81, 188l),aFöld- 
pat ép, üveges ikerrovatkos, úgy szintén ép a Piroxen. Nevezetes azonban, hogy 
ezen apró szemű fekete Andesitban egyes nagyobb Biotil-Hexagonok találkoznak, 
de soha nem épen, hanem mindig bronzsárga levelekben. A Földpát a Bytownit- 
Anorthil. sorozatnak felel meg (olvadása igen csekély 1— 2; nátrium-tartalma is 
~ ’L Kálium 1), ennél fogva egy olyan típusnak felel meg, melyben Biotit lénye
gesen nics. Ilyen esetben a Biotit mellékes véletlen elegyrész, melyet ezen Piroxen-

6*
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trachit felvett azon Biot itt rachi tból, melyen feltört, s melyben a Piroxenlvachit 
egy kis benyúló nyelvet képez; a Biotitot benne prmexistált ásványnak veszem. 
Olykor apró piros Gránát is látszik kiválva.

Más érdekes kőzet a Kalvária-hegy nyugoti oldalán azon Biotit-Andesin- 
trachit. Zöldkő, melyet a Kálvária állomások völgyecskéjétől délre az alsó major 
völgyének bal partján egy újabb kőbányában fejtenek (118h>. 1884); ebből az új 
erdész-akadémia palotájához is sokat hordottak (1887). Apróbb szemű, minta 
Kalvária-hegy egyéb Zöldkövei. Földpátja Andesin-Labradorit. Földpát benne a 
legjobban megtartott elegyrész. Amíibol sok és olykor nagy, de el van pusztulva. 
Jelleges Zöldkő s ilyennek ép.

!

J

»
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3.

VER ESKÜT. GARAOTCSOM UEGY S A TANAD
SE LM ÉGRŐL.

Ezen kirándulás változatos úgy topográfiái mint geológiai tekintetben. A topo
gráfiái változatosság kivehető a 3. ábrában bemutatott tájékoztató kis térképből,

3. Vereskút térrajza.

mely a bécsi katonai geográfiái intézel legújabb felvételei után készült fototipiai 
úton (1 :25000). A városból kimenvén a némettemplom és az erdészeti akadémia 
(elé, az út Biotit. Orthoklas Quarcztraehiton vezet, mely azonban erősen elmállott 
Zöldkő állapotban van.

Baloldalon már a Rózsa-utcza keleti végétől kezdve emelkedik egy meredek hegy
oldal, házakkal és kertekkel, a Hibalka; ezen több út vezet a Mihályaknához, s 
ezt már a kis térképen is láthatni (Michaeli Schacht). A Hibalka kőzete Piroxentra- 
chit Zöldkő, melyre az anyagot sok ponton gyűjtöttem. Az országidról egyhamar
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nem férhetni hozzá, hanem jobban ;i Rózsa-ulczáhól, hóiméi oda egy szekérül vezet; 
ennek kezdetén a Zöldkő (193.. 1880) annyira el volt változva, hogy a vékony 
csiszolaton a Hiperstberniek csak romjáról győződhettem meg; l'ölehb még elválto- 
zottabb a Zöldkő (194, 18S0), úgy hogy csiszolásra nem való. Felérve a Mihály- 
akna térségére azon a nevezetes ponton vagyunk, a hol a «Glanzcnberg» hegy áll, 
melyen a Spitaler telér messze fényi lövellő kilmvója voll azon időben, midőn az 
abban előforduló Galenit Pirit Sphalerit meg egyéb fém fényes érczek a kiilmivelel 
tárgyát képezték; az most egy tátongó űr, melyen azonban tanulságosan arról 
győződni meg, hogy itt a fedő közel (195, 1880) Hiperslhen-Andesit Zöldkő, 
melyben a Földpát ép, a fekete ásványok elpusztűllak; a fekvő kőzet (198, 199, 
ISSOi) hasonlókép Hipersthen Andesit Zöldkő. A Spitaler telér tehát a Prroxen- 
trachit felérek közé tartozik.

Lipold közli ezen telérnek szelvényét keletről nyugotra, kezdve az emlíletl 
szekérnttól s végezve a Mihályaknai térségen, ezt a 4. ábrában jónak találom

4. A Spitaler telér kibúvója a Mihály-akua mellett. 
a Hipersthenandesit Zöldkő. b Telérközet. Külvájat ür.

átvenni, mert ezen hatalmas telérnek szerkezeti viszonyát híven tünteti ki. Az ábra 
legalsó részén van az említett szekér-űl a Rőzsa-utczából. Innen fel a hegyoldal a 
Hibalka, míg a nyugoti magaslat azon hely, mely a nagy térképen «Glanzenberg» 
néven van jelölve, a mi voltaképen az Ó-város hegy DK oldala. Az atlasz panorá
májában is ki van tüntetve ezen fontos hely a 48 pont alatt (Mihály-akna és a 
«Spitaler» telér). A Lelér nem egy repedésnek, hanem a repedések egész csoport
jának tölteléke, melyek úgy a méretre, mint a kitöltő anyagra, mint végre az ércz- 
tartalomra nézve nagyon is eltérők lehetnek. Az itt kimutatott összes vastagság, a 
hol Lelér látható, vagy 40 méter. A telérközet a legkülönfélébb ásványok keveréke 
s általában súlyos fém- és földes- vagy inetalloid-vegyületek abban a legváltozato
sabb arányban s a kiképzödés meg elváltozás sokszor meglepő állapotaiban talál
koznak. A Spitaler telér nem fémes ásványai között, itt a kibúvónál a Quarcz az 
uralkodó, sőt. egyes erekben az egyedüli ásvány. A szelvényben közölve van, hogy

i
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;i legnagyobb lelér vastagsága vagy 4 m., a legvékonyabbé fi cm. Vannak még en
nél vékonyabbak is; a vékony csiszolalaimnál mikroskopos ilyen ereket észleltem. 
Egyikében a lekéiben gyűjtött ép Hipersthenandesit csiszolataimnak (199i 1880) 
a repedés két ellenoldaláról megindul! Quarcz kristályok már egymással találkoz- 
lak és az űrt kitöltötték; a Quarcz kristályszárak között fekete nemátlátszó ércz- 

Egy másikban az ért tiszta A mel l liszt kristályok ellenlábasán éiintkezvepor van. 
töltötték ki érczpor nélkül.

A Hibalka tövénél az országúton tovább haladva akis térképen (3. ábra) ke
letről (jobbra) egy út tér el a Kálvária felé, mely a kis térkép DNy sarkában van 
707 méter magasságával jelölve. Ezen út egy mély árkon vezet át, mely a völgy 
mélyedményének Irachitsedimentjébe bepillantást enged.

E tájon a Hibalkához az országút mellett is közel jutunk, úgy hogy itt a hegy 
tövénél is meggyőződhetünk, hogy az Piroxcntraclut. Általában Zöldkő az, ezen 
elváltozás minden altributumával, de ilt-ott a normál állapothoz közeledik. Egész
ben mondhatni, hogy a Földpát a magát legtovább fentartó elegyrész, de mellette 
nem hiányzanak feketés ásványok többször tü alakban, hébe-hóba nagyobb egyé
nekben is. Ezek között kivenni hegyesebb terminál élszögeket mint az Amfibolé. 
Egy helyen a meredek sziklából leütött példányokban (16a 1881) a kiesett kris
tályok lenyomatában lehetett jól kivenni az Angit Hemipiramisának megfelelő 
élszöget. Amfiboll Biotitot és Quarczot ezen Trachitban nem látni.

Mikvoyvupu. — Ezen példányok vékony csiszolatában a Földpát apró és csaknem 
kivétel nélkül ikerrovátkos. A zöld ásványok között Biotit és Amfibol viselkedésű egy sincs, 
hanem az Augitra emlékeztető igen sok és ez képezi a legnagyobb kristályos elegyrészt. 
A közel négyzetes, vagy ilyen és két vagy négy tompító lappal ellátott bázisos metszetek egé
szen olyanok mint az Augitnál. A hosszmetszetek terminál lapjai az Augittal megférnének 
ugyan valamint azon tulajdonság is, hogy háránt repedések ismétlődve fordulnak elő. Az 
anyag azonban nem ép, az legnagyobbrészt chloritos elváltozást szenvedett. Dichroizmus van, 
de nem nagy fokú, ellenben az 
nagyobb rész nem sötétedik el a fő tengelyivel parallel irányban, egy rész elsötétedik s abból 
hol több, hol kevesebb. Ezen egyenesen elsötétedő rész az, a mi nem mutat granulátiot, tehát 
még változatlan anyaga az eredeti kristálynak. Színe sárgás, felülete sima, a különbség a 
színre nézve nem nagy a chloritosan elváltozottnak színétől, de a keresztezett nikolok között 
az elsőt éledés felette jelentős. Ennek alapján ezen nagy kristályok Hipersthenek.

Egyetlen kis kristály volt, melyet Augitnak tarthatok; színe világoszöld.
Úgy a Hipcrsthen mint általában ezen Zöldkő egész anyaga tele van fekete nem átlátszó 

érczszen lekkel.

extinctio fokát kutatván szépen kitűnik, hogy míg a leg

tovább balról a Mihály-tárnái telep épületeinél elhaladva, feljutunk 
vízválasztóra, melynek helyi neve a «Bélabányai hegy». A kis térképen itt a 
fi;>2 m. magasság all. Ezen vízválasztó az Ó-város hegyet, annak alacsonyabb elága
zásában összeköti a Kalvária-hegygyel. Ugyan innét egy kurta szekér-út a Mihály-

azon
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tárnái telephez vezet, míg a fő-úl kél felé szakad: ÉK-nek visz Méla hányára, Szkle- 
nóra, ÉNy-nak ;i Vereskúlra. *

A bélabányai hegybe mélyen van az út bevágva, s ezen bevágás nevezetes 
annyiból, hogy az Selmec egyik fő telérjének a Jánox-telérnek alkotását engedi a 
külszínen tanulmányozni. A telér itt meddő, de bizonyos oly osztályát képviseli a 
selmeei teléreknek, melyek nem mindenütt meddők, t. i. az agyagos felérd,■ osztá
lyát,. Ezeknél nem egy megelőző repedés van ásványokkal utólagosan meglelve, 
hanem a Hipersthen-Andesil tömegében történtek szabálytalan törések, melyek 
kanyargós nyílásain találtak fel utat a gázok s előidézték az inliltrátiókat s alkalmi- 
lag az érczmeggyűlésl magának a Trachitnak elváltozott anyagában. A János-telér 
kőzete itt elmállott Zöldkő, a Hipersthen-Andesil Zöldköve, mely itt sem erősen 
elmeszesedve, sem quarezosodva, hanem kaolinosodva és vitriolosodva fordul elő. 
Ilyen anyagban az utat bemélyíteni nem járt nagy nehézséggel. A nagy térképen ki 
van tüntetve a János-téléi* egész hosszában. Nemes érez tartalma, mely déli foly
tatásában ismeretes, erre, úgyszólván a bélabányai kapun kívül, megszűnik.

A vereskúti-út egy antiklinál kanyarodás után nyugotnak megy, és csakhamar 
két nagyobb hegy oldalán vezet az úttól északra, melyek között a keleti, a Kis-Sobó 
840 m. a katonai kis térképen, a nyugati, a Nagy-Sobó** 888 m. A Kis-Sobó 
DK oldalán quarczit tömeg fordul elő, melylyel érdemes tüzetesebben foglalkozni.

48

Heklstein. ■— Heklstein néven neveztetik régi idő óla azon vándor szikla- 
tömeg, mely itt váratlanul lép fel tracliit-területen és jó hosszan tart. A szekér-úl 
annak csapás-irányában lévén vezetve, a szem rajta már ennél fogva is megakad. 
Nemcsak a nagy geológiai térképen van kitüntetve, hanem Selmec panorámá
ján is oly helyet foglal el, hogy ellátást külön színezettel fqj igényel. A kis térké
pen (8. ábra) szintén ki van tüntetve mint szikla tömeg a 840 m. magas Kis-Sobó 
DDK lejtőjén az országúttól északi irányban.

A Heklstein kőzete Quarczit, melynek szövete szemcsés, szerkezete palás, s 
ez által a lelér-quarczittól különbözik. Ezen tulajdonság azonban egyes kézi pél
dányokon ritkán tűnik fel, hanem arról csak a sziklát nagyban tekintve győződünk 
meg, valamint arról, hogy utólagosan is történt az eredeti Quarczitba kovasavas 
infiit rátio, mely azt helyenkinl kalcedonszerűvé, sőt itt-ott telérquarczil kinézé
sűvé tette. Kicsiben nézve felette nagy a változás a szövetben: az hol szemcsés, 
hol tömött, hol likacsos s a likacsok falát másodlagos quarczkristálykák vonják be.

* Ezen szétágazd siói Selmec távja 1, Üélabányáé 3.8, Vihnyéé 11.4 kilométer.
** Ezen nevet én a hallottak között a legegyszerűbb módon írom. A nagy térképen Sobou-nak, régibb 

térképeken Schobob-nak van írva. Lipold térképén csak az egyik van megnevezve : «Gelnerowski Wr, oder 
kleiner Schobob*.
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Erezet is kelleti bővebben tartalmazni, különben a regiektől fennmaradt bánj-ami
vel esnek annyi nyoma érthető nem volna.

Heklstein keletről, hol a bélabányai tó felső vegevelLegjobban van feltárva a
szemközt egy nagy sziklával kezdődik s nyugotnak követve fogy s megszűnik 
nyereg vonalán, mely a Kis- és Nagy-Sobó között KD irányban a Gyöigytáina- 
völgybe vezet át. Szélessége változó, legnagyobb a keleti harmadban, de a maxi

tesz ki többet 30 lépésnél; ellenben az egész hossza vagy 1050 lépés. Az 
quarczittömeg uralkodó iránya KNy; dőlése déli, atlag 40 alatt; az északi

azon

műm se
összes
oldala meredek. Kőzete korán sem egyenletes: az északi oldalon az aljban van
kovásodott Agyagpala, vékonyabb rétegzettel és csekélyebb keménységgel, úgy, 
hogy ezt kalapács karczolja; fülebb jönnek nem karczolhaló féleségek, hol egy
öntetűek, hol Konglomerálok, különböző színű zárványokkal s közöttük némelyek 
karczolhatók. A felsőbb régióban a szemcsés Quarczitok uralkodnak. A Quarczit
tömeg keleti végén látni transversál vagyis a dőlés függélyes síkjával egyező paral
lel repedéseket, melyek gyakran úgy néznek ki, mintha vetödési síkok volnának elő
idézve a tömeg súlya által, mely kelet felé a hegyoldal alacsonyabb részén állván, 
ugyanezen irányban darabokra vált el. Az egyes ily váladéktömegek azonban egyen
ként is az említeti fő települést mutatják.

Hogy a Heklstein Palás-Quarczitja nincs eredeti fekvő helyén, hanem abból 
ismételten kizavarlalolt, könnyű belátni, ha környezetét vizsgáljuk. A városból 
(éljövet nyugolról, kezdve a Hibalkától, Piroxentrachit tart egész idáig; a Hibalka 
felemelkedik azon magaslatra, melynek neve Glanzenberg s melyen keresztül 
megy a Spitaler telér; a Glanzenberg csak előhegy, annak KNy folytatásában van 
az Ó-város hegy; ezen a Bibertelér csap át parallel irányban az elöbbeni telérrel. 
Az Ó-város hegy kőzete Piroxentrachit, hol normál, hol Zöldkő állapotban. Ó-város 
hegynek nevezik, mert kezdetben itt volt Selmec városa, itt telepedtek le az első 
bányász családok, miután e helyen három gazdag ércztelér kibúvását találták, nyu- 
gotra még a Teréz-telér is az előbbiekkel parallel irányban keresztül menvén.

A Kis- és Nagy-Sobó kőzete Biotit-Andesin-Quarcztrachit, erre a Dacit név 
egészen a I k al mázli a tó.

Mái* most ha meggondoljuk, hogy a Sobók északi oldalán is vannak mesozoi 
é$ paleozoi kőzetek, könnyű belátni, hogy azokat legelőször a fiatal mesozoi Diorit 
zavarta ki eredeti helyzetükből, minthogy az a Sobók északi oldalán szálban van. 
Sokkal nagyobb zavart idézett elő a Biotit-Andesinlrachit felindulása, ez ezen Quar- 
czitol, 1 riaspalát, Dolomitot s az a fölött előforduló mesozoi Konglomerátot ketté 
szakította, egy rész maradt a Sobók északi oldalán, mivel majd a Gyöngytárna- 
völgyben foglalkozimk, más rész itt a déli oldalon. Az utolsó, de legtömegesebb 
oruptio a Piroxentrachité a Sobók Biotittrachitja alatt ment véghez; egyes kis ku-

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. UI. 7
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pókban magán a Biotitlrachiton tört keresztül. s ezekből kettő a térképen ki van 
mulatva; de általában emelte a Sobókal. és a mi azokon feküdi, a Meklsfein Quar- 
czit tömegét. A Heklstein Qnarczit sziklája kezdetben a Kis-Sobó Biotittrachitja s 
az Ó-város hegy Piroxentrachitja által képezett völgyben volt; minthogy azonban 
azon hasadékokból, melyeket most a bárom telér foglal el, az cxhaláliők behatása 
következtében a Piroxentracbit Zöldkővé s ez vitriolos Agyaggá vált 
mozgó kőzetet annyira elhordta, hogy a daczoló Quarczil mini egy emlékkő ma- 
gaslik ki.

a víz e

Ha ezen említettem viszonyok Selmec környékén nem fordulnának elő evi
dens körülmények között, még pedig ismételten, a Heklstein természete felöl ne
héz volna csupán a Vereskúti úton biztos Ítéletet, mondani. Innét van azon sokféle 
nézet miléte fölött, melynek keletkezése természetes, ha az itteni nem sokat valló 
előfordulást egymagában, nem pedig a környék összes adatainak kötelékében ítél
jük meg; míg ellenkezőleg ha a mesozoi s paleozoi kőzetek viszonyát a Trachilhoz 
a maga öszvességében kezeljük, ezen magyarázat nem egyéb egyszerű következte
tésnél a másutt megállapított előfordulási viszonyok követelése szellemében.

QuarC'-Konglomerát. — A Heklsteint elhagyva a Nagy-Sobó déli oldalára 
jutunk s itt egy erősen vasoxid festette Konglomerátot találunk szintén az út északi 
oldalán, mely egy kékes agyaggá mállóit s igen piritdús Trachiton nyugszik. Vas
tagsága alig haladja meg az egy métert, de a fő tömegen kívül kisebb-nagyobb tör
melék is van belőle. A törmelék zöme ugyan a Heklstein Quarczitpalájából került 
bele, találtam Arkozát is, de Piroxentrachitot is. Ez tehát egy újabb sedimenlnek, 
mely a Piroxentracbit eruptiója után képződött, itt megmaradt foszlánya. Feküje 
Piroxentrachit, mi azonban erősen agyagossá vált azon tényezők által, melyek a 
Zöldkő állapotot előidézni s a vég elváltozás ezen stádiumába vezetni szokták. 
E tájon a Teréz-telér vonul át, melyből egykor vasas víznek kelleti felnyomulni, 
mely a kötőszer megalkotásához oly hathatósan járult. A Teréz-telér mentében a 
Nagy-Sobó oldalán felfelé nagy számmal vannak liorpák a bányászat kezdetleges 

korszakából.
A Nagy-Sobó nem csak itt a déli alján Piroxentrachit, hanem folytatólag a 

nyugoti oldalán is. Ha annak erdős tetejéről nyugotnak ereszkedünk le, a meredek 
hegyoldal változatlanul Biotit-Andesintraehit, de tövénél van egy agyaggá mállott 
Tracliit, melynek még ép magja van s ezen ép mag fekete Hipersthen-Andesil, me
lyet fejtettek útcsinálásra.

Úgy a Heklstein, mint a Nagy-Sobó Quarczitos Konglomerátja bővebb ismere
tére gyalogúton is felmentem a Heklstein felé a bélabányai hegyet elhagyva s az 
országúiról letérve egy vízmosáson a bélabányai és a vereskúti út között. Olt látni,
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hogy ;i Heklstein feküjc Piroxentracliit-Zöldkő, mely az Ó-város hegy Piroxentia- 
Cili íjával szakadatlanul függ össze. Ugyanezen árokban is fordul elő olyan Konglo- 
mérát, mint a Nagy-Sobó déli tövénél fölebb a Vereskúti úton, csakhogy itt a 

Quarczit alárendeli, a Trachil-törmelék a túlnyomó.
Elhagyva a Nagy-Sobót felérünk a Vereskút nyeregre, melyet felötlővé lesz 

egy mesterséges ló, a vereskuli ló név alall a lérképen, az úttól délié. Ezen nyeieg 
magassága a kis térképen (Rothenbrunn) 792 m. és onnét gyönyörű tájékozást 
kapunk. Délnek alattunk Selmec völgye s városa, ezen oldal az Ipoly felé juttatja a 
vizet a Selmec patak csatornáján, mely magával viszi azon vagy 50% nemes fémet, 
melyet a vizes értékesítésnél visszatartani az eddigi eljárások szerint nem képe
sek; az éjszaki oldalon a víz a Garamba foly, a kilátás erre a közeli hegység miatt 
korlátolt.

Vereskútról Selmec alsóbb környéke tágal b köri en vehető ki mint a Kalváriahegyről; 
innét látni, hogy az egy magasabb hegykoszorúba foglalt hullámos medencze, melynek mélyed- 
ményét a régibb Biolittiachitok, befoglaló magas keretét pedig legtöbbször a fiatalabb Piroxen- 
andesilek képezik. A medencze déli része a magasabb s oda tartozik a Szent-Antal—Stefultói 
lankás dombcsoport, a közép rész valamivel alacsonyabb s határolja éjszakról a Kalvária- 
licgy, délről pedig az attól elterülő hullámos sziklás terület, mely Drienova néven ismeretes. 
A legnagyobb depressio Bélabányán van, a Kalvária-hegytől éjszakra. Ez képezi a Kozelniki 
völgy kezdetét. Az egész selmeci medenczéről mondhatni, hogy az többnyire szántóföldnek 
van használva és hogy annak porlékonv meg mállékony kőzete képesítette az almoszferiliákat, 
hogy a mélyedmény mai alakulatát előidézzék.

A Vereskút tájékozását az Atlasz panorámája is mutatja. A nyereg maga a 48 számmal 
van jelölve. A magasság a panorámán 785 m. Gretzmacher szerint, mig a katonai térképen 
792 ni. van. 42 szám az Ó-város Piroxentrachil hegye, 44 a Nagy-, 40 a Kis-Sobó, 37 a 
Paradicsom-hegy, melynek kőzete ugyanaz mint a két Sobóé. A Paradicsom-hegy Biotit 
Andesintrachitja letart egészen a vereskúti lóig, de azért nem függ össze a Nagy-Sobó hasonló 
kőzetével; közibök ékelődik az Ó-város-hegy Piroxentrachitja, mely a Vereskúttól éjszakra is, 
délre is lehúzódik, úgy hogy a Paradicsom-hegy Biotittrachitja a selmeci völgyben is csak a 
városi két kis tóig megy, az alatt szálban a normál Piroxentrachit van a völgy mind két olda
lán le a város felső köréig.

A Vereskútról mint távoli tájékoztatást megemlítem, hogy annak tetejéről nyugotnak 
egy helyen látni a Ptacsnik Hipersthen-Andesit képezte gerinezhegyet, keletről már meg
előzőleg ötlött szembe a még magasabb Hipersthen-Andesit vulkán a Polana, Véglestől 
éjszakra; délre nagyobb tavban de azért jól kivehető a Börsönyi vagy más néven Diós-Jenői 
hegység, mi a dunai trachitcsoport balparti tömegét képezi. Látni mint emelkedik ki annak 
legmagasabb csúcsa a Csóványos (939 m.) és a hegység öszveségétől mintegy külön szakadozva 
s keletnek meghajolva a Karajsó. Látni ezen hegységtől keletre kissé halványabban a Nászúit 
Vác mellett. Ellenben íelemlithetem, hogy Vácot és Szendehelyt éjszak felé elhagyva Nőtincs 
magaslatán Budapesttől 46 47 kilométer között, a háttérben ÉÉNY-ról Selmec hegységének 
lánczolata bontakozik ki: legelöl a Szitna, mellette jobbról a Tanád, a Paradicsomhegy, 
utána mint depressio a Vereskút, s azt ismét felváltja keletre a Nagy- és Kis-Sobó.

Nem tartom érdektelennek azon benyomást közölni, melyet Vereskút az ellenkező oldal
iéi nyugotiól (Hodrusbányáról) jövő Beudant-iti tett 70 év előtt. «Arrivé au point le plus

7*
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élévé de la route a Fest le pays s’ouvre et apríts avoir lourné le Paradeisberg ott domine sí li
le bassin, oíi se trouvent Schemnilz el Dilin. La eélébrité que cél le conlréc s’ esi acquise 
pár les immenses richesses minérales qu’elle renlerme, el pár Pilliislre école doni elle a élé 
le centre, se retrace naturellement a la pensée dn voyageur. Ses yeux se poriéul snr la vilié 
oü il erőit encore trouver les Jaequin, les Delius, les de Borii, les Scopoli ele.; il comple avec 
avidité les nonibreuses macliines d’exlraction, (pii si dislinguenl, £:i et la, pár leurs toils 
coniques, et qui annoncent encore Paclivilé tles Iravaux. Ces lialdes immenses, doni les 
matériaux sont aujourd’hiii réagglulinés pár les prodnits de leurs décomposilion, lui Ionl 
juger de V antique origine de ces niines, el de la masse prodigieuse des minerais qu’ou a 
retirés du se in de la térré. Mais les régards dn géologue se porleni particuliéremeiil sur le 
Calvarienberg, doni la masse conicjue, sélancanl isolément au inilieu de la plaine, semble 
indiquer déjá 1’action des í'eux souterrains qui onl ravagé la conlréc.»

Paradicsom,-hegy.

Vereskútról nyugatnak a hodrusi úton haladva, a Paradicsom hegy újszaki 
tövénél vagyunk, s itt van alkalom arról győződni meg, hogy a közel 1 lipcrslhen 
Andesit néha normál állapotban. Ellenben ha felfelé megyünk a Paradicsom- 
hegyre, annak oldalán más Irachittipus váltja lel, mely aztán tart a leidig fel, sőt 
onnét menve még jó darabig a Tanád felé. A Paradicsom-hegy tetejére érvén, azon 
a csúcson vagyunk, mely Selrnecröl egyike a legfeltűnőbbeknek az éjszaki lejtőjén 
levő kis fenyöerdejével a tetején a messziről kivehető keresztjével.'

A Paradicsom-hegy kőzete Biotittrachit, melyben a Biotit nagy levelekben 
fordul elő, sőt néha összeálló oszlopokban. Legtöbbször Zöldkő módosulatban van, 
sőt még a Zöldkő is gyakran mállásnak indul, ilyenkor aztán csak romja van meg 
a Biotitnak. A természetben ekkor úgy segíthetünk, hogy az egységes közel.tömegben 
keresünk épebb példányt, s ennek segítségével a mállóit példányon is sikerül néha 
az ásványassoeiatio irányadó tagjait kibefűzni.

Makroskoposan vizsgálva néha azt veszszük ki a málláskérgen, hogy az alap
anyag a légbeliek hatásának jobban ellenáll mint az associátio ásványai: kihullik a 
Földpát, tehát savak által megtámadható!)!) fajra lehel következtetni, kihullik a 
Biotit és az Amfibol. Az Andiből része a fekete anyagnak még tartja magát, és a 
Hemipiramis terminál-lapjainak tompa szöge olykor kivehető. Látni néha a mállás
kéregben a Biotit gödör hexagon alakját, sőt annak mélyében nem egyszer benn
maradt még a oP irányban jól elváló leveles fénytelen sötét anyag. A kőzet belse
jében a kivált kristályok között legépebb és leggyakoribb ugyan a Földpát, de azért

* Az atlasz panorámáján 37. szám alatt található; de iné" a 3 ábra kis térképén is megvan, nem 
csak a panoráma ezen számának megfelelő csúcs a kereszttel, hanem a nálánál még magasabb, mely a 
Tanádhoz közelebb áll. Ezen csúcs a katonai térképen 04-2 m. és így a Szilna után a legmagasabb. (>ketz- 
macher adatai szerint a panorámán a 36 számmal van jelölve s magassága 036 m.
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PARADICSOMI IKCSY.

Biolil olykor ilt is lialározollan felismerhető. A Földpát legépebbjei ikerroválkos- 
ságol nulláinak; vannak azonban olyanok is, melyeken ez nem latszik. Quarcz ritkán 
vehető ki, mert lényét vesztette, azonban olykor még is felismerhető. Mar Bee dánt 
észlelte a Paradicsom-hegy Trachitjábau az Amílbolon kíviil a szabad Quarczot 

rózsaszínnel.

M-ikro<jrafia. — Egy vékony csiszolatori (G4u 1878), melynek kőzetéi a Paradicsom- 
hegyből a kereszt alatt a város felé lejővet nem messze vettem, a fekete ásványoknak csak 
romjait látni: uralkodólag Biulit és Amfibol, inig az Angit feltehető, de csak alárendelten. 
A Biolit rendesen chloritos, az Amfibol területén Magnetitszemek vannak kiválva, az általá
ban nem átlátszó.

A Plagioklas extinctiója nem mutatja az Anorthit nagy szögeit, hanem Labradoritra és 
gyérebben Andesinra utal. Gyéren látni olyan Földpátot is, melynél a színjáték egyneműsége 
és az extinctio szerint Orthoklasra lehetne következtetni. Nagyságra nézve az ilyen viselke
désnek nem állanak hátrább mint a nagy Plagioklasok.

Quarcz eg)res apró szemekben a mikroskoppal is kivehető.
Lángkisérlctben a Földpátok közül az ikerrovátkosak állandóan Labradoritnak ínutat- 

kozlak, de haj lássál az Andesinbe: a nem ikerrovátkosak közül sem bírtam mást mint Lab- 
radorit-viselkedésüt találni : ez utóbbiaknál azonban azt tapasztaltam, hogy részben már Epi- 
dotlá változtak. Az Epidot az olvadási kisérlelnél sárgás-zöld pontokban válik ki a Földpát 
tömegéből. Sósavval étetve az oldatban találtam kevés Calciumot, több Nátriumot és kevés 
Káliumot, mi szintén Labradorit viselkedés. /

A Paradicsomhegy Trachitjából a Plagioklasokat külön elemzés tárgyává is tette már 
Ch. Deville* a következő ercdménynyel:

Kovasav
Álmiiiniiniioxyd 
Vasoxydul 
Calcimnoxyd . .
Magnesiuinoxyd 
Káli ... ...
Nátron
Víz..............
Szénsav ... .

... 53.92
•26.01) 

1.08 
6.9S 
1.68 
1.20

... 1.02 
1.10 

... 2.93
1)9.110

Az elemzés ezen számai, és minősége mutatják, hogy az anyag nem volt kifogástalan, 
a víz és szénsav idegen ásványok alkatrészei; azonban a túlnyomó anyag még is a Földpát, 
és igy lehet tájához is hozzá szólani. A Kovasav és a Natrium-tartalom kisebb mint az Ande- 
sint megilletné, s ezek inkább a Labradorithoz hozzák; a Calcium ellenben kevesebb mint a 
Labradoritot megilleti, e miatt Andesin lehetne. Egészben tehát mondhatni, hogy az Andesin 
és a Labradorit határán tartja magát; azonban a mellékes tulajdonságok között az, hogy 
sósav részben megtámadja úgy mint a Labradoritnál ez megállapítva van, másrészt az extinc- 
tio-kisérletek azon adata, hogy Labradorit uralkodólag és Andesin-féle viselkedés alárendel
ten van, az uralkodó h öldpatra nézve határozottan engedik a Labradoritot megállapítani, a 
mely azonban hajlik a lángkisérletek szerint is az Andesinhez.

* Bull. de la Société géol. de Francé. 1849. T. VI. p. 410.
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Vántfo?' bazrtUAŐ. A Paradicsom-hegy EK tövénél azon kis forrás táján, mely a Vereskúli 
ti» alatt fakad, a Sz. János szobra alatt a Biotittracliit tüskök között két darab Bazaltot találtam, melyen a 
szögletek nem igen voltak meggömbölvödve. Leütöttem belölök két példányt (20*-* l SS 1), melyek egyike 
épebb, másika már morzsás szerkezetű volt. Olivin van mind a kettőben, s általában hasonlítanak a Kál
vária-hegy Bazaltjához. Azt azonban Cseh úrral, kivel ezen alkalommal teltem a kirándulást, semmi
kép sem bírtuk kihozni, hogy szálban van, vagy hogy miként jutott oda. A kőzettörmelék általában 
Agyagba van befoglalva, kőzetet ott szálban nem látni. Egy más alkalommal IIrantsár volt velem s az 
ö meglepetésére is mulattam a Vcreskút alatti Bazaltot (1SS-Í). Most még két darabbal többet láttam. 
Hrantsár azon magyarázatot adta, hogy azt a Kalvária-hegyröl vitték a Sz. János szoborhoz térdeplőnek; 
más valaki pedig azt állította, hogy ezen Bazalt köveket a Sz. János előtti lépcső készítésénél használták, a 
lépcső alámosatván leomlott s az omladékban hevernek a Bazalt kődarabok is.

Tcincid.

A Paradicsomhegy gerinczéröl DNy irányban egy nyeregre bocsátkozhatunk 
le, hol a Tanát! kezdődik. Orograliai tekintetben egynek vehető a Paradicsom és a 
Tanád, de petrografiai és tektonikai tekintetben nagyon eltérnek.

Az Atlasz panorámáján jó tájékozást kapunk a Paradicsom-Tanát! kiváló oro- 
grafiai szereplése tekintetében. A 37., 3G., 35., 34., 33. és 3-3. számok vonatkoznak 
ezen gerinczre, mely délről egy kis előhegyben végződik (25. sz.), melynek 
fensíkján Rovna falu áll. A Paradicsom-Tanád gerincz korán sem képez egyenes 
vonalat s ez az oka, hogy Selmecröl azt csak egyes csúcsaiban látjuk, de egész 
hosszaságáról csak akkor győződhetünk meg, ha végig járjuk.

A Paradicsom-hegy Biotit-Andesintrachitjára nem közvetlenül következik a 
Tanád Piroxentrachitja. A kettő között van olyan Zöldkő is, mely a Bioiit-Ortlio- 
klas-trachit típusára vezethető vissza. A Biotittracliit régió némileg már a felületi 
sajátságánál fogva jellemezve van, nem oly sziklás, mint a Tanád gerincz, több 
rajta a málladék, mi egy Nyirok talajt képez, mely savval nem pezseg.

A Nad-Kamen nevű nyereg táján a Gedeon és egyéb a térképen feljegyzett 
tárnáknál, melyek az Oclisenkopf telérre dolgoztak, már találunk fekete, sűrű 
Piroxentrachitot kellő megtartási állapotban. Maga a Nad-Kamen kőzete (72j 1880) 
léketés, Földpátjai víztiszták. A vékony csiszolaton a Hipersthen jelenléte az egye
nes extinctio állal konstatálható, azonban azt is látni, hogy a Piroxenek nagyobb 
része chloritosodásnak indult.

Nad-Kamen nyereg nevezetes hely, a mennyiben a II. József al tár na a Taná- 
dot átszelve, éppen alatta megy el, ennél fogva az al bírna szelvényében az a leg
magasabb pontot képezi; másrészt a gyalogút Selmecröl Hodrusbányára szintén 
itt vezet el. Lemenve a Gedeon-tárna felé nyugotnak egész a Felső-Hodrusi tóig

:'*: Rovnál a magas fekvése Í793 m.), déli iránya, gyönyörű kilátása s fenyves erdeje miatt klima- 
likai gyógyhelyül kezdik használni, nevezetesen budapestiek is.
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a közel, változatlanul Piroxenlrachil, kiálló szikla nem igen van, hanem törmelék
kel elég gyakran találkozunk. A Felső-Hodrusi to felett a l anadnak vágj közép 
magasságán egy keskeny meredek nyúlványt képezve a Piroxenlrachil (7oi 1880) 
egészen normál állapotban van; egy más ponton a h első-IIodi usi tótól fel a Ge- 
deon-tárna felé (64, 1883) vagy 000 m. magasságban a Piroxenlrachil fekete sűrű, 
normál; 630 m. magasságion tehát közelebb a Gedeon-tárna felé már mint .jelle
ges Zöldkő (65, 1883) jelenik meg: a fekete ásványok sárgás-zöldek, a Földpát 

csak nem vá 11 ozat lan.
A legkeletibb pontján a Tanád gerineznek a Klinger-tárnai tó felett a Piroxen- 

Irachit kissé zöldköves (63, 1878), de mint Zöldkő ép. Amália-akna körül egészen 
normál (69, 1880); valamint a Tanád gerinezének legdélibb részén is a Szélakna 
fölött. A kőzet szürke, állapota normál. Földpátban bővelkedik, az az ö fénylő ha
sadáslapjaival s azokon az ikerroválkokkal a legfeltűnőbb elegyrész; fekete ásvány 

kevés tűnik fél.

— A Tanád kőzete Szélakna felett (612 1878) meglehetősen normál; 
az alapanyagból kivált kristályos elegyrészek: Földpát, Piroxen és Magnetit. Földpát van 
légtől)!) és a kristályos elegyrészek között ezek a legnagyobbak. Látni a felületökön hullámos 
vonalakat és szabálytalan repedéseket, de látni a nagy Földpátok között ikerrovátkosakat is. 
Az extinctio foka uralkodó Anorthitra mutat, vannak azonban kisebb fokok is, melyek Labra- 
doritra engednek következtetni. A lángkisérlet Calciumplagioklast árult el a Bytownit soro
zatból. Boiuckv módszere szerint az orsó alakú Calciumsiliciumfluorid a legtöbb, gyérebb 
a Na vegyidet liexagonos alakban kiválva. A Földpátok némelyike a középen elvál
tozni kezd sárgás ásványnyá, melyet kivehető dichroismusánál és élénk szinjátékánál fogva 
Epidotnak vehetni. Van olyan Földpát is, melynek csak szegélye ép, belseje zavaros és nem
átlátszó.

A Piroxen Litkán ép, legtöbbször el van változva barnás anisotrop anyaggá. Ezen elvál
tozás gyakran teljes, néha azonban része a kristálynak még ép. A szín az épanyagúnál világos 
zöld, a kristályok hosszmetszete nagy egyénekre mutat. A terminál lapok néha az Augit 
hegyesebb Hemipiramis csúcsaira emlékeztetnek, de máskor tompább az élszög. Mindenkor 
megvan az oszlopos metszetnél a szabálytalan háránt repedés, és az anyagelváltozás innét 
indul ki legerélyesebben. A háránt metszet vagy közel négyzet vagy nyolezszög, s ezen nyolcz- 
szögnél az oldalélek nem mindig mutatnak nagy simmetriát a hosszaságra nézve. Az extinctio 
(oki némely egyénnél oly nagy (49°), hogy az Augitnak felel meg; gyakrabban azonban a 
rhombos Piroxen elsötétedését tapasztalni a hasadási vonalok mentén.

Amjibol viselkedés nincs.
Még inkább el vannak változva a fekete ásványok a Tanádon, a mint azt a keleti olda

lán nézzük. Egy példány a Klingertárnai tó felett (G3i 1878) már egészen Zöldkőnek mond
ható. A Piroxenek mind el vannak változva viridites anisotrop szemcsés vagy zavartan rostos 
halmazzá. Az alak szerint azonban bízvást mondhatni, hogy ez is tartalmazhatja úgy a rhom
bos mint a monoklin Piroxent. Földpát a legnagyobb és leggyakoribb, de meg a legépebb 
elegyrész. Ikerrovatkosság gyakran látható, de vannak Földpátok e nélkül is. Az extinctio 
loka legtöbbször nagyobb mint 30°, esetleg leszáll annyira is, hogy a Labradoritra lehet 
következtetni. Lángkisérlet, mire különösen a nagy szemek szolgáltatták az anyagot, Calcium-
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plagioklast mutatóit a Bytownil-Labradorit sorozatnak megfelelőt: úgy szintén Bokic.ky 
mikrochemiai rendszere is túlnyomókig mutatott Calciumsilieiuinlluoridot s alárendelten a 
nátriumvegyületet.

A Tanúd kőzetéről tehát általában mondhatni, hogy az Piroxentrachit vagy
közelebb Hiperxthen-Andcsit. Szürke hol sötétebb, hol világosaid) árnyalatban; 
szívós, a légbelieknek .jól ellentáll. Savval leöntve belsejében nem pezseg, de a mál
láskéreg közelében venni észre pezsgést a Földpátok szélein. Andiből nincs benne, 
Biot.it meg Quarcz a legritkább esetben, de csak mint pneexistáll. ásvány.

A 1ráncul és az ércztelcrek. Hogy a Tanúd hegylánez fontosságát kellőleg 
méltassam, annak viszonyát a főtelérekhez emelem ki. A Tanúd gerinczének csa
pása ÉK—DNy, és vele parallel mennek nyngolról az Ochsenkopf-telér, keletről a 
Teréz-telér, a Biber-telér, a Spitaler, a János-telér s végre aGrüner-telér, valamint 
egyéb kisebb telérek és erek. Ezen parallel izmuson kívül még abban is megegyez
nek, hogy mindannyian a Piroxentrachit hasadékában képződtek ki, azok teliál 
egy csoportot képeznek, melyei ezen két fő tulajdonság összetart. Hogy folytatá
sukban bemennek-e más trachit-tipusba vagy általában más kőzetbe, az mellékes 
dolog, a fő az, hogy a Piroxentrachit mondja ki a kort. A repedés, melyben a telér 
kiképződött, a Piroxentrachit eruptio befejezése után jött létre, ezen telérek tehál 
fiatalabbak, mint a Piroxentrachit, és azokat különösen úgy lehet jelezni, hogy 
azok a Táncul csoport Piroxentrachit telérei; mert vannak Piroxentrachit-telérek, 
melyek ezen csoporthoz nem számíthatók.

Táncul panorámája. — Az atlasz panorámájában, mely a tájképi és nagyban a 
geológiai jelleget tünteti ki, a Párádicsom-Tanád hegylánez a középtájt foglalja el, és mint
hogy több pontja van. melynek magassága a 000 metert meghaladja, itt a Szitna kivételével 
a legmagasabb csúcsokon vagyunk.

Ennél fogva végigjárva nagyszabású tájképben gyönyörködhetünk. Eddig láttuk ;i Kál
váriáról a szép tájképei, szebbet a Vereskútról, de ezek csak a Selmec völgyet mutatják be 
közvetlenül. A Tanád gerinczről három világtáj felé szabad a kilátás: keletnek a Selmec 
völgy, nyugotnak a Hodrus völgy és a hegység a Garam völgy felé, délről van mint előhegy 
DK irányban a Rovna, DNy-ban a Kis-Tanád Pjerg felé, s azontúl több alacsony Piroxen
trachit hegy után a szem végre a Szitnán állapodik meg.

A gerincz keskeny, éle hullámzatos s olykor meredek. A Tanád nyugoti oldala Hodrus 
felé sziklásabb s a meredekebb sziklák tövénél kisebb-nagyobb «kőtenger# terül el. Selmec 
felé nézve nagy számmal látni sekély aknanyomokat vagy helyesebben horpákal, melyeket a 
régi bányász ily nagy magasságban érdemesnek tartott mélyeszteni az erre vonuló telérek 
(Teréz-Himbeertelér) quarezos kőzetében egy alacsonyabb lejlősikon, mely a gerinczet parallel 
vonalban követi. A Tanád selmeci oldala, de általában a Selmec völgy erdőt len lévén , kelle
mes ellentétet képez a hodrusi oldal, mely az ő egész tagosultságában tárul fel erdeivel, 
tavaival, völgyeivel és a távolban szürkülő Lrachit-hegyekkcl. *

* A Szitna-Klub a Vereskúlról jelöli az utat a Gedeon-tárna léié, mi a Paradicsom-Tanád hegység 
nyugoti oldalán fenyves erdőben vezet és a hodrusi oldal szépségeit az egyes tisztásokon valóban léstőileg mu
tatja. Ez a selmeci kirándulások legszebbjei közé tartozik ; azonban a gerinczen járva végig, a tájkép clrögadóbb
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11()I)IIUSVÖL(iV A VliRESKÚTRÓE.

Vereskútra felérve két fö völgybe jutlintünk: a vihnyeibe és a hodrusiba; a 

vihnyei ÉNy-nak, a hodrusi kezdetben tisztán Ny-nak tart.
A Tlodrus völgy oly hosszú, hogy azt három részre: feh'ó, közép es ahóra 

osztani ezélszerünek tartom. Változatossága nagy, geológiai tekintetben van néhány 
sajátsága, melyet c táj semmi más völgyével meg nem oszt; de felülkerekedik 
mindannyin még az által is, hogy a II. József altárna tetemes része alatta megy, 
minél fogva a mély feltárások a felületi viszonyokkal jelentékeny hosszaságban 
összehangzólagannál is inkább itt tárgyalhatok, mert a Ferencz császár altárna kez
dete s nem jelentéktelen folytatása szintén a Hodrnsvölgy geológiai viszonyaira 
vet világot egy oly szintben, mely a felület és a II. József altárna között lóg
tál helyet.

FELSŐ HODRUSVÖLGY.

A Veresknt fensíkjáról nyngotnak nem sok vártatva leereszkedünk a gyö
nyörű fenyves erdő hosszas szerpentináin, melyek a Biolittrachit meredek lejtőjén 
vagy !J:J) kanyarulattal vannak készítve. Mindjárt kezdetben van a Tepla patak; 
vize északnak a Roszgrundi tóba f'oly, ezt elhagyva a Porfiro; Biotii Ortholdns- 
trachit nagy területére jöttünk, melynek úgy a patak bal oldalához közelebb 
(tr>?„ 1880), mint kissé távolabb leütött példánya (15t2i 1880) Zöldkő. A Veres- 
kúl. fensikja és a lejebb következő Hollókő közötti tájnak felső 2/;)-dában leütött 
példány is ( löL 1880) kitűnő Zöldkő a fönebbi trachit típusból.

Hollókő (Rabenstein). — Lejebb a Hollókő nevű táj jön, hol bányászat 
volt egykor s a tiszti lak, jelenleg munkás-hajlék, a szekér-út mellett feslőileg áll. 
Ezen hely a geológiai irodalomban is említ telvén, annál inkább megállapodunk, 
mert itt a kőzet oly módon változik, mely megbeszélést igényel. Itt találni ugyanis 
először utunkban azon kőzetet, melyet én később jobb alkalom mellett, ugyanezen 
völgy egyéb helyein elmondandó okoknál fogva Sin/ilex Biofi1 ()rf ltok1 axtrachi fiiak. 
nevezek. A kőzetet normál állapotban egy olyan példány képviseli, melyet régeb-

M. T. Alt. 111. Osztályának külön kiadvány;*, 1888. 111. S



L IlODRUSVÜUiY (FELSŐ).58

ben Hrancsár jeles gyűjtőtől kaptam; a mit én gyűjtöttem szemköz! délre a felsö- 
hodrusi tóval (ir>02 1880), az ezen tipus Zöldköve, melyben a fekete ásványok 
megvannak ugyan, de fényveszlettcn, míg a fehérek egészen azon minőségben, 
mennyiségben és nagyságban meg szöveti viszonyban, mint a normál példányban. 
Még egy más példány valamivel le.jebb (149, 1880) szintén a Sienites liiotitlrachil 
Zöldköve. Mind a két Zöldkőnek általános színét feltűnő kékesszíirkének lehel 
mondani. Ezen példány a Zipser-akna fölött északra van leütve.

A Hollókő alatt, vagy 100 méterrel, a kőzet ismét az itt gyakoribb Porjiros 
fíiolit Orthoklastraclut Zöldkő (148, 1880), de e helyen már az Aranyaszlal-tár- 
náboz érünk. A helyett azonban, hogy az Aranyaszfal-tárnával most foglalkoz
nánk, használjuk fel a jó alkalmat innét a Hodrusvölgy fenekén lenni előbb tájé
koztató kirándulást a Zipser-akna és a két Hodrusi Tó irányában.

Zlpser-ahna és a hét Hotlvusi Tó tája. — Az Aranyasztal-tárnától a Zipser- 
aknához vezető úton a patak balpartján a kőzet Porjiros Biotit Orthoklastraclut(5(>i 1883) 
mint Zöldkő, melyen quarczos telér megy keresztül. Egy kis völgyön túl a kőzet szintén 
Zöldkő (57i 1883), de azt a Sienites Biotittraehit Zöldkövének tartom, valamint kissé Lovát)!) 
az Alsó Hodrusi Tó alatt egy mállottabb Zöldkövet (oSs 1883) a patak baloldalán. Egészen 
fehér kaolinos málladék is van itt, úgy látszik kétféle Tracliitból ered, Biotittrachitból és 
Piroxentrachitból (8O2 1880), ezen két tipus itt közel találkozik, a törmelékben találni olykor 
normál Piroxentrachitot (59á 1883).

Fölebb haladván a Hodrusi Alsó Tó nyugoti oldalán a kőzet Zöldkő (74i 1880) 
Por/iros Biotit-Őrthoklastraehit, éppen úgy mint a déli partján a Felső Tó árka alatt (GOi 
1883). E tájon a tópartot egy helyen meredek szikla képezi, melyet ott létemkor robbantottak. 
Kőzete szintén Porjiros Biotittraehit. A tógát készítése alkalmával egykor gyűjtött példány a 
mélyben mutatja az előfordulást jóval épebb állapotban mint a felületen, a tipus ugyan azon 
Porjiros Biotittraehit. Ezen pont nevezetes annyiból, hogy a II. József-altárna éppen alatta 
megy el.

A Hodrusi Felső Tó felé haladva normál Piroxentrachil (öli 1883) következik
jókora hegyet képezve. A Felső Tó kifolyásánál minősége nem változik (G2i 1883), legfölebb 
annyit mondhatni, hogy halaványabb; a tó EK oldalán pedig apróbb szemű, sűrűbb (G3i 1883). 
A Piroxentrachit itt a Tanád lávájának ide terjedő végét képezi, mert innét kezdve DK irány
ban egészen fel a Tanád tetőig a kőzet változatlanul ez. Itt az fődéi alakban foglal helyet.

A Hodrusi Felső Tó DNy sarkánál a Kozália-Tárna körül közel a lóhoz Triaspala van 
(7Gi 1880) vagy 4 méter vastagságban, alatta pedig Quarczit-Konglomerát (702 1880) szintén 
nehány méter látható vastagságban. A hömpölyök nem nagyok, a legnagyobb tán mogyoró 
nagyságú, de egyebet mint Quarczot nem észleltem, míg a bezáró anyag Quarcz Homokkő, 
melynek szemei mintha földpátos hártyával volnának bevonva. Pirit hintve találkozik benne. 
Ezen Konglomerát különösen jól van feltárva a Felső Tó tápláló völgyének jobb oldalán, hol 
a hegy tövében egy szögletes törmelékhalmaz van, melyben itt-otl Piroxentrachit mállóit, 
de utólag kovasavtól átjárt Zöldkő állapotban is előfordul (78i 1880). Némely példány fel- 
ismerhetlen, máson a típust csak gyanítani lehet.

Fölebb menve a Felső Tó tápláló völgyébe a kőzet változik, Sienites Biotit-Őrt holdas- 
trachit (772 1880) van szálban, nagy és sok Biotit tál, de mind romló félben. A kőzet többé 
kevésbbé Zöldkő finoman hintett érczczel. Egy példányban kőzetzárvány gyanánt Diorit látható.
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Ara iiyasztal tárna ((íoldejier Tisch-Stollen). — A Hollókőt elhagyva 
;i volt báiiyatiszli lakló] lefelé vagy 100 méterre a völgy jobb oldalán közvetlenül 
a szekérút melletI van az «Arany asztaliamat, faragott köböl készített nyilassal, 
melynek Iáján a közel Porfiros Biolil Orthoklastrachit (148j 1880).

lagaslat felé hajtva s azt már Ghögkr * tekintetteA tárna DK—ENy irányban van a n 
1865) s általában jelenti róla, hogy kezdetben a közét Ducit, vagy 10 öl után Triasmész,meg (

i-0 ölben kétségtelen « Werfeni Pala* gyenge DK dőléssel, mit az után új 40 ölben réteges 
Quarczit és Aplit váll tél: végre jön a Sünit.

Az Aranyaszlal lámát (csapása 22h 7°) újabban ismét mi vélik, azzal a József telért 
érvénél; geológiai szempontból érdekes mint egyike azon tárnáknak, melyek a régi sedi- 

,>iitek kölcsönös viszonyáról felvilágosítást adhatnak. Én szintén megtekintettem Cseh L. 
kíséretében (1880), ö utókig bányatérképet vett fel s arra bejegyzett távok szerint gyűj-
111 *

lőtt közeleket 74 példányban. Ezek alapján a következőket írhatom.
A geológiai térképen láthatjuk az Aranyaszlal tárnál, az emlitelt helyen ezen felírással 

«Goldenertisch l.», valamint fekete vonallal annak irányát és régibb vájatvégét. A kőzetek a 
felületen a tárna kezdetén Biotitlrachit Zöldkő, fölebb a régi Quarczitos Palák vallják tel, a 
melyek ulán ÉÉNy irányban végre a Sienites Hioliltrachit jön.

A tárnában járva nagyobb változatosságot találunk, valamint találunk olykor jó adatot 
a települési viszonyok megítélésére.

Kezdetben falazás a Porfiros Uiotiltrachit Zöldkőben, az itl erősen mállásnak van
indulva. A S-ik méterben a tárna alján a bal oldalon már Mészkő mutatkozik a Porliros- 
Biotittrachit alatt; nehány méterrel beljebb a jobb oldalon is felmerül hasonló módon borítva 
a Trachit által. Beljebb a Trachit javul, példányom van a 15., 20. és 25. méterből a tárna szá
jától, ezek mind ugyanazon porfiros Biotittrachit Zöldkövei. Az utóbbi helyről való savval 
pezseg. A Biot.it erősen elváltozott, de mindamellett jól felismerhető.

Valahol a 30-ík méternél a Mészkő felemelkedik a főtéig; voltaképen Dolomit, savval 
leöntve nem pezseg. Színe hol kékes, hol sárgás. Az üveget semmi pontján sem kar
czol ja.

A Dolomit némi szabálytalan rétegességet mutat, de éppen a nagy szabálytalanságnál 
lógva azok zúzódási síkok is lehetnek. Vastagsága 2—3 méter, alatta Pala következik. Kez
detben a 35. méterben a kőzet még törmelékes, az Dolomit és Agyagpala darabokból áll, de 
mar a 40. méterben az Agyagpala jobban kitűnik. Ezen is bőven van csuszamlási sík, de a 
palás szerkezet nincs elmosódva. Savval nem pezseg.

Az 50-ik méterben változás. Quarczit lép fel, melynek szerkezete palás s ezt előidézi 
Muskovit, mely igen apró pikkelyek alakjában nagy számmal van kiválva. Még az 55-ik méter
nél is Quarczit van: de itt egy vetödési sík következik s azontúl a GO méterben a Quarczit- 
pala kissé agyagos lesz mi aztán folytatódik jó hosszan, és a 80. méterben palásság is rende
sebb, úgy, hogy mérést lehetett tenni: csapás ÉD, dőlés 80° Ny. A kőzet nagy fokát mutatja 
a zúzódásnak s az egyes törmelékek egymáson surlódva okozzák azt a benyomást, mintha 
agyagos Quarczilpalaval volna dolgunk. A súrlódási síkon gyakran van Pirit elterülve vagy 
egyes szemekben elhintve. A kőzet linóm szemű Quarczit, az üveget erősen karczolja, savval 
rendesen nem pezseg, kivéve néha egyes Calcit ereket. 120 méterben a Quarczit tisztább, 
nem annyira szürke mint egyebütt, de nem tart soká, vagy 8 méterrel tovább ismét szürkébb

Lii’old meIE volt beosztva a geológiai felvételnél (Verhandlungen dér Geologisdien Heichsanslalt. 
Wien. 1867.)
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és díisabb Piriiben. 145 méterben Agyagpala, egy velődési siklói megelőzve. Nőim mintha föld- 
pátszemek is keverednének be s akkor Arkoza-ncművé válik. Olykor például 155 méterben 
Gáléit ereken látni a rliomboeder-hasadási lapokat, melyek élénken pezsegnek. A 1(55 méler- 
ben egy fehéres agyagos telérke (19h csapás, 60° dűlés) menlén behatollak, azonban annyira 
törmelékes a kőzet, hogy jó adatot nem nyújt a Quarczil településére nézve.

170 méterben a Quarczil kezdi már némi nyomait mutatni az elpusztult Biotillemezek
nek, mint előjele a Biotittrachilnak, mit a 200 méterben meg is találunk, még pedig a sieni- 
tes típusban, vagy 5 méter hosszaságban, aztán ismét a Quarczil váltja lél, nyomával a 
Trachilnak, sokáig azonban nem tart, mért már a 215 mélerlől újra hoszszanl tarló Quarczil. 
Néhol a Quarczil mint zárvány lordul elő a Sienites Biotitlrac.hitban, azt feltörése alkalmával 
magával felkapta. Helyenkint (285 méterben) a Biotil csak halvány romokban van meg. inig 
a Földpát és Quarcz ép, a kőzet itt Aplitra emlékeztet ; de ezen állapot átmenő, mert nyom
ban reá a Sienites Trachil jól megtartott karban következik.

A 385. méterben az ép Sienites Biotitlrachitban látni egyikél a legnagyobb Biotil- 
lemezeknek Selmec környékén. A hexagon egyik oldala í- mm. Van azon kívül benne zárvány 
gyanánt egy fékül és kőzet, mely első tekintetre Diorilnak kiríható, de közelebb nézve nem az, 
hanem Poríiros Biotittrachit, a melynek egy ága ide ért s annak végéből jutott be a kézi 
példányba egy darab. A 4(55 méternél ezen apróbb szemű Poríiros Biolitlraehil jelentékeny 
irruptiot csinál a Sienites Biotittracbitban, mely aztán 474 méterig tart. Egymástól jól van
nak elválva s a kőzet a határon néha ép, néha nem, hanem mind a kettőnél zöldköves. Künn 
a hányon gyűjtöttem kifogástalan épségéi kőzetei (2292 1880) olyan példányokban, melyeken 
mind a két típus érintkezése látható. A kis szemű Poríiros Biotittrachit nem ÖrthoklastrachiB 
hanem Andesintrachit, az uralkodó íöldpát Andesin lévén, a lángkísérleti meghatározás 
alapján.

A 485 méter táján össze-vissza zúzódott Sienites Trachil és Quarczil van Konglomeráttá 
alakulva; a 495 méterben a Józsefiéiért érték el, melyen túl ÉNy-nak ismét Sienites Biotit
trachit tartva a vájatvégig, mi 510 méterben volt.

Egészben véve tehát látni, hogy itt a Sienites Biotit-Orthoklastrachil volt az első a leg
régibb eruptív közel, ez a Quarczil alatt tört fel, a miben az Arany asztaltárna nagyobbrészt 
van hajtva. Egy fiatalabb Porfiros-Biotittraehil, a Biotil- A n de sin trachil feltör a Sienites 
Biotit-ürthoklastrachiton is: mig a Porfiros Biotit-Orthoklastrachit a tárna kezdetén a Dolo
mitot mint láva-ár fedi.

Kél teléren megy keresztül az Aranyasztal tárna, a térképen a közelebbi «Hollókő 
József t.» név alatt, a távolabbi (ÉNv felé) «József Lelér» név alatt található fel. .Mind a kettő
ről lehet korra nézve annyit állítani, hogy fiatalabbak ugyan mint a Biotit-Andesinlrachit, 
mert helyenkint ez is Zöldkővé változott át s be van vonva a telér képződésébe, de a Piroxcn- 
trachit ezen teléreknél nem működött közre, ennélfogva az öregebb telérek sorába tartoznak 
Selmec vidékén.

JÓZ&eftárnái völgy. — A Hodrusi Fővölgy jobb oldalán a Zipser-akna 
és a Lill-akna közölt megy be a Józseftárnai völgy, melynek alsóbb részében a 
Porfiros Biotil Ortholdastrachit folyvást tart, de a felsőbb részében a Sienites 
Biotittrachit rendkívül jelleges kiképzödéssel fordul elő, úgy, hogy azl a gyűjte
ményben meglepetve látjuk a Trachitok közölt; hanem a természetben a fokozatos 
átmeneteiét az apróbbszenúi s trachitosabb féleségből a nagyszeműbe s amtibol-
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nem különben a/l is észlelhetjük, hogy ezen nagy szemcsés kiképződért(lÚsl)Jl
csak kis helyre szorítkozik, a hol a körülmények arra kiválóan voltak kedvezők.

A 11 odriisi Fő völgyből a Miudszenl lelér feleli fordulunk be s ott az első pél
dányt az országúi jobb oldalán nem messze éjszakra a II. József altárna vonalától 
ül öltem le (10ö, ISS(I). A közel a Por/hm Biolil Orlhoklastraeliil Zöldkő. A Föld-

dég épek a lángkisérletre; az Andiből alig vehetőpálok közölt jó nagyok vannak s 
ki. a Biolil ellenben néha oszlopos. Vagy I 00 méterrel fölebb a kőzet még mindig
a Poriirt>s Biol.illrachil (I ()(>, i 8S0); Zöldkő állapotban van ez is. az Andiből leg
többször Kpidollá változolI. Még l'ölebb a Bili-aknai vízvezeték feleli egy meredek 
hegyoldalban ugyanezen típus Zöldköve (34, ISS7) olyan állapotban vau, hogy 
abban az Amlibol is a Biolil is mint az associátio tagjai biztosan kivehetők. Fölebb 
elérjük a liimmclrcich hegyoldalt, melynek kőzete méltán Sienites Biolil Ortho- 
Idaslrac/iilnali mondható (II -2, I 880. 3Ő-, J SS7). mert ámbár minden elegyrész
nagy. de a legkiválóbb az Amlibol az ö fekete fényes nagy lapjaival. Az egész hegy 
anyaga nagyszemü, azonban mindezeken túl lett nehány kődarab a falban, melyet a 
József-tárnái vízvezeték építésénél készítetlek, s a melyeket Cseh Lajos már mind 
fel is használt gyűjteményi példányokra. (I07t 1880). Földpál színre nézve is két
féle: gyengén ibolyaszinü és fehér, amaz Orthoklas, emez Andesin. Az Andiből a 
lángkisérlelben A limit gyanánl viselkedik. (Igen könnyen olvad (5); Na lángfestés 
foka 3- 4, h 2). Ugyan itt a hegyben, egy eret képezve, olyan féleség fordul elő, 
melyben a Biolil szaporodik fel igen túlzott mennyiségben, úgy hogy az átmenetet 
nem látva, más kőzet
nek, nevezetesen Csil
lámpalának kellene tar
tani. Egyél) nevezetes
ség, hogy ezen Sienites 
Biolit tracliilban réteg- 
zárványul Gneisz for
dul elő közel függélyesen 

(30.2 1887) vagy 12 méter vastagságban. Össze-vissza van zúzódva tömege, az ere
deti állapotból nagyon ki van zavarva, de egészben véve egy helyen a következő 
szelvény látható (ö. ábra).

A Gneisznek fekete Csillámban túl bővelkedő tagjai vannak különösen a réteg
szakasz álján a szelvény keleti oldalán r (lOíh 1880). Ezen fekete Palában az 
elegyrészek mind épek: a Csillám fekete, a Quarcz átlátszó s közel ilyen a gyei' 
!'üldpál, azért a túlnyomó szín a fekete. Van olyan példányom is (110, 1880), hol 
a Sienites J rachit es a Gneisz érintkeznek s látható, hogy a határ éles, átmenetről 
szólni sem lehel. A szelvény közép Iájáról kaphatni példányokat (111:, 1880),

Ny. K.
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5. Gneisz rétegzárvány Sienites Trachitban.
a Sieniles Biotittracbit. h Gneisz világosabb, r solétebb.
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melyekben látható, hogy az összezúzott. Palák hézagaiba a sienites trachilmagma 
benyomult s a törmeléket összeragasztotta.

Ezen viszonyok szakasztott mása mutatkozik keletre azon szomszéd völgyben 
(Flórián-tárna völgy a térképen), mely alatt az Arany asztal-tárna lélsö része vezetve' 
van. lila Ná ndor- tárná hói kikerült kőzetek között szintén vannak fekete esillámos 
Gneisz és fehér Aplit (1878 Cseh) összetöredezve és a törmelék közé behatolt 
sienites biotittrachil-magmával egybe forrasztva. Ebből azt lehet következtethetni, 
hogy a Sienites Biotit Orlhoklastraehil a (ineisz Aplit és Quairz.it rétegeken tört 
keresztül, ezeket kél tömegre választotta el, egy keleti kisebbre és egy nyűgöti 
nagyobbra, mely utóbbi a Hodrus helység völgyének baloldalán a «Ziegenleiteu» 
nevű magaslatot képezi. A Gneisz nagyrészt a mélyben maradt, s csak a Quarczi! 
az, a mi tömegesen jutott a felületre.

A Sienites Biotillrachit e helyen nagy tömegben lódulván fel a Gneiszből, ezen 
rétegdarabot magával felvitte s az most mint zárvány fordul elő benne, melybe 
azonban még külön vékony irruptiókat is csinált.

A törmelék között az úton egy nagyobb szögletes, csaknem bazaltoszlop idomú 
darabot találtam olyan feketés süni kőzetből (108, 1880). mely Piroxentracbilnak 
válik be. Van ugyan benne gyéren Quarez, sőt még Biotit is. de oly annyira ron
csolt állapotban, hogy úgy ez mint az ép Quarez pnoexistált ásványoknak tartan- 
dók. Szálban nem találtuk.

Tovább haladva a vízvezeték mentében Ny-nak újból palaszakasz vagy 80 méter 
vastagságban s azt felváltja szép Sienites Trachit. A Pala itt csaknem kizárólag 
Quarczit, mi a hegytetőn azután nagy területen van szálban. A dűlés nyugoli.

Porfiros Biotittrachit a Serház udvarán. Elhagyván a 
Lill-aknát a Hodrusi Fővölgy bal oldalán is találunk jó feltárást a Serház udvarán, 
hol nagy repesztéseket tettek. A kőzet (136* 1878) Zöldkő, de elég közel áll még 
a normál állapothoz arra, hogy a típus megállapít tassék : az Biotit Ortlioldastraclnt, 
melyben Biotit sok van ugyan, hanem erősen megtámadva; a Földpát nagy és jó, 
úgy, hogy most is mint csaknem mindenkor az vezethet bennünket a meghatáro
zásban. A kőzet frisen repesztve részben igen szívós, de egészben véve számtalan 
repedés szeli keresztül. Szöveténél fogva a porfiros Biotittrachit típusát képviseli, 
mely itt erős tódulási árt képezve található.

KÖZÉP HODRUSVÜLGY.
Lejebi) haladva nem messze érjük el a Hodrusi Fövölgy éj szaki oldalán 

azon mellékvölgyet, mely a fővölgygyel csaknem derékszög alatt érintkezve éjszak
nak tart be s a melyben van voltaképen Hodrus falu. Ezt tekinthetjük a

■
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melyből néhány érdekes kirándulás bennünket aHodrusvölgy középtájának 
geológiai viszonyok részleteibe jól bejut lathat. Éjszaknak három nagyobb telér- 
rel s az azokra vezetett bányászattal ismerkedhetünk meg: ezek a Miklós-, a 
Finslerort-, aHrennertelér és mint legészakibb a Kuntzertelér; tovább haladva fel
jutunk a Kerlingre, bőimét leereszkedhetünk a Hodrnska völgybe s elhaladván az 
Erzsébet-tárna mellett, azon a kis völgyön lyukadunk be Vihnye Fövülgyébe, mely
nek jobb oldalán a Mészpala és a Homokos Agyagpala trias-kövületekkel fordul elő 
a Kereszt feltalálási altárna közelében. Más kirándulással déli irányban a Kassait és
Pleonasl előfordulási körülményeivel ismerkedhetünk meg, úgyszintén a Moder- 
tiirnai bányászat nyújtotta érdekes adatokkal, melyek a Trachit kronológiájához 
egyikét szolgáltatják a legsarkalatosabb adatoknak.

Kerliny. Hodrus és Vihnye között a legmagasabb hegy, az mind a két 
völgyből meglátogat baló. Lássuk itt a hodrusvülgyi oldaláról. Több pontról lehet 
oda indulni, de egyszerűsítés okáért menjünk fél a temető mellett, mi a Hodrus 
falu völgyének bclorkolásánál a fő völgybe fensíkol képez, melyen a temető kápol
nája úgy áll, hogy a fő völgyből is jól látható. Ezen alacsony hegy s mellette még 
egy másik kivételesen Piroxenirachit, mint egy nagyobb terjedésű tömegének dél - 
röl ide érő, de egyszersmind elmosódó nyelve a régibb képződmények között. 
Nagyobbrészt igen el van rnállva. A Piroxentrachit határa nyugotra a Moltra nevű 
kopár hegylejtön Biotit OrthMaslrachit felette elmállott állapotban; fölebi) a 
Fischer-tárna táján Paleozoi Quarczit van, mi ide az ÉKeleten előforduló tömegé
ből egy ágat küld ki. A Kcrling, melynek legmagasabb csúcsa (867-5 m.) Komp 
nevet is visel, fenn a tetőn, hol a triangulatiói pont van, Palás Quarczit; ez azon
ban csak törmelékben mutatkozik, mi magát a gyepen kiüti, jó feltárás merőben 
hiányzik. A triangulátiói pontot elhagyva DK irányban csak hamar a Sienites 
Biolittrachit váltja fel, ugyanezen irány megfelel egyszersmind a fő gerincz irányá
nak is, mi a vízválasztó nyereg Iiodrus és Vihnye között, melyen könnyű feltalálni 
a térkép segítségével a Hodrnska völgy kezdetét Vihnye felé.

A Kerling tetején terjedelmes tisztás van, hóimét ha nem is engednek a magas 
fák körben széttekinteni, de helyet cserélve sokat láthatunk. Délnek jól kivenni a 
börzsönyi s jenei trachithegységet a legkiválóbb csúcscsal, a Csóványossal; Nyugot- 
ról latszik a (iránit képezte Xobor hegy Nyilránál. Megkerülve azon facsoportot, 
mely a nézést É és K leié gátolja, megnyílik a kilátás a tfaram völgy felé meglepő 

szépségben. Látni Kürmöczül, Lutilát stb.; ÉK-re egy közelebbi hegység a Polana

Az nj knlotmi térképen (1:25000) neve hibásan Gertin". Líroi.n térképén .Scliwalzer Berjj.-nek van
nevezve.
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csoportja Zólyom és Véghles vonalától ÉK-re, valamint attól halra egy második 

hegylánc/ a háttérben, mi a zólyomi Gránit-havasoknak felel meg.
Az utal úgy ide fel, mint innét le Vihnyére a Szitna klub fáradozása követ

keztében évröl-évre jobban jelezve találjuk, úgy, hogy turisták számára is már 
hozzáférhetővé van téve. A geolognak egy ily domináló pont jó tájékozást nyújt 
orogratiai tekintetben.

Vihnyére innét a Ruclnoi völgyön keresztül is lehet menni, s az a fürdő
höz juttat.

Közép Hodrus völgyről még csak röviden annyit említek meg, hogy ill van a Mnsterovt 
félévekre Selmec város bányászata. Ezen műveletek a régiekhez tartoznak. A telérek a Sienitcs 
Biotit-Orthoklastrachitban képződlek ki, s azok közelében a bezáró Trachit mállótI. Van pél- 
dányom az 1-ső nyilamról, az csaknem normál Sienitcs Biotil Urthoklastrachit (Ö3i 1883) ; 
a 4-ik nyilamból van elég ép (öli 1883), de Quarczerektul átszelve, van mállóit is (öői IS83), 
melynek színe az által lesz halvány, hogy a fekete ásványok pusztulnak el nagyobb mérvben. 
Az ép példányokban a Káliumföldpát meg van határozva lángkísérletben éppen úgy, mint 
az Andesin, biztos eredménynyel. Az 5-ik nyilamon eléggé sötét Amethiszi is fordul elő, de 
nem különös szép kristályokban. A kőzet ezen bányában a benn foglalt telérekkel együtt 
össze-vissza van töredezve, úgy hogy ott valóságos vetődést alig lehet kivenni. Ezen zavaro- 
dásl a fiatalabb Trachit eruplio okozta, mely egyes függélyes táblákban (dyke) mint Biotit- 
Andesin trachit tört keresztül a Sienites Biotit-Orthoklastrachilon.

/
0-Mindszent-tárnát sem hagyhatom megemlítés nélkiii, tán a legrégibb íniveletel az 

egész vidéken. Találtak ebben régi szerszámokat, agyagmécsei, feszítő ékel, fúrót az első időből. 
Mindjárt a bányatiszt lakása alatt van a völgy jobb oldalán. A monda szerint itt volt szent 
Klemens bányamunkára Ítélve a rómaiak idejében, és egy faoszlopról a nép azt tartja, hogy 
ő állította oda, ennek csuda erőt tulajdonítanak és hasogatják többi közi fogfájás ellen, pisz- 
kálónak. Hogy hányszor lett már szent Klemens ideje óta ujjal helyettesítve, nem jegyez
ték fel. Nagy üregek voltak a bányában, melyekbe egykor az ellenség elől rejtőzött a lakosság, 
most be vannak rakva.

«Aligha van egy második bányászat, mely oly csodálatos és érdekes feszék- és üleszszel 
(Schlegel und Eisen) véghez vitt munkát volna képes kimutatni, mint az ősrégi ó-mindszent- 
tárnai bányamivelet. A számos még nyílt, részint jó karban is lévő nyilamok (Strecken) és 
ercszkék bámulatot gerjesztő példái az állhatatosság- és kitartásnak, úgy mint a. tökély ma
gas fokának, melylyel a régiek a feszék és ütesz kezelésénél bírlak; sőt van köztük néhány, 
melynél ha a térviszonyokat tekintjük, csaknem magyarázhatatlan, mikép tudták véghezvinni 
ily egyszerű szerszámmal.*) **

A Mindszent telér két féle Trachit között van : a fekü a Sienites Biotit-Urlhoklaslrachit, a 
fedü a Porfiros Biotittraclnt, a telér töl Leiék vollaképen Quarczil törmelék, agyagos tömeg közé 
keveredve, ezen agyagos törmelék azonban helyenkint jobban van megtartva s akkor Trachil- 
Konglomerátnak ismerhető fel (07,. 1878). Ezen eruptív-törmelék az érezvezető. Az érezek leg
inkább Stefanit PirargiritChalkopirit Pirit, és az n. n. Branderz. Ezüstön kívül arany is van

A Melango bánva feletf ezen magaslat némely helyéről Komárom sánezai s n Duna látható Tmr.rsz 
bányamérnök szerint, távcsővel.

A selineei Bányász- és Krdészakadémia évszázados fennállásának emlékkönyve. Solmcr, IS71.314I.
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benne. A ledül képező Biotit-Orthoklastrachil (D7„ 1878) Zöldkő állapotban van, még pedig 
többnyire a mállás haladott stádiumán. Az alapanyag kiválólag zöldszinű, de a szövet alig 
különbözik a Sienites Biolit-Orthoklastrachilélól, úgy hogy csak tartózkodva mondom Porfiros 
Biotit-Orthoklastrachitnak. A fekü kőzet határozottabban nevezhető Sienites Biotit-Orthoklas- 
trachitnak (07,, 1878), ebben a Csillámoszlopok csak akkorák és csak oly sok, mint az előbbi
ben, csakhogy egészen elbalaványodtak. A Földpát ép valamint a Quarcz szemek is, melyek 
viszonyos mennyiségben is közel egyenlőknek mutatkoznak a fedü és fekü közelben.

Nevezetes ezen bányában is azon tükörsima csuszamlási sik, melyet helyenkint a fedü, 
helyenkinl a fekü Trachiton nagy mértékben, de többnyire görbült felülettel látni. Olykor 
karczvonalak is kivehetők, melyek a hegy tömegeinek mozgás irányát mutatják.

A telérkőzet szögletes Quarcz darabjai azon palás Quarczitból erednek, melyen a 
Biotittrachit feltöri, s azon alkalommal annak törmelékét is magával ragadta. Ezen feltörést 
alsóbb szintben a Ferencz császár altárnán felette tanulságosan lehet megfigyelni úgy a 
Sienites mint a Porfiros Biotittrachitra nézve. A zúzódás nagyja lenn látható, ide fel csak az 
apraja jutott.

A Mindszent-telér a régibb telérekhez számítandó, mert annak létrejövésénél aPiroxen- 
trachit közbejöttére mi sem mutat.

Elhagyva a Iloclrus falu völgyét, a Ferencz császár régi most már elhagyott 
allárna száját találjuk a völgy bal oldalán, de a kőzetekben is változás áll be, mert az 
eddig annyira uralkodó Porfiros Biotittrachit Zöldkő (228,. 1880) megszakad és 
Piroxcntrachit váltja fel (228:i 1880), mely helyenkint normál, másutt fehér kaoli- 
i ios ; olykor Biotit van benne mint pneexistált ásvány egyes nagy példányban, de soha 
sem ép. A Piroxenlrachit északnak a Kerling felé keskenyen behatol egy völgybe, 
melynek tetején elhagyott vasköbánya van; délnek ellenben kiszélesedik.

A Ferencz császár allárna faragott kövekből épült új szája a völgy jobb olda
lán van s ennek közelében a kőzet változik, az Sienites Biotittrachit (227i 1880), 
félig normál félig zöldköves állapotban.

Ezt azonban nem sokára a Porfiros Biotittrachit (226, 1880) mint kőzet- 
lelér váltja fel, vastagsága vagy 5 méter. Az Orthoklas egészen jól viselkedik a 
lángban. Innen felmentem nyugolnak azon hegy farkon, melyen a Brenner-telér 
húzódik; a kőzet, mely ezen telért bezárja, a Sienites Biotit-Orthoklastrachit, 
melyből a gerinczen a Lipót-akna felett vettem példányt (225. 1880) a hegynek 
közel fele magasságán. A lángkisérletben Orthoklas és Andesin viselkedés. Az Ant
iiból elég könnyen olvad (4), az alkalitartalom Na 3, K 1—2.

Lemen ve a Hodrus völgybe és folytatva az utat a völgy mentén le nem 
messzire a jobb oldalon, egy hatalmas közettelér gyanánt találjuk a Porfiros Biotit- 
trachitot (224* 1880) szemközt a Kohutova völgygyei; vastagsága 30 méter. Szép 
Zöldkő, különösen nagy az Antiiból, mely azonban fényét vesztette. A Földpátok 
között Andesin az uralkodó. Ezen feltörés a térképen is jól kitüntethető volt.

Forduljunk most a fövölgy baloldalán az ide torkoló Kohutova völgybe, vala
mint annak az XJ’skertova nevű mellékvölgyébe.

M. 1. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18S8. III. 9
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Friss (fit, Pleonast az FsJtevtoea rölr/t/boi, — A Közép-Hodrus völgy déli mel
lékvölgyeinek egyike a Koliutova völgy, melyet elérünk, miután a Ferenc/ császár altárna 
faragott köböl készült nyilasát és lejebi) még a Lipót-aknát is elhagytuk. Kőzetét mindjárt 
kezdetben gyűjtöttem (105a 1878) a völgy jobb oldalán, csaknem szemben a «I-Iilf Gottes» 
tárnával, mi a völgy baloldalán van. A kőzet Zöldkő, melyben apró Pirit s egyéb fém-ércz 
hintve igen finom szemekben látható. A Biotit s Ainfibol elég ép, szintúgy a Plagioklas Föld- 
pát, kivehető Orthoklas is, de kis szemekben. A két példány egymástól alig G méter távolság
ban már feltűnő külömbséget mutat a kiképződésben: az egyik nagyobb szemű, tarkább; a 
másik porfirosabb oly módon, hogy az alapanyagból kevesebb ásvány van kiválva. Ilelyen- 
kint a Biotit fénytelen levelekre változott át, az Amfibolnak pedig csak romja maradt meg. 
A típus mindazonáltal Biotit-Orthoklastrachit. A Biotit-Orthoklasliachit kétféle lévén, t. i. 
sienites és porfiros, itt minthogy nem normál állapotban van, hanem jelleges Zöldkő van 
kiképződve, a felelet arra, hogy a kettő közül melyik? nem oly könnyű, mint azon esetekben, 
midőn az egyik Biotittrachit a másikon feltör; azonban nézve az Amfibol nagyságát, vala
mint a Biotit nagyságát és sokaságát, úgy szintén a fehér ásványok szöveti viszonyát, nem 
habozom ezen példányt Sienites Biotittrachitnak mondani, mi ha normál állapotban volna, 
némelyikéhez a József-tárna völgyi jelleges Sienites Biotittrachitoknak bízvást odaállít
ható volna.

Vagy 20 perez múlva elértünk a Kohutova völgynek egy mellékvölgyéhez, mely a bal 
oldalon EÉK—DDNy irányban megy be, neve Uskertova völgy (a térképen «Uskrt völgy»-nek 
van irva). Kezdetben Sienites Biotit-Orthoklastrachit jobbról balról s a völgytalpon. Egy óra
negyedig haladva a meredek hegy oldalán, elértünk azon helyhez, hol a völgy talpán a Kas
sait fordul elő az Uskertova völgy alsó végétől 700 méter távolságban.

A völgy talpán a Kassait tán 12 méter hosszaságban látható, de nem valami szerencsés 
körülmények között, mert nagyobbrészt a vízfolyás fenekét képezi és még törmelék is borítja. 
Fölemelkedik azonban a hegyoldalon helyenként, de ott ismét ellodi egy törmelékes mere
dek mart, melynek megszűntével még fölebb a kőzet Sienites Biotit-Orthoklastrachit. 
A Fassait képződmény a völgy jobbján balján szálban, egészben vagy 00 méter hosszaságban 
követhető.

Ilyen körülmények között valóban szerencsének mondhatni, hogy Balás főbányamér
nök, különben is szenvedélyes ásványgyüjtő, azt egy határkijelölés alkalmával a negyvenes 
években felfedezte, és nagy számú gyűjtése által a szakemberek tudomására juttatta.

A Fassait itt (110.) 1878) Pleonasttal együtt fordul elő valósággal mint egyszerű kőzet, 
melynek látható vastagsága vagy 5 méter, hol tömött, hol középszerű, hol ürös, és az űrben 
fennőve van Fassait és Pleonast fénytelen feketés kristályokban. A tömött kiképződésben 
ezen két ásvány néha rétegesen váltakozik egymással, máskor szemekben van a Pleonast a 
Fassaitban eloszolva. Olykor ugyanazon a kézi példányon látni mind a két előfordulási mó
dot. A Fassait ha elmállott, a barnászöld színe fekete, tömege pedig palás váladékú lesz. Van 
Fassait (411i 1880) mészkőpala tartalommal, ez utóbbi még pezseg savval leöntve s jellegé
ből éppen nincs kivetkőztetve, másrészt a Biotit-Orthoklastrachit eret képezve a Fassaitban 
(413i 1880) is előfordul a patak jobb partján, még pedig elég ép állapotban. A Fassait, a hol 
tiszta, savval nem pezseg, az üveget tompán karczolja; gyakran vannak azonban még fehér 
foltok s Calcit-erek benne, ott a pezsgés élénk. A hol a szomszéd Trachit-Zöldkőben érez van, 
nevezetesen a Pirit és a Chalkopirit csak úgy föllép a Fassaitban is, sőt a megtett kísérletek 
alapján még Arany és Ezüst sem hiányzik a Fassaitban, de csak jelentéktelen mennyiség
ben. Ebből tehát kitetszik, hogy genetikai viszony van a Mészkő, a Biotittrachit és a Fas
sait között.
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Ezen viszony világosabban kitűnik, ha az Uskerlova völgyet képező hegyeket 5 azok 
környékét részletesebben szem ügyre veszszük.

Föl télé haladva az Uskertova völgyben a mint a fassait megszűnik, Oiotit-Oithoklas- 
Trachit következik mint fedője a Fassait-tömzsnek, olykor még zárvány is van benn a Fas- 
saitból; máskor ezen Sienites Biolittrachitban (412i 1880) Quarczit húzódik kei észtül vékony
lábiákban mint kőzetzárvány.

Lássuk most az Uskertova völgy bal és jobb oldalát külön.
Uskertova völgy bal oldalán közvetlenül a Fassait felett Sienites Biotit-Orthoklastrachit 

(107i 1878), melyben a Biotit és az Amfibol nagy egyénekben van kiválva. A Biotit elégvan
gyér. A Földpát kétféle: az uralkodó feltűnik nagysága és ibolyaszíne által s ez Orthoklas. 
Quarcz szabad szemmel nem látszik. A szekérulon felmenve a gcrincz felé szürkés fekete 
szemcsés Mészkő van szálban, mely savval leöntve jól pezseg. Vagy 100 méter hosszan követ
tük. Ez lejebb nem közvetlenül következik a Biotittrachitra, hanem íéketés Agyagpala van a 
kettő között, de csekély vastagságban, és nem tisztán kivehető településsel.

A vastag talaj sokat fed és így a kőzetek sora csak szakadozott részekben tűnik elő. 
Fölebb menve, újból sötét Agyagpalák, s annak fedőjét képezve szemcsés Mészkő (410i 1880), 
mely csak itt-otf pezseg s egyebütt már silikátosodásnak indult. Egy léketészöld ér vonul rajta 
keresztül. Ezen Mészkő már jól van feltárva s nagyobb területen képezi a felületet. Még 
fölebb a gerincz felé, a hegy DDK oldalán (ezukor-) szemcsés Dolomit van (409i 1880), mely
ben sárgászöld Serpentin van kiválva. Savval nem pezseg, még a karcz pora sem, de azért 
kalapácscal még jól karczolható.

Ezen hegy gerinezén kékes Dolomit (4082 1880) van szálban Galcit-erekkel. Savval jól
pezseg a világosabb helyeken, de a kékes foltokon észrevehetőleg gyengébben. Ezen magne- 
ziás Mészkőben is Serpentin (Ophicalcit) foltok vannak képződő félben. A gerinezröl tájéko
zás végett más oldalon lejőve Kopanicza felé, látni, hogy a Biotittrachit átcsap ezen Mész
kőbe, benne kőzet telért képezvén. Lejebb Biotittrachit jön úgy itt, valamint E-ra egy kis 
mellékvölgyben; ellenben délre az Uskertova völgy félé egy helyen a Mészkő alatt fekete 
Agyagpala következik 2—3 méter vastagságban s csak az után jön a Biotittrachit, még 
pedig itt a régibb Sienites Biotit-Orthoklastrachit, melyben egy helyen a fiatalabb Por- 
íiros Biotittrachit telért képezve látható csekély vastagsággal (Il ii 1S78), folyvást a völgy 
bal oldalán.

Az Uskertova völgy jobb oldalán van példányom Biotittrachitból (109á 1878), mely 
érintkezik a Fassaittal s az érintkezési határon a Trachit fehér. Erről mondják, hogy apofizá- 
kat képez a Fassaitban, miből van is egy szép példányom: de azonkívül vannak a Trachitból 
szögletes darabok, melyeket Fassait vesz körül. Egy másik példány a völgy jobb oldalán a Fas
sait (első határáról (IO62 1878)általánosabbmeghatározással szintén Biotittrachit, gyér Amfibol- 
lal, ellenben sok benne az apró fényes Biotit. A Földpát lángkisérleti meghatározása szerint ez 
Biotit-Andesintrachit, az Andesin a Labradorit felé hajlik. Egyikén a példányoknak világo
sabb eret képezve látszólag hasonló típusú Trachit húzódik keresztül, melyben azonban a 
Biotit szórványos. Pirit, Ghalkopirit hintve elég gyakori; a mállás felületén olykor Malachit 
képződött. Még fölebb 20 méterrel a Fassait felett a völgy jobb oldalán a Biotittrachit mint 
valóságos Zöldkő jelenik meg (lOSi 1878).

Mindezek után tehát világos, hogy a Fassait itt is csak úgy kontakt képződmény a 
trachit és a magnezias Mészkő vagy Dolomit határán, mint az Magyarország DK részében 
Krassó megyében oly nagy méretben ismeretes. A Ga és Mg Karbonátok átváltoznak fokoza
tosan silikáttá, melyhez itt a Pleonast nagyobb fokban csatlakozott, mint Krassó megyében, 
noha az ott sem hiányzik, vékony csiszolatban a Pleonastot felismertem az egyetemi gyüjte-

9*
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ményben lévő Fassaitban Csiklováról. Még ha a Serpentint is hozzá vesszük az utólagos kép- 
ződésű ásványokhoz, annyit mondhatunk, hogy ezen három ásvány a nagy Magnézium-tar
talmat csak a Dolomit révén kaphatta, azért a kontakt képződmény itt a Dolomit és a Biolit- 
Trachit között ment végbe.

Fötterle volt az első, a ki a Fassaitot az irodalomba bevezette* ; utána Katii nézte 
meg és irt róla, összehasonlítva a Tiroli előfordulással a Monzoni hegységben.'** Leírásából 
érdekesnek tartom ide iktatni a következőt:

«Grosse Fassait-Krystalle, denen vöm Monzoni vollkomnicn ahnlich, welclie ich in dér Sannn- 
lung dér Schemnitzer Akademic erblickte, haltén midi auf jenes Thal aufmerksam gemaclU. Die Fund- 
slatte liegt in dér ersten, sicli nach S. W. abzweigenden Seitenschlucht des Kohutowathals. Das Bacli- 
rinnsal entblösst hier körnigen Kalkstein in unmittelbarer Nahe des Svenits, wahrscheinlich eine isolirlc 
Seholle bildend. Ophikalcit stellt síeli ein, durchaus dér Bilduiig ain nördlichen Abhang des Monzoni 
vergleichbar. Eine kurze Strecke weitcr in dér fást jeglicher Gesteinsentblössung entbehrcnden Tlial- 
schlucht, — und es zeigte sich in dem Bachrisz das charakteristische dérbe Fassaitgestein, einerscits an 
körnigen Kaik, andrerseits an Syenit grenzend. Öltene Krystalldrusen fanden sich nichl, viehnehr wur- 
den die sehönen Fassaite aus dér festgeschlossenen Contaklmasse zwischen Syenit und Kalkstein (resp. 
Ophikalcit) gewonnen. Die Krystalle in dér Sammlung dér Schemnitzer Akademie, tlieils einfache Indi- 
viduen, tlieils Zwillinge, sind 4 — 5 cm grosz, eine Gombination lolgender Flachen :

-f- P} + 2jP, oo, -j- 3 Ps oo P, oc P oo, 0 P.

An dér Fassaitlundstatte koinmen ausgezeichnele Apophysen von Syenit in feinkörnigem Fassait
gestein vor. Ein Stílek dieser Art zeigl cinen 35 mm. breiten Syenilgang, beiderseits begrenzt von fein
körnigem lichtgrüneni Fassait, in welchem Körner von dunkelgrünem Spinéit hegen. Dér Syenit wird 
gleicli einem Salband zu beiden Seiten begleitet von cinem 1 mm. breiten weissen Streifen von felsi- 
tischer Substanz. Ein Schliff, welcher quer gégén die Contaktflache geführt ist, zeigt im Syenit den 
Reichthum an Plagioklas, die an ihrer Peripherie mit Magnelit-Körnchen erlüllte und umrandete Horn- 
blende, Quarz, Orthoklas, zahllose prismatische Mikrolilhe, welclie wolil als Apátit zu deuten sind. Das 
Nebengestein stellt sich als ein ölnie Grundmasse verbundenes Aggregat von sehr kleinen gerundeten 
Fassaitkörnern dar. lm Syenit nahe dem Salband des Gangos beobachtet mán Vs mm. grosse Kalk- 
spathkörner, welclie zwei von Zwillingslamellen herrührende Streifensysteme unter dém Mikroskop 
zeigen.®

3Iodevtárna. — Plodrus völgyében a bal vagy déli oldal gerinczes részét jó alkalom 
van bemutatni részben lent és fönt, részben csak a felületen egy olyan kirándulással, melyet 
a Modertárna kutatásával kezdhetünk meg.

Modertárnai altárna.— A ITodrusi fővölgyből szintén a Kohutova mellékvölgybe kell 
betérni, s elhagyván az Uskertova völgyet, ugyanazon az oldalon nemsokára elérjük az impo
záns sziklakapus Modertárna vagy Mária Magdolna altárna nyílását, melyen egy érdekes 
bányának földalatti viszonyaival ismerkedünk meg s az itt nyert adatokkal megyünk aztán 
a modertárnai kolóniába, mely még jelentékeny magasságban fekszik. Tájékozásul szabadjon 
annyit előre bocsátani, hogy a modertárnai bányaművek azon domborzatos fensik mélyében 
vannak, mely a Hrb, Banistia és Makovistia hegyek által körül lógva a széles vízválasztót 
képezi a Hodrus és a délibb Richnava völgyek között. Az altárna keresztül megy a Hrb hegy 
alatt, a függélyes különbség vagy 300 méter, folytatásában elér a Bunistia-hegy alá, hol

* Jahrb. d. geol. Keichsanslalt. Wien 1853. Bd. IV. S. 183.
** G. vöm Katii. Sitzungsbcrichte dér Niederrhein. Gesellschaít lür Natúr- und Heilkunde in Bonn. 

1877. «Z\vei Besuche dér Urngebung von Kremnitz und Schemnitz, August 1875 und September 1877-.» 
S. ‘25, 06.
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1887-ben a vájatvég volt. Az allárna DNy irányban megy be egyenesen több mint 600 mé
terre, itt elhajlik 1) felé és halad a Hrb hegy alatt; az után fordul ÉNy-nak, eléri a moder- 
tárnai fotelért és folytatódik annak csapásában D felé.

A modertárnai altárna nyílásánál a Zöldkő Biotit BabradoTittvcichit, mi ezen a tájon 
már az uralkodó típus. A Földpát között Andesin viselkedésű is van, de a Labradorit a túl
nyomó. Van még elég ép példány arra, hogy az ásványassociatio megállapítható legyen. A vá
ladékok parallelek, lávarétegekre emlékeztetnek, és dülésökben a hegylejtővel egyeznek. 
A Biotit Labradorittrachit tart az altárnán vagy 920 méterig s ekkor felváltja Piroxentrachit 
(32, J8S7) s tart 980 méterig. Csaknem egészen normál. Feltört a Biotit Labradoriton, abban 
sok zavarodást idézett elő, melyeket a bányában látni, s melyek a bányamivelésben is a gya
kori vetődések által sokszor jutnak kifejezésre.

980 méteren túl ismét Biotit Labradorittrachit, melynek egyik példánya (3h 1887) 
közelebb, másika (30i 1887) távolabb, nevezetesen 1140 méterben van ütve a Hrb hegy alatt, 
hogy a felszíni példánynyal összehasonlítást lehessen tenni. A kőzet fekete.

A vájatvég felé 1235 méterben ismét van egy feltörése a Piroxentrachitnak (26i 1887) a 
Biotit Labradorittrachilon. Ezen nevezetes ponton látni egy választó lapot, melytől fölfelé a mál- 
lottabb Biotittrachit. lefelé a Piroxentrachit van. A Piroxentrachit Eruptiv-Konglomerátalak
ban lép fel meggömbölyödött darabokban, melyek között a kicsinyektől kezdve több mázsá- 
nyiak is vannak. A szabálytalan spheroidál darabok külseje fényes, belsejük szerkezete saját
ságos palás, mit a roppant oldalnyomás által előidézett hatásnak lehet betudni. A telér, leg
alább részben, úgy látszik, hogy ezen kétféle Trachit határán húzódik.

Nevezetes kőzet ezen altárnán egy sajátságos fekete fényes pala, mely az eruptív Konglo- 
merát feküjében van. Több helyen fordul elő, a bányász általában Agyagpalának mondja. 
Gyűjtöttem 1250 méterben az altárna szájától (28i 1887). Első tekintetre Antracitnak lehetne 
tartani lenn a bányában, mert fénye közel áll az Obsidiánéhoz: de közelebb megtekintve
olyan iszap-finomságú anyag lehet, mely a Piroxentrachit feltörése alkalmával a kénegektől 
impregnált fekete kőzeteken véghez ment roppant nyomás és súrlódás által képződött, s a 
mely nehány milliméter vastagságtól kezdve helyenként nagyobb méretű torlódásokban jelenik 
meg. Szerkezetében a nyomáson kívül a torsio is ki van fejezve. Kezdődik az altárnán az 
1245 méternél, végződik 1275 méterben. Az altárnának hol csak az egyik, hol mindkét olda
lán látható. Felette kanyargós nemcsak a csapása, hanem a dőlése is. Kissé rendesebb helyén 
csapása 13h 5', dőlése 20° DICK. A felsőbb szintben meredekebb, a dőlés 30—40° ; egészen 
fenn 60° is megvan. Vastagsága nem nagy, rendesen 20—30, esetleg 10—(V) centiméter 
között ingadoz. Egy pontján az altárnának közel egy méterre ki vastagszik. Csak a bányában 
tekete, hol azt a hegyi nedvesség járja át. de kihozva látni a hányon, hogy ha egyszer kiszá
radt, palaszürke lesz s legkevesebbé sem emlékeztet Anthraeit- vagy Obsidiánra. Az 1880-ki 
vájatvégből hozott palás Agyag (4'19i 1880) világos-szürke magában a bányában is.

Fedü kőzete az altárnán Piroxentrachit Zöldkő (29i 1887) hala- 
vány színnel s érczczel finom osztató állapotban; a fekü kőzet Biotit- 
trachit (27i 1887), nagyobbszemű ugyan, de mállottabb.

Helyenként világosan látni az altárnán, hogy ezen u. n. Agyag
pala a tedü kőzet csuszamlásának eredménye s egyszersmind további 
e&zközlője volt. A 6. ábrában az Agyagpala a vastagsága az altárna 
talpa leié vagy egy méter; a fedu-trachit tr simára van csiszolódva, 
jeléül annak, hogy mozgásban 
lejtővel egyezik. Belsejében 
hetö a Biotittrachit s azt

6. Agyagpala a Trachitok 
között a Modertárnán, 

súrlódási Agyagnak olykor felismer- mint súrlódási képzöd-
lefelé DK irányban, mi a hegyvan

ezen
a benyomást teszi, mintha irruptiv volna, mény, egyenes határral.
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holott nem az, hanem csak épen maradt kőzetdarab, mely az apróra surlódolt résznek köze
pén mint mag visszamaradt.

Más helyen az altárna oldalán a 7. ábrában kifejezett viszony látható.
•115. Biotittraehit 7? .7)*., ép, sölétszínű, a 

Palás-Agyag általános fedüje.
416. Biolittraeliit 7> '7)\, világosabb, a Pa

lás-Agyag közvetlen szomszédságából, de még 
mint fedüközel.

•117. Palás-Agyag, fekete, lapjának függé
lyes terjedtsége vagy fél méter.

418. Biotittraehit 777/\, a palás Agyag 
közvetlen feknje.

Ezen Palás-Agyag fontossága bányá
szati tekintetben az, hogy mindig a telér

7. Agyagpala a Trachitok között a Modertárnán, 
súrlódási képződmény sarok torlódással.

feküjét képezi; a telér vastagsága néha egy métert is tesz ki.
Az altárnában helyenkint a Biotittraehit repedéseit fehér Mész tölti ki, hol esetenkint 

szép Skalenoederek sem hiányzanak; máskor a fehér értöltelék Laumonit.
Az altárnáról felmentünk az 5-ik nyilamra (vagy 60 m.) s közetet vettem az nmeikéből 

az 5-ik nyilamra (420i 18S0), az Biotit Andtsin-Labradoritirachit mint sűrű ép Zöldkő jól 
felismerhető Biotittal: vettem az 5-ik nyilamon a fekü-vágatból (4211 1880) ; ez Piroxen
trachit Zöldkő, igen sűrű; továbbá a vágatból a telér felé (422i 4231 1880) mind a kettő ép 
Zöldkő, nagyon sűrű, a Földpát általában ép s rovátkáiról is Plagioklasnak ismerhető fel, a 
lángkisérletben Andesin-Labradorit; a fekete ásványok azonban helyenkint igen elmosódnak. 
Künn a hányon is kerestem jó példányt az 5-ik nyilamról (414. 1880); ez csaknem normál 
állapotú Biotittraehit ugyanazon típusból.

A Kram tárnán kijutottunk a Modertárnai telephez.
Látni való tehát, hogy a hegység belseje Biotit Andesin-Labradorittrachit, melyen 

Piroxentrachit tört fel. A telér megvolt a Biotit Andesintrachit hasadékában, az tehát öre
gebb mint a Piroxentrachit, melynek eruptiója csak zavarta, de nem képezte. A telér folyta
tása ennélfogva a Biotittrachitban keresendő.

Modertárnai telep a felületen. — A legközvetlenebbül a modertárnai kúp 
esik utunkba, annak helyi neve, mely szerint a térképen is van nevezve, Banistia. Kőzete 
alant Biotit-Andesin-Labradorittrachit (396i 1880), melyben az Amfibol nagy és fényes; a 
Biotit is fényes és fekete, nem ritkán oszlopokban áll össze s ilyeneket látni a trachitdarában 
is, ha a nap süt reá.

Biotit nehezen olvad, olvadási fóka 2 (Szabó). Lángkisérletben Na 2; K 2—1.
Amfibol könnyen olvad 4. Lángkisérletben alkali tartalmat árul el: Na 3; K 1—0.
A Banistia hegy déli oldalán egy dudor puposodik ki, az Piroxentrachit (405i, 1880), 

mely itt a hegy általános kőzetéből kitör és fekete sűrű példányokban kapható; de találni 
Piroxentrachitot kidudorodás nélkül a szekérúton is 4—5 méter magas martot képezve 
(395i 1880). Itt szürke, az apró Földpátok fehérek. Ezen feltörés középtájt van, fölebb ismét 
Biotittraehit s a Banistia hegy egész a tetőig abból áll. Léménél a Hrb hegy felé a Banistia 
ÉÉK oldalán a kőzet (406*2 1880) szintén Biotit Andesintrachit Zöldkő sok Amfibollal, mely 
igen könnyen olvad, s ezen tulajdonság alkali-lartalomra enged következtetni. Olvadása 5. 
Lángkisérletben Na 3, K 1).

A Hrb hegy (helyi néven Dedinszki Hrb) Hodrusbányáról valamint Kopaniczárol kúp
nak néz ugyan ki, de az voltaképen háromágú gerincz, melyek Ny—K irányban fűződnek

i
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egymáshoz, ezek mind Biotit Andesinlrachit (394i 1880). Rendesen a Biotit (olvadás 3—4; 
Na 2; K 3—2) vergődik tulszámra, az Amfibol csak kivételesen. A Hrb hegy tetején szét
nézve lálni, hogy egy alacsonyai)!) gerincz nyúlványt is ereszt magából a modertárnai bánya
telep felé, minek kőzetét ugyanazon tipusu Biotittrachitnak találtam. Látni továbbá, hogy 
É felé fordulva csaknem szemközt van Hodrus ialu és felette a Kéri ing, mely az ő csúcsával 
uralkodólag magaslik ki.

Lcmenve a Hrb hegy LÉK oldalán a kőzet nem változott. Egy helyen az E oldalon lát- 
haló egy függélyes Biotittrachit fái simára koptatva, az valami vetődési sík. A kőzet azon
ban, úgy mint a felületen rendesen, mállóit. Még lejebb egy másik vetődési sik, de szakado
zott fallal, hanem jóval nagyobb kiterjedéssel. Iránya ÉK—DNy, a felsővel úgy látszik paral
lel. Ennek a kőzete (í-07i 1880) megvizsgálva szintén Biotit Andesintrachil. A Biotit tartja 
magát, az Amfibol mind fénytelen, pedig van elég és jó nagy. A Földpát is elég jó. Általában 
jelleges trachit-kinézéssel bír.

A Biotit a könnyebben olvadókhoz tartozik s azért a K tartalom is jobban tűnik ki: olvadása 4 
(Szabó); a lángkisérlelben Na '’l—1, K 3—4.

Ezen vető vonalán látható egy telér-kibuvás fehéragyagos töltelékkel, melyen hegycsu- 
szamlás következett be 1878-ban egy felhőszakadás alkalmával. A nagymennyiségű Biotit- 
trachit törmelék torlasza egy kis völgyet képezett. A csúszás vagy 10 méternyire történt 
lefelé. Ezen szakadáson ÉK irányban egy mély völgybe jutunk, ez az Uskertova völgy a Fas- 
saittal; Ny felé a Navoristye völgy van, mely felvezet a Kopaniczára.

A moderlárnai hegység tektonikai viszonyainak ecseteléséhez a telérek is nyújtanak 
támaszpontot, ezekről Pécii A. ezt írja:* «A bányaművelés által feltárt számos ércz-ér és 
telér a település szerint három csoportba osztható: az első csoportba tartoznak az É csapás
sal bíró és K felé dűlő foteléi* és a fedő telér. A második csoportba vehetők azon ÉK csapásu 
és DK dőlésű erek, melyek vagy 300 méter széles térben kisebb-nagyobb távolságban vonulnak 
egymás mellett, gyakran át is menvén egymásba, és az első csoport teléreit kisebb-nagyobb 
fokban mindig elvetik. A harmadik csoportba tartozók csapása párhuzamos a második cso
portéval, de dőlése ellenkező, azaz ÉNy. Mindezen erek és telérek három vető által jelenté
kenyen megzavartattak és településökből elniozdittattak. Ezen vetők között foglal helyet a 
fekete palás Agyag is.»

Összevéve mindezen adatokat: nevezetesen a második és harmadik csoport ereinek 
antiklinál dőlését, a meredek Hrb hegyen előforduló csuszamlási sikokat s végre a moder- 
tarnai altárnán észlelt feltöréseket, azt lehet kihozni hogy mindezek okozója azon Piroxen- 
trachit, mely a Banistia hegy déli oldalán egészen a felületre jutott, s melynek a hegy belsejé
ben olyan ágai is vannak, melyek a felületre nem értek, de a melyek létezéséről az altárnán 
meggyőződhetünk. A Piroxentrachit az, mely a Biotit Andesintrachit tömegét három hegyre 
választotta szét és mindazon zavarodásokat okozta, melyek a hegy belsejében mutatkoznak.

Felette tanulságos a modertárnai hegység azért is, mert a Biotit-Andesintrachit irányá
ban tünteti ki a Piroxentrachit fiatalabb korát benn a földalatti műveletekben olyan tanulsá
gos feltörési viszonyok között, a minőket más helyen nem ismerek, és a melyek szemmel lát
ható erélyét mutatják azon dinamikai hatásnak, mely egy eruptív kőzet feltörése alkalmával 
egy másik, de már előtte létezett eruptív kőzet tömegén a véghez vitt titáni munkában oly 
világos és sajátságos kifejezésre jut.

Egy emlékiratban, melyet egy bányászati társaságnak készített, mely ezt az egykor igen jövedel
mező hányat fentartani óhajtana. A társak névlajstroma után mondhatni, hogy a modertárnai bányaválla
lat a bányászati intelligentia magánvállalata.



72 1. HODRUSVÖLGY (KÖZÉP).

Kojmnicza. — A déli két hosszú völgy (a hodrusi és richnavai) között fekvő hullá
mos fensikon a Mész és Dolomit érdekes viszonyban észlelhető, és úgy a Moder-tárnái telep
ről a Hrb hegy mellett haladva Kopaniczára mehetünk. Kopanicza faluban Piroxentrachit a 
kőzet. A térképen a földmivelésre használt talaj van kitüntetve mint Nyirok (1), de 
messze kell menni, hogy a Piroxentrachitot szálban találjuk. Északnak tartva az Uskertova 
völgy felé a oFördernisz))-tárna táján igen ép állapotban van a Piroxcntraehit (1 12. 187S) 
fekete színnel. Nyűgöt felé az elhagyott mészkemenezékhez menve a Mravistye kis csúcs 
keleti oldalán szintén kiüti magát a Piroxentrachit ép Zöldkő állapotban (424i 1880), míg a 
patak fenekét Biolittrachit képezi, valamint a Mravistye É és Ny oldalát is. A Piroxentrachit 
legközelebbi szomszédságában a Biotittrachit mint eruptiói Konglomerát fordul elő, merőben 
törmelékes szerkezettel (3971 1S80). A Biolit gyér, a Földpát jó.

Tovább haladva a szekérúton nyugoti irányban nem messzire elérjük azon mészfejtést, 
mely a térképen «Do Vápna» névvel van jegyezve. Itt a fejtések következtében érdekes fel
tárás van a következő szelvénynyel (8. ábra J.

nem

8. Dolomit fölött trachitsediment. Do Vapna. 
a Dolomit, h Meszes Trachittufa. c Ttifás Agyag, d Hömpöly.

a) Dolomit (399i 1880) az alsó réteg; kékes, sósavval nem pezseg, kivéve a sok fehér 
erei, mi rajta keresztül húzódik. Látható vastagsága 3 méter. A fejtés abba van hagyva.

b) Meszes Trachittufa réteg (400i 1880). Igen erősen pezseg. Fedi a Dolomitot átlag egy 
méter vastagságban. Jól megnézve felismerni benne Kaolinná változott szemeket fekete pety- 
tyekkel, melyek Trachit eredetre vallanak, ezek között azonban utólagosan Calcit foglalt he
lyet nagy mennyiségben.

c) Tufás Agyag finom szerkezettel, de annyira fellazulva, hogy az összetartás úgyszól
ván semmi. Vastagsága 3 méter. Dőlése déli, megfelel a hegylejtőnek (400i 1880).

d) Lapos hömpölyök mint zárvány a tufás Agyagban, hol többnyire a lapon feküsznek. 
Anyagra nézve hol fehéres Mész, s az savval erősen pezseg, hol kékes Dolomit, mi savval 
nem pezseg; van azonban ezen hömpölyök között olyan Dolomit is (398i 1880), mely a 
silikátos átváltozásnak bizonyos stádiumában van, sőt fekete erek húzódnak rajta keresz
tül, melyek Pirittel kevert egyéb kénvegyületek keverékéből állanak. Ezen hömpölyök tehát 
a kontakt-zónából sőt valami lelérből szakadtak ide, minél fogva újabb lerakodással van itt 
dolgunk, mit mindent összevéve a felső c) rétegre nézve nem tartom valószínűtlennek, hogy 
mesterséges.

Lipold ezen Meszet délre «Crünsteinnal» hozza érintkezésbe; Pettko szintén tesz em
lítést róla, de más magyarázatot ad, azt mondván, hogy ez egy «übergreifende Concretions- 
bildungo s ekkép volna a Triáspala meg a Mészkővel benső összefüggésben.*

A mészkemenezéket elhagyva nyugotnak egy ösvényen feljuthatnánk a Kojatinra;

* Geologische Karte dér Gegend von Schemnilz. Pettko, Wien, 1852. Geologische Keichsanstall. Ab- 
handlungen. S. 5.
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miután azonban ezen érdekes hegyet az alsó hodrusvölgyi kirándulásokba alkalmasabb be
venni, álunkat csak azon okból folytatjuk, hogy a Mész és Dolomit előfordulásának körülmé
nyeit ezen a tájon is lássuk. Nem sokára kibúvik egy fehér tiszta Mész az út tetején. Ezen pont
iéi délre tértünk el a Hrahovistye hegyre, melynek oldalát Triaspala födi, valószínűleg 
a Mész feküjét képezve. Ezen hegy déli oldala már a szomszéd Richnava völgy felé lejt mere
deken, s ezen oldalát Biotit-Anclcsinirachit (4011 1880) képezi folyvást le a Richnava völgy 
talpáig. Ezen Trachit északról a Triaspalával úgy határos, hogy alóla tör ki. Ép, állapota 
csaknem normál. Visszatérve az elhagyott ösvényre folytattuk az ulat nyugotnak; a kőzet- 
csupa Triaspala. Egy helyen a hegyoldalban csaknem meredek rétegfejeken jártunk, oly nagy 
volt a zavarodás, melyet ezen Pala a trachit-eruptio által szenvedett; másutt a zavarodás 
kisebb, úgy hogy dőlést lehetett határozni: az egyszer DNy, tovább menve DK. A Palák 
között mindazon féleségek, melyeket a Hodrus völgyben részletesen megvizsgáltunk, itt is elő
fordulnak: meg van a legkönnyebben felismerhető vereses csillámpikkelyes Homokkőpala, 
meg van a cjuarczitos s részben a homokos Agyagpala.

Tovább nyugotnak a Havrankon (Vrankova) hegy következik, a melynek csúcsán és 
DNy lejtőjén Piroxcnirachü van szálban (4021 1880): ez a hegy is a déli lejtőjével merede
ken bocsátkozik a Richnava völgy talpa felé. Ezen Piroxentrachit a Triaspalából tör fel s 
azzal ÉNy és D-röl érintkezik. A Havrankon hegy csúcsáról lemen ve s a gyalogúton haladva 
nyugotnak a Kojatin felé csupa Palát látunk, melyek némelyikén az itt szokott triaskövületek 
felismerhetők (4031 1880) : így folytatva az utat azonban még Mészre is bukkantunk, a leg
utolsó pontjára ezen kőzetnek itt fenn a Kojatin felé. Az egy palás Mészkő darab vastagabb 
rétegzettel. Savval élénken pezseg. A geológiai térképeken ki van tüntetve. Nehány gödör 
mutatja, hogy egykor fejtették. Egy gödörben fel van tárva vagy 3 méter hosszú és 1 méter 
vastag darab. Tovább az úton néhányszor elárulja magát a Mészkő, de csak kis részekben 
búván ki.

Az Agyagpalát aztán követtük az utolsó csúcsig, mely Kojatin magaslata előtt van, de 
innen visszafordulva fejeztük be a napi kirándulást.

Visszatérvén Kopaniczíiról a Kohutova völgyön le ismét bejutunk a Hodrus 
Fővölgybe, hol a kőzet jobbról-balról a Sienites (h'thoklastrachit, mondhatni zömé
nek közepén. Legközelebb a «Thiergarten» völgyben mutatkozik némi változás a 
fővölgy jobb (északi) oldalán, hol ilyen nevű tárnák egykori bányászatra mutat
nak, melylyel azonban felhagytak, a magánosok vállalatának telepháza most iskolává 
van átalakítva. A «Thiergarten» völgy bal oldala az, a mely érdekesebb; ezen fel- 
menve előbb a Katalin-télért találjuk a Sienites Trachitban kiválva s azt elhagyva 
még fölebb a gerincz felé keleti irányban egy kisebb területen a Palás Quarczitok 
képezik a felületet, ED irányban nyúlván el. Ezen Quarczitok északi részén az 
Antal-telér van folytatással északnak olymódon, hogy keresztül hatolván az útjába 
eső Sienites Trachiton északi végével a Kerling idáig lenyúló Quarczit tömegébe 
megy be világos bizonyságául annak, hogy az Antal-telér kiképződésének története 
az, hogy előbb az említett kőzeteken a nyílás jött létre s a hidatochemiai processu- 
sok eredménye gyanánt telt meg az ür tel éranyaggal, a melynél minthogy a Piro
xentrachit közreműködésének semmi nyoma, korra nézve mondhatjuk, hogy úgy 
a Katalin- mint az Antal-telér az öregebb telérek közé tartoznak.

M. 1. Ak. III. Osztályúnak kUlün kiadványa. I8S8. III. 10
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A kőzetpélclányok között kiemelendönek tartok egyet, mely a Sienitcs Trachil 
és az Arkoza érintkezésének határáról van (28, 1887); azt a Thiergarten völgy 
bal oldalán közel a hegy tetejéhez gyűjtöttem egy kőfolyásból. Az Arkoza oly apró 
szemű, hogy Felsitnck mondhatni. Jó nagyítással a víztiszta üvegfényű Quarcz- 
szemek a csekély fényű, de hasadáslapokat mutató Földpátoktól megkülömböztet- 
helők. A lángkisérlet minden kételyt eloszlat, mert az a Káliumfüldpát jelenlétéi 
biztosan mutatja ki.

Még fölebb a Sienitcs Biotitlrachit qnarczosodolt Zöldköve (24, 1887) jó 
példányokban volt látható. A szövet maradván, csak az elegyrészek változtak el 
úgy, hogy a Biot.it fénytelen lemezcsoportokban van meg, de az egész össze áll, 
mert utólag kovasav járta át. A lelőhely fenn a Thiergarten és keletre a Rakova 
völgy közötti gerinczen van. A Füldpát mind elpusztult, limonitos Kaolinná vál
tozván. A kőzeten Quarczit- és ércz-erek húzódnak keresztül s ez indíthatta az öre
geket, hogy annyi bányát nyitottak ezen a tájon.

Felérve a tetőre, a hegy úgy vette ki magát, hogy az északról a Kerhnghcz 
támaszkodik. Szép kilátás is nyílik innen, látni dél felé Kopanieza falut s mögötte 
a Banistia- s attól keletre a Hrb hegyet.

A Rakova (Krebsen) völgy tetején az Anna-lárnánál nagy tüskök hevernek a 
Kerling palás Quarczitjaiból, melyek arról gurulhattak le (25:i 1887). A kőzet ré
szint Quarczit, de részben aprószentül Arkoza, mely agyagos mállásnak indult, hanem 
a lángkisérlet ben a Káliumfüldpát. némi maradványa még mutatkozik. A Quarczit 
tömegek csaknem mindenütt mutatnak olyan féleségeket, melyeknél a Quarczsze- 
mek legalább egy hártyájával a Káliumföldpátnak vannak behúzódva.

Lemenve vissza a Hodrus völgybe, még a jobb oldalon maradhatunk a tér
képen is kijelölt Mátyás-tárna táján, hol egy egész hegyfarkat képezve találjuk a 
Porfrros Biotitlrachitot (223i 1880) mint Zöldkövet, vagy 35 méter vastagságban. 
Az orthoklas-viselkedés a lángkísérletben jó. A Mátyás-tárna benne van hajtva 
kezdetben. Keletre a Sienites Trachittól kis völgy választja el. Magán a Porfiros 
Trachiton váladéklapok mutatkoznak, melyek egymással párhuzamosak; délre 
Sienites Trachittal érintkezik, az érintkezési lap egyszersmind velődési sík, mely 
a váladékokkal konform ; ennél fogva mérést tettem : csapás ÉK ; dőlés DK.

Tovább nyugatnak a Delius akna felé ismét jön egy Porfiros Biotittrachit 
(222) 1880) mint kőzettelér, de csak vagy 3 m. vastagságban. Anyaga minden
ben hasonlít az előbbiéhez. Csapása ÉD; dőlése K 70°. A Delius akna mögött 
Sienitcs Biotitlrachit van, mint nagyon mállóit Zöldkő (22 R 1880), a szöveti 
viszony, valamint a térbeli összefüggés ép példányokkal kétséget nem hagy fenn a 
fölött, hogy minek tartsuk.
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Navoristye völyy. — A Delius aknánál megszakíthatjuk a lővölgy kutatását a 
jobboldalon, térjünk át a bal (déli) oldalra, hol három parallel mellékvölgy van, melyek itt
olt érdekes feltárást szolgáltatnak. Ezen völgyek elseje s legnagyobbika a Navoristye völgy, 
mely a Kohutovai völgggyel közel parallel s feljuttat csaknem a Kopanicza magaslatáig. Kőzete 
a Hodrus íővölgyből bcmenve az alsó szakaszában Sienites Biotit Orthoklastrachit jobbról- 
balról. Egy helyen a bal oldalon 0—7 méter magas martot képez, melynek kőzete (65a 1888) 
ép, hasonlít a józseftárnai példányokhoz, a nélkül azonban, hogy szépségre nézve elérné. 
A patak sem hoz itt egyéb kőzetet, nevezetesen Mészkövet azok között nem láttam.

A völgyben fölebb menve, de még annak alsó harmadában még rendes állapotban 
a Sienites Biotittrachit (433i 1880); de ettől fölebb már zuzódás nyomai mutatkoznak 
(432i 1880) s alig egy-két méterrel fölebb a Porfiros Biotittrachü (431-2 430-2 1880) feltörése 
látszik a patak jobb oldalán kúp idomban a 9.[ábra szerint. A völgyoldal teteje leié kiékül, a

van

9. Porfiros Trachit “feltör a Sienitesen a Navoristye völgyben. 
a Navoristye völgy, b Porliros Biotit Ortlioklastrachit. c Sienites Biotit Orthoklastrachit. d Nyirok mint erdőtalaj.

felületen tehát nem is szerepel. A patak mentén a feltárás vagy 10 méter hosszaságban 
tart. A Porfiros Biotit- trachit a két típus érintkezésénél feltűnően sűrűbb mint a tömeg 
közép táján. A régibb Biotittrachü zuzódást és módosulást szenvedett közel a határhoz, 
távolabb azonban ismét egészen ép (429s 1880). A szép fényes Amfibolja elég könnyen 
olvad (4), és feltűnő mennyiségben tartalmaz alkálit (Na 3, K 1); zöldes Biotitja is elég köny- 
nyen olvad (4), (Na 2, Kc2—3) Olykor mint kőzetzárvány Diorit fordul elő benne.

Fölebb haladva a Navoristye völgyben a Sienites Biotittrachit egy helyen nagy fokát 
mutatja a belülről kifelé hatolt elmállásnak, a mennyiben darás lett s abban csak egyes mag 
ép (4281 1880). Ezen darás Trachit tán vagy 50 méterre húzódik a völgynek kiválókig a bal 
oldalán; s azt végre ép állapotú tömeg váltja fel mintegy fedüt képezve. Ezen ponttól fölebb 
30—35 méterrel a Navoristye patak medrében a Mészkő szálban látható (4262 1880), a nél
kül hogy egyszersmind a völgy oldalai alkotásához is járulna, minélfogva hömpölyök csak 
gyéren képződnek s azok a szálban levő kőzetnek legközelebbi határára szorítkoznak. Színe 
általában tehér, szerkezete palás. Az egész terület, melyen fel van tárva, csak vagy 2 CD méter. 
Savval élénken pezseg ott a hol fehér; helyenkint azonban szürke, sőt van a mi már sili- 
káttá változott. Egy példány a patakkövek között mintha rétegesen barnás Gránát és kékes 
tömött Wollastonit volna. A Gránát olykor a rhomb-tizenkettős alakot engedi felismerni, 
inig a töréslapon jól kivenni, hogy hasadással nem bír, a töréslapon a fény zsirfény, a kris
tálylapon inkább üvegfény. Hosszasági iránya 
szét elhagyva ha tölebb megyünk a völgyben, fedü gyanánt a Porfiros Biotiltrachitot találjuk 
(427i 1880), úgy hogy ezen a helyen a Mészkő a kétféle Biotit Orthoklastrachit az öregebb 
mint íekü s a fiatalabb mint ledü közé van szorítva. A Meszct tehát először a Sienites Biotit- 
tiachit feltolta, melyen az leküdt; később a Porfiros Biotittrachit lávája ömlött reá és fedü-

felbukkanó Mésznek ÉÉK—DDNy. A Me-ezen
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jévé vált. Hogy meddig tart ezen Porfiros Biotittrachit fölnienet a völgyben, nem mondhatom 
jó feltárás hiányában; de annyi bizonyos, hogy nem igen messzire ismét a Sicnites Biotit 
Orthoklastrachit váltja fel (4?5i 1880), mi itt általában az uralkodó kőzet. A példányt a jobb 
oldalon ütöttem. A Földpát már szilire nézve is kétféle: vereses és fehér, amaz az Orthoklas, 
emez Andesin. Az Amfibol ebben is kiváló elegyrész, elég könnyen olvad (1) (Na 3, A 1).

Fölebb menve Kopaniczára érnénk, a hóimét erre felé már megtettük a kirándulást. 
Térjünk vissza a Hodrus völgybe, és következő kutatás tárgyául válaszszuk nyugatról a szom
széd Megyenova völgyet.

Megyenova (Kupfergrund, a térképen Kupfervölgy). — Kezdetben Biotittrachit a 
völgy jobb oldalán, a balon csakhamar Palás-Meszel találni kékes színnel, az savval jól 
pezseg; látható vastagsága 4—5 méter. Rétegessége kivehető. A völgyben vagy 10 méter 
hosszan van feltárva, s azután Quarcitpala következik, mi olykor teléres kinézésű különösen a 
mint Annatárna felé közeledünk, hol azt mint fedü Porfiros Biotit Orthoklastrachit (4034 1 880) 
váltja fel. Most innen feltartottunk a Kupfervölgy (= Megyenova) bal oldalán egy meredek 
marton fiatal bükkerdőben. Eleinte a Biotittrachit tartott folytatólag, azt azután Pala vál
totta fel, melyben a jellemző muskovit-pikkelyes agyagos Homokkő olykor kövületnyomok- 
kal fordul elő és így azt, hogy Werfeni Palák vannak itt a palacsoport tetején kiképződve, 
kétségen kívül helyezi. Felérve a gerinezre azon É-nak tartottunk és meggyőződtünk, hogy 
itt is van Mész (404i 1880), de sárgás, az Ofikalcitra, sőt helyenkint Fassaitra fekete Pleo- 
nast szemecskékkel emlékeztető rétegekkel. Két akna van a gerincz éjszakig végén, az úttól 
jobbra és balra, közel egymáshoz ítán az Antaltárnára mélyesztve), s az ezekből kihányt 
telértöltelék borítja a szálban levő kőzetet, úgy hogy ahhoz éppen nem férhettünk jól.

Ugyanezen gerincz, melynek É végén a térképen aSandrik» név áll,* nyugatnak a 
harmadik völgybe juttat (szemközt a Colloredo aknával a fővölgy jobb oldalán) abba, mely
ben az Ignácztárna van. Ezen tárna szolgáltatta a gyűjtemények számára a hodrusi Oíikal - 
cit példányokat (1424 1878).

Az alsó Ignácztárna hányóján hébe-hóba találni még olyan mészköveket (70ő 1888), 
melyekben Serpentin-képződés erekben mutatkozik, de maga a tárna be van hányva. Szája 
Sicnites Trachitban van, a Mész és Dolomit vagy 100 méterre benn képez egy tömzsöt, 
melyben nagyobb üreg van csinálva és ezen üreg déli oldalán találták a világossárgás Ofi- 
kalcitokat lencsét vagy eret képezve a Dolomitban. Ilyenek most nem kaphatók.

A Mészkő és Dolomitnak ez a legnyugotibb előfordulása Hodrus völgyben.

ALSÓ HODRUS VÖLGY.

Alsó-Hodrus völgye a Rezső akna táján még folyvást uralkodókig a Sicnites 
Bicrt.it Orthoklastrachit vidéke, de azon itt is számtalanszor feltör azon fiatalabb 
Biotit Orthoklastrachit utólag Zöldkővé változva, mely porfiros szövete által, mi 
az alapanyag nagyobb mennyiségében kap kifejezést, a régibb és nagyobb fokban 
szemcsés szövetű Biotit Orthoklastrachittól eltér s a melynek a gránitos mellék
nevet adni azért nem helyes, mert a Gránitban nem rendes elegyrész az Amfibol 
uralkodik benne gyakran s ez által a Sienithez — egy szintén szemcsés szövetű

* Egy csoport házzal mi bányászkoloniát képez.
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kristályos kőzethez — közeledik, minélfogva már majdnem egy százada, hogy ezen 
szemcsés szövetű Orlhoklastrachilot nagyszemű Sienitnek nevezték. Ezen történe
tének kapcsában adom neki a Sienites Biolit Orlhoklas nevet.

Az alsó Hodrus völgy nyugoti végén van Alsó Hámor falu (Bars megye), hol a 
Piroxentrachit birodalmába lépimk s a Biotittrachit egy helyen a két típus hatat - 
vonaláu érdekes körülmények közölt az irodalomban sokszor említett azon Rioli- 
tot képezi, melyet a Zapolenka és a Murán allal Pettko juttatott hírnévre. Előbb 
azonban még a Jalsova- vagy Schöpfertárnai völgybe megyünk.

Jalsova völgy (Égervülgy, Erleingrund, Schöpfertárnai völgy). — A Jal
sova völgy a Hodrus fövülgyének jobb oldalán megy be éjszaknak s azon keresztül 
Vilinye alsó részébe a fürdőhöz lehet jutni. Megismerkedhetünk tehát ezen két 
fővölgy közötti hegységgel ezen meridiánban, de mindjárt kezdetben láthatjuk a 
Schöpfertárnai bányászai geológiai viszonyait is.

A Jalsova völgy kezdetén a jobboldali sarkon a kőzet egy kőfejtésben látható, 
honnan azt építéshez hordják, itt jó alkalom van ép példányokat gyűjteni/' A kő
zet Sienites Biotit Orthoidastrachit (Mám 1883), nagyszemű, néhány kiváló Am- 
libollal. A felülethez közelebb morzsás, de a váladék-tuskók közepe felé ép, szívós. 
Kőzetzárvány többféle vau benne; legbiztosabhan a Diallagit-Diorit ismerhető fel. 
A Sienites Trachit Eöldpátja nátriumban dús Orlhoklas túlnyomólag; az Amfibol 
néhall — Hmm.hosszú és a hasadási Prizma tompa szöge jól kivehető. —Ugyan
ezen típus Trachitja képezi a Jalsova völgy baloldali hegyét is, melynek déli olda
lán a Schöpfer lelér DNy része Nepomuk János telér név alatt kibúvik. A fekü 
Quarcit (220i 1880), a fedő Sienites Trachit {~11 íh 18S0) erősen megviselt 
Zöldkő állapotban, de érczlarlalonnnal. Felismerhető azonban még a Biotit és az 
Orthoklas. A Schöpfer-telér hosszan tart a Kerling felé a térképen kimutatott 
irányban és változó kőzeteken keresztül, melyek között a Piroxentrachit nem sze
repel és így ezen telér öregebb kora is megállapítható.

Bellebb menve a Jalsova völgy jobb oldala folyton a Sienites Trachit, de egy 
helyen a Schöpfertarna közelében a szögletes törmelék között ép darabokat látni a 
Porjiros Biotit1 rachitból (1 13 1883), noha magát a feltörést nem találtuk. Itt a 

Poríiros Lrachit repedéssíkján szín-aranyat talált egyszer Cseh L. ezen a helyen, a 
lőpor toronynyal szemben (1539 Cseh.), a példányt a gyűjteményében nekem is mu
latta, de most hiába kerestünk. Más alkalommal a Schöpfertárna telepház felett, 
szemközt az Istvantarna völgygyei a Porfiros Biotittrachit nagy tuskóját robban
tana szét, melyből ép példányok (73? 1883) kerültek ki.

* A Jalsova völgy megyehatár: jobb oldala Bars, a bal Hont,

■
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Fölfelé a Schöpfertarnától van ugyan Sienites liiotitfrachit is (1 ^2i 1883) 
nagyszemű és minden tekintetben jelleges, de a Porfiros féleség (13i 1883) csak
hamar s most már a harmadik helyen újra feltör. A bányászat a figyelmét itt 
kiválókig a Porfiros Trachitra irányozza, az változatlanul a bányász Zöldkövet 
képezi. Az Istvántámai völgy torkolatánál a kétféle Trachit érintkezése látható és 
tisztán kivehető, hogy a Sienite* Biotit Orthoklaslrachiton a Porfiros Biotit Ortho- 
klastrachit (9.i 1883) keresztül tör. A közét oly sűrű, hogy Piroxentrachilra emlé
keztet a Biotit daczára, mely benne csak roncsolt levél-csoport alakjában lép fel.

Schöpfertávua. — A Schöpfertárnát, egy virágzó magánbányászat telepét,* meg
említés nélkül nem hagyhatom : az nem csak tudományos de bányászati tekintetben is 
kiválóan érdekes, de meg általában is belsejében oly látványt nyújt, melynek párja a sel- 
meci bányászatban nincs s ez az, hogy a telér íedüje sik lappá egyenlően surlúdva mint egy 
óriási stukko-fal nagy terjedelemben képezi a vajat egyik szilárd és hozzá még száraz oldalát.

A telértöltelék majd Quarcit, majd Kalcit, majd vegyest mind a kettő. A telérképzö- 
dés három korszakát lehet benne tanulságosan megkülömböztetni.

G. v. Ratii ezt írja «Fin horizontúiéi’Stollen fűln ie mis querselilagig zuiii Schüpíérstollner 
Gang, dér cinen mir xtets unrergesslichen Anblick bot. Dér Gang, ciné 2 in. inaclitige Spalte im Syenil, 
ist liier mit Kalkspath erfüllt. Die Ganginasse wai weitliiu abgebaut und das llangcnde erscliien als 
eine glatte, untéi* etwa 35° einfallende Felswand, cin föimliches Dacli iiber elén abgebaulen Tlicil 
des Ganges bildend.*

Azelőtt a Schöpfertárnán a Jalsova völgyben jártak be a bányába, újabban a Hodrus 
lövölgyben a Baptista János tárnán alsóbb szintben rendeztek be nagyobb méretben szállító 
tárnát egyelőre lóerőre, de tervben van azt gőzmozdonynyal látni el. Ezáltal a szállítás köz
vetlenül a zűzóművekbe történhetik, melyek a tárna közelében vannak gőzerőre beren
dezve; de általában a bánya megtekintése is kényelmessé van téve. A pászták, melyeken 
jelenleg dolgoznak, csaknem mind lejebb vannak mint a Baptista tárna, de azért több vájal- 
véget tekinthettünk meg nehézség nélkül.

A tárna Sienites Biotittrachitban kezdődik, az itt Zöldkő állapotban van. Nem messzire 
eléijük a telért körülbelül azon a tájon, a hol a hegy felületét a Mészkő és Dolomit képezi. 
A telér vastagsága átlag 10 in., kőzete meszes Konglomerát Sienites Trachit zárványokkal 
(712 1888). A telérkőzet felső részében a Quarcit és Calcit túlnyomók, az alsóban rliodo- 
chrositos; ezt itt kezdetben együtt lehet látni, míg lejebb kétfelé válnak s közöttük mint 
Dörzs-Konglomerát Sienites Trachit darabok foglalván helyet.

A telértöltelék^ azonban az ásványok aránya szerint változást is mutat. Egy helyen 
csaknem egészen sűrű Quarcit (72i 1888) töltötte ki, a mi jó zúzó éreznek válik be. Hosszan 
nem tartott. A Schöpfertárna alá érve (Lujza-evés) a telérkőzet Kalcit (73i 1888), néha 
veresre festve, de benne helyenkint vereses Quarcit van kiválva; nem sokára azonban ismét 
Quarcit lesz a telérkőzet maga is. Tovább haladva nagy darab Porfiros Biotittrachit (74i 
1888) fordult elő a telérkőzet ben, melynek hézagait Kalcit tölti ki. Gsfji L. szerint a Sienites 
Trachit törmelékei is meg vannak, de annyira elmállva, hogy felismerni ritkán lehet.

Folyvást tartott ugyan jobb oldalról az egyenes kőlap mint fedü, de most értünk azon

(jerainb János József-féle egyesületi bányaművek (Union).
** Vorlrage und Mittheilungen. Sitzungsberichte dér Niederrlieinischcn Gesellschaft tűr Natúr- und 

Heilkunde in Bonn. 1877—1878.
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helyhez (Kulhova), hol a bányaur terjedelme a sóbányákra emlékeztető méretben van, s hol 
ezen fedülap vagy 200 méterre van dőlésének irányában köze! tel a külszínig íeltarva. Alkal
mas világítással a hajolt fal magasságának tetemes része látható. A dőlés K. 38 , csapás 
1—2h. Daczára ezen ür nagyságának, a bánya e helyen szaraz.

Ha a fedő falának kőzetét vizsgáljuk az itt is változik, ha Sienites Trachit képezi is, az 
még nem tartozik ezen kőzet tömegéhez szálban, hanem csak kisebb-nagyobb tuskó, mely a 
konglomerál-szerkezetű telérben íoglal helyet. A fedü sima fala mögött találni téléi kőzetet, 
úgy hogy a sima fal még a Schöpfertárnai telérhez tartozik, csakhogy mögötte a telér meddő, 
és feküjében van a jó, melyet növelnek. A telérben történt tehát magában, hogy a hegység

falnak a szerkezetében ennélfogva mindazon kőzet előfor-csuszamlási síkja kiképződött, s a 
dúl, mely a telér alkotásában részt vesz.'*

Ezen nagy evés egy helyén, hol jelenleg dolgoznak, fris törésből vettem példányt 
(75i 1888), az is meszes Konglomerát Sienites Trachit szögletes zárványaival. Sienites Trachit 

szálban mint Zöldkő a Baptista fedü (Matula) vágatban a likacsos Quarcit telérkőzettőlvan
vagy 70 méterben. Példányt a vájalvég előtt (7 7^) és a vájatvégben (76i 1888) vettem.

Éjszaknak haladva a vájalvég felé a kalcitos telértöltelék másféle quarcitossal keverve 
fordul elő, az l. i. igen likacsos és laza, míg a telér eddigi részében a telér Quarcit sűrű volt. 
A tárna szájától 1700—1800 méterben látni a nagyszemű Telér-Kalcitból kisebb-nagyobb 
tuskókat, melyek azonban 1800 méteren tűi megszűnnek, és aztán a vájatvégig 1815 méter 
(1888 jul. 7.) csupán a likacsos Quarcit fordul elő tclérkőzet gyanánt.

A Schöpfertárnai telér a Sienites Trachit hasadékában képződött ki, a mely magát 
passiv módon viselte, a mennyiben a repedésképződésnél kisebb-nagyobb darabok váltak 
le, melyeket az utólagosan bejutott ásványok körülfogtak s most mint lelértölteléket találjuk. 
Aktív szerepe a Poríiros Biotittrachitnak volt. Ennek eruptiója idézte elő a repedést, a kör
nyezet ércz-impregnátiójál, melyből aztán vízi utón az érczck és telérásványok a repedés 
űrjébe bejutottak. Piroxentrachit szereplése itt nem tűnvén ki, a Schöpfertelér a régibb tclé- 
rekhez sorolandó.

Mindazonáltal a telérképződésnél három korszakot lehet megkülömböztetni: az elsőben 
kovasav tódult bele s annak eredménye a sűrű Quarcit, mi most is jó zúzó érczet szolgáltat; 
a kovasav esetenkint geodát képez (99ő 1878) színtelen vagy ibolyaszinű kristálycsoporttal. 
Erre következett egy második és hosszabb időszak, a Kalcité, mi nagyszemű halmazokban 
hóíehér színnel képződött ki (98*i 187S); ha foltos, akkor ezüst érczet tartalmaz, annál többet 
mentői sötétebb. Ilyenekből szemelt érczeket választanak ki.

Újabban reá jöttek a lelér olyan részére, hol a nagyszemű kalcitos telértöltelék kisebb- 
nagyobb tuskókra töredezve kovasavas, de nagyon likacsos kőzetbe van befoglalva. Ezen 
hely a mostani vajatvég felé van, és, miként mondva volt, kezdődik az 1800 méterben. Ennek 
a résznek meglepő sajátsága, hogy tölteléke most van képződő félben, látszólag, legalább 
részben, a réginek rovására. Itt mar nincs meg a merev sik fedü, a telér-ür alakra nézve 
szabálytalan, de anyagra nézve határozott, a mennyiben a kitöltő anyag csak Quarcz, mely 
olyan féle laza halmazokban és utánzó alakokban van meg, mint a képződő félben levő 
Mésztufánál látjuk: hol csepköves, hol vékony csöves, hol kérges, hol üres konkretiós 
alakulatokban egy bizonyos gyakran topográfiái irányzást mutató helyen a szokott érczek 
(Stephanit, Polybasit, Pirargirit, Chalkopirit, Pirit sat.) képződnek ki oly módon, hogy a

s ezen

Ily sima fedü vagy esetleg íekü lap egyéb bányákban is látható ugyan, de kiterjedés szempontjá
ból a Schöpfertárnaival egy sem mérkőzik. így azzal szemközt a Hodrus völgy baloldalán az Uj-Antaltelé- 
íen ismeretes, az Telér-Quarciton (10n 1883) jött létre (2-ik István nyilam). Ez tükörfényesre csiszolódott.
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képződési folyamatnál némi rohamosságra következtethetünk, a kristályok nem úgy vannak 
kiképződ ve, mint azt a kellő nyugalom és idő mellett a természet kiképezni szokta.

Vagdalt Quarcz (Gehackter Quarz). — A tárna szájától 1700—1800 méterben van a 
telér azon része, melyben a nagyszemű kalcittöltelék tuskóit be lógja azon likacsos Quarcit, 
mely mint telér-kőzet a Schöpfertclérnek csak ezen Iáján található. Itt van ugyan együtt a 
vagdalt Quarcz, melyet a gyűjteményekben a Pseudomorfák közé helyeznek általánosan azon 
megjegyzéssel, hogy az Barit után kiképződött Quarczperimorfa.* Ezen vagdalt Quarcz itt 
képződik a főnebb említett 100 méter hosszaságban. Egyik főczélom volt az ezen (1888) 
nyári kirándulásomnál a képződési körülményeket a helyszínén megtekinteni, hogy így a 
Schöpfertárnai vagdalt Quarcitról nem a sok lehetséges nézet közül valamelyiket, hanem 
azon egyet formulázhassam, mely felfogásom szerint a konkrét eset saját vallomása. Ezen 
vagdalt Quarcz képződik azon nagyszemű hófehér Kalcit-aggregát szélén, mclylyel az mint a 
Kalcitos tel ér töl t el ék elszakadt része a likacsos Telér-Quarcittal érintkezik. Ili a kovasav- 
oldat behatol a Kalcit-Rhomboederek hasadás-síkjaiba, hol egv vékony hártyát képez; de 
ugyanegyütt eltávolodik a Kalcit-Rhomboedertalkotó lemezek más részesül* támad. A Quar
cit tömeg közös alapján állanak ki a vékony kovasav-levclck csoportonkint, minden csoport
nak más-más az orientátiója, ügy mint volt az Aggregét módon összenőtt Kalcitindividu- 
urnoké. Már most ha a helyszínen gondot fordítunk a gyűjtésre, találunk átmeneti példányo
kat (78io 1888), melyekben a Kalcitkristály centruma mint ilyen van meg s az abból 
kimenő Quarcz-levelek a Kalcit három hasadási irányát a még ép Kalcit-Rhomboeder szerint 
orientálva mutatják.

Ezen vagdalt Quarcit tehát nem Barit, hanem Kalcit után képződött infiltrátioi alaku
lat, mely a Kalcit-Rhomboeder hasadási irányait adja vissza. Jelenleg csak a szállítási tárna 
vonalán kapják, azelőtt a magasabb szintekben is, de ugyanezen tájon fordult elő. A Buda
pesti Egyetem Mineralogiai Múzeumában a «Pillér» gyűjtemény példányai között vannak 
olyanok, melyek a múlt század (1770 körül) előfordulását mutatják. Egy példány különösen 
érdekes, a mennyiben egy oldalról sértetlen Kalcit, melynek határai a hasadáslapok; más 
oldalról pedig papír vékony levelek vannak egymással párhuzamosan és a Kaiéit, hasadás
iránya egyikének megfelelően a halmazt képező főindividuumra nézve. A Kalcit és a Sili- 
ciumdioxid anyag közvetlen érintkezésben vannak. A Kalcit felületén olykor étetéslapok lát
hatók: Rhomboederek görnbölyödött vég-élekkel.

Némely példánynál az látható, hogy a «vagdalt Quarcz# között a Kaiéit anyag eltávo
lodása után Quarcz-geodák képződtek ki gyakran Amethist kristályokkal, melyeket esetenkint 
szép Barnapát von be. Máskor az anyagváltozás sorának még későbbi tagja gyanánt az ércz- 
képződést találjuk a vagdalt Quarcit levelein: egy helyen csak sárga kénegek, másutt fekete 
ezüst sulfosók vonák azt be. Van példányom, melyen Khalkopirit a Barnapátot mint a suc- 
eessio oly késő tagját vonja be, tehát legutoljára képződött.

Olykor a Telér-Kalcit űrjeiben nagy Kalcit kristályok voltak s ezeket kérgezte be ren
desen pirosas Quarcit, Perimorfákat képezvén Kalcit után.

Minthogy a Schöpfertelér fedü része azon a páratlan szépségű síkon csúszó félben van, 
ezen mozgás szolgáltathatott alkalmat arra, hogy a hatalmas Telér-Kalcit éjszaki része dara
bokra szakadjon és az újonnan képződött telér-ürben mint passiv töltelék szerepeljen. A déli 
részeiben a Schöpfertelérnek nyoma sincs az ilyen vagdalt Quarcit képződésnek, az csak az 
éjszaki végére szorítkozik.

* így vannak a múltból jegyezve a budapesti egyetemi mineralogiai muzeum példányai; de a Schöp
fertárnai bányatiszt Hf.im K. is közölte velem, hogy Németországból már ismételten megkeresték, hogy 
küldene a Schöpfertárnai Baritokból, holott ilyenek ott nem ismeretesek.
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A Kalcil töltelékre az anyagot szolgáltatta azon Mész és Dolomit, mely a Jalsova völgy 
hal oldalán a Schöpfertúrna felett a hegytetőn nyugszik, a nélkül hogy lenn a bányában reá 
jöttek volna. Az egy a Sienites Trachit által az egykor összefüggött Mész és Dolomitoktól 
elszakított tömeg, mely mint egy nagy hant foglal helyet a táj kőzet-mozaikjában. Nem 
messze tőle Dala és Ouareil van terjedelmesen elterülve a felületen, mely a kejilégi \íznek 
útjába esvén, anyagot a Quarcillelér-képződésre szolgáltathat. Az alul felnyomuló geológiai 
vizekkel ellenben a nem oxigénéit lémvegyületek érkeznek fel.

Hasonló viszonyok a Kaiéit és újabb Quareit között ismeretesek nyugotra a Sehöpfer- 
telértől a Colloredo leiéren, hol a vagdalt Quareit, az Amethist perimorfák és a likacsos laza 
Telér-Ouarcit egészen hasonló anyagokban fordul elő. Ismeretes még a Biebertelérből is; de 
sehol nem férhető hozzá oly könnyen mint a Schöpfertárnában.

A Schöpfer tárnál elhagyva és az Éger völgyben fölebb haladva azt találjuk, 
hogy a Sienites Trachit a régi Palákba keskenyen behatol, azokból feltörvén és 
így a viszonyos kort is kimutatván. A Trachit halárán a Quareit homogén, csak 
nagyobb távolságban veszi fel a palás szerkezetet. Ezen táj egyik nevezetessége a 
«Tocltcnbeme.v nevű hegy (800 m.), melynek Ny. sarkán szirt áll ki Sienites Bio- 
tittrachittál (75i 1883). Kissé mállóit ugyan, de azért kivehető a nagy Amfibol 
Biotit s a Földpálok között ikerrovátkos is. Ezen gerinezhegy a Csuberno völgy 
felső kezdetén annak bal oldalát képezi s az éjszaki oldalon nyitva állván, gyönyörű 
panorámát nyújt., a legszebbek egyikét a selmeci hegyekről, különösen jól veszi 
ki magát Körmüc város és környéke az oda vezető vasúttal a Riolil hegyek 
oldalán az azokba lyukasztott tunnelekkel együtt.

A «Todlenbcine» gerinezét mint vízválasztót is elhagyva Ny irányban, nem 
sokára következik egy közettelér, a fiatalabb Biotit-Orthoklastrachit (70, 1883) a 
mint áttör az előbbi Sienites Biotit- Orthoklastrachiton. Még tovább menve olyan 
kőzetre bukkantunk (771 1883), mely a Dioritra emlékeztet oly annyira, hogy a 
helyszínén az erdő homályában nézve annak tartottam, és a geológiai térképen is 
mint Diorit van egy kis pontocskán kiválasztva. A gyűjtemény rendszeres átnézé
sénél azonban észrevettem rajta fennött Adulárt, mi a selmeci Orthoklastrachitot 
oly biztosan jellemzi. Ezen fennött kristályok jelleges Kaliumföklpátnak bizonyul
tak be, épen úgy mint a kőzet elegyrészei között is van ilyen. A mikroskop a 
Biotilon kívül csak Amíibolt mutat ki, Diallagit nincs. A kőzet tehát fiatalabb 
Biotit-Orthoklastrachit, de nem a szokott porfiros, hanem a szokatlanabb apró 
szemcsés szövettel. Nem könnyű reá találni, mert nincs az úton. Körülbelül szem
közt esik a Háromkirály völgygyei. Törmeléke több helyen mutatkozott.

Lejebb ereszkedve a gyalogút («Lesna cesta») mellett a bükkerdőben egy 
vidéken szokatlan magasságú sziklatuskót találni. Kőzete (78i 1883) Biotit- 

Orthoklastrachit. Magassága vagy 8 m. Mállóit Zöldkő, de kovasav által átjártan 
szilárd.

M. T. Ak. III. Osztályúnak külön kiadványa. 188S. III.
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Beérünk így ;i Háromkirály völgybe, melynek felső végén kél kisebb domb, 
mint része a vízválasztónak, Biotit-Andesin-habradunttrachit (791 1883). A Föld- 
pát jó, erősen üveges; Andiből nagy és fényes. Ide közel, de még a víz
választó területhez számílhatólag DNy irányban Piroxcntrachit van szálban. Ezen 
pont tájékoztató kilátást nyújt, a mennyiben innét egyszerre látszik Zsarnócza és 
Vihnye, hova most leereszkedhetünk, és a hóiméi a kirándulási ezen hosszú völgy 
alsó részébe kényelmesen tehetjük.

A felső végén lejebb ereszkedve erősen riolitos Biotittrackit (80] 1883) 
következik, melyben a Földpát gyakran lajtköves módosulatban van, söl olykor a 
kőzet Konglomerál kinézésű. Egy még alacsonyabb ponton a Biotitlrachit folyvást 
riolitos szurokkő alapanyaggal (811 1883) nevezetesen oly helyről van véve, hon
nál kivenni, hogy ezen riolitos Biotitlrachit a Garam felé egész kis kúphegyet 
képez. A Háromkirály-tárna völgy felső felében a bal oldalon van Biotit-Ándcsin- 
trachit (82i 1883) egészen aprószemű, mi annyiból elüt az ezen irányban látott 
nagyszernél Biotittraclíitoktói. Az elegyrészekből a Quarcz látható még legjobban az 
ö üvegfényű és kagylós törésű szemeiben, csak ritkán találni jó nagyítóval ép 
részecskét a Biotitból vagy Amfibolból.

Ennek folytatásakint még lejebb gyűjtöttem példányt (83, 1883), mi Biotit- 
Andesintrachit, közel normál állapotban. Igenép. A mikroskop alatt azonban ennél 
is az vehető ki, hogy a fekete ásványok meg vannak támadva, de még nem pusz
tultak el annyira, hogy színüket s fényüket elvesztették volna.

A Háromkirály völgy alsó fele, a mit most a fürdőben Nefelejts völgynek is 
neveznek, mint Vilmyéhez közelebb álló, ott lesz leírva.

A Jalsova völgy és Hámor között. — Hodrus fő völgye a Jalsova 
völgytől lefelé nyugolnak főleg azon sok közettelér (dykc) által nevezetes, melyeket 
itt egymással közel parallel, de a völgygyei keresztirányban találunk. A hegység 
fő kőzete a Sienites Biotit-Ortlioklastrachit, melyen a Porfiros Biotit-Orthoklas- 
trachit képezi az áttörést Zöldkő állapotban.

Kezdjük a Jalsova völgy nyugoti sarkával. A hegyet Sienites Biot if-Orthoklas- 
trachit (1, 1883) képezi a hodrusvölgyi oldalán is. A Biotit kissé sleatites. Közel 
a sarokhoz van egy áttörés, melynek kőzete Porfiros .Biotitlrachit (2i 42 1883), 
hol mint elég ép sűrű Zöldkő, melyben a Biolit csak ritkán vehető ki, de a Föld- 
pátok között meghatározható Orthoklas előfordul, hol pedig mállott annyira, hogy 
bajos kivenni eredeti állapotját. Vagy 10 méterrel lejebb nyugotnak új áttörés, 
melynek Porfiros Biotittrachitjában (3i 1883) a Földpát fehér; mellette Epidol is 
képződött. Ugyan itt egy quarczos telér és annak szép csuszamlás-síkja látható.

Nehány méterre új Porfiros trachittelér (5i 1883) Amübollal és Quarczczal.
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A Föld|Kilók közöli Orllioklas meg volt határozva lángkísérleltel. Epiclot. is van 
utólag képződve. A közel Zöldkő hol épebb, hol mallottabb. Nem messze a völgy 
jobb oldalán ismétlődik az áttörés, a kőzet (öi 1883) hasonlít az előbbihez, azPoi- 
liros Biolil-Orthoklaslrachit egy-két nagy Földpáttal, de a többi elegyrész elmosó
dott vagy' elpusztult. Az utólag képződültek között Epidot tűnik tel legjobban. 
A Sienites Biotittrachit (218, 1880), melyből feltör, nem tér el az általános kül
lemtől. Itt a Rezső-akna alatt a völgy jobb oldalán gyűjtve kőzetzárvány gyanánt 
kis darab Dioril van a példányban. Az elegyrészek között az Amfibol van legjobban 

megtámadva, a Biotit jobb, Quarcz sok.
Nem messze lejebb, szemközt az anlallárnai kolóniával és a völgy bal olda

lán a Sandrik nevű tájjal, a llodrusvölgy meredek jobb oldalán feltűnőbb módon 
láljuk az áttörő Porjiros Biolit-Orthoklaslraeliitol (7:i 1883), szintén elmosódott 
elegyrészekkel. A Földpál között Orllioklas van; a Biotit ritkán vehető ki; Pirit 
elég gyakori.

Elhagyva ezen helyet, a völgy jobb oldalán a Colloredo telér következik; 
kibúvója jól kivehető. A kőzet a Sienites Biotittrachit (230, 1880) meglehetős 
halaványan. Nevezetes, hogy itt a Colloredo telér közvetlenül a Sienites Biolil- 
Irachilba van foglalva. Éjszaknak követve ezen telért, a geológiai térképen is ki van 
mutatva, hogy azt a Palák fogadják be, de éjszaki határán a Poríiros Biotittrachit- 
tal is érintkezik. Kora szerint ennél fogva a régibb telérekhez számítandó, mint
hogy a Piroxentrachil közbejöttét képződésénél nem tapasztaljuk.

A Colloredo telér kibúvását elhagyva igen közel húzódik egy Porjiros Biotit- 
trachit telér párhuzamosan a Colloredo telérrel. Kőzete jelleges Zöldkő, melyben 
Pirit bőven van, olykor agyaggá nudlik, daczára annak, hogy a Colloredo telérrel 
közvetlenül nem érintkezik.

Lmom itt végzi az általa Dacit-nak nevezett közettelérek sorát; geológiai 
térképen többet nyugotra nem mutat ki. én még a következő négyet sorolom fel.

150 méterre a Colloredo telérlöl nyugotra válik ki a Sicnites Trachitból egy 
Porjiros Biotit-Őrthoklastracint mint Zöldkő (231 o 1880). Piritet tartalmaz ugyan, 
de azért nincs összeköttetésben ércztelér-képzödéssel. A Földpátok közölt vannak 
jók is, némelyiken látni rovátkol, máson nem. A közettelér vastagsága vagy 5 m. 
Csapása ED; dülése K 80°.

(10 méterrel lejebb a völgy jobb oldalán új közettelér, közel hasonló Porjiros 
Biotittrachit (232, 1880) Zöldkő által képezve. A Biotit meg van ugyan támadva, 
de biztosan kivehető. A Földpát van még a legjobban megtartva az elegyrészek 
között. Ercztelér nincs vele összeköttetésben. Vastagsága 1%5 m. A választó lap ez 
és a bezáró Sienites Trachit között agyagos, mit valószínűleg csuszamlás idézett elő.

150 méterré! lejebb Kiszla helység felé újból egy Porjiros Biotittrachit Zöldkő
n*
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(elér (i233i 1880) épebb állapotban mint a Sienites Trachit, melyből az feltört. 
Biotit. elpusztult, az nem látszik; a Földpút között sok a jó; Epidot elég sok kép
ződött. Vastagságai m. Utána a Sienites Biotit-Orthoklaslrachil (8:i 1883) még 
csak vagy (5 méterben követhető a völgy jobb oldalán, s ott az végképen megszű
nik, mert Kiszla helységnél ennek első házától kissé keletre a Porjiroa Biotittrackit 
(d34i 1880) nagyobb tömegben tör fel. A közel sűrű, nagyobb üveges Földpátjai 
ikerrovátkosak; Biotit romokat csak kétesen látni benne.

Hodrus völgy bal oldalán a Kiszla akna egy keskeny Quarcitpala (d3iA 1880) 
gerincz tövében van. Ezen gerincztöl keletre Sienites Biolil-Orlhoklastrachit terül 
el, melyből a Porliros Biotittrachit gyakran kivehetöleg mint a jobb oldaliaknak 
folytatása tör keresztül (42j 43i 44, 1883).

A jobb oldalon nem sokára Palák s azok után Biotit-Andesintrachit követ
kezik, a balon pedig ezen típus Riolitja, mint a Kojalin és Zapolenka töve. Végre 
nyugotra a hosszú Hodrus völgyet a Piroxentrachit uralkodó tömege váltja tel és 
zárja be mind két oldalon a Garam alsíkjáig terjedvén.

10. Murángát szorosa Alsó Hámornál. ÉD. 
a Piroxentrachit. h Hodrus patak, c Kőfal. <1 Szekér-úl. c Murángát.

Alsó Hámor. Martiniját, Zapolenka. — Az alsó Hodrus völgyben egy kis 
falu következik, mely már Bars megyéhez tartozik, neve Alsó Hámor. A házak nem látsza
nak, ha keletről jövünk, mert egy magaslat van elüttök, mely délről jön s éjszaknak tart, hol 
meredeken levágódva keskeny nyílást szolgáltat úgy a hodrusvölgyi pataknak, mint ennek 
bal oldalán a szekérútnak. Ezen magaslattól keletnek éppen úgy mint nyugotnak Hodrus 
völgye kitágul, úgy hogy ezen keskeny, de makacs összeszorulás a hegység tektonikai viszo
nyainak egy saját kifejezést ad, biztosan engedi feltenni példáid, hogy a gáttól keletnek egy
kor tó volt, mindaddig mig a gát átszakadván az lecsapolódott. A viszonyok bővebb kima- 
gyarázására a mellékelt 10. ábra szolgálhat, melyen a szoros és a Murángát vannak kitün
tetve ÉD szelvényben.

a) Piroxentrachit a völgy jobb oldalán hol meredek partot képez, a patak fenekén is 
szálban van (511 1883). Tisztán kivehető, hogy lávarétegekben van felhalmozódva, melyek a 
Riolit alá mennek. A jobb partot követve a viz mentén fel, keletnek a Piroxentrachitot egy kis, 
de elhagyott kőbányában láthatjuk az ő «semivitreux» állapotában (:20i 1883). A Piroxcn rit
kán maradt meg, de az üveges Földpát ép. Egy kis völgy megy be éjszaknak nem messze ide 
szintén a Hodrus völgy jobb oldalán, az határa a Piroxentrachitnak, mert ezen völgyecske



r

85MURÁNGÁT.

bal (keleti) oldalát már Bioüt Andesittrachit (21« 1883) képezi, melyben az Amfibol szerepel 
nagysága s lénye által; a JJiotiL is nagy, de gyér. A I'őldpat 
színű különben szép Traclnlból. Térjünk vissza a rajzra.

b) A hodrusvölgyi patak medre, melyben a Piroxenlrachit lépcsősen hornorodott ki, 
mely léjjcsők folytatódván a bal parton is, azok egyikére van a kőfal védgát-épitve.

c) A kőfal a szekérút védelmére.
(I) A szekérút a hodrusi fővölgyben.
e) Murangúi, melynek kőzete Riolit; teteje felé kereszt látszik.
A Murángát homlokának tetejéről való kőzet (50i 1883) azon eredményt adta, hogy 

Riolit a Biolit Andesintracliil típusára vezethető vissza. Azonban a Riolit itt törmelé-

emelkedik ki a zöld alapnem

ezen
kés, a vulkáni homokban egyes szilárdabb részek láthatók. A Murángát Ny oldalán a házak 
között egy oly példányt ütöttem ki (1 Oi 1887), melyben Szurokkőporfir zárvány van fekete 
alapanyaggal, míg nagyobbrészt perlites az 
alapanyag. Tajtkö gyakori benne, úgy hogy 
ezen egész Murángát a lajlköves módosulatnak 
mondható: lajtköves benne az alapanyag, és 
az egyes zárványok között is ilyenek a leggya- 
koriabbak.

XZ15/: a.v\

\ v v v 
\ \ R S. ő V 
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A Murángát dél felé emelkedik s emel
kedése nem sokára véget ér egy kis kúpban, 
melyen három kereszt a kálváriát képezve áll. 
A Murángát keleti oldala meredek, a nyugoti 
lankás, s felső Hámor házai nagyrészt erre van 
nak építve. A Murángát még tovább délnek 
követve összefügg a Zapolenkával s ez a Koja- 
tinnal. A nagy térképen látni ezen két hegy 
térbeli összefüggését valamint a kőzeteket is, 
melyek úgy ezeket minta környezetet képezik; 
de érthetőbbé lesz tán ezen hely geológiai 
fontossága, ha a Murángátat ellenkező vagyis 
KNy szelvényben is magunk előtt látjuk a Hod- 
rus fővölgy bal vagyis déli oldalán. II .ábra. 
Mi a 10. ábrának mintegy az alaprajzát tün
teti ki.

11. Murángát helyrajza KNy irányban.
a Hodruspatak. b Alluvimn. c Pír. Trackil. d Murángát 

Riolit-Konglomerátja. c Riolit.
Ezen rajzból kivehető, hogy a kőzet a 

Stampíer aknatói (bt. a.) kezdve le a Murángátig d Biotit Andesintrachit, mely alól a Háj 
völgy bal oldalán a Piroxentrachit (240i 1880) c feltör oly módon, hogy fölötte a Biotittrachit 
közvetlenül riolitos módosulatba jutott. A Háj völgytől keletre a kőzet (239a 1880) csekélyebb 
lókat mutatja a riolitosodásnak c mint nyugotra a Murángát felé, mi bennünket a Zapo- 
lenka fensikjára vezet fel.

A Zapolenka kellő bemutatására a Kojatin hegygyei kell kezdenünk. A Kojatin a 
Ilodrus és Richnava völgyek között húzódó hegyláncz legutolsó magas csúcsa Ny felé. Ma
gassága 640 m. leteje keskeny gerincz KNy irányban, melynek közepe kissé be van hor
padva. A keleti klip az alacsonyabb, kőzete Biotittrachit fehéres dornitos módosulatban, az 
Amfibol elpusztult, abból semmi látszik. A nyereg felé haladva a fehér szín fokozatosan 
szül kébe megy at; a kőzet azonban a Eöldpátok üvegességének nagy fokát mutatja (1 16i 1878). 
Biolit sok és fényes. Magán

sem

yereg középtáján a kőzet ép (117a 1878), abban az Andibőla n
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is fényes. A kőzettípus Biotit Andesin-Labradorittrachit, melyben Aluliból is Quarcz is van. 
Még itt nincs a riolitos állapot oly nagy fokban kiképződve, hogy a típus ne volna könnyen 
megállapítható, de különben a Kojatin kőzetéről állíthatni, hogy az a tetőn és É-nak egészen 
le mindenütt riolitosodásnak indult. Ha azonban az ellenkező oldalon, tehát a tetőtől DK-nek 
a Kopanicza felé vezető gyaloguton a «Nikovie Luke»> nevű helyen vizsgáljuk, ott a Biotit - 
trachitot (1 tői 187S) csaknem normál állapotban találjuk nagy Amtibollal, de különben 
szintúgy porfiros szövettel.

Éjszaki irányban lefelé haladva jutunk a Zapolenka nevű tájra, mi a Kojatin É dere
kán egy kis síkot képezve előre nyomul s rajta három dombocska emelkedik. Mielőtt ide 
értem volna valamivel magasabb kúpról a Zapolenkától keletre jó alkalom volt kőzeteket 
gyűjteni nem csak szálban (472 1 880), hanem a Kojatinról szakadó kőfolyásban is és meg
győződni, hogy az anyag változás nélkül Biotit Andesin Labradoril Trachit szürke alapanyag
gal s helylyel-közzel még csaknem normál állapotban. Ezen állapot azután nagyobb fokát is 
mulatta a riolitosodásnak némely példányban, de a családi összetartozás iránt semmi két
ség. A riolitos kiképződés roppant változatossággal lep meg itt is mint egyebütt, úgy hogy a 
Riolit iránti érdeklődés valóban motiválva van, de a tipusmegállapitásra nézve nincs szükség 
azok nagy számára. A fluidál szövet sokszor mutatkozik az egyes kőzetdarabokon nagy
ban is.

Maga a Zapolenka kőzete hasonló az imént említetthez, a lényegtelen különbség az, 
hogy alapanyaga kissé fehérebb. A Zapolenka üstjében a kőzet aprószemű (48a 1883) féle
ségben is előfordul, de a típus marad. A kis kúpok Zapolenka síkján, melyek a nagy térké
pen ki vannak tüntetve ott, a hol még ez a szó «kráter® is van hozzátéve, egyet kivéve, 
emelkedési kőtengerek lehetnek, inig a negyediket, mely a Kojatin közvetlen tövében van, 
tán ennek igen meredek oldaláról legurult tüskék képezik. Pf.ttko nézete szerint lett volna 
a Zapolenka homorúsága kráter, melyből láva-ár gyanánt folyt volna a Murángát Riolitja.

A Zapolenka kőzetéről szálban nem szólhatok, mert vastag növényzet fed mindent, 
ezen vulkáni kőzet mállásterménye kitűnő talajt szolgáltatván ; de elhagyva ezen kráter-féle 
mélyedményt a Zapolenka ÉÉNy oldalán már tajtköves Konglomerát van szálban (11 Sí 
1878), az fehér és lágy. Mondhatni, hogy itt van a Murángát kezdete. A mint lejebb hala
dunk a Murángáton, az megkeskenyül s két oldalról keletnek éppen úgy mint nyugolnak 
azon meglepetésben részesülünk, hogy Piroxentrachit tör fel alula a hegylej ttel azonos irány
ban (49i 1880). Ezen feltörés a Murángáttól Ny-ra 386 méter magasságban kezdődik s a 
Piroxentrachitot alsó Hámor felé követve egy kis barlanghoz jutunk, melyet ezen kőzet képez.

A Zapolenka tövénél a Hodrus völgy bal partján egy helyen oly egyöntetű ezen Riolit 
(119i 1878), hogy azt fejtik, faragják és lépcsőre, folyósok kirakására, keresztnek sat. hasz
nálják. Találtam Zapolenka éjszaki tövénél olyan perlites láva-árt is (120i 1878), melyben 
zárványul a Triaspalákból egy darab Agyagpala van, mi a Kojatin kőzetével kelet felé csak
ugyan határos. A Biotit Andesin Labradorittrachit a legnagyobb fokú riolitosságot a Murángát 
tömegében éri el, hol az már a felületen láthatólag két Piroxentrachit tömeg közé van szorítva. 
Ismeretes azonban a Kojatin ÉK sarkán is a Hodrus völgy alsikja tájától felfelé (P2l2 1878) 
ezen típus erősen riolitos állapotban a Stampfer akna felé, honnét az a Triaspalák határán 
magasra követhető. Ezen fokozódott riolitosság a geológiai térképen külön jelezve van 
(tr. an. r.).

A Kojatin egész hegyének riolitos állapota magyarázatot ka}) az által, hogy a Biotit 
Andesin Labradorittrachit tömege alatt Piroxentrachit nyomult fel; az keletnek menve a 
Kojatin csúcsáról két helyen még pedig tetemes magasságban keresztül is lyukad, egyszer 
csupán a Biotittrachit területén, tovább pedig a Biotittrachit és a Triaspalák határán; más-
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részt kivehető a geológiai térképen, hogy a Kojatin Biotittrachitja alól a Piroxentrachit nem 
csupán E felé tör elő, hanem délnek és nyugotnak is még sokkal nagyobb tömegben.

Pettko felfogása a Zapolenkáról mint kráterről nem elvetendő, hanem csak módosí
tandó. Gyengéje az, hogy a mostani domborzati viszonyokról azt tartja, hogy azok ugyan
azok voltak azon hegyek keletkezése óta, hogy a Murángát egy lefolyó láva-ár, mely a mos
tani Hodrus völgyet elzárta.

Az én felfogásom szerint a Kojatin vulkán a Piroxentrachit kitörése alkalmából műkö
dött, annak főkrátere maga a Kojatin csúcs volt, oldalkráterének a Zapolenka homorú síkja 
jól beválik. Ezen működés alatt a kihányt törmelékek a hegy oldalán és tövénél rétegeket 
képeztek, melyek a hegynek E oldalát nagy mennyiségben borították. Az egykori kráterből 
most semmit sem látunk már, a kráterek mozgó építménye elpusztult, annak legnagyobb 
pusztítói a glaciál korszak jégárjai voltak, úgy hogy preglaciál kráter a legnagyobb ritkasá
gok közé tartozik. Ugyanez áll a Konglomerátok és Tufákról. Ezek is csak az orografiai 
viszonyok nyújtotta cnyhelyben maradhattak meg. A Murángát csak része az általános Kon- 
glomerát tömegnek, azon része, melyet jobbról-balról és alant a roppant szilárdságú Piroxen
trachit megtudott védeni, az nem egy folyó láva-ár, hanem a vulkáni Konglomerát fenmara- 
dott része. A hol Piroxentrachit nincs, ott a Hodrusi völgy tetemes méretben kivájodva képez 
most öblös feneket a Piroxentrachit alapon nyugvó Murángát keleti oldalán éppen úgy, mint 
a nyugatin.

A Hodrus völgy mindazon része, mely a nagyrészt rajta keresztül vezetett II. József 
altarnaval ítigg össze, ott jön szóba mint az altárna szelvényében a felső határ.



5.

VIH.WE A VERES KÚTRÓL.

Vereskútról, e szép tájékoztató helyről, a sok iránylábla közül egyik K.\y-ra 
mutatja az utat s ezen haladva Banka helység melleit, melyei balról hagyunk el, 
jutunk a hosszú Vihnye völgybe; német neve az irodalomban szélién használva 
-Eisenbach». Hosszaságánál fogva is czélszerű lesz kél részre: a felső és alsó 
Vihnye völgyre osztani, de a tárgyban is lényegesen eltérnek, a mennyiben a felső
ben főleg mint a bányászat — az alsóban főleg mint a gyógyfürdő helyéről lesz szó.

Vihnye különösen a Dioritra és a Xummulitok előfordulására nézve nyújt 
felvilágosítást, de a mesozoi sedimentek, a paleozoi s archei Palák, valamint, a 
Riolit is tanulságos körülmények között láthatók, úgy hogy ezen völgy több tekin
tetben alapvetőnek mondható Selmec környékének geológiai méltatásában.

FELSŐ VIHNYE VÖLGY.

Vereskút fensíkján Piroxentrachit lép fel, a melyet elhagyva a János akna 
alatta völgy kezdetén a Porjiim Biotit < írthohiaMraehit (205i 1880) van Zöldkő 
állapotban a völgy jobb oldalán *Minichova izba» nevű helyen leütve. j\ Biotit 
benne oszlopokat képez. Elérjük nemsokára a Roszgrundi tavat, a mestersé
ges tavak egyik nagyobbikét e vidéken, melynél a kőzet csaknem kürnyüsküriil 
hasonló az előbbihez. A tó éjszaki sarkától nem messze azonban változás van, 
ott a kőzet, úgy mint a geológiai térképen is ki van tüntetve, Biotit Andesintra- 
ckit Zöldkő (2061 1880). Elhagyva a tavat, a Diorit (207, 1880) régiójába
jutunk, melyben az elegyrészek még elég jól vannak megtartva, de részben chlo- 
ritosodva is. A völgy nem messze tart a Dioritban, azt a jobb oldalon Piro- 
xentrachit váltja fel, a balon szakadatlanul kisér a Diorit messze be a Vihnye 
völgybe. A Piroxentrachit Banka helység (Schittrisberg) tájánál azonban már 

kifogy.
Banka völgy vagy más néven a Hofer tárna előtt érdemes megálla

podni több oknál fogva; találkozási pont ez a Piroxentrachit, a Biotittrachii, a
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Diorit. Aplit és Gneiszru nézve oly él-leiemben, hogy a Piroxentrachit ill megszű
nik s azt Peszerin helységig többé nem látjuk; a többi ellenben, de kiválólag a 
Dió Hl vívja ki a vezérszerepet. A Banka völgy a Vihnye völgy déli oldalán van.

fel Diorit völgy, jobbról balról az terül el számos aknával,Iránya ED; jó messze 
melyekkel a Hofertelérl s illetőleg az ezen téléi- fedőjében levő egész csoport fedű- 
erel mívellék. Ezek között, Pech szerint, néhányat jövedclmesen fejtettek le <i múlt 
század vége felé és a Moícr altárna talpa ala is behatollak oO 00 meteiiel, de 
végre nem győzvén a vízemclést, a mélységet elfuladni engedtek. Jelenleg a munka 
szünetel, arra várván, hogy a 200 méterrel mélyebben fekvő Keresztfeltalálási 
altárna a Vihnye völgy mélyebb részéről idáig felhajtassék s a vizeket levezesse. 
A f-jofer altárna a Banka völgy jobb oldali sarkán látható s az szolgáltatja a Banka
völgynek «Hoferlárnai völgy» másik nevét.

A Hofer- vagy Ruml-telér, miként a geológiai térképen is kivehető, EK— 
ÉNy-nak csaj) és így összeköttetésbe jön a Hollókő-, József- és az után a Mind- 
szenL-telérrel a Hodrus völgyben, mint annak folytatása és legéjszakibb része.

A Banka völgygyei szemközt mindjárt kínálkozik egy érdekes feltárás a Vihnye 
völgy jobb oldalán, melyet a 12. ábra mutat be az országúton c.

Kereszt áll egy meredek sziklacsúcson, melynek kőzete Gneisz a (51i 1887), 
gyengén mutatkozó antiklinál hajtással; kelet felé az Aplitnak nevezett Arkozab 
(50, 1887) következik, egy kis törmelék kú
pot képezvén. Vereskútról jőve itt mutatja 
be magát az Aplit először; azt megelőzőleg 
kelel felé Piroxentrachit van, miként a geo
lógiai térkép mutalja; a természetben azon
ban ezen kél kőzet érintkezését itt nem lát
juk, nincs feltárás, azok között voltaké- 
pen törmelék és talaj terjedelmesen foglal 
helyet.

12. Gneisz a és Aplit b Hofertárnánál.

Az Aplit e helyen uralkodókig Quarcz és Orthoklas szabálytalan határú elegye 
(84i 1883) (lí)3;{ 1879) (1861 1877) a Biotit. legkisebb nyoma nélkül. A Quarcz 
sárgás, üvegfénye erős; az Orthoklas leveles halmazokból áll, ikerrovátkosság 
nélkül; vannak azonban ezen kőzetben fekete vonalak vagy szemek, melyeknek 
anyaga legtöbbször Turmalin, ritkábban kénvegyületü fekete érez. A lángkisérlet- 
ben Andesin viselkedésű Földpát is mutatkozott, de gyéren.

Beudakt az Aplitot itt látta legelőször s reá a következő benyomást tette: «On arrive á une roche 
blanehatre formée de petits eristaux de feldspatli lamelleux, entassés eonfnséinent les uns sur les au trés, 
entre lesquels on en distingue (|uelques-uns plus gros; avec beaucoup de eristaux de quartz disseminés.

(.ette roche ressemble á certains variétés de granites á grains lins, dépourvues de mica qu’on 
roneontre quelquelois en nids au miliőn des granites les mieux caractérisés. Elle főnné une masse assez

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. I8S8. III. 12
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grande, qui s’avancc en saillio dans la vallée, el se Imiivé divisée en eouelies dispostVs en évenlail ren- 
versé.» (Yoyage min. el géol. V. 1. p. 277.)

A Gneisz (85, 1883) (104, 1879) egy kiálló szikla szemközt, a Hofer tárná
val. Valószínű, hogy az Aplil rajta nyugszik, és ez esetben az is közel függélyes 
helyzetben van, de mivel összevissza töredezett darabok halmazában áll előttünk, 
általában annyit mondhatni, hogy itt a település kölcsönös viszonya nem világos. 
A Gneiszban a fehéres és feketés rész vastagon váltakozik. A f'öldpát ép, de a 
Csillám chloritosodásnak van indulva és elmosódott fénytelen fekete rétegekben 
kiválva, melyek azonban a mechanikai behatás nagy fokát mutatják a görbülés
ben, szakadozottságban, úgy hogy valóban egészben kell a kőzetet látni, hogy a 
Gneisz palás szerkezetéről meggyőződjünk.

A fő völgy ugyanezen jobb oldalán nem messzire a Venczel tárnától, vagy 
100 méterrel lejebb, szintén látható a Gneisz és Arkoza (49-, 1887), de zavart 
viszonyok között; annyi azonban kivehető, hogy a rétegek itt is közel függélyesek. 
Az ottani kőfolyásban Csillámpala-féle kőzetet is láttam.

A kristályos Palák két tagja e tájon egy Dioritirrnptiót láttat a völgy jobb 
oldalán a mellékelt 13. ábra szerint.

b a
13. Diorit irruptio Arkoza és Gneisz között..

a) Arkoza (Aplit) 30—40 méter vastagságban. Réteges. Csapás 3—111, dőlés 30—441° DK.
b) Diorit mint irruptiv tömegkőzet.
c) Gneisz. konform települve az Arkozával.

Az Arkoza (2111 1880) fehéres, de tarkázva van világos sárgásbarna limo- 
nitfoltoktól. A Limonit impregnálja egyaránt a Quarczot és a Földpátot. Turmalin 
nem látszik makroskoposan.

A Gneisz (86a 1S83) hol sötétebb, hol világosabb a csillámtorlódás szerint. 
A palásság irányában ütve a fekete Csillám között fénylő leveleket még lehel, 
találni; keresztirányban ütve a kőzet világosabbnak mutatkozik. A Quarcz olykor 
lencsealakúlag van elhelyeződve.

A Vihnye völgy bal oldalán, mindjárt a Banka völgy nyugoti sarkánál kez
dődik a Biotittrachitnak kőzettelér (dyke) alakú feltörése a régibb kőzeteken 
s itt különösen a Di őri tón. A Porjiros Bintit ()rthoklaslrachit (208: 1880) Zöldkő 
állapotban van. Vastagon tör fel, de csak a völgy bal oldalán, legalább 20 méter, 
s annak egyéb pontjairól is vannak példányaim (209a 210j 1880), melyek nagyobb-
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részi még Zöldkőnek mondhatók; van annyira elváltozott is, hogy valósággal 
quarczosodott lelérkőzelnek néz ki. Ebben a Biotit egészen fehérré lett s nagyrészt 
kihullott; a Quarcz pedig bőségesen'inliltrálódott utólag. Pirit hintve fordul elő 

benne.
A Diorit (lbíái 1870) ugyanazon az olda- ^ ^

Ián a Vilmye völgynek, szemközt a bankai ma- 
lommal, egészen normál. Éhez közel a második /Jjí 

közélteiért találjuk mindjárt a bankai malom 
felett, a hol a Porfiron Biotit Orthoklastrachit 
Zöldkő (212, 1880) a Dioriton úgy tör keresz
tül, hogy a Vilmye völgyet álszelve, mind a két 
oldalon szálban van. A geológiai Iérképen ez is 
ki van tüntetve. Még feltűnőbb ilyen kőzeltelér- 
képződés az, a mely kissé lejebb a völgyben a bal oldalon ide nyíló Felső-Kizova 
völgynél látható. Ezen kis völgy mindkét sarkát Porfiro* Biotit Orthoklastrachit 
(1901 1870) képezi 14. ábra. .lelleges Zöldkő az itt is, melyben a fekete ásványok 
fényűket vesztették s chlorilosodásnak indullak. A Földpát ép; a kőzet általában 
nagyszemű. A Diorit érintkezik vele úgy a keleti (1011 1879) mint a nyugoti olda
lon (18 01 1879) elég jó megtartással és oly forma településsel, hogy a váladéksíkok 
antiklinál iránya után a feltörés esete világos, s ugyanegyütt a Diorit mint öregebb 
van kimutatva. A Dioritban is a Földpát a legépebben maradt elegyrész s az csak
nem kivétel nélkül ikerrovátkos.

A Felső-Kizova völgy táján megemlítendő, hogy itt a Vilmye völgy mindkét 
oldalán Diorit van szálban, holott rendesen a völgyek mélyedménye két különböző 
kőzet határán vájódott ki. A bal oldalon már régóta kisér a Diorit, csaknem a 
Boszgrundi tó éjszaki csücskétől, a jobbra csak ide nem messze megy át, de 
nem tart soká, a picziny Küzép-Kizova (Stredna-Kizova) völgynél már megszakad 
s attól lefelé csak a balon tart. Egy helyen a völgy bal oldalán az útra kiálló szik
lát képez a Diorit (18f»i 1879) igen ép állapotban a benedektárnai zúzó táján. 
A Közép-Kizova után a Dneisz és Aplit régiójába jutunk másodszor, de itt erősen 
kiképzödve találjuk le az Alsó-Kizova völgyig.

A Jakab kutató tárna felett a Vilmye völgy bal oldalán a Dioritban 
zárvány gyanánt fordul elő az Aplit, hol egyes darabokban, hol érben (1871 1879), 
melynek vast agsága 1—2 centiméter, néha azonban egész táblák láthatók (48i 1887) 
vagy 20 centiméteres vastagsággal is. Egy ilyen tartott fel vagy 2 méterig, a med
dig csak feltárás volt. Ezen Aplit mint a Diorit zárványa nagyon szívós. Jellemzők 
benne a tinóm osztatú Turmalinkristálykák, melyek által megkülönböztethető a 
Gneisz tehér paláitól, melyek a fekelés rétegekkel néha vastagon váltakoznak, de

14. Porfiros Biotit Orthoklastrachit át
tör a Dioriton alaprajzban. 

a Vihnye völgy. b Felső Kizova völgy, c Por- 
íiros Biotit Orthoklastrachit. d Diorit.

12*



5. VIHNYE VÖLGY (FELSŐ).í>:>

ezek soha sincsenek bár mily kevés Biotit nélkül, a mi olykor Steatittá vál
tozott.

Szemközt a Vihnye völgy jobb oldalán Aplit bőven van szálban.
Lejebb a felső Jakab tárna alatt a Gneisz még erősen uralkodik s az 

váltakozva Aplittal (87i 1883) fordul elő. A település itt is erőszakos behatásra 
mutat, de a fölött kétség nincs, hogy ezen kél kőzet egymáshoz van kötve e helyen 
is. A Gneisznak (881 1883) Földpát ja kétféle, túlnyomókig Orlhoklas ép szemek 
ben és leveles szövettel, alárendelten Oligoklas.

A Benedek tárnái zúzó táján a Vihnye völgy bal oldalán a Diorilból 
kitör közettelér gyanánt Porfiros Biotittrackit (I8ö:i 1879) felette érdekes kinézés
sel. A kél kőzet között az érintkezés éles. Az én Uiorit példányom (ISö, 1879) 
a trachit-dyke keleti határáról van ütve s ott a Trachit egészen halavány, nincs 
elmállva, hanem a felsites alapanyagban gyéren vannak fekete ásványok kiválva 
s azok is elváltoztak, fényüket vesztették. Parányi Quarczszemek nem ritkán 
kristályos határral, nagy számban ismerhetők tél egyszerű nagyítással is. A Dióik
tól távolabb a Trachit szokotlabb küllemű, Csillám és Andiből gyakoribb, mi meg
adja a jelleges tarkaságot.

Vihnye völgy jobb oldalán a Benedek tárnái zúzó felett vagy rlü() méterre 
a Gneiszből üti fel magát közettelér gyanánt a Porfiros Biotitortholdastrachit 
Zöldkő állapotban 5—6 métér vastagságban. A példányomon (47, 1887) a repe- 
dési síkon utólagosan fennött Adulár látható azon egyszerű hat lapu kombiná- 
czióban, melyben a Gránit repedésein is találjuk. A Trachitadulárok mindig aprók. 
Quarcz is van fennött hosszúkás kristálykákban szintén utólagosan képződve. Az 
elegyrészekből a feketék vannak leginkább elváltozva, a Földpát olykor még fény
lik. A Quarcz vereses (213á 1880).

A Benedek tárnái zúzó alatt, kissé ferdén szemközt Vihnye völgy bal 
oldalán a Gneiszban (184^ 1879), mely helyenként tisztán kivehetőkig réteges, 
Aplit van kiválva (46:t 1887) (183) 1879), de oly benső összefüggésben az érint
kezésnél, mintha csak átmenet volna a Gneiszből Aplitba. A Gneisz azon része, 
mely az Aplithoz közel áll, változást mutat a Csillámban, ez itt egészen Muskovit 
pikkelyekből áll, melyek csak nagyítóval nézve tűnnek fel; de látni egyszersmind 
azt is, hogy ezen Muskovit pikkelyek kimaradnak és a Földpát meg Quarcz azon 
durva Arkoza nevű elegye következik, melynek Selmecen Pettkó óta Aplit nevel 
adnak. A Földpát az Aplitban és Gneiszban mindenben hasonlítanak egymáshoz, 
a Quarcz nem mindenben. Az úton lenn keveset látni az Arkozából, hanem a 
hegyoldal magasabb részein tetemes tuskók vannak. Igen szívós. Általában any
ujából is érdekes e hely, mert jól lehet azon észleletét tenni, hogy Selmec ezen 
legrégibb kőzete felette sokon ment keresztül az annyiszor ismétlődött, erupliók
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következtében. Helyenkinl zavartalan a palásság és típusos Gneisz példányokat 
lehel kapni (14ü2 1878) nagy változatosságban; vannak, melyeknél a fekete Csil
lám van bőven kiválva rétegesen, másoknál Quarcz túlnyomókig a fehér réteg, 
s ismét másoknál a Földpál; de vannak azután érdekes példányok, melyeknél a 
palássági sík egyszerre megtörik s kereszt helyzetben van egy más palás darab, de 
összeforradva, úgy hogy ezen klasztos szerkezet mái* régi keltű; a törmelék külön
bözik a méret szerint is, néhol nagy, másutt apró darabok vannak összehozva. 
Kzen körülménynek megfélelöleg az Aplit is hol konform rétegességgel (141, 1878) 

Gneiszba települve, hol pedig törmelékesen kis daraboktól kezdve tüskökig 

összehalmozódva.
Még mindig a Két Kizova völgy között, de már az alsónak közelében a 

Schneidjarka völgye és a Windischleiten tárna között a fő völgy jobb oldalán 
van szintén jó példa arra. hogy Gneiszből feltört a Porfiros Biotit Őrtholdastrachit 
(451 1887) ill is Zöldkő állapotban, de különben igen szívós. Az úttól fölebb vagy 
4 méter magasságban jól kibúvik. A 15. ábra 
mutatja, hogy itt nem üti magát keresztül a 
Gneiszon, hanem alatta marad. A Gneisz ré
tegessége e helyen részben antik!inál. részben 
törmelékes az alul történt mozgás következté- -^53: 
ben. Míg a többi dyke csaknem kivétel nélkül 
a Vilmye völgyön keresztül hatolt s annak 
jobb és bal oldalán követhető, ez csak a jobbra 
szorítkozik, folytatása a völgy bal oldalán nem 
látszik.

van a

hb
15. Porfiros Biotit Orthoklastrachit a fel

tör a Gneiszon b.

Valamivel lejebb ismét következik egy dyke, Porfiros Biotit Orthoklastrüelvit 
a szokott Zöldkő állapotban (I 82, | 879) áttör a Gneiszon, úgy hogy a völgy mind
két okialán látható. Csapása ÉEK; dőlése (>5° DNy. Az amethistpiros quarezsze- 
mek néha jó nagyok, a fekete ásványok csak lomban léteznek, a Földpát fehér, de 
elég ép; Pirit is kivehető kristályokban. A geológiai térképen ez az utolsó trachit- 
dyke a Szálláshegy nyugoti oldalát képező nagy Gneisz-tömeg területén a Vihnye 
völgyben lefelé, mielőtt a Palák régiójába érnénk.

Ugyanitt megemlítendő, hogy az alsó Kizova völgy torkolatánál egy hányó 
van, mely a Kizova aknából kikerült kőzetekből áll: nagyobbrészt Diorit (áő;i 1S85), 
kisebbrészt Porfiros Biotittrachit (2(1* 1885). A Vihnye völgy bal oldalát ezen a 
tájon is Diorit és közettelér gyanánt a Biotittrachit képezvén, ezen két kőzet tanul- 
manyozasára e helyen annyiból jó alkalom nyílik, mert a választék nagy s mind 
a kettő jó állapotban kapható.

Elhagyva az alsó Kizova völgyet, csakhamar bele jövünk olyan Quarcitos
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Palákba. melyek a Vihnye völgy mindkét oldalél képezik ugyan, de kövületei 
nem tartalmazván, a közelebbi meghatározási könnyen lehetővé nem teszik. Annyi 
azonban valószínű, hogy a Gneisz és az eddigi Aplit fölött egyszrészl 
a későbben következő alsó Trias alatt foglalnak helyet. Az alsó Benedek tárnával 
szemközt a Vihnye völgy jobb oldalán Palás Qvarcituak nevezeti közel van 
(Ah. 1885) (1101 1871)) a szekértőig kinyomuló sziklát képezve. Ilélegessége 
jól kivehető, a dőlés 67° ENy. A kőzet jó nagyítással apró szemű Ária>2a, mely
ben Tunruiliu kristálykák is vannak elhintve, úgy hogy ezen Ouarcilos Pala az Aplit 
csoporthoz tartozik, annak finomabb szemű félesége, mely látszólag a durvább szemű 
fölött foglal helyet. A repedéseket sok vashidroxid járja át.

Egy más helyen Agyagos Quarcitpala van a Benedek tárnái l-sö számú 
zúzónál. szintén a völgy jobb okialán (44, 1887). Palássága kivehető. Tűlnyomó- 
lag Quarczszemekből látszik állani, melyek közöli mintha kaoliuosodoll Földpát is 
foglalna helyet gyéren. Turmalint nem vettem észre benne. Savval nem pezseg.

Ó-Antaltávnánál bejövünk a Gneisz halárába a völgy jobb és bal oldalán, 
ezzel majd alkalom lesz tüzetesen önállókig foglalkozni, most elég legyen e bonyo
lódott vidék topográfiájából annyit említeni meg, hogy a bal oldalon a két Spro- 
hova völgy felső és alsó emelendő ki. melyek mindegyike a merészen kimagasló 
Szarvaskő felé irányul: a felső a hosszabb keletről — az alsó a sokkal rövi- 
debb nyugotról határolja a keskeny, de helyenként megmászhallan meredekségű 
Szarvaskő hegyet.

Mind a kél oldalvölgy Gneisz. A felső Sprohova feltűnő egy kereszt által, 
mely a Gneisz sziklára merészen van feltűzve. A Gneisz (9(i, 1879) nagyon mál
lóit, nem csak a Csillám pusztult el, hanem a Földpát is s az egész közel vilriolos 
víz átjárása következtében limonitos beszűremkezést mutat. Az alsó Sprochova 
völgyi Gneisz Vihnye völgy mentében az utolsó, lejebb azzal többé nem találko
zunk. A Gneisz dűlése 45° ÉÉK, tehát olyan, hogy a Vihnye völgy jobb oldalán a 
Trias Palák és a Mészkő alá mehet.

Az alsó Sprohova völgytől lejebb közel a Hodruska völgy keletkezik; a kettő 
között levő kis hegy a Predni Vrch Quarcitpalából (97:i 1879) áll, mi a Gneiszra 
van települve. Összevissza repedezett.

Hodruska völgy tája. — Ha csupán topográfiái szempontból tesszük a kirán
dulást, bízvást folytathatjuk utunkat Vihnye falu felé a fő völgy alsó részébe; de ha geológiai 
bővebb tájékozást akarunk szerezni a Kristályos Palák viszonyát illetőleg, akkor ezeket köve
tendők, utunk a Hodruska völgybe van kijelölve, s itt föl kell inennünk azon vízválasztóra, 
melyből azok, ámbár már gyengülő fokban, a Hodrus völgybe mennek át.

A Hodruska völgy már magában is igen fontos, úgy hogy itt tovább időzni bőven van 
indokolva; mintegy bevezetésül és kiegészítésül azonban czélszerűnek tartom előbb a Vihnye 
völgy e jobb oldalán (lö. ábra) tenni kis kirándulást szemközt a Hodruska völgygyei /', vagy

másrészt

i
!

;

f
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helyesebben szemközt a Szarvashegygyel a Závoz nevű hegyoldalon, melyen egy árok vezet 
lel, abban egy szekérút nyomai mutatkozván. A feltárás a mellékelt IG-ik ábra szerint, mely 
a Vilinye völgygyei 6 keresztirányban megy, a következő :

(l Palás Homokká (Werfeni 
Pala) (37*2 1887) kövületnyomokkal. ^
Savval nem pezseg. A quarezszemek 
közöli látni muskovit-pikkelyeket.

I) Quarcitpala mint egyik tagja 
a Werfeni paláknak. A Quarcz szemek 
között szintén látni Muskovitot, de 
gyérebben, és mintha tán rétegesen 
volnának elhelyeződve. Földpát 
mek igen csekély arányban lépnek fel.
A feltárás az árokban vagy 40 méter 
hosszaságban tart. Vastagsága 5—6 méter. Savval nem pezseg (39i 1887).

c Ismét palás Homokkő (38i 1887). Ez sem pezseg, s mindenben hasonlít az a) réteg
hez. A település egyező. A csapás általában 1—2h, a dőlés 45° nyűgöt felé.

d Mészkő. Savval jól pezseg. Fölebb messze tart a Szkalka nevű sziklacsűcs felé, hol 
nagy kiterjedésben van. Látni való, hogy a Werfeni Palák fedőjét képezi, tehát azoknál 
fiatalabb.

10. Triaspalák Závoz hegyoldalon, szemben a Hodruska 
völgygyei f.

szc-

Az árok más részében a Werfeni Palák kissé antiklinál települést mutatnak, mit Porfi- 
Biolittrachit idéz elő, mely azokon feltör. Tömegök magassága vagy 5 méter, deanyagjok 

mállóit. Még fölebb menve közvetlenül Dolomit (40-2 1887) nyugszik a Palákon. Ezen Dolo
mit törmelékes; színe sötét kékes, de keresztül kasul van szelve fehér Calcittól. A kékes 
részeken sav nem idéz elő pezsgést, ellenben igen élénket a fehéreken. A Dolomit tart fel 
messze a hegylejtőn, míg végre Piroxenlrachit váltja fel a vízválasztón a Vihnye és 
északról a szomszéd Kontra völgy között. Látni tehát, hogy a Dolomit is fiatalabb mint az 
alsó Trias.

ros

Egy alkalommal a Kontra völgyből jőve ellenkező irányban jártam itt és egy helyen a 
quarcitos Palák felett Mészpalát (101 1885) találtam Triaskövületekkel. Ez azonban nagyon 
vékonyan tartott s alatta nyomban jött a Palás Homokkő vastagon, melynek dőlése 25° Ny. 
Ennek rétegei között is fordult elő Mészpala, de csak 5—6 centiméter vastagságban; alatta 
újból Palás Homokkő (30° ÉNy dőléssel). Ez alatt Quarcitpala és Arkoza egyező tele
püléssel. Ezen alkalommal fenn a hegyen, a hol a Dolomit van szálban, találtam ennek egy 
oly példányát (22i 1885), melynek légmállott felületén kipneparálódva egyéb kövületek kö
zött olyan bivalva is van, mely egy Megalodus körrajzára emlékeztet. Ez az egyedüli nyom, 
mit eddig ismerünk a Selmec környéki Dolomitban s ekkor azt Rétinek tartani volna indok, 
minek a települési viszonyok nem mondanak ellent.

Most átmehetünk a Vihnye völgy bal oldalán a Hodruska völgybe, mi DNy irányban 
megy be s meglehetősen meredek. Feljutunk erre a Szikorova völgybe, onnét a Koncsiár és 
Szarvaskő csúcsokra, s ez. utóbbiról leereszkedhetünk a Vihnye völgybe a Felső Sprohova 
völgy táján.

A Hodruska völgy kezdetben mindkét oldalán Triaspala, mi különösen jól van feltárva 
a völgy jobb oldalán, a keleti sarkon, hol egy kis elvált előhegy van, a melyre gyalog-út 
vezet a szekér-útról. Ezen előhegyről kivenni, hogy a Szkalka Dolomit-sziklacsűcs a Vihnye 
völgy jobb oldalán velünk szemben van, és hogy a Mész meg Dolomit, melyet innét az ő nagy
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kiterjedésében áttekinteni alkalmunk van észak és nyűgöt felé, a Palákkal haláros, úgy mini 
a geológiai térképen is természethűn kitüntetve van.

A Triaspalák legalsója Agya (ipa la veres zöldes színnel s jó rétegességgel; ez a Eredni 
Yrcli (97s 1879) Quareitpaláján nyugszik, s azzal konform települési mulat. A dőlés 21° 
DDK. A veres féleségben a jellemző Muskovit pikkelyek kivehetők. Vau aztán 
Homokkő, melyet sárgás sőt fehér féleség vált fel. Valamivel fölebi> egy sarokgcrinczhez 
jövünk, melynek Palái már kövületeket tartalmaznak (43t 1887) (195k> 1879) főleg Mész- 
palában, mi itt Agyagpalával és palás Homokkővel váltakozik. Ezen utóbbi keltőben 
hiányoznak az alsó Triast itt jellemző kövületei legalább is kőmagban vagy kőnyomatban 
(14a 1887). A megtartási állapot felelte sok kívánni valót hagy ugyan, de némely réteget 
különösen a Méxzpalát valóban kövületdúsnak lehet mondani. Legjobban feltűnnek ugyan a 
Palák hasadás lapjain, de olykor a vastagabb palaréteg homogén belsejében is előtűnnek a 
széttörésnél. A rétegek közölt van 1—2 decimeter vastag is, de a vékonyak a túlnyomók. 
A Mészpala kékesszürke, savval erősen pezseg; az Agyagpala rendesen nem pezseg, de ese- 
tenkint gyengén sőt erősen pezsgő is találkozik. Ezen a kis gerinczen felmenőt a rétegek 
dűlése É 50°; a csapás 7—8h. Még fölebb egy kis lakóház mögött szép kőzetfalnál a dúlés 
ÉK. 45°; a csapás 9—10h.

Elhagyva ezen helyet, folytattuk az utat a Hodruska völgyön fel. A jobboldalon hasonló 
Palák vannak, melyek dűlése ÉK 35°; a csapás 12—!öh. A bal oldalon csak egy helyen 
kínálkozott alkalom mérésre, a dűlés konform ÉK 45° : a csapás 22h.

Fölebb kékes Dolomit jött a Triaspalák fölött települve; az érintkezés azonban nem jól 
vehető ki. Újból Palák, de röviden, mert itt is találkozik egy kőzet-telérként felnyomuló 
Biotülrachit, melynek megtartási állapota azonban nem jó s igy a feltárás is elmosódott. 
Némely helyen a keleti határát a Palák, a nyugotit a Mészkő képezi. Iránya, miként a geoló
giai térképen is ki van tüntetve, EK—DNy.

Folytatva az útat a Hodruska völgyben, fölebb folyvást Palákban (983 1879) járunk, 
melyeket petrografiai hasonlatosságnál, de a településnél fogva is még mindig az alsó Trias- 
hoz számíthatunk. Szinök szürke vagy feketés, a linóm Muskovit pikkelyek biztosan jellemzik. 
Kövület nyomot itt nem találtam. Ezen feketés Palák között már Diorit darabok is találkoz
nak, de az itt még nincs szálban, a darabok valószínűleg magasabbról gurultak le s előhír
nökei a szálban bekövetkező talál tatásnak. Fölfelé haladva, az út a völgy mélyében Dioritba 
vezet, ez itt a Bankai nagy Diorit-tömeg legnyugotibb ága. A Szent-Lélek-tárna nyílásánál 
ütött példányok (99-2 1879) között van egészen ép, középszemű, de van a mi az elváltozás 
olyan állapotába jutott, melyben annak a Zöldkő nevet teljes joggal adhatjuk. Ugyanezen 
tárna körül a törmelékben Arkozát (IOO2 1879) is gyűjtöttem sugarosan rostos Turmalinnal;

kőzet azonban Szilniczky bányatiszt megjegyzése szerint, kivel ezen kirándulást tettem, 
a hegy tetejéről szakadt le. Petrografiai tanulmányozás szempontjából felette érdekes.

ADioritot ismét Wérjem Palák váltják fel. Az Erzsébet-tárnai telepház alatt ková- 
sodott Agyagpala van (862 84i 1878) szürkés feketés színben váltakozva mint eddig, és a 
Muskovit pikkelyek által jellemezve. Az itt gyűjtött fekete Palák között az Erzsébet-tárna 
táján találtam egy Diorit példányt (85i 1878), mely az ő kissé mállásnak indult állapotánál 
fogva annyira hasonlít némely ottani feketés Palához, hogy csak a pontosabb átkutatás 
alkalmával otthon ismertem fel Dioritnak. Az úton nem látni szálban, de hogy bellcbb az 
erdőben feltör-e kis mennyiségben, mint a nagy Diorit test egyik ága, nem tudom.

Az Erzsébet-tárnai kovácsműhely romjánál a Hodruska völgy két felé ágazik: az egyik 
folytatja az eddigi irányt délnek s azon Hodrus völgybe, illetőleg előbb Iiodrus helységbe 
jövünk, a másik ág délkeletnek kanyarodik el és Szikorova völgynek neveztetik. Ez fel

ve reses

sem

ezen
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vezet a Koncsiár csúcsra, de a hegyormok Iáján vezetett régi szekér úton Vereskútra is 
eljuthatunk.

Ezen elágazásnál újból kis csomópontja van a különféle kőzeteknek. A Irinspalát fel
váltja a Gneisz Aplit, délnek Biolitlrachit tör fél, nyugatnak pedig a Palákon Mészkő nyug
szik." Mindjárt kezdetben gyűjtöttem Gneisz és Aplit példányokat 001:* 1879), melyek ezen 
két kőzet olyan összefüggéséről tanúskodnak mint eddig, hogy t. i. együtt fordulnak elő. 
A Gneisz Csillámja elhalaványodik, sőt elpusztul, az épen megmaradott más két elegyrész a 
Quarcz és Földpát már magok is igen emlékezteinek az Aplilra, de ilyeneken kívül egészen 
fehér kőzet is vau, mi teljesen beválik Aplitnak, noha luimalint biztosan nem fedeztem
fel benne.

Délnek nem messze találjuk a PletscRer-tárnát mi a térképen is rajta van. A tárna 
körül jó alkalom van az abból kihordott kőzetet vizsgálni; az legnagyobbrészt nagyszemű 
Aplit (8^2 832 1878), melynek Földpátja jelleges Orthoklas jó hasadás lapokkal: de Gneisz 

hiányzik végképen, a mennyiben az Aplitnak kinéző példányok között olyanok is vannak,sem
melyek elváltozott Gneiszünk tarthatók és végre ezek átvezetnek olyanokra, melyekben a 
még végkép el nem pusztult Csillám gyér rétegekben felismerhető. Turmalint nem találtam 
ezekben sem; Pirit nem hiányzik.

A Pletscher-tárnától visszatérünk kirándulásunk terve szerint a Szikorova völgybe
s erre alkalmunk van arról győződni meg, hogy a Gneisz jól megtartott állapotban kerül a 
felületre és helyenkint kimagasló szíriét képez. Fölebb ezen völgy bal oldalán egy behorpadt 
(Sikorova-vagy Thonheiser-) akna van, s azzal szemközt a János-tárna Gneiszbem (Mi 
1885) (103i 1879). Ezen tárnából kerülhetett ki azon kőhalmaz, mely nagyobbrészt Arkózá- 
hól és kisebbrészt Gneiszből áll (10? 1885). Az Arkozát itl nagy változatosságban lalálni 
Turmalinnal és a nélkül. A Gneisz között is van egészen ép, de van törmelékes szerkezein is
(102s 1879).

Fölebb belejövünk a Palákba (13a 1885), melyek nemcsak petrografiai minőségüknél, 
de kövületek nyomainál fogva biztosan Werfeni Paláknak vehetők, és arról győznek meg, 
hogy azok nem szorítkoznak az alantabb helyekre, hanem ily jelentékeny magasságra is kö
vették az emelést. A Koncsiárnak tartva Palás Quarcit (12i 1885) a kőzet, melyet azonban 
már nem vagyok hajlandó a Triashoz számítani. Az Pinomszemű Quarczhomokkő, melyben 
a Földpát szintén igen finom oszlató állapotban nem hiányzik. Turmalint nem fedeztem fel 
benne. Savval nem pezseg. Kövületnek semmi nyoma. Ezt inkább az Arkoza csoportjába 
tartozónak gondolom. Kiterjedése tetemes. Nagyban tekintve a geológiai térképen, látni hogy 
DNy-ról az alsó Triaspulák képezik ezen Quarcitpala határát, az ellenkező oldalon a Diorit. 
E tájt a legmagasabb két csúcs, a Koncsiár és attól nem messze ÉNy-ra a Szarvaskő ezen 
Quarcit palából állanak. Ezen kél csúcs alatt ÉK irányban a Diorit igen ép, és meglehetős 
világos színű.

A Koncsiár (Csúcshegy, Spitzberg, 875 méter) egyik kiváló pontját képezi a vízválasz
tónak Vihnye és Hodrus völgyek között, délnek a Koncsiártól a vízválasztó a Rumplouszka 
csúcsra vezet ál folyvást Quarcitpalán, s ezen rész némely tisztásáról nagyszerű kilátás nyí
lik DK-nck a SziInára, D-ről a Modertárna felé. A Rumplouszka csúcstól délnek nem messze 
vezetett az egykori ország-út, melyen Vereskútról a Garam völgybe jártak, nyomai még most 
is fennmaradtak. A Koncsiár csúcsáról ÉNy felé leereszkedve a Szarvaskőre (Hirschenstein) 
jutunk.

A Szarvaskő (785 m.) nincs ugyan oly magas mint a Koncsiár, még is uralkodúbb, 

Lnnék színezése a geológiai térképen téves, ile a monogramm c. <1. helyes.

.M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 188S. III. u
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mert a Vihnye völgybe meredeken kinyomuló keskeny gerinczéröl nem csak ezen hosszú völ
gyet láthatni be, de a Garam völgy jelentékeny része is leltárul. Látszik ÉK-nek a Bukovec 
a Szkleno völgy felső részével, valamint É-nak a geletneki malomkőbánya teteje. A Szarvaskő 
Quarczitjánál több helyen tapasztaltam, hogy a palássági síkon kívül váladék-sik is meg- 
különböztetendő, mi nem oly egyszerű dolog, mert a csapás mind a kettőnél ugyanaz, de a 
dőlés iránya a kettő között éppen ellentétes. A réteg településének meghatározásánál 
ennél fogva csalódásnak lehetünk kitéve, ha a váladékaikon és nem a palásság síkján 
(mi itt a rétegesség síkjával mindenütt összeesik) tesszük a határozást. A csapás hatá
rozásjó lehet, de a dőlés iránya a valódinak éppen ellenkezőjét adná. Itt a palásság irányá
ban menő réteg dőlését keletinek találtam. A kalapács által meglehet ezen kél irányt külöm- 
böztetni: a palásság irányában menő réteghát parallel lapocskákra üthető szét ; ellenben a 
váladék irányában menő táblán ezt nem találjuk. palásság iránya mélyen le hat, a vála

déké a felülethez közelebb érvényesül, 
de itt feltűnőbb lehet mint a réteges
ség. Ezen viszony szakasztott mása 
annak, a mit Észak-Amerikában is

A

észleltek, s a melyről rajzol közöltek, 
melyet könnyebb felfogás végeit Geo
lógiámból itt is reprodukálok (17. ábr.) 
Az alsó részen .-I csupán a rétegesség 
van kimutatva.

A Szarvaskőről annak igen me
redek oldalán leereszkedhetünk az alsó 
vagy a felső Sprohova völgy irányá
ban, mind a kettő nyújt tanulságot. 
Az alsó Sprohova völgy az, mely Hod- 
ruska völgytől fölfelé a Vihnye völgy
ben a legközelebb van. Lemenőt a 
Dioril után Triaspalák jönnek s tar

tanak a felső Antal-tárnáig, hol a hányó alatt végződnek s Gneisz váltja (él, mi aztán tart 
egészen le. Érdekes szelvényt nyújt a felső Antal-tárna: előbb Palában mentek, utána jött 
Gneisz, ez után Diorit hosszan, abból kijövet ismét Gneisz s ez után Triaspala következett.

A felső Sprohova völgy nagyol)!) és az annak jobb oldalát képező gerinezhegy ÉÉK-re 
a Szarvaskőtől «Divimus» (Vadember) hegynek mondatik. A Dioritot (77i 1881), mely a 
Szarvaskő és a Divimus hegy között nagy területet fog be, elhagyva, ezen hegy felső részében 
hasonló Quarcitpalát találunk, mint a Szarvaskőn, de úgy ezen, mint lejebb a Triaspalákon 
keresztül tör egy Porfiros Biotittrachil, egyikét képezvén a hosszabb és bányászati tekintetben 
a fontosabb kőzetteléreknek, melynek úgy a Divirnus hegy gerinczéröl (762 1881) mint az 
északi oldaláról hozott példányai (7oa 1881) Biotittrachil Zöldkőnek ismerhetők fel, a rész
letesebb meghatározás a mállás haladott fokánál fogva nem lehetséges. A Biotit nagy és 
néha oszlopos; a Földpát még legjobban tartja magát az elegyrészek között.

Ezen kőzettel az Ó-Antal-tárnái műveletekben alsóbb szintben sokszor találkoznak, 
valamint a Vihnye völgy jobb oldalán, hova folytatólag átmegy.

17. Szarvaskőn a Quavczit váladéka és palássága.

Befejezvén a Vihnye völgy felső részének geológiai vizsgálását, a völgy ezen 
részének orograíiai képződésére nézve annyit, lehel mondani, hogy az egy szűk 
feltörési völgy. A régibb kőzetek: a Gneisz, Aplit, a Triaspalák és a Dolomit meg
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a Mészkő képezlek egykor a felülelol, illáitok Biolillruchil mint közélteiéi- 7 8
parallel vonalban a völgygyei haránt osan felnyomni!, s a mondott kőzeteket jobb- 
ról-balról l’eltorlaszolta, maga pedig az esetek nagyobb számánál csak a mélyebb 

szintben julotL a felületre, ritkábban képződött oly magas rés, hogy azon egészen 

a mostani tetőkig nyomult volna fel.

ALSÓ VIHNYE VÖLGY.

A llodruska völgy alatt a fő-vfilgyben .jobbról balról a Mész és Dolomit ural
kodik, a mi különösen a baloldalon vergődik túlsúlyra, úgy hogy reá vannak építve 
Vilmyc község magasabb házai a templommal együtt, továbbá mészégetést is űz
nek kiterjedi fokban rég óta. Megjegyzendő azonban, hogy azon Dolomit és Mészkő, 
mely a Vilmye völgyeben Beszerinnél mind a két oldalon meg van, a jobb oldalon 
a Szkalka néven ismert csúcsot, a balon ezzel szemközt a «Pocl jedlini» begyet 
képezvén, mely utóbbinak kőzete (19G, 1879) szintén nem pezseg, további folyta
tásában egy keskeny, de bosszú Piroxentrachil (197.. 1879) tömeg által van a még 
tovább nyugotuak találtató Dolomittól elválasztva. Vibnye falut vehetjük határul a 
felső és aló Vilmye völgy között, és az alsóban különösen három tárgyat akarok 
geológiai fontosságánál fogva kiemelni azon sorrendben, melyben lefelé a völgy
ben következnek: 1. a Xunnnulitmész, úgy itt, mint a szomszéd Kontra völgyben. 
~2. A Tiszova begy a gyógyforrással. 3. A Kőlenger s attól a völgy le a Garamig.

A Nnnmuilitmész alárendeli előfordulásának daczára, a 
geologok elüli Pkttko idejétől kezdve fontosnak tetszell azon viszonynál fogva, mely az és 
a Trachil közöli van, de mindenki röviden és mondhatni esak Pkttko adatait reprodukálva 
emlékszik róla. Pkttko Selmec térképén külön kitüntette, azonban mindössze is csak ennyit 
mond: «Auf dér Karte ist nur jené Partié des Kalkstein Gonglornerats besonders verzeich- 
net, welclie im unmiltelbarer Nfihe des Eisenbacher Bráuhauses den áussersten Rand des 
dortigen Kalksteinzuges bildet und wegen den darin nebst anderen Fossilien vorkommenden 
Nummulilen merkwürdig ist. Dieses Gonglomerat wird von tírünsteintuíí überlagert, und die 
Auílagerungsíláehc falit unter etwa 40° nach NW. l lieraus kaim dér wichtige Schluss gezo- 
gen werden, dass die letzte Erhebung des Syenit-Granites kaum früher, als in dér tertiáren 
Epoche vor sicli gegangen ist.»^

Ezen előjövet egyik sarkalatos pontot képezvén Selmec geológiai viszonyainak meg
ítélésére nézve, az eddigi általánosságból a részletesebb nyomozás terére átvinni szükséges
nek tartom.

1. A imint uli( niésrj.

A ISlunnn ulit mész t alá Itatási viszonijai. — A Nummulitmész a Vilmye völgy jobb olda
lán van egy alacsony hegyfok lejtőjén, körülbelül fele távolságban a vihnyei templom és a 
Kőtenger-liegy között, ferdén szemközt a serház nyugoti végével. (IS. ábra).

Geol. Karié von Scheiunitz v. Pettko. Abh. dér geol. Reichsanstalt Wien. 1853—1871-ben a in. 
<iFöldtani Közlönyében ismét megemlékezik, de újat nem mond. (ISO 1.)

13*
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A Kőtengertől kezdve, a völgyben fölfelé haladva a jobb oldal szerkezete a következő: 
nyűgötról keletnek a Kőtengerhegyre egy alacsonyabb hegygerinez következik, mely csak a 
Vilmye völgy felső részében emelkedik magasabbra. Ezen hegygerinczböl háránl irányiján 
délnek tartva, több hegyfok nyúlik a fővölgybe. Az első hegyfok és a második Nyirokkal 
nak fedve. (Ez utóbbi a IS. ábrán már rajta van.) A harmadik a legérdekesebb: ez jobban 
előrenyomul a völgy felé és kopárabb, sziklásabb mint a többi, tetején kereszt van két fa 
között, a völgy felé néző oldalán szekérút vezet le a fővölgy talpára. Ezen hegyfok DK olda
lán vannak a Nummulitok.

A hegygerinez bellebb kezdve a Kőlengerlől messze keletre Piroxentrachit, de inig ez a 
két első hegyfokon jól feltárva nincs, a harmadikon igen világosan látható, valamint 
szédos negyediken is. Ezen két utolsó hegyfok déli oldalát Konglomerál képezi, mely a har
madik hegyfoknál a hegy alsó felében az úttól kezdve le a völgyig tart, a negyediken pedig 
egészen a tetőig húzódik és abból a Piroxenlrachit a noha csekélyebb mértékben nyomul ki,

van-

a szom-

í-ik lieu;vlbk.

18. Nummulitmész Vihnyén.
« Piroxentrachit. b Konglomerát. c Nyirok. </ Nummulitközet. A'.V Cl.

mint a harmadik hegyfoknál, de azért az úton haladva még is vagy 36 lépés hosszaságban 
követhető; északnak haladva pedig meggyőződünk, hogy az a gerincet képező nagy trachit- 
tömeggel összefügg. A Piroxentrachit legközelebb a harmadik hegyfokon érdekel s az itt van csak
ugyan legjobban feltárva, még pedig mint eruptív tömeg, de egyrészt Zöldkő módosulatban, 
másrészt nagyon elmállva; keresztül-kasul húzódnak rajta repedések, melyek gyakran vannak 
kitöltve Kalcit s egyéb ásvány-erek által s ezen állapota bírhatta PcrrKo-tazon állításra, hogy 
azt Zöldkőtufának mondja, pedig határozottan nem az, hanem eruptív Piroxentrachit, melyet 
ugyanazon kis völgyecskében a 3-ik és 4-ik hegyfok között bellebb északnak követhetni s ott 
egészen ép példányok sem hiányoznak. A kétféle kőzet, t. i. a Konglomerát b és a Trachit a 
határán tett a mállás oly haladást, hogy a darás szerkezetnél fogva Tufának tartották daczára, 
hogy a rétegességnek nyoma sincs.

A Piroxentrachit itt a legfiatalabb képződmény, az mint vulkáni kőzet feltört és közvet
lenül érintkezett a Konglomeráttal; annak egyes hömpölyei közvetlenül lettek az izzón folyó 
tömegbe begyúródva, néha pedig a Konglomerát hasadékába hatolt be a láva-ár, mit úgy a 
3-ik, mint a 4-ik hegyfoknál bő alkalom van észlelni. Ebből tehát következik, hogy a Piroxen
trachit fiatalabb, mint mindazon egyes kőzetek, melyek törmeléke a Konglomerátban találtatik.

A Piroxentrachit után a legkiválóbb kőzet a Konglomerát, melyet itt a hegy meredek 
oldalán kitünően feltárva találunk. A Konglomerát az alsó Vihnye völgy jobb oldalán már a
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templommal szemközt kezdődik, hol az nevezetesen a 153. számú ház udvarán a pinczéiiél 
szabályos rétegzettel, úgy mint tán sehol másutt jobban, látható: csapás 61', dűlés északi. 
Annak törmelékei között olyan Palát is láttam, melyben az Alsó I rias kövület látszott 
(861 1S88), azonkívül Mész és Dolomit, miként azt sok más helyen mindjárt a völgy ellenkező 
oldalán is, a hol belőle meszet égetnek, tapasztalni; lejebb menve jobban átnéztem a Kon- 
glomerálot s változatosabbnak találtam: van benne kékes és fehér Mészkő, sötétszürke Do
lomit, Agyagpala, Csillámpala, Quarcit, Arkoza, de nincs benne semminemű Irachit, sem 
Diorit, sem
bókban minden szabályos helyezkedés nélkül kerültek össze. Uralkodó lévén a Mészkő és 
Dolomit, Mészkő-Koiujlonimílnak nevezem, s ez nagy tért foglal el, mert a 3-ik hegyfok déli 
oldalának alsó fele abból áll, valamint a 1-ik hegyfok DNy farka is.

A Nummiilitközot d egészen független a Mészkonglorneráttól b, az összetüggés csak annyi, 
hogy ez képezi a fcküjél. Maga a Nuimnulitközet némi változatosságot szintén mutat, a meny
nyiben a Niimmiilitok hol egy meszes homokkőben, hol egy finomabb szürke, s végre egy 
szalagos Márgában laláltatnak. A két első esetben a Nummulitok sötétebbek mint a bezáró 
kőzet s ez állal is feltűnnek, mig a szalagos szürke Márgában fehérek és úgy a színre nézve 
szintén ellentétet képeznek a kőzettel. A Márga mállékony lévén, a Nummulitok kiszabadul
nak s a hegyoldalon szedhetők.

A Nummulitmész vagy meszes Homokkő nagy szögletes darabokat képez, de mindössze 
is tán csak hármat találtam, melynek méreteit méterekben lehetne adni, a többi apróbb. 
A Nummulitkőzel táblái legfelül vannak települve s érintkeznek egyrészt a Mészkő-Konglo- 
merállal, másrészt a feltörő Piroxentrachittal, de csak mint nagy ritkaság Selmec vidékén s 
itt egyedül a 3-ik hegyfok DK oldalának kis részére szorítkoznak. Az előjövet hosszasága a 
hegyoldalon északnak vagy 25 lépés szintes irányban, mig függélyesen 3 méterre tehető. Vas
tagsága legfölebb 2 méter. A legnagyobb darabok egyike a hegyoldalról már levált és a víz
mosásban hever: vannak azonban kis darabok is, melyeket éppen nem lehet táblatöredék
nek mondani, hanem valóságos hömpölyök. Ezek tisztán mutatják a vándorlást, mely alatt 
a kisebb darabok szenvedtek nagyobb kopást.

Itt azonban még egyebet is találunk, l. i. Piroxentrachit tulajába zárt hömpölyöket 
Nummulitmészből ökölnyi fejnyi gömbökben (7v 1895), továbbá a szilárd Konglomerátból 
ismert Mészkő és Dolomit meg Arkoza hömpölyt, végre mi a legjellemzőbb, találtam egy 
darab Biotittrachitot is ((>1 1885), melyben a Biotit még felismerhető. Ezen utóbbi legfelső 
réteg a feltörő Piroxentrachit sedimentjériek foszlánya, melybe olyan anyagok jutottak, me
lyek már megvoltak a feltörés idejében s annak passiv tanúiként szerepelnek.

Numiniilitkőzet. Az említett kőzelek törmelékei a legkülönbözőbb nagyságú dara-

v

. )/iÁr(H/raJu(. A vilínyei Xummulit-kőzel legnagyobbrészt meszes Homokkő, melyben
egyes tpiarez-szemek kopott élekkel kivehetők, valamint arról is meggyőződhetünk, hogy a Nummulitok 
leliilele be van vonva valami nem-átlátszó burokkal. Az idomításnál gyakran szikrát kapunk. A Num- 
mulitok lekötés szürke színükkel s olykor tetemes nagyságukkal j*H kiválnak. Vannak, melyek átmérője 
la, vastagsága 10 mm. Nincsenek egyenlően eloszolva, helyenként sok, másutt gyéren, sőt semmi sincs. 
Csupán a pontozott Nummulitok osztálya van képviselve; Hantken meghatározása szerint leggyakoribb 
a A. Lacasana és gyérebben a iV. perforál a fordul elő.

1*elereszteti sósavba téve, a Nummulitmész igen erősen pezseg ugyan, de porrá nem esik szét, 
hanem megtartja alakját, úgy azonban, hogy könnyen széttörhető lesz. A lekötés Nummulitok anyaga
mind telolvad. A mi visszamarad, legnagyobbrészt Ouarez többé-kevésbbé kopott szemekben. A törés
lapon ezen szemek közt üvegfényü, de kevés, többnyire zsírtényü, a színtelentől kezdve van szürke, 
lohér, piros. A Ouarczon kívül fehér mállóit elegyrész is van alárendelten, mintha mállóit Eöldpát volna, 
d° oz mjír Kaolin vagy néha Agalmatolilb kiuézéssel bir. Csillám nem vehető ki.

van
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Egyoldalú esiszolatán igen jól kiválnak a Quarozszemek legelőn kohh lényükkel, valamint a Xmn- 
imilitok többszínű átmetszetükkel. Kétoldalú vékony osiszolatán apró Xumnmlitnk is tűnnek elő : a leg- 
fcltünőbb elegyrész azonban most is a szögletes quarczszemek, ezek legátlátszübbak és a pólói* lény
ben élénk szint játszanak : 600-szoros nagyításnál számos folyadék zárványt látni bennük s ezek közöli 
sokban van mozgó libella. 700-szoros nagyításnál kivehetni, hogy az anyag a folyadék zárvány közvetlen 
karimáján már nem Quarez, mert más szint árul el, mint a Quarez anyaga egyebütt. Ivzen Iblyadékzár- 
vánvoknál feltűnő az is, hogy leginkább vonatos sorozatban fűződnek egymáshoz. Kaiéit is nagymennyi
ségben van. de átlátszósága csekély. Van aztán Agvagpala-félo linóm törmelék, valamint ill-otl mintha 
Csillámromokat gyaníthatnánk és végre van többé-kevesebbé nem-átlátszó szemekből álló zavaros K011- 
glomerát, mit felismerni nem lehet. A Xiimmulithomokköből készített vékony esiszolatokhan a nagy 
Xmnmulitokon kívül az itt-otl mutatkozó aprók között sem talált Hantkkn új fajt: a Pkttko .diai emlí
tett egyéb kövületek felette gyéren fordulnak elő. Kn egy ilyennek birtokába jutottam Hala vaus szivessé- 
géből, ki azt maga gyűjtötte. Or. Hokman K. Crassatdla-niik ismerte fel ; a megtartási állapot részle
tesebb meghatározást nem engedvén. A selmeei gyűjteményben feltűnő nagy Orbitolites-Bakunyira is 
látható. Azt Hantken ismerte fel ennek, megjegyezvén hogy nagyságra a párisi medeuezo O. complana- 
tájiít felülmúlja.Pettko példányain a Xummulitot tartalmazó kőzet Xummulithoinokkőnek van nevezve, 
mit én is elfogadok, mert a kőzet csakugyan meszes Homokkő, és inkább csak rövidség okéiért mon
dom Nummulitmésznek.

Nummulitek a Kontra völgyben.—Mig az előtt csupán Vilmye völgyében ismerték a 
Numniulitot, most arról a szomszéd Kontra völgy lelső részében is van tudomásunk, még
pedig hasonló körülmények között. A geológiai térképen ezen a Vilniyeivel északról parallel 
futó völgyben a Nummulitkőzet előfordulása ki van tüntetve a szinkulcs szerint egy kis folt
ban, a Kontra völgy felső részében egy bükkerdős hegylejtőn a patak jobboldalán Onarcit 
alapú jelzéssel, melyet azonban Konglomerát fed*. oly Konglomerát, melyben a Mész és Do
lomit nemkülönben az Arkoza, Onarcit, Agyagpala, szóval ugyanazon kőzetek törmelékei, 
összetartva meszes anyag által találkoznak. A törmelékek itt is kopottak, csak úgy mint 
Vihnyén. Ebben sincs Trachit, Diorit vagy Nummulit. A kőzet tehát, mindentöszszevéve, me- 
sozoi. A Felső Kontravölgynek nagy részében találni ugyanezen Konglomerátot, de a geológiai 
térképen kimutatott kis helyen még egyéb is fordul elő, t. i. egy rétegtáblának nehány törme
léke Nummulitokkal (41-2 1S87) egészen úgy, mint a két völgy választó gerinezének másik 
oldalán, Vihnyén ismerjük. Itt a Kontra völgyben is találni néhány nagyobb és kisebb dara
bot a völgy fenéken, melyek váljon a hegytetőről szakadtak-e ide, vagy pedig a völgy még 
magasabb részéről követve fel a repistyei vízválasztó felé, nem tudnám biztosan eldönteni. 
A nyomozás bajos, sűrű növényzet borit mindent, keveset járt vidék ez s onnét van, hogy a 
legújabb időkig, daczára annyi geolog kutatásának, ismeretlen maradt.** Annyi bizonyos, 
hogy vándorkő ezen Nummulitmész, az a környezetében nem gyökeredzik s ezen vándor ter
mészete itt még sokkal jobban tűnik ki, mint Vihnyén. Eredetüknek azonban egynek kelletett 
lenni, mert petrografiai külömbség közöttök nincs. A Nummulitokon kívül bivalvák nyomai 
itt sem hiányzanak.

A kontravölgyi Nummulitmész előfordulás távol sem oly tanulságos, mint a vihnyei, 
de ennek adatait igen érdekesen egészíti ki s a kettőt összevéve annyit mondhatni, hogy a 
mesozoi Mész- és Dolomit-Konglomerát képezhette egykor ezen eocen réteg feküjét. A sokszor 
ismétlődött trachit-eruptio az eocen rétegeket összetörte, a gyengébb összeállásuak az ismét
lődött denudátio következtében eltávolodtak, s csupán a szilárdakból maradtak fenn egyes

* A Nummulitmész monogramnál e helyen tévesen /•, n helyett, de a színezés helyes.
* Engemcl Joos Lajos hányagyakornok Vihnyén az O-Antaltárnánál figyelmeztetett, hogy a víz leveze

tési viszonyok tanulmányozására lévén kikíildve talált Nummulitrneszet, hasonlót ;i Vihnyeihez. Kimentünk 
vele Cseh L. társaságában (1883) és reá akadtunk egy igen elrejtett helyen, hova geolog azelőtt nehezen 
tévedett el.
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táblák nem igen kopott élekkel. A Kontravölgyben egyéb nincs; a Vihnyeiben ellenben 
van nyoma még egy fiatalabb képződménynek a Piroxentrachit feltódulásának idejéből, 
melyet olt mint a völgy talpának enyhelyében megmaradt plioeen korszaki foszlányt, emlí
tettem föl.

A mi Szklenon a Bukovec2. Tiszovahegy a gyógy forr ássál. — 
a iiyugoli tövében fakadó gyógyforrássá! es kőzetszerkezetenek mozaik-\altozatos- 
ságával, az Vihnyének, noha mérsékeltebb arányban, a .Tiszovahegy, melynek éjszaki 
tövében van Vilmye a fiirdö. Könnyebben hozzáférhető mint a Bukovec, és meg
érdemli, hogy ezen előnyéi felhasználjuk, mert van mire taníthat. Kőzete Dolomit. 
A Vilmye völgy Mészhegyei nyugat felé a Tiszovában végződnek. Három oldalról

Vilmye fővölgy pataka; nyugatról hatá-patak által feltárva: éjszakról mossa avan
rolja a Háromkirálytárnai (a fürdővendégek nyelvén az alsó végében Nefelejts) 
völgy; DNy-ról a kis Rudnó völgy; DK-en összefügg azon hegytömzszsel, mely a 
Vilmye és I-Iodrus-völgy itt már tetemesen kiszélesedő választóját képezi. A Ti-
szova magassága 52G méter.

Felmenve a Tiszova éjszald oldalán a fürdő mögött csakhamar meggyőző
dünk, hogy az a mint feltárásra akadunk. Dolomit, melynek némely helyen a leve
gőn elporló félesége van. Valamint magának a Dolomitnak sötétes a színe úgy 
poráé is sötét-szürke. Ez a por legurul a hegy töve felé. A Dolomit sehol sem 
pezseg, még az sem, a melyet égetnek. Némely kemencéében azonban savval erő
sen pezsgő Meszel kerítenek, de más pontról, égetésre.

A Tiszova hegy egészben véve három oldalról határos a Piroxentrachittal: 
keletről, éjszakról és nyugatról, miként ez a geológiai térképen látható. Itt most 
azonban egyelőre azon Piroxentrachitról szólok, mely legközvetlenebbül érintkezik 
a Dolomittal a Tiszova ENy oldalán közvetlenül a gyógyfürdő magasabb táján. Ez 
a völgy talpától kezdve fölfelé egy kis előhegyet képez, mely a fürdő épülettől kissé 
EK-re a felső sétányon több méter hosszaságban van feltárva. A Piroxentrachit 
még f'ölebb a Dolomit alatt marad, azt feltolta, az érülés határán piritdűs telér 
képződött s ebből fakad a hévforrás a Tiszova hegy éjszaki lejtőjén az épület 
felett nem nagy magasságban. A hévforrás vas- és nagy mésztartalmánál fogva 
rozsdaszínű tufát rak le, oly módon, hogy az a forrás történetének emlékköve gya
nánt szolgálhat. Valamint sok más hasonló körülmény között kideríthető, hogy a 
mésztartalmú víznek mai kifolyása nem az egyedüli, melynél tufakiválás észlel
hető, hanem vannak lerakodások a mostani kifolyás fölött nagyobb magasságban, 
melyekből azonban a víz most már nem fakad. Ilyen tapasztalatot tehetni a vih- 
nyei forrásmésznél is. A legmagasabb és természetesen a legrégibb egészen fenn

A hévviz lámájából kikerüli Piroxentrachit (fith 18811 nagyfokú elm&llásbnn levő Piroxentrachit
Zöldkő.
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van a Tiszova ÉK oldalán a Piroxentrachil. képezte előhegyen, hol a likaesos Mész
tufa rétegek jelentékeny mennyiségben vannak szálban és egyes szabad tnskókhan 
s folytatva ki mennek a felső sétány útjának egy kis vészére. Az alantabb szinti 
lufarakodás a Tiszova ENy tövénél húzódik el s rajta áll az egész régi épület. Egy
kor azon a helyen, hol most az étterem kibővítése van, szép rostos Aragonitokal 
szedtünk, most azonban csak az épület nyugati végén férni ezen alsóbb szintű 
lerakodáshoz. A geológiai térképen mind a kél korú Mésztufa van kitüntetve (t. c.); 
a nyugati tömeg a mostani, a keletibb hosszúkás a régibb s tán negyedkorinak is 
vehető. Aragonitot jelenleg a hévvíz csatornájában mint szögletes törmeléket 
gyűjtöttem (8();1 1SS1). Szövete sugaras, ritkában pizolitos.

VHímjei hévforrások.
Hévforrás van kellő: a régi és az új. A régi forrás naponta 13:20 hektoliter vizet adván, a menv- 

nyiség nem találtatott elegendőnek, 188*2—1883-ban fúrás által Zsigmondv Vilmos terve szerint új forrást 
juttattak a felületre, mely naponkint 8040 hektolitert szolgáltat, de 3° C. hőfok kiilömhséggel kovésbbé 
meleg.

A ráfi forma ehemiai elemzése Molnár .lÁ.\os-től (1867) a következő eredményi adta. Hőfok benn 
a fakadásnál 38*3° C.; a közös fürdő medenezéjében 30° G.; sőt legújabban még valamivel kevesebb, 
minthogy a régi és új forrás most közös csövön vezettetnek. Tömüttség 1*002.

Kénsavas kálium . ...
« nátrium
« mész .............
« magnesium

Kelted szénsavas mész............
* <* magnesium .
« * vasoxidul...

0*05674 gramm 
0*16900 «
0*0745(1 «
0*22740 *
0*89451 «
0*07062 «
0*03887 «
0*02730 «
1*55960 gramm van egy literben.

Kovasav ...
Összesen .

Szabad szénsav 0*32611 gramm; vagy 183.is köbcentiméter.

Az új forrás vizet dr. Sgiienek István selmeei l)ányászakademiai tanár részletesebben elemezte 
(1884) 100 liter vizet párologtatván el. A víz hőfoka 35° G. Tömöltsége 1*000976.

0*491476 gramm 
0*251180 «•
0*016855 
0*001517 <-
0*094025 
0*048690 a 
0*226073 «
0*002260 «
0*002341 «
0*001520 «

... 0*012989 *
0*000386 

... 0*000351 *
0*000710 «

.... 0*030788 («
0*000190 «

... 0*000371 «
1*181722 gramm egy liter vízben.

Kelted szénsavas mész
magnesium
vasoxidul
mangán

Kénsavas nátrium 
« kálium ...
« mész....................
« strontium

Nátriumchlorid...................
Lithiumchlorid ............
Magnesium borát ............
Galciumfluorid 
Galciumphosphát 
Almniniumhidroxid 
Hidrogensilikál .. ... --
Nem illékony szerves testek 
Illékony « «

Összesen ...
Szabad szénsav 0*587272 gramm ; vagy 336.79 köbcentiméter.
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Ezen elemzések is oda mulatnak, hogy az alkotó részek a Dolomit es a I rációiból \annak kivá
lasztva.

A Tiszova nyugati oldalán a Nefelejts völgyben (melynek nem hely
telenül a Három király tárna — és a Hűd no völgy egyesülését lehet nevezni) a 
Dolomit érintkezik előbb a Piroxentrachittal, mely azt az ö feltörésével itt is hábo- 
rítolla. A Tracliil csak mini mállóit Zöldkő van szálban (66, 1881). A Tiszova 
ÉNy sarkán a Mésztufa sok helyen a Piroxentrachiton ömlik el. Tovább haladva 
a szekéré tón a patak felett, ennek jobb oldalán a \Y érteni 1. alakia akadunk, 
melyek itt jól vannak kifejlődve (65, G78 1881). Néha a jellemző kövületek gyenge 
nyomára is akadunk. A felső szekérúton, mely a fürdő fölé vezet, a Palák látható 
vastagsága 3 méter. A sok zuzódás miatt a mérések nem biztosak. Egy helyen a 

dőlést ÉNy-inak határoztam s azt elfogadhatónak tartom.
A Tiszovál teljesen megkerülendök még a DNy-i lejtőjét kell bejárnunk, mely 

a I ind no völgy jobb oldalát képezi. A Nefelejts völgyből bekanyarodván a Rudno 
völgy felé a I Ver feni Palák folyvást nagyobb tért foglalnak, de a palásság törede- 

minek okául bízvást tehetni, hogy a Werfeni Palákon a Rudno völgy alsó 
vége táján vagy bárom bolyén Biotiitraclrit tör fel apró kúpban, sőt az egyikről 
mondhatni, hogy egy kis begyfarkban. Ezen bárom feltörés a geológiai térképen ki 
van tüntetve. Elhagyva ezen helyet a Rudno völgy felső vége felé, a Palák még 
erősebben lépnek fel s azokban az alsó Trias jellemző két kövülete néha felismer
hető. Itt a települést, úgy hiszem, nagyobb területre vonatkoztatva lehet venni, 
a csapás EK—DNy, a dőlés ÉNy felette változó fokokban. Ezen település oda 
mulat, hogy a Werfeni Pala a Dolomit feküjét képezi.

A Tiszova teteje csupa Dolomit. A csúcstól DNy irányban menve a Dolomit, 
a Rudno völgy félé meredek sziklát képez, melyet nagyban fejtettek égetésre. 
Savval itt sem pezseg.

A Tiszova hegy tehát szintén arra szolgáltat példát, hogy a mesozoi rétegek 
Trációtok állal vannak aláaknázva: kis részben zavarta a Biotittrachit, de nagyobb 
fokban a Piroxenl.ra.chil, a mi innét aztán a Vihnye völgy jobb oldalára csap át.

Vihnyén a Fürdőből nem mulasztandó el délnek a kirándulás a szomszéd völgyekbe, 
első a már említett Rudno völgy, melyen a Tiszova hegyet már vizsgáltuk : de most tovább 
menve s a völgy mindkét oldalát figyelembe véve kellene tenni a kirándulást. Itt egész sora 
ismétlődik a régibb kőzeteknek utólszor Ny felé: a Triaspalát felváltja Qnarcit, jön Dolomit 
a Rudno völgy felső részében jobbról csekély mennyiségben, balról erősebben kifejlődve. 
A Dolomitot elhagyva Gneisz területre jövünk, a mi egy nyerget képez, melyen délnek tartva 
a Csuberno völgybe jutunk. Mielőtt azonban a Csuberno völgybe ereszkednénk, az ezen két 
völgy között kimagasló Klokocs hegy csúcsára érdemes felmenni. Ez egy a Tiszova fölé emel
kedő s e tájon általában uralkodó magaslat (G03 méter a katonai térkép 1 : 20000 szerint), 
mely a déli oldalról a Csuberno völgy felől igen meredek. Gerincze nem hosszú; iránya

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. IS&S. III.
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ÉNy—DK; kőzete Palák a legtetején, de nagyon közel a csúcshoz Biotittrachit áttörést 
ismétlőleg találni. Feljövet az li oldalon sok elhagyott hányának (tárna és akna) nyomával 
találkozunk, melyek a geológiai térképen ki is vannak mutatva. Leginkább egy sötétszürke 
Dolomit törmelék képezte telér mentén dolgoztak. Piriten kívül ezüstérezek is mutatkoznak.

A Gneisz nyereg levezet bennünket egy szekérúton a Csuberno völgybe, melyben a 
kőzetek érdekes találkozása tán még fokozódotlabb. A Csuberno völgy jóval hosszabb s az 
illetőleg a Kerling fensikjának (Kamena Luka •- Kőrét) ÉNy oldalán kezdődik s ha Hodrus 
völgyből jövünk át a Vihnye fürdőhöz, a járt utak egyikét képezi. A mini. elhagyjuk a Ker
ling tetején a Quarcitot, bejövünk a Csuberno völgy kezdetén a Triaspalákba. A Palákat 
felváltja lejebb a völgyben Quarcit majd Biotit Orthoklastrachit. Az Ignácz tárnánál, hol a 
felületet ezen kőzet képezi, a hányon Triaspala van, jeléül annak, hogy a tárna belsejében az 
fordul elő mint olyan kőzet, melyen keresztül a Trachit feltört. Lejebb a Konstantin tárna 
felé sűrű fekete Piroxentrachit ot (844 1888) találunk, sőt maga a Konstantin tárna ebben 
van hajtva. A fekete kőzettörmelék között van Magmáit is mint vasérc, de az voltaképen 
Piroxentrachit sok Magnelittel impregnálva. Úgy tetszik a bányász ennek mentén dolgozott. 
A Klokocs ellenkező vagy éjszaki oldalán egykor Vaspátra és Galenitre dolgoztak. A déli 
oldalán a Piroxentrachit a Csuberno völgyben jó sokáig tart fölfelé. Azután Quarcit jön, mi 
hosszan követhető a völgy jobb oldalán kőtengerféle mechanikai alakulatban, de Gneisz is nagy 
mennyiségben van, sőt Aplit is fordul elő elég nagy számmal (802 1888). Ezen Aplit tartal
maz gyakran Tunnalint, még pedig azon sajátsággal, hogy az némileg a Biotit módjára 
egyenletesen eloszolva képez fekete pettyeket (LVi-i 1878). Településről a Gneisz és Aplitra 
nézve itt semmit sem lehet kivenni ; csak annyi mondható, hogy lejebb a Gneisz szálban is 
van szintén a völgy jobb oldalán (15Si 1878), míg a balt Biotit Orthoklastrachit képezi. 
Alant újból bele jövünk a Palákba jobbról-balról.

A Klokocs begy ennélfogva a régi réteges kőzeteket mind mutatja, valamint, azt is, hogy 
azok úgy a Piroxentrachit mint az ismétlődve feltört Biotiltrachit által lettek kizavarva az 
eredeti helyzetből. A Rúd no völgyből felmenet a Mészkő és Dolomit táján is mutatkoztak 
nyomai a Piroxentrachitnak. A kutatás ezen erősen benőtt erdős területen bajos főleg azért 
is, mert a vastag Nyirok talaj már magában sokat eltakar. A Nyirok itt nem pezseg.

3. Kőtenger. — Vihnye fürdővel szemközt a völgy jobb oldalán áll azon 
törmelékhalmaz, melynek Kötenger (Kamena, Steinmeer) nevet adtak, s a mely 
nem csak az egyszerű szemlélő figyelmét vonja magára, hanem leköti a geologét is 
úgy impozáns tömege mint az által, hogy nagy terjedelemben és változatosságban 
tárja fel a kőzetet az egymáson szabadon heverő tüskök meg apróbb törmelékek 
által, melyeknek eredésmódjáf mindenki igyekszik ki magyarázni, mint egy olyan 
jelenségét, melyet más hegyen ily feltűnő méretben nem tapasztalnak. Magassága 
496 méter (1 : 25000 térkép szerint).

A kőzet Riolit, melyet azonban valami trachittipusra vissza vezetni egy-egy 
kézi példányon nem sikerül. A hegy zömét likacsos quarcitos egészen malomkőnek 
kinéző kőzet képezi, melyben nem ritkán tökéletesen ép üveges Földpátol. a Sanidint 
az ö egykori exklusiv értelmében látjuk. Ez valóban a lángkisérlet szerint is Ká- 
liumföldpát nátriumtartalommal. Még Quarczot erős ilvegfénynyel láthatunk benne 
mint az ásványassociátio második eredeti tagját, nem csupán szabálytalan szemek-
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hun, liánéin olykor heiuiőlt kristályokban. Annyi lehal all, hogy az Ortlioklas 
Quarczlmcliitr;i vezethető vissza. Úgy de a geolog nem egy-két kézi példány után 
ilói, mint ezt ;i petrograf szokta lenni laboratóriumában, hanem magát a hegyet vizs
gálja, annak anyagában megállapítja az egyöntetűséget vagy a különnemüséget és 
csak azután mondja ki a begy kőzettani alkotásai egyszersmind a télképezésnél is 
kifejezést adván ezen eredménynek. Mar pedig ha a Kőtcngei zöme csak azt

a DK oldalon lefelé jőve találni példányokat,
mu

tálja is, a mii imént említettem 
melyeknél megmaradván az üveges Földpat es a bennött Quarcz, az in fehéi 
Kaolin porral van kitölt ve, melyek között összeállóinak is találkoznak, a meghatá
rozás eredménye az, hogy néha a porlódó Föklpát is Kaliurnföldpat (87g 1878),
le gyakrabban Andesinként viselkedik. Ezeknél a kettős földpátuaknál már meg- 

Biolit, söl Amlibol. még pedig nagy mennyiségben (881 1878), úgy. hogy avan a
kőzet típus minden lényeges elegyrésze képviselve van ott a hol a Kőtenger hegy 
kőzete jobb megtartási állapotban fordul elő. A típus tehát Ihotit Ortlioklas Alidc-
sint mélát Quarcz és Amlibol tartalommal.

Míg egyrészt ezen ([uarcitos likaesos kőzet úgy a mint az Angyal forrás 
felett a nagy luskókban látni (S77 1888) csakugyan alkalmas is építésre, malom
kőre, melyed belőle belyenkinl készítenek, addig másutt találni példányokat, melyek 
nem iikacsosak, hanem a normál kiképződéül megközelítik. Sokszor keresgélve 
egész sor példányokat szedhetünk, a melyekben a két véglet között az átmenetet 
evidentiáig követhetjük. E részben a vihnyei Kölenger ritkítja párját, mert az a 
módosulatok külömbözö állapotának kimutatására alkalmasabb lelőhely mint pél
dául a geletneki vagy az apáti s szklenoi Riolitok.

A Kölenger DK oldalán a legmagasabb ponton újabb keltű feltárás van köz
vetlenül az erdő szél alatt, a hegy összes magasságának tán kétharmadában. Ez 
fontos bepillantást enged tenni a Kötcnger hegy tömegének azon részébe, mely 
még nem esett szét, hanem szálban van.

A legfelső réteg televényes törmelék 0.5 m.; alatta mindjárt a Riolit de 
szálban. Vagy két év óta fejtik. A feltárás nem terjedelmes, tán 4 m. a legna
gyobb vastagság. A szálban levő Riolit összevissza van ugyan repedezve, de a 
repedési darabok eredeti helyzetükben maradtak, egyik a másik mellett szorosan 
áll, a hézag keskeny, a szemközt álló darabok a repedés minden kanyargásával és 
felületük minden alakulatával oly annyira összeillenek, hogy azokat a hegyet 
egységesen alkotó tömeg gyanánt kell tekinteni, a mely még a hegy oldalon lejebb 
elterülő kölenger törmelék anyagává nem vált.

A sziklatömegen látható repedések rendetlenek, de kétfélék: némelyek olda
lán a különben pirosas kőzet fehér, a repedés falán pedig sima barnás kéreg van; 
máskor a repedésnél a közel semmi változást sem mutat, hanem az átlagos piru
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sas szín tavi a repedés határáig. E kétféle repedés kél, korú: amaz régibb, ez 
újabb. A régi repedésből gázok lódullak lel, a sol falára i hatás eltávolítváu a Vasal, 
a közetet meghalaványította és kezdette kaoliuozni, míg későbben a falakon a víz 
behatása következtében vékony barna Limonit kéreg képzcklc>tl. Ugyauegyüll kova
sav is keveredett a Limonitba s a közét szivosabb lelt. Űjabb repedés változat lan 
kőzet-anyaggal sokkal több van.

Az ásványassociátióból jól megtartva van az üveges víztiszla Kaliumföldpál, 
és a fehér Oligoklas, de ezek között mállásnak indullak is vannak (S7v 1SSS).

Ezen magaslatról, melyre a lábunk alatt elterülő valóságos Kölenger legfele- 
jére mászva jutottunk, széjjel tekintve azt találjuk, hogy a szabad tuskók anyaga 
olyan mint az mit itt fenn még némi összetartásban szemlélhetünk: a beverő 
darabok oly szabálytalanok mint a minők itl fenn a repedések, azoknak a Kölen- 
gerl ezen az oldalon képező kőtuskóknak valaha ezen szikla folytatását kelleti 
képezni s azok egykor a Kölenger hegy szilárd folytatása voltak. Az egyönlelú 
anyagát a hegynek szétválasztotta egy vulkáni közel, mely alatta felnyomull oly 
erővel, hogy ezen szívós kőzetnek a maga egész tömegében összevissza kellelI 
repedezni oly módon, hogy a hegy kül határa felé a szétválás tökéletesebb lévén a 
darabok legurultak a hegy töve felé: a perifériától bellebb lévő részeknél a szét
válás csekélyebb volta miatt mindjárt nem gurultak le. Az almoszferiliák behatása 
azonban éppen úgy mint tán ismétlődő vulkáni félnyomulás a hatást fokozták s 
időről-időre az omlás eredménye oda fejlődött, hogy a Kölenger azzá lett a minek 
látjuk, a még további szétomlást pedig bizonyos fokig maga a felhalmozódon tör
melék hátráltatja.

Hogy a felemelő újabb vulkáni kőzet itt nem maradt a mélyben, hanem fel
nyomult annyira, hogy a Riolit alatt közvetlenül látható, arról meggyőződést sze
rezhetünk, ha a Kőtenger déli oldalát, a mely tehát a fürdő-park felé van fordulva, 
apróra vizsgáljuk (mi nekem tán a nyolezadik kirándulásomnál tűnt csak fel); 
azt látjuk itt, hogy az még más közelből is van összetéve, mint a Biotittracliit- 
Riolitból, annak a déli tövében egy helyen Piroxeutrachit van, s ezen nevezetes 
körülmény kedvéért a mellékelt fotográfiát közlöm, azon átlátszó papír segítségével 
a geológiai szerkezet is kitüntetvén (19. ábra). A hegy zöme Jliolil., nevezetesen 
a fehér folt csupasz sziklatörmelék, melynek némely helyén cserje csoport fész
kelte be magát az árnyas helyeken. A kép bal sarkán lenn van egy feketén folt, az 
Piroxeutrachit (6ái 1881), (7h 1879) épen a legnagyobb riolittuskók alatt; míg 
az előtérben a Tiszova hegy Dolomitja tűnik ki egyes domborodásokban a völgy 
ellenkező vagy bal partján.

Már most ezen a helyen jó alkalom nyílik arról meggyőződni, hogy a Piro- 
xentrachit a Pdolit alól tör fel, az itt nevezetesen egy kis előhegyet képez a fürdő
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leié s le lari egész a Vilinye patakig. Jól feltárva látható a jobb parti sétányok 
legmagasabbikáii, a melyre az Angyal-forrástól lehet eljutni. Kihagyván az Angyal- 
forrást nyugati irányban, a nagy riolitluskókon keresztii 1 hatolva, reá jövőnk ezen 
ösvényre, melyen a Itiolil; törmeléken kívül már Piroxentrachit darabokat is tata
iunk, a hegyoldalt veres Nyirok borítja. Tovább menve a völgy talpán készített 
fürdő park felelt a Piroxeutrachil többé nem hagy el, sőt egy helyen lel a hegy
nek szálban van jó nagy tömegben és kifogasfalan állapotban (ö-i 1881). Fekete, 
süni, aprón kristályos, egészen normál. Kzeu feltöréstől keletre közvetlenül vannak 

a liiolil *üan semmi,.! I--------,i l//'il mni'Ai.1 i'.l .I,A\ . »••»I,.M. I i •• iitiriKw «• I i • 11111 ’.

Kölori(|(‘r az alsó Vilinyo völgy jobboldalán.

Piroxentracliil nincs, kizárólag Kiolit-Konglomevát, kovasav állal összetartva. 
A darabok szögletesek s nagyságra felette változók igen apróktól kezdve tetemes 
nagyokig találni átmenetet. A vasvegyülel kőzet festésében élénken vesz részt.

Ha már most a geológiai térképen még arról is meggyőződünk, hogy a Kőten
ger keletről nagy tömegű Piroxentrachit tál határos, és épen így nyugatról is, akkor 
nem nehéz azon gondolatra jönni, hogy valamint kézzel foghatókig alá aknázta a 
Bukovecet, a Tiszovát és ettől délre a Klokoes hegyet, épen úgy aláaknázta azon 
hegyet is, mely a mostani Kötenger területén állott a Piroxentracliil kitörése előtt. 
1’elnyomulván ezen vulkáni kőzet, az útjában álló Biotitrachilot, mely már akkor 
volt malomköves állapotban, feltolta s az egyes oszlop monolithokra vált szét, me
lyek az ismétlődő leltódulásnál mindinkább aprózódtak s végre a mostani törme-
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lék halmaz fejlődött ki, melynek quareilos anyaga hivatva vau a légi miiek hatásá
val néhány geológiai korszakon át is daczol ni. A Kölenger közeiének képződése 
tehát nem egy időbeli eredmény, annak sok fázisa volt: az először maga is mint 
eruptív közel jött a felületre normál állapotban, ezen állapot fokozatosan elválto
zott az alatta képződött Piroxentrachit létrejöttének hosszantartó ideje alatt a ten
gervíz közreműködése és gajzirforrások hozzájárulása mellett. Ezen utóbbi tényező
nek lehet tulajdonítani az utólagosan a kőzetbe jutott kovasavai, mely azon kívül 
hogy az egész kőzetet, átjárta, olykor az űrt mint nem-átlátszó Kalcedon tölti ki.

Hasonló kőzet van a Vilmye völgy bal oldalán is, abból áll a Kotlini hegy 
ÉK oldalán az Amália sziklával, melyről szép kilátás nyílik a völgy felső része felé. 
A Kotlini magasabb mint a Kölenger, magassága 53-2 méter; de erősen be lévén 
erdösödve nincs annyira feltárva, azonkívül sem annyira törmelékes a kőzete. 
A Vihnye patak bal oldalán fejtik s ott kis rétegekben a lliolitban Kalcedon meg 
Szarukövei látni, máskor pedig ezen ásvány fészket tölt ki. A Kotlini hegy Kioldja 
egykor összefüggött, egy darabot képezett a Kőtenger tömegével, azokat egymástól 
az alaltok feltörő Piroxentrachit választotta el, ezen helyen kis feltörési völgyet 
képezvén.

A Kőtenger Riolitja nemcsak délnek, hanem éjszaknak is vau folytatva, de 
erre a törmelékes szerkezet gyengül sőt helyenkinl egészen elmarad; ezen utóbbi 
irányban összefügg a Szkleno völgyi meg a Gélét neki Kiöli tokká 1. Nyugati oldalán 
legtöbbször a határon a Piroxentrachittal Édesvízi Quarcz vau kiválva, mint egy
kori kovasavas források kiválasztása s a geológiai térképen négy ilyen tömeg van 
kimutatva (s.).

A Piroxentrachit nyugatról nagy tömegben tör fel, s tömegét nemcsak geo
gráfiái terjedelme, de az általa képezett hegyek magassága is hirdeti. így a Köten- 
ger meg a Kotlini Riolit hegyektől nyugatra eső Uhlisko Piroxentrachit hegy ma
gassága 640 méter. Elhagyva a Riolitot a Vihnye völgyet lefelé követvén a patak 
mindkét oldalán Piroxentrachit van. Egy helyen nem messze a Rióidtól a patak 
jobb partján lemezes tömegekben kiálló sziklából vettem példányokat (1273 1877) 
egy ritkás világosabb féleségből, melynek űrjében a sárgás és fehéres területeken 
Tvilimit- ismerhető fel, de csak gyengén kiképzödve. Más példány kőzete sűrűbb 
s abban kőzetzárványul Biotitrachitból voltak darabok, hanem annyira elpusztulva, 
hogy csak a bronzsárga Biotit és néha a Quarcz ismerhető fel. Valamivel lejebb a 
Garam völgy felé szintén a jobb parton kínálkozott alkalom tömeges, de feltűnőleg 
halavány Piroxentrachitot (128i 1877) gyűjteni, igen gyér Piroxennel, de sok apró 
Riói itzárvány nyal, s ezek még lejebb, de a patak bal partján előforduló lávaréteges 
szerkezetű Piroxentrachitban (129, 1877) is ismétlődtek.
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A vihnyei völgy végén van Szénásfalu (Bzenica),* hol ismét jó alkalom van 
Iái ni a Piroxenl.rachilol a Biol.il Oi l I ioklasli achit szomszédságában azon körülmény 
mellett, hogy ezen kétféle Trachit érintkezésénél, feltéve, hogy a Piroxentrachit 
nagy tömegben mint feltörő közel szerepel, a Bioi itt rachit mindenkor Riolittá van 
elváltozva. A falu kezdetén a mint abba a Garam völgyből tértink be, a völgy jobb 
oldalán Piroxentrachit van, de csak röviden tartva, mert a falunak keleti részében 
azt Biolil váltja fel (124, IS77). Ezen Riolitol sem Pettko sem Andrián nem említi, 
de geológiai térképeiken sem tüntetik ki, pedig felelte fontos, mert a normál álla
pothoz közelebb áll, mint az említett nagy Riolit-teriilet kőzete. Látható sok apró 
fényes fekete Biolil, a föld pótok nagyok, üvegesek s míg a kompakt Földpátnál 
kivenni, hogy részben Táji kővé változott, más Földpát lemezes és ezek között van 
ikerrovátkos is. Lángkisérlet úgy Kálium- mint Nátriumföldpátot mutat ki, de 
némi veszteségével az alkálinak. Látni végre bennött. Quarczot, úgy hogy a típus 
Biolil Orlhoklas-Oligoklas Quarcztrachit, melynek utólagos elváltozásából jutott 
mostani állapotába a Piroxentrachit nagy tömegű felindulása alkalmával a tenger 
fenekéről.

r.zzol szemközt fekszik :i Garam johli |iartján Bukovina savanyu vízzel, melynek forrásához a fürdő- 
vendégek kirándulási szoktak lenni. A vizet a fürdőben használják ivásra.
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SZKLENO SELMECRO L.

A legérdekesebb völgyek egyike a szklenúi, mely nem csak hévvize, hanem 
az alsó végén tömegesen előforduló és festői bél-ezeket képező Kioldja, valamint 
(leletneknél malomköhányáinál fogva annyi kutatásra és leírásra szolgáltatóiI alkal
mat, hogy mellözhetönek nem tartom azzal annál fogva is tüzetesebben foglal
kozni. minthogy Selmec geológiai viszonyainak nem egy mozzanata kap ott oly 
határozott felderítést, minőre alkalom egyebütt alig kínálkozik.

Ezen hosszú völgy a maga teljességében, csak az atlasz <zímiapján a kis 
tájékoztató térképen látható, a nagy geológiai térképen (1: 14400) Szklenó völ
gyének csupán kis része van meg a Bukovec hegy déli oldalával a Tepla patak 
irányában, ennél fogva szükségesnek találtam ezen völgy legkiválóbb részét 
külön térképben a katonai felvétel fi : 25000) szerint közölni, s hogy az össze
függés a topográfiái s a tektonikai viszonyok közöli érthetőbb legyen, ál látszó papí
ron geológiai fedezettel is elláttam (20. ábra). Ezen térképen a Bukovec, csaknem 
a lap közepére érve, egészben van kitüntetve, úgy hogy e felette fontos hegynek 
monográfiáját adhatom, minthogy az a kőzetképződményeknek egész sorozatát 
nyújtja és feltárásai meg könnyű hozzáférhetősége állal a selmeckörnyéki geoló
giai viszonyok tömkelegében bizonyos esetekre nézve Ariadne-fonalat szolgállak 
Bukovec délnek átvezet a nálánál is magasabb Szálláshegyre Kohl-Berg némel 
nevével jelezve, s a kettejük között levő kapocs a mellékelt kis térképen látható 
lejtőn felmenve valóban tanulságosan tanulmányozható.

Ezen a térképen a nevezetes Riolitokból elég legyen a Puszii Hrad kőzetére 
hivatkozni a térkép ENy táján, valamint fölebb az ÉNy sarokban az Apáti határba 
eső Riolit. piramisok kőzetére; mig ellenben a (teletnek felé esőket, a szklenói völ
gyet a szekérúton követve könnyen megtalálhatjuk. Szklenónak bányászata jelen
leg úgy szólván nincs, de az elhagyott bányák által is kapunk néha oly adatokat, 
melyek a geológiai viszonyok tanulmányozásában hasznos támaszpontoknak válnak 
he; másrészt azonban hatalmas hévvize felderít némely körülményi, mely a másod
lagos képződéséi ásványok keletkezésénél befolyással lehet.

=
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Szklcnóra legközönségesebben Selmeeről a szekérúlon menvén, kövessük 
ezen irányt, fenn maradván a magát jobban kiismerőnek más irányokban is meg
tenni ezen érdekes kirándulást s ilyenek nem csekély számmal választhatok. Sel- 
íncctöl éjszaki irányban távozván a Vereskúlra is vezető szekérúlon, Mihalyakna 
táján a bélabányai begyet áthágva, az EK-nek tartó útra térünk, mely egyszei- 
smind Béláilányára is vezet, de a (lyörgytarnai völgy talpan újból bekövetkező 
kélágazásnál nem a hirtelen DK-nek ereszkedőt, hanem az ÉK-nek kapaszkodéit
követjük.

Az út Tepla felé közel DÉ irányban halad csaknem a határán két trachit- 
lipusnak, melyek közül nyugotra a Piroxentrachil a magasabb, a Biotittrachit 
keletre Bélabánya felé az alacsonyabb elmosódottabb hegyeket meg lankús hal
mokat képezi. A szekérút tói nyugatra nem sokára eljutunk egy kőbányához 
Bélabányával ferdén szemközt, a hol egy kereszt is áll oElulio Ustava» néven 
nevezett tájon, hol a Piroxentrachil jól van feltárva, és noha Zöldkő, de a nor
mál állapothoz elég közel áll (145t 1884). A kőzeten nagyban látszik a lávaréte- 
gesség, melyet szabálytalan váladéki liasadék szel keresztül (112i 187). A Föld- 
pát jó, a Piroxen meg van támadva. A kőzet finom hasadékaiban sok a Pirit, 
mind a mellett útburkolatra mint Macadam anyagot nagy mennyiségben hordják 
szél. Tepla közelében, valamint Teplán magán s különösen attól E-ra a «Rebrina» 
néven előforduló hegyen a kőzet Biotit Andesein-Labradorittrachit (146i 257-, 1884).
A Biotit. szép nagy fénylő, de jó a többi ásvány is. Ezen hegynek meg van azon
ban azon nevezetessége, hogy déli tövénél Kongloinerát és Tufa (258* 1884) 
borítja. Ezen réteges kőzet finomabb iszapjában növénylevelek találhatók nagy 
mennyiségben. A lelőhely Teplán a falu kezdetén az iskola meg a papiak között 
a hegyoldalban van közvetlenül az iskola felett a tanítólak udvarából menve fel. 
Nem nagy a hely, de jelentékeny mennyiségben találni a gyakran jól megtartott 
lenyomatokat. A telep egész vastagsága nem haladja meg az egy métert. Alul 
kivehetöleg Biotittrachit tufa van, felelte hol iszapos, hol menilites rétegek, néha 
fehéren, tarkán vagy feketén festve széneny által. A növénylenyomatok csak a 
finom iszapban maradlak meg jól, különösen a lombos fák leveleinek nem csak 
alakja de az erezete is oly jól kivehető, hogy azok fajlag meghatározhatók (259iu 
1884).

Ámbár itt csakhamar megszakad ezen lelőhely, de ha ugyanazon szintben a 
hegyoldalon tovább megyünk Nv-nak és ÉNy-nak, nevezetesen bekanyarodva 
Mocsár leié, hasonló körülmények között növénylenyomatokat ott is találunk. 
A mocsári előfordulás már azelőtt is ismeretes volt. Tepla falutól bekanyarodva 
nyugatnak nem sokára a Piroxentrachil régiójába érünk, a völgyet és a hegylejlöt 
helyenkint ugyan Nyirok vastagon fedi, de még is uralkodik az út további részén

M. 1. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. 1SS8. Hl. V)
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ii Piroxeiitraehit mindaddig, míg a Bukoveehcz nőm érünk. Imi áztál a Mészkő és 
Dolomil valamint ;i régi Palák váltják tol oly érdekes viszonyok közöli, hogy indít
tatva érzem magamat a Bnkovec hegyet mint egy geológiai individuumot írni le 
vonatkozással a 20. ábra gyanánt mellékelt térképre.

Buhovec (70ü m.).

Szkleno gyógyfürdő * a Bnkovec hegy KENy tövében van s ez a Szállás hegy 
kivételével a legnagyobb hegy a völgyben. Halárai délről a Tepla patak s annak 
mentén az ország-út, nyugatról folytatólag az ország-út meg a Tepla patak, mely 
a Bukovecel két oldalról csaknem derékszög alatt fogja he. valamint Indára itt 
maga a fürdölelep; éjszakról a Mocsár faluba vezető völgy és az onnét ide folyó 
patak, mely Szkleno falunál a Tcplával egyesül; végre keletről egy szűk völgy, 
melyen a szekér-ál vezet s a melytől keletre Tepla falu felé a Piroxeiitraehit lép 
föl, úgy, hogy ezen völgyközei halárul is vehető.

A Bnkovec oly testes hegy, hogy azt Szklenoról belátni és onnét annak kiter
jedéséről fogalmat szerezni nem is lehet. Ha azt az ö teljes pompájában akarjuk 
látni, DK irányban Repistye fensikjára kell menni s nevezetesen a Repislyét ÉNy 
környező magaslatokról nézni a Bnkovec közel K — Ny gerinc,z vonalát az ö nagy
szerű bükkerdcjével, míg az alsó egy negyedet képező tisztás azon távból fel se 
tűnik. Bnkovec leírását legjobbnak tartom részekben kisérteni meg. Legelőször 
a tetejét, mert onnét kaphatni a legjobb tájékozást, aztán átmenni a déli oldalára, 
mely mindnyája között a legtanulságosabb, utána a nyugatira, hol szintén nagy 
a változatosság, aztán röviden végezhetni az éjszakival és keletivel, hol nem kínál
kozik mélyebb bepillantás a kőzetek viszonyaiba.

Bnkovec teteje.— A Bukovec tetejét Dolomil képezi; színe kékes; sósavval nem 
pezseg, de kereszlül-kasul járják Kalciterek, melyek erősen pezsegnek. Az egész hegy alko
tásában azonban részt vesz még Quarcit, a mesozói és régibb Palák egész sorozata, végre 
kétféle Trachit: Biotittrachil és Piroxeiitraehit.

A Dolomit a hegytetőn igen nagy tuskókban hever, jele, hogy folytonossága meg van 
szakítva, hogy eredeti helyzetéből ki van hozva ; valamivel lejebb ereszkedve a Dolomit a tető
ből kinyúló hegyfarkokká alakul, melyek nagyobbrészt délnek irányulnak a Tepla patak felé, 
olt meredek hegyoldalt s néhányszor függélyes szirtel képezve, melyek helyenkinl a völgy 
talpáig érnek, míg más helyeken a Bukovec csúcsáról alig több mint 10 méterrel lejebb 
ereszkedve Quarcitot találunk, kisebb-nagyobb szögletes tuskó alakban. A Bukovec teteje 
nem valami egyenletes kúp vagy fensik, az egy dudoros felületű hegy, melyet egy ENy 
irányú homorú nyereg segítségével két részre lehet választani: egy nyugatira, melyen ren
desen feljövünk ha a fürdőből mászszuk meg, és egy keletire. A zömét a hegynek a keleti

Német néven «Glashíitte».

,
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lángkisérlelet, azon eredményűvel. hogy az anyag nem egyneműnek Kint ugyan ki, de egészben véve az 
egy bázisom Föld | »át visel kedéséhez közel áll. Azt, hogy nem egynemű, zöldes ásványok okozzák, melyek 
már alacsonyabb hőfoknál, tehát az első kísérletnél színüket sötétebhre, csaknem feketére, változtatják, 
és szintén nem olvadnak meg. A második kísérletnél ellenben a föld pálos részszel összeolvadnak, miáltal 
a szín ismét világosabb lesz. A föld pálos alapanyag olyan része, melyben ilyen zárvány nincs, nehezeb
ben olvad. Ezen zöldes ásvány jelenlétéről a szilánk vékony részein lvoddington-lenesével is meggyő
ződhetünk.

A típus ennélfogva általánosabban Piroxentrachit, részletesebben llíjpcrMhcn lí/ifoicniUnulcxit.

Fölebb haladva a kél Traehit dyke helyétől a Tepla patak mentében vagy 100 méter 
távolságban a Piroxenlrachilnak egy harmadik feltörése van, de ill An tiéi Palákból, melyek 
az ország-út mellett a Bnkovee déli vagy inkább DDK tövében egy terjedtebb sarkantyút 
képeznek. A Traehit mint vastag lenese alakú dyke tör fel csekély tömegben, legnagyobb 
átmérője sem nagyobb egy méternél. Több alkalommal gyűjtöttem itt Trachitot ( l(>0i 1878. 
1771 1870. 78a 18871, egészben véve mindig hasonlónak találtam. Szilié világos szennyes 
szürke; igen sűrű, nagyon apró szemű. Sósavval elég élénken pezseg. Piriiben nem szegény. 
Mállásnak kezd indulni annyira, hogy általában az üveget alig karczolja, kivéve egyes szeme
ket, melyek helyenkint fordulnak elő benne. A csiszolásnál lágynak érezni.

Jíikroffrajht. —Az épebb anyag vékony esiszolataii egészben azt látni, mini a Ilohnml-szirt 
dyke-ját képező Tmchitnál mondva volt, kivéve, hogy a Piroxen jobban van elváltozva : mind a mellel van 
«»k feltenni, hogy Hipersthen ebben is van. A Földpál extinetiója 'M)° fűlött van, de vannak ép színtelen 
hosszúkás mikrolilok hol egyesen, hol liemitrop ikrekben, melyeket valami Zeolitnak és nem (>rlhoki is
iink tartok, melyhez extinctiójánal fogva számítani lehetne. Eredésre nézve későbbiek mini a nagy 
Plagioklasok. Quarcz ill sem hiányzik végkép: azok aprója prseexistáit ásvány lehel, míg a nagyobbak, 
úgy látszik, hogy későbbi infiltrátiu által jutottak be. A kevésbbé ép T rációiból készüli esisznlalon a 
Piroxen kevésbbé vehető ki, általában apró szemek halmazának látszik, melyek között vannak átlátszók 
és nem átlátszók. A nem átlátszó szemek egy része Kaiéit, más pedig szemcsés szövetűvé változott Föld
pál. Egyes geodákban inliltrálódolt Quarczot venni ki. melynek anyaga é|>.

Ezen harmadik áttörés nevezetessége, hogy a Gneisz és Quarcit tömegéből tör ki, úgy 
hogy a Gneisz a íeküt, a Quarcit a lédül képezi. A Quarcil (78a 1887) elég vékony réteges, 
s a rétegességet nem ritkán észrevehetőleg linóm osztalu Muskovit idézi elő, úgy hogy oly
kor csaknem Csillámpalának mondhatni, melyben a Muskovit igen alárendeli és nagyon 
elváltozott, de azért megtartja azon szerepét, hogy a palás szerkezetet előidézi.

A Gneisz (17Si 1879. 78a 1887) szintén erősen van elváltozva, a Csillám stealites kiné
zésű, Quarcz az elegyrészek között a túlnyomó és rétegesen van helyeződve; a Földpál alá
rendelt, van fehér és vereses. A lángkisérletben mindkettő Orthoklas viselkedést mutat. Olva
dása kitünően külhólyagos, olyan mint a Gránit és Gneiszban rendesen szokott lenni.

Ezután fölebb menve a viz mentén a Bnkovee alján vállakozva stealites Quarczpala 
meg Gneisz (‘294 1 885) következtek, inig végre Quarcit réteg zárja be a sorozatot, melynek 
azonban e helyen nem olyan a települése, hogy annak meghatározásához lehetne fogni; neve
zetes azonban, hogy még egy negyedik helyen a palás Quarcit és a Gneisz határán is észlel
tem a Zöldkőtrachit kitörésének kis elágazását oly módon, hogy egy helyen kis Gneiszlencsét 
is zárt magába. Ezen kristályos Palák minden tagja, de főleg a Gneisz impregnálva vannak 
kénes érczekkel.

A régi Palák települése. — A régi üledékes kőzetek a Bnkovee déli tövétől 
kezdve tel a hegytetőig oly nagy mennyiségben és változatosságban vannak meg, hogy
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valóban ez alkalmas helynek mutatkozik arra nézve, hogy a kölcsönös települési viszony meg
állapítását megkíséreljük. Annyit látunk, hogy a Piroxentrachit az eredeti helyzetet meg-

ennélfogva lehetnek oly erőszakos behatások,zavarta, keresztül tört az egész sorozaton 
hogy a rétegek sorrendje megbízhatólag ki sem vehető egy-ogy helyen.

A Repistyei malom felelt, ott hol a Piroxenlrachit a Palákon tör fel, az egész Tepla 
patak fenék palás Quarcitból áll, átmegy az ilt egyrészt a patak jobb oldalán a Bukovecbe, 
másrészt a bal parton levő hegységbe is.*1 A Bukovec tövében ezen palás Quarcit összevissza 
görbült ugyan, de azért mutatkozik uralkodó irány, s ez csapás 22h, dőlés 35—40 ÉKK. Ezen 
irány szerint a Quarcit rétegek a Bukovec alá mennek és így a Dolomit azok felett van. 
(21. ábra 117. lap.)

Tovább haladva Tepla falu felé Agyagpala következett, de váltakozva palás Quarc-it- 
tal, ez azon hely, hol a Piroxentrachil csekély irruptiója van a kétféle kőzet határán. Itl 
nem elég jók a viszonyok mérésre, hanem még tovább menve a Quarcitot meszes Agyag
pala váltja fel, melynek csapása dőlése 49° ÉK. A Bukovec déli tövében még tovább 
Tepla falu felé Arkoza következett, mely helyenkint Quarcitba ment át. Vastagsága több 
méter. A csapás 22h, dőlés 40° ÉK.

Mindezekből látni való, hogy a település konkordáns, ennélfogva mondhatni, hogy a 
régi Palák mind a Bukovec alját képezik oly módon, hogy a Dolomit azok felett foglal
helyet.

A Werfeni Palák szintén megvannak a Bukovec déli oldalán, de összevissza töredezve, 
úgy hogy a hegy oldalát csak törmelékben fedik 21. ábra (c). Azonban annyit mégis kivenni, 
hogyha a Quarcit rétegek dőlésvonalán megyünk fel a Bukovecre, előbb érjük a Trias Palá
kat s csak azután a Dolomitot, úgy, hogy azok a Quarczit rétegek és a Dolomit közé esnek, 
és igy a Dolomit feküjét képezik itt is csak úgy mint több más helyen Selmec környékén. Egy 
helyen megközelítő eredménynyel a csapást szintén a fönebbi számokkal megegyezőnek 
találtam (^2—23h). A réteges Quarcit míg fölebb Arkozával váltakozik, a feküben válta
kozik Gneiszszal, vagy Csillámpala és Gneiszszal, mik a legalsó helyet foglalják el a régi 
Palák sorozatában a Bukovec déli tövénél (179i 1879). Ha Tepla falu felé haladunk, ezen 
Palákat elhagyva csupa Dolomit és Mészkő jön úgy a jobb mint a völgy bal partján, hol a 
Handerlova völgygyei állunk szemben, a melyet elhagyva a jobb oldalon a Bukovec keleti 
oldalának határán Piroxenlrachit lép föl.

Bukovec nyugati oldala. — A Bukovec nyugati oldala az, mely magából a 
Szkleno fürdőből legjobban feltűnik s legkönnyebben hozzáférhető, és több tekintetben tanul
ságos. Az ország-úton körülbelül a Zipser fürdő táján állva a Bukovec alulról fölfelé közel a 
lél magasságig erdőtlen, azt gyep vagy vetés fedi s ezen táján hármas tagosultság dudorodik 
ki, melynek kidomborítasán két kis patak dolgozik untalan. Kezdve a hegy nyugati homlo
kának éjszaki végén van az a Mocsári patak és ezen kis patakok éjszakiabbja közé befogva; 
következik azutan a második, mely a Bukovec két kis patakja között van, végre ezen kisebb 
két tag után jön a harmadik legnagyobb, mely aztán tart a Bukovec déli oldalának sarkáig.** 

Kezdjük a Bukovec nyugati oldalának első és legéjszakibb részével, tehát a hol a 
Mocsári patakegyesül a Tepla patakkal. Ezen hegyrész kőzete Biotitquarczlrachit, mely helyen-

Iv/en Quarcitot egy időben fejtették s vitték üveggyárba Rudnóra a (tárám bal partján Voznitz és 
Magaspart között.

A geológiai nagy térképen a Bukovec nyugati oldalából ezen harmadik rész van meg, a második
nak csak kis darabja, az első pedig végkép kiesik; ellenben a mellékelt fekete térképen (1 : 25000) 
harmas egyenetlen arányú tagosultság jól látható.

ezen
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kint még felismerhető állapotban van, és egészen megegyezik azon Biotillraehittal, mely a 
Mocsári patak jobb oldalán van szálban és a faluból megindulva messze kövei belő Mocsár 
felé. Ezen Biotitquareztrachitban helvenkint quarcilos lelér van, s azon a tájon maga a Trachit 
igen el van mállva. Ilyen helyen fakad ki belőle azon hévforrás, melyei Mária-forrás név 
alatt fürdőnek kezdettek felhasználni kicsiben, s melynek chemiai elemzése azt. mulatja, hogy 
Szkleno régen ismert hévforrásaitól valamennyire eltér. Ezen Biotiltrachitot az első tagban 
még kiegésziti Dolomit, a mint déli irányban haladunk s a Bukovecröl lejövő éjszakibb kis 
patakhoz érünk mint az első tag határához.

Következik a második tag, a legcsekélyebb, de mindamellett érdekes. Ez Piroxentra- 
chit, mely egy előhegyet képez oly helyzetben, hogy a Dolomit alul tör ki: csakhogy nagyobb 
tömegben mint azon <*dvke», mely a Bukovec. déli oldalán a legimpozánsabb szirtek egyiké
nél volt leírva. A Tepla patak alsikján még semmit sem látni belőle, mert erős Nyirok talaj 
borítja, fölebb menve azonban mind inkább kiválik s különösen az éjszakibb kis patak jobb 
oldalán van legjobban feltárva. A kőzet olykor egészen normál. Határát minden oldalon 
Dolomit képezi. A Szkleno fürdő parkjából ezen Piroxenlrachit domb szépen emelkedik ki, 
az a Bukovec ÉK—DNy irányú innen látható gerincz-részének nyugoti oldalán mint alacso
nyabb csúcs nyomul előre a Szklenoi fürdőtelep felé. A mint a tetejére érünk, azt látjuk, 
hogy nemcsak kúpot, de kis gerinezet képez ÉNy—DK iránynyal. A gerinczen haladva egy
szerre megszűnik s itt is Dolomit váltja fel. A Piroxenlrachit gerincz nem emelkedik fel a 
Bukovec fele magasságán túl. Mindaddig mig ezen Piroxenlrachit felületén járunk, sem 
Dolomit, sem Telérquarcit törmelékkel nem találkozunk, mihelyt azonban a Dolomitra 
lépünk, ezek bőven vannak elszóródva. Ezen Piroxentrachil tömeg a geológiai (érképen lát
ható, a térkép éjszaki határvonala azon megy keresztül.

'0{/?Y(//((. — A Piroxentrachil (175i 1879) ép ; színe zökles-kékes-szürkc, középszemíi. 
A Földpát jól fénylik, az ikerroválkosság jól hitszik. Sósav igen gyenge pezsgés! idéz elő, látszólag a 
Földpál szélén. Piroxen kevés tűnik fel, ellenben bőven van benne finom oszlató állapotban érczes 
ásvány elhintve.

Vékony csiszolaton hasonló viselkedést matat mint a Bukovec dyke-lraohitja, csakhogy egyrészt 
épebb, másrészt azonban a Piroxen-féle elegyrész elváltozása tán nagyobb haladást tett. A másodlagos 
ásványok itt is Epidol, Kaiéit, valami chloritos ásvány, azonkívül kevés Kaolin s Qunrcz mint lényegtelen 
elegyrész igen gyéren találkozik szabálytalan szemekben.

A Füldpálok között az épek extinetiója többször nagyobb mint 30°, de mutatkoztak kisebb fokok 
is, melyek a Labradoritnak, sőt olykor az Andesinnek felelnének meg. Fgy-két esetben egyöntetű Föltl- 
pátot találtam, melynél azonban a hasadási parallel irányokat mégis ki lehetett venni; elsütéledésiik 
szintén több mint 30 foknál következett be. A tarka színnel játszó nagy Füldpálok néha az (trlhoklas 
exlinctióját mutatják, de arról, hogy csakugyan Káliumföldpát-e, más módon meggyőződni nem ludlam. 
A lángkisérletben lett határozásaim mind Anorthit viselkedést adlak azon megjegyzéssel, hogy az olvadás 
első kísérleténél a Földpát területén zöld foltok keletkeztek, mi Kpidotra mutat, mely a Füldpátlmii kép
ződni kezdett; a második kísérletben az olvasztó térben ezen foltok keretén az olvadás nagyobb 
fokú volt.

Tehát ez is Piroxen Bytownit-Anorthit trachit, vagy részletesebben Hipersthen- Andesit.

A harmadik legnagyobb tag kezdődik azon kis patak bal oldalán, mely a Buko- 
vec nyugoti oldalán az imént leirt Piroxentrachil nyugati oldalán foly le. Ezen kis völgybe 
felmenvén, a bal oldalt Dolomitnak találjuk messze fel.

A Dolomitot a Bukovec tövén tovább haladva déli irányban Biotitquarcztrachit követi, 
de annyira mállva, hogy csak ezen két ásvány ismerhető fel. A hegy tövétől kezdve fel tán a 
Bukovec negyed magasságáig ér s fenn jobban van feltárva s a megtartási állapot is javul.

i
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Települése olyan, hogy ezen Trachit is a Dolomitot valamint a Palákat is emelve csinált 
utal kifelé.

A Biotittracliit mállékonyságánál fogva a Bukovcc alja e tájt több helyen lankás és 
csak itl-oll mutatkozik szilárdabb kőzet eleinte alig költve figyelmet, de végre egygyepes s

hatalmas Quarcil szikla nyomul ki a Tepla patak jobb oldalán, melynek rétegei megközelítő
leg 30° alatt É-nak dűlnek. Ezen a Quarciton túl menve délnek értem azon időközi langyos 
forrásmedenezéhez a Bukovec tövében a Tepla patak jobb partján, mely esak minden 
0—7 évben telik meg vízzel, különben száraz. 1S7D nyarán telve láttam s fürödtek is benne. 
ISSÖ aug. TI. száraz volt. Ezen gödör partját részben Biotitquarcztrachit képezi, az tehát itt 
közvetlenül úgy lép fel,hogy a Quarcil alul tör fel. Földpátja egészen Kaolinná változott, de 
felismerhető a Quarcz mint elegyrész és jó lencsével a Biotit látható stealites kinézesse! 
Fel mén ve sokáig nincs feltárás, mindent növényzet fed, de lefelé tartva a hegy ellenkező 

ÉNy oldalán hasonló szövetű Biotitquarcztrachit fordul elő (114-2 1877) jobb Földpáttal, 
mi a lángkisérletben Andesinnek bizonyult be. Vagy lő lépéssel tovább délnek a Bukovec 
tövében egy kutatási tárna van hajtva szintén Palás Quarcitban, mely itt is a Dolomit alul 
bukkan ki és Quarcztól utólagosan is át van járva.

Ezután Dolomit jó hosszan tart délnek a Bukovec tövénél, míg végre a Werfcni Palák 
jelleges tagja a Muskovit pikkelyes, vereses Homokkő váltakozva Agyagpalával következnek. 
A Palák anyaga erősen fel van lazulva és részben mészkarbonát, részben kovasav infíltrátió 
által módosítva, azonban találni helyeket, hol a települést illetőleg némi tájékozást kaphatni 
A dőlés ÉK 50°, és így a hegyoldallal ellenlejtes, mi által az emelő tényezőül a nyugatra 
következő nagy Biotittracliit test veendő. A Dolomithoz közelebb fekvő Palák erősen pezseg
nek, de mentői távolabb, annál kevesebbé, a legkülső épen nem, sőt ebben a másodlagos 
Quarc.it sok eret tölt ki s néha száras halmazokat képez. Ezen palacsoport erősen van ércz- 
czel impregnálva (389i 390i 39h 1880). Ezután Dolomit legnagyobbrészt azon sarkig, hol 
a Bukovec nyugoti oldala hirtelen hajtással átcsap a délibe.

vagy

A Bukovec nyugati oldalán van alkalom egy nagyobb méretű telérquarcit képződésről 
meggyőződni, mely nem a hegy tövében, sem a tetején, hanem oldal táján tárul fel, de leg
alkalmasabban a Bukovec nyugati oldaláról kereshetjük fel.

Az említett kisebb nyúlványok között az ÉÉK oldalon fölmenve nem messze egy Biotit- 
trachit törmeléktől találunk szanaszét heverve Quarcil tuskókat, de valamivel föllebb menve
arról is meggyőződünk, hogy ezen Quarcil eredetileg a Dolomit szikla egy hasadékát tölti 
ki, helyenkint átmegy a Biotittrachit hasadékába is, úgy azonban, hogy többé-kevésbé 
íüggélyes helyzetét állandóan megtartja. Látni, hogy egykor bányászati külmívelet tárgyát 
képezte, mint valóságos telér-quarcit, mely valami kovasavforrásnak köszöni eredetét. 
Kitűnő alkalom nyílik itt, hogy Selmec kőzetei között kétféle Quarcitot külömböztes- 
sünk meg: tclér-quarcitot és réteges Quarcitot. A telér-quarcit hol tömött, hol sejtes, rit
kán szemcsés, de sohasem réteges; a sejtek kisebbek vagy nagyobbak, s hol üresek, hol 
másodlagos quarcitkristályokkal vannak behúzódva, melyek között nagyobbak sem hiányza
nak. A Dolomit ilyen kovasavas forrás közelében maga iselquarczosodott; a kovasav behúzta 
magat. a tinóin repedésekbe, s ott mint sejtes Quarcz képződött ki, miután belsejéből a Dolo
mit kiporlott, olyan űrt hagyván hátra, minő a rétegquarczitnál nem fordúl elő.

Ezen telér-quarcit egy oly hasadékban képződött ki, mely egy Gajzir kovasav-oldatá- 
nak kifolyására szolgait, s melynek vastagsága helyenkint egy métert is kitesz. Annálfogva, 
hogy a Liotittrachitban is képez hasadéktölteléket, bízvást állíthatni, hogy annál fiatalabb és 
így képződése a Piroxentrachit eruptiója után ment végbe.

Föllebb emelkedve a Bukovecen megszűnik a Quarcit, csak Dolomitot találunk, de
•M. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. Ifi18S8. 111.
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lejebb menve a mennyiség helyenkinl szaporodik a kiszabadult és logurull tuskók által, s 
délnek tartva keverve látjuk a tuskókat telér-cjuarcithói és a palás-ipiruvitbél, sőt 
utóbbiakból erre szálban is találkozunk.

ezen

Bukovec éjszaki és keleti oldala. — A Bukovec éjszaki oldalát ugyanazon 
típusú Biotit Andesinquarcztrachit képezi, melyet már annak nyugati oldalán találtunk. 
Bemenve Mocsár felé, ezen Biotittrachitot kezdve Szkleno falutól messze bekövet bet- 
jük, az a Mocsári neogen medenczének szegélyét képezi ezen oldalról. A keleti oldal is 
egyöntetű, ott a Piroxentrachitot látjuk uralkodásra vergődni s aztat az országúton Tepla 
falú felé mind a két oldalon szakadallanúl találjuk, de találjuk az országútiéi éjszakra 
bemenve is a mellékvölgybe Tepla felé vagy közép tájig, hol a Biotit Andesintrachit szögel
lik ki, de csakhamar ismét a Piroxentraehitnak engedvén át a tért. A teplai országútiéi dél
nek bemenve még hatalmasabb tömegben tordúl elő a Piroxenlrachit, itt a Hrb Vrcli és a 
Krasna-Lipa hegyeket képezvén, melyek nagy tömege nyugatról és délről a régibb kőzetek 
alól hatalmas lávaáramokban tört elő, és a melyek közűi az utóbbit vizsgálni jé alkalom nvi- 
lik, ha Szklenóra azon az érdekes gyalogúton jövünk, mely a Vereskúton kezdődik s a nagy 
térképen ki is van mutatva.

Bukovec összefüggése a Szálláshegg csoporttal. 
kovec leírása nem volna magában még elegendő, ha a Szklenoi völgy ellen
kező oldalán tehát a Bukovec déli folytatását a Tepla bal oldalán legalább 
röviden nem érinteném. A geológiai nagy térkép mutatja, hogy a Mész és Dolomit 
a keskeny völgy által csak behorpasztva van, de nem megszakítva, az átmegy és 
nem csekélyebb szélességgel képezi azon még nagyobb tömeget, mely a Szkleno és 
Vihnye völgy között terül el, s mely a mellékelt kis térképen (1 : 2Ő000) is lát
ható Szállás hegyben (Kohlberg) (8ö() m.) éri el a Mész és Dolomitra nézve a leg
magasabb emelkedést Selmec környékén. Ezen nagy tömeg tetemes része van a 
Tepla patak bal oldalán feltárva, arról szólam tehát itt van helyén, a mennyiben 
Szkleno völgyének kiegészítő részes annak ismeretét jelentékeny fokban egészíti ki.

Míg a Bukovec déli oldala mondhatni egészen meredek és egy tagú, addig a 
Tepla patak ellenkező oldalán völgyeket látunk végződni helyeiikint lankás olda
lakkal, melyek által a Mész és Dolomit nagy tömegének lagosultsága erősen fejező
dik ki. Ezen völgyeket egyenkint érdemes felkeresni, nevezetesen nyugatról keletnek 
e következő háromat: 1. Repistye völgy, 2. Kamena völgy és 3. a Handerlova 
völgy.

A Bu-

1. A Repistye völgy irányában több út vezet fel, melyeken feljutva Repistye falú 
hullámos fensikjára átmehetünk Vihnyére, de ugyanegyütt egész sorát csinálhatjuk az érde
kes kirándulásoknak s azok némelyikéről alkalmilag lesz még szó, itl azonban nem foglal
kozom füzetesen ezen völgygyei, mert nem annyira fontos Bukovec kiegészítése szempontjá
ból mint a következő kettő.

2. Kamena völgy. Alig van hely Selmec környékén, melyen a Gneiszt hosszabban 
kisérhetnénk mint itt, úgy hogy ezt a Gneisz fővölgyének mondhatni. A völgy szűk s komor 
jellegével meg vizes talajával nem igen vonz, hogy betekintsünk. Kezdetben Quarcit van

4
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szálban; nem soká larl, lel váltja a Gneisz, mi azután felmegy a Szálláshegy magas részéig. 
A leltárás azonban jónak nem mondható, a mennyiben település határozására kedvező alka
lom alig mutatkozik. Ugyancsak ezen utat a Tepla pataktól tel a Szálláshegyig megtehetjük 

keskeny, de feltűnő nyergen is, mely a Kamena völgy bal oldalát képezi s ez meg aazon a
Hepislyei völgy közé van fogva.

A Bukovec legnagyobb mészsziklájától, melyen a Piroxentrachit dyke a 21. ábrában 
is ki van tüntetve, átmenve a Tepla patak bal oldalara van egy Dolomithegy a nép nyelvén 

• 1)be szintén átmegy a Piroxentrachit mint dyke, a mennyiben a jobb oldaliBukovczok
dyke-nak csapásában itl is találtam Piroxentrachit törmeléket, mely itt most már nem képez 
dyke-ol, hanem a m ész kő lej lés következtében Jeti elpusztítva s csak törmelékeiben maradt 
lenn. A feltárás ott a baloldalon általában rosszabb: erős talajréteg fedvén a hegyoldalt.

itteni Piroxentrációiból is (GGa 1887), az pirites ugyan, de különben közelGyűjtöttem az
normál; valamint arról is meggyőződtem, hogy a kőzet, melyen feltör, nem pezseg savval,
kivéve a Kalcilereket, az tehát Dolomit.

A Kamena völgy irányában, de annak baloldali vízválasztó gerinezén följebb menve 
Palás Quarcit Dolomit és gyéren Biotittracliit egymást sokszor felváltva következnek. A Pa
lás Quarcitnál (G7a 1887) jól megnézve azt találni, hogy a palásságot finom osztató Musko- 
vitpikkelyek idézik elő, úgy hogy ezen Palás Quarcitot Csillámpalának mondhatni túlnyomó
Quarczczal.

Váltakozva azonban előfordul helyenkint valóságos Csillámpala (08-2 1887) zúzó
dott pallássággal. Majd ismét Quarcit jött, a mint följebb tartottunk a Szálláshegynek. 
Ennél egy helyen a település állandóbbnak mutatkozott: csapás 6h; dülés 55 É. Ezen a 
helyen az eddig laposabb hát kezdett keskeny nyereggé alakulni, mely aztán csaknem egé
szen a Szálláshegy tetejére visz, csakhogy a Palás Quarcitot Gneisz váltja fel, melyen a 
Quarcit konkordans településsel nyugszik, de az éjszaki folytatásban a gerinczen olykor 
hatalmas tuskókban hever, melyek az emelkedés vagy részben az alapvesztés által össze- 
visszatöredezlek. A Gneisz területe itt jelentékeny, a mennyiben az déli folytatásában 
a Vihnye völgybe csap ál, annak jobb oldalát magas sziliekben képezvén. Selmec kör
nyékén itt van a Gneisz a legnagyobb összefüggő testben, miként ez a geológiai térképen is 
kivehető.

A Szálláshegy teteje Dolomit (69i 1887), melyen a kékes rész savval nem pezseg. 
A hegy nyugati oldalán a Dolomit nagy tuskókban hever, annak környezetében azonban a 
mint a kis terjedelmű tetőről lebocsátkozunk, megvan a Quarcit, a Gneisz és a Triaspalák.

A Triaspalákat (70-t 1887) az éjszak-keleti oldalon igen erősen kifejlődve és aránylag 
sok kövületet tartalmazva találjuk. A Myacites Fassamsis és Naticella costata legtöbbször 
Mészpalában fordulnak elő, de találni a muskovitos finom Homokkőben is. A legtöbb pél
dánya ezen kőzetnek a gyűjteményekben innét van (Kohlberg — Szálláshegy). Ezen lelőhely 
közel esik azon gyalogúihoz is, melyen a Vereskútról éjszaknak tartva Repistyéie mennek.

A Szálláshegy tetejéről É tartva lefelé a majornál van egy nagyszerű quarcitszikla jó 
feltárással. Csapás KNy (6h): dülés :25° É, tehát megegyez az innét jó távol esővel a 
Kamenavölgy bal oldali gerinezén. Nevezetes, hogy ezen vagy (i méter vastagságú szili 
anyagában a legfelső rétegek csaknem liszla szemcsés Quarcit, melyben néha semmi, más
kor igen kevés Földpátol látni; ezek alatt jönnek Quarcitok, melyekben a Földpát határo
zottabban van kiválva; alább jön olyan Quarcitpala, melynél látnivaló, hogy vékony hár
tyát képezve Muskovit pikkelyeket tartalmaz; míg végre a legalsó látható rétegben jelleges 
Csillámpala ismerhető fel.

3. Handerlova völgy. A Handerlova völgy tüzetesebb megvizsgálását már a nagy
l fi*

I ,v.
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térkép elkészítése után Pettko azon térképének egy adata tblvtán határoztam el, mely 
Szkleno és Vihnye turdök leirása mellé az ö adatai szerint adatott ki (I"
(1856) s a melyen ő a Nummulitkonglomerátot kezdve a Tepla völgytől közel a Uepistyei 
malomhoz berajzolja s azt folytatja kevés megszakadással fel a Szálláshegy felé. A Tepla 
patak táján már évek óta hiúban kerestük Cseh L.uos-sal a Nummulitokat, de hát mi az a 
mit ő Nummulitkonglomerát név alatt választ ki?

A kutatást megkezdettük szorosan az <3 térképe utasításával a Tepla völgy azon pont
ján, hol a nagy térképen a Bukovec Dolomitját keletről Piroxentrachit váltja fel; onnét 
átmenve a Tepla patak hal partjára a llanderlova völgy irányában felmentünk a Szál
láshegyre.

UH) bécsi öl)

A Bukovec keleti oldalán a Szkleno völgyben Tepla falú felé a Dolomit és a Piroxenlra- 
chit között, nevezetesen a Piroxentrachit hegy DNy sarkán csakugyan van Konglomerát, mit a 
nagy térképen ezen leírással pótolok, annak hömpölyei Dolomit- de főleg Triaspalákbúl álla
nak; itt-ott konglomerátnemű durva Homokkő is fordul elő benne. Ez nemcsak lenn a hegy 
tövénél van, hanem tart vagy 40 méter inagasságigscsakazután emelkedik ki belőle a Piroxen- 
trachil, mely a hegyet alsó harmadán felül aztán tisztán maga képezi. Maga a Piroxentrachit 
(74* 18S71) szürke, igen szívós, kissé eruptív konglomerátnemű, benne zárványul egyéb 
trachitláva szögletes törmelékei látszanak, melyek mint az eruptio alkalmával inár megvolt 
lávakéreg áttörettek. A Földpátok rovátkos üveges plagioklasok. Valamivel lejebb mint a 
tiszta Trachit, van ennek olyan Eruptiv-Konglomerátja (75a 1887), melyben zárványul az 
említett Triaspala-Konglomerát hömpölyei különösen Quarcil nagy számmal fordulnak elő. 
Ezen részletes kutatás alkalmával tehát sikerült itt egy nevezetes korhalárzási helyet találni, 
a hol világosan látható, hogy a Piroxentrachit a Triaskonglomeráton tört keresztül, azt 
emelte s lávájában abból zárványok fordulnak elő.

Lenn a Tepla patak völgyében semmi látszatja a Trachitnak, otl bizonyos vastagság
ban a Dolomit, meg Triaspalák Konglomerátja egy maga van szálban, s a hömpölyök közölt 
különösen az Agyagpala olykor jelentékeny darabokban van.

Atmenve a Tepla patak bal oldalára ott, a hol a nagy térképen Piroxentrachit Kon
glomerát van, azt találtam, hogy ugyanazon Dolomit- és Triaspala Konglomerát még nagyobb 
kiterjedésben és kevesebb megszakadással fordul elő, sőt itt átmegy Triaspalába, mit följebb 
Mészkő és Dolomit vált fel. Itt a viszonyokat Selmecről jőve a következő szelvény, 22. ábra 
tünteti ki. A szelvény Dolomit- és Triaspalája a geológiai térképen is megvan, de az ottani 
tr. p. c. alsó része a Dolomit- és Triaspala Konglomerát és csak a felső maradhat Piroxen-

t rach i t Kon glo m c rá Inak. 
Lefelé haladva a Tepla 

yjT patak mentén Mészpala 
«: j j váltja fel az Agyagpalát vé

dj | i ■ I I kony rétegben, arra azon- 
! bán nem sokára kékes Do-

É.

i (i|j j| lornit következik, az savval 
J ! leöntve egész darabban 

. h j j 11111 ‘ ( nem pezseg. Tart ezen Do-
&_<&////'j//;i ■ áj’jifrj! ^ lornit aztán a llanderlova

völgyi^ ,ne,ykezdetben
igen törmelékes Dolomit22. Dolomit- és Triaspalakonglomerát a Tepla patak két oldalán. 

a Dolomit- ér* Triaspalakonglomerát. b Triaspala. c Piroxentrachit. ti Tepla patak. Mészkőből all milld ti
két oldalon.e Szekér-út.
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A I-Iandeilova völgyijén föllebb menve a jobb oldalon régi tárna van Trachitban 
hajtva, a hányon egyél) kőzet nem is látszik. A tárna be van omolva. A patak jobb oktalan 
is csak Tracliit van e tájon, a völgy kezdetétől be vagy 250 méterre. A Irachit Piroxcn- 
Iracliit s látni való, hogy áztál itl olyaníéle Konglomerat ledi, mint lenn a lepla völgj 
jobb oldalán, hóiméi az egész idáig húzódik fel. Ezen Piroxentrachit a Handerlova völgy 
jobb oldalán huzamosan tart. míg végre kezd a Mészkő mutatkozni. Egy helyen a Handeilova 
völgyből a jobb oldalon betértem a Kuzinacka Inka nevű rétre \ezetó .^zekéiúton egy keleti 
mellék völgybe, minthogy erre feltárás mutatkozott. Itt ismét látni való volt, hogy a 1 iioxen- 
trachit a Dolomit- és Triaspala Konglomeraton (/ös 188/) tör lel, mit isméiébe észleltünk. 
A Konglomerát alapanyaga ill vereses. A magaslatban a konglomerat-réteg vékony, a heg\- 
oldalon lefelé vastagszik, végre Triaspala váltja fel. A Handerlova völgy mentén még fölebb 
is találtam Konglomerálot, melyben sok Mészkő van, de van Csillámpala meg egyéb vereses 
kőzetzárvány is. Minden pezseg benne, a fehér zárvány csak úgy mint a kék vagy veres. 
Megvan ez a Konglomerát azon a gorinezhegyen is, mely a Handerlova völgy és nyugatra 
a Kamena völgy közöli megy le a Tepla patakhoz. Ezen Konglomerát néhol a hegycsú
csot képezi, hóiméi lemenet azonban egy helyen a Quarcit üti ki magát, mint a gerincz 
felületének kőzete.

Tekintve, hogy ezen Konglomerát a Triaspala felületen is megvan és ott a törmelék 
benne Triaspala meg Ouarez kavics; de megvan a Mész és a Dolomit környéken is, és olt 
az előbbiekhez ezen két. közel törmeléke is csatlakozik, sőt uralkodóvá válik, korára nézve 
bízvást mondhatni, hogy a Triaspalánál valamint a Mész és Dolomitnál fiatalabb, de öregebb 
minden Tracliitnál, mert ebből zárvány benne nincs, ellenkezőleg a Piroxentrachitot látjuk 
rajta feltörni és abból zárványokat tartalmazni. Nummulitot nem tartalmaz, sem nummulit- 
kőzet vele itt nem érintkezik. Hogy Pettko ezt az említett térképen Nummulit-Konglome- 
rálnak festette be csak úgy, mint Vihnyén az ismert Nummulithomokkő előfordulása helyén 
lévő Dolomit-Pala-Quarcit-Konglomerátot (a Kontra völgyit még nem ismerte), onnét ma
gyarázható ki. hogy ö a Nummulilhomokkövet Vihnyén azon Konglomerát kiegészítő részé
nek tartotta; én pedig azon Konglomerálot egészen önálló mesozoi képződménynek veszem, 
melyen Vihnyén az eocen (Nimimulit) réteg törmelék táblája, sőt hömpölyei csak véletlenül 
nyugosznak, de annak sem itt, sem a Kontravölgyben sem Beszterczebányától éjszaknak 
fjipcs meg Tajova felé szerves részét nem képezi. A Konglomerát mesozoi fiatalabb képződ
mény mint a réti Dolomit, de öregebbnek vehetni mint a fiatalabb mesozoi eruptív Dioritot, 
melyből benne zárványt eddig sehol sem észleltem.

Bepisilje Piistihrad.

Szkleno völgy balparti nevezetessége a Pustihrad kiemelkedő szép Riolit 
csúcshegy ((529 m.); melyre Repistye fensíkján juthatunk úgy. hogy útba ejthet
jük a repistyei Bazaltot, mely a kis térképen (1 : 25000) a maga valódi helyén 
kitüntetve.

van

A sok ut köziil, mely löl vezet Repislyére, utolsó alkalommal a Dunikira 
vezetőn mentem fel szemközt a Tepla patak jobb oldalán levő erdö-véd lakkal. Ez 
szekér-úl. Az útban talált kőzet leginkább málladék: Nyirok, de van tíiotittrachit 
is, hanem szintén elrnorzsásodva. Egy kis kitéréssel llaj» nevű hegyre (mi aa «
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gerinczet képezi a szklenoi patak hal oldalán) mehetünk, hol a Iholil Orlliokhis 

Oligoklas Quarcztrachit mint likacsos Riolit (I48:i IS77) fordul elő uralkodókig, 
de vele érintkezve Piroxentrachií van mint kontakt kőzet., mely a Itiolitból fel
törve abból hol Quarczol, hol egyes kis Riolitdarahokal tartalmaz, melyek azon
ban igen el vannak változva s nagyrészt csak mint feliér pont fordulnak elő a 
Piroxentrachií lazás anyagában.

Most a Farkaskának nevezett táj és tanya felé tartottunk, melynek kél háza 
már messziről látszik, sőt a mellékelt katonai térképen (I : 25000) meg is van. 
A házak mellett elhaladva azon a szekér-úlon, mely a geológiai térképen is ki van 
jelölve, feljutottunk azon gerinezre, melynek magassága a katonai térképen öli m. 
A gerincz végig Riolit. az is fenyővel benőve és feltárást nagyban nem nyújtva; 
ha azonban DNyNy irányban vagy 15 méternyire lebocsátkozunk, egy kis hegy- 
farkat találunk, melynek kőzete Bazalt (I50s 1877) (30n 1885). Ezen a nyúlvá
nyon megszűnt a fenyő, ott a bükk kezdődik. A repistyei Bazalt csak kis helyen 
fordul elő, de érdekes jelenség. Hogy a Rióidból tör fel, kétségtelenné az által 
válik, hogy a Riolit zárványul fordul elő benne. Ezen hegyfark egyik oldalán az 
egész szirtfal Bazaltból áll, ott szálban látni, míg egyéb helyen s különösen a 
hegyoldalon lefelé csak szögletes törmelékben találkozik. A Bazalt sűrű. szürkés- 
fekete; érdekesek benne a néha nagyobb darab Oliviuek, valamint a Plagioklasok, 
melyek ikervonalai néha gyönyörűen látszanak. Van salakos Bazalt valamint man- 
dolaköves, Kalcit tartalommal.

Folytatva az utat a Riolit gerinczen éjszaki irányban, nem tart soká és reá
jövünk a Pustihrad (Pusztavár) csúcsára (629 m.). A hegy különösen az éjszaki 
oldalával kiváló helyet foglal ugyan el a tájban, de erősen lévén erdővel borítva, 
kilátást alig enged. Még legszabadabb délnek, hóimét a hatalmas Szálláshegyet 
látjuk az ö felső tisztásával. Kivenni a geletneki maloinköbányát és itt-otl a 
Garam folyót. A tetőn egy régi épület romjának megfelelő alapfal tartja még fenn 
magát. * A Riolit a hegytetőn sárgára van mállva és morzsolódva, ott jó anyagot 
nem lehet kapni, az csaknem földes; ellenben lemenet az oldalán kapni sziklákat, 
melyek helyenkint azon szép fekete, igen üveges Rióidból állanak, melyeket már 
annyiszor vettek petrografiai tanulmány tárgyául.

A tetőhöz egészen közel a déli oldalon a Riolit világos (31, 1885), de azért 
elég ép. Ebbe van a vár beépítve. A Biotit. fekete fényes, az egészen jól tartja magát; 
a Földpátok ellenben gyakran vannak tájt kövesed ve. A közel, táblás elválásra haj
landó úgy mint lejebb is. A Pustihrad nyugati oldalán szintén még közel a tetőhöz 
van egy kiemelkedő szikla azon feketés Riolittal, melyet már a sok friss törmelék

* Beudant ezen Pustihradot . A lton Schloss* néven említi. Voyage min. el (,'eol. en Honfié 1822.
I. :m. lap.
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lilán is ilélve, ;i gyűjtök legtöbbször vetlek igénybe (151« 1877). (32i 188o). Az 
elegyrészek közöl elég könnyen kivehető a Biotil fényes fekete levelekben és 
fehéres üveges repedezett Földpát; lencsével itt-ott a szabad Quarczot is felismer
het ji’ik, noha bajosan, meri a periites alapanyag hasonló színnel, fénynyel és törés
sel bír és csak néha az eltérő alaki meg szöveti viszonyok áltál válik ki.

elváltozva. A FöldpátLánffkwérlel. — A Biotit nem olvadó ásvány lévén, legkevésbbé 
tetemes változáson ment keresztül. A fehér szemek összetartása annyira laza, hogy az ujjak között szét- 
morzsollialók. A Földpát szövete tehát általában szemcsés és csak néha látni még nyomát a levelesnek. 
Ivzen épebb Füldpál Oligoklasnak vagy Andesinnek bizonyul he, míg a szemcsések között Káliumfüldpát 
is található. Ezen Káliumfüldpát a lángba téve kissé duzzad, tehát részben már hidrosilikáttá van vál
tozva, a Nátrii i ínfűid pátnál ezen duzzadást nem észleltem. A szürke perli tes alapanyag szintén kálium* 
földpáitos keverékre mutat, de ennek víztartalma tetemesebb, mint a még fehér szemet képező Kálium- 
föld páté, mert duzzadása tetemes, a lángba értetve csaknem háromszor akkora lesz. A Feriit képződés
nél a Káliumföldpátnak tetemes szerepe van ; nagyobb mint a Nálriumföldpáté. Mind ezekből következ
tethetni, hogy ezen Riolil az ásvánvassociatió alapján a Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Quarczlrachyt tipus-

van

nak felel meg.
A vékony csiszolaton Hussak is tanulmányozott egy ide való példányt s ezt írja róla :

Riolitjában az alapanyag ritkám mikrokristályos, hanem csaknem teljesen összekuszált, részint sugarosan 
rostos auisolrop, helyenkint perlilcs hasadékon zöld, görbült anisolrop vesszők és szemek vannak kiválva; 
ez mintha az egykori üveges bázis bomlásterménye lenne, miután egy hólyagtartalmazó üvegzárvány is 
ilyenféle homlásncmel mutatott. A zavart rosti! alapanyagban is tisztán mutatkozik üvegzárvány. 
A quarezszemek körül sárgás apró valódi spherulitok koszorút képeznek ; a látszólag egységes quarez- 
egyének a polárfényben aggregálnak mutatkoznak, melyek egyes szemei nem gömbölyűk, hanem felette 
szabálytalan körvonalnak, majdnem vázainknak.»

«Pustihrad

A Riolil az ö histologiai viszonyai szerint azonban annyira változó, hogy a 
hegy minden oldalán és minden szintjén eltérő eredményeket kaphatunk. Állandó 
ellenben az ásványassocialio és az elegyrészekre, vonatkozó változások megállapí
tsa. Lejövet DK irányban az út alsó harmadában a Riolit (33i 1885) már sokkal 
kevesebbé hialin állapotú; alapanyaga csak kezd perlitesedni. Réteges szerkezete 
meg van, de egészben a Trachithoz közelebb áll. Színe galambszürke, miben azon
ban vereses lithoidos vonalak, melyek nagyrészt földpátos anyagból állanak, válto
zatosságot hoznak be. Ezen közel, tart így le közel a házakig Szkleno faluban.

A szklenói fürdőből felmenve ÉNy a Pustihrad felé (31, 1881 Cseh) a Rióik
nak ismét más faját találjuk, olyat, melynek perlites spherolitos alapanyagában 
felette szép üveges Földpátok láthatók. A hegy DK oldalán Riolittufában zárványul 
egy olyan feketés-szürke Biotittrachitot (152, 1877) találtam, mely ugyanezen 
típusnak jóval normálabb állapotát mutatja.

A Pustihrad tövében (vagy 1000 méterre a Szkleno fürdőtől) egy jó hideg 
forrás fakad, melynek neve 1877-ben Garibaldi-forrás, 1885-ben Geitner-for- 
rás volt.

Húsnak. Beitráge zűr Kenntniss dér Eruptivgesteine dér Umgegeml 
ben eh te dér k. k. Akademie dér Wissenschaften 1SS0.

Schcmnitz. Wieu. Silzungs-von
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Szkleno völgy Apáti, és (teletnek felé.

A Geletneki vagy a Szklenoi völgy szintén a legismertebb Riolit helyek 
közé tartozik az irodalomban. Szklenótól a ({aramig menve a völgy .jó hosszú, de 
a turista azt röviden szklenoinak mondja, ha a fürdőből megy a ({aram felé; ellen
ben geletnekinek az, a ki a (Saram völgyből (Jcletnekröl megy be. fontosabban 
véve4batárt kell megkiilömböztetni, melyek keletről nyugatra a völgy jobb oldalán 
így következnek: Szkleno, Apáti, Lehotka, Geletnek. Azon magas Ilkáit sziklák a 
völgy vége félé, melyek a völgy jobb oldalán egy ritkás erdő szegélyezte túlfolyásból 
négy pompás piramis alakjában emelkednek fel egész, a hegytetőig, az Apáti halárba 
esnek, csak az ÉNy sarkot képező hegy a (Saram felé Lehűl kai ; a déli pedig a 
Geletneki, hova a nagy malomkőbányák is tartoznak. A Szkleno völgyi kis térké
pen az ÉNy sarokban látható Riolit sziklák az Apáti határban vannak, a falu azok
tól éjszakra esik a hegység ellenkező tövénél a Garam völgy felé. A (Podbrech) 
Lehotka falu határa már nincs a térképen, valamint Geletnek sem; megvan azon
ban még Geletnek és malomköbányái az atlasz kis tájékoztató térképén.

A szklenoi völgy bal oldalát a 30. ábra térképén a Pustihrad képezi, most csak a 
jobbról lesz szó, s az kevés kivétellel mind Riolit, még pedig kétféle típusból: egyik 
Biotit Orlhoklas Oligoklaslrachit, a másikban Káliumföldpát nincs, hanem csak 
Oligoklas-Andesin. Minthogy azonban elegendő részlettel nem volt érkezésem c 
két típus Riolitját külön választani, a térképen csak az általánosabb nevet haszná
lom «Biotit trachit Riolit ja». Egészben véve annyi adat birtokában vagyok, hogy a 
völgy bal oldali Riolitot, tehát a Pustihradét és attól nyugatra a Geletnekieket a 
káliumfüldpátú Biotittrachithoz csatoljam; ellenben a völgy jobb partján a Biotit 
Andesintrachit folytatását képezve a Riolitot ezen típusnak vindikáljam a térkép 
határáig egészen; azontúl azonban úgy az Apáti mint. a Leliotkai határban a 
Biotit Othoklastrachit Riolitja van meg.

Induljunk ki Szklenóból.
Szklenónál az Alluviumhoz számítva, de azért külön kiválasztva (/. c.) van 

hévforrásvíz Mésztufa képződménye. Tetemes tömeg halmozódott már fel ezen 
anyagból. Azon egész domb, melyen a szklenoi templom áll, de mögötte még ma
gasabbra is emelkedve találjuk a hévvíz ezen lerakódását.. Két tekintetben érdekes 
azzal foglalkozni: először aniveauszempontjából,másodszorpetrograíiai szereplésé
nél fogva. A niveau szempontjából annyit állíthatunk, hogy valarninta mai kifolyása 
csak alanti helyeken rak le Mésztufát, úgy biztosnak vehetjük, hogy a mostani 
kifolyás nem kezdettől fogva tart, hanem egykor magasabb szintig emelkedett, fel, 
és legmagasabban akkor volt, midőn a templomdomb síkját, képező tömeg vált ki 
belőle. Ezen szint fokozatosan alászállolt az által, hogy a hegység emelkedett, a
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völgy pedig vájódott, s a liévvíz ezzel karöltve képes volt csekélyebb ellentállású 
helyeken nyitni utat a szabadba. A mészrakó hévvizeknéJ ilyen szint-alászállás 
általánosan ismert lény, a külömbség az, hogy némely helyen kézzelfoghatóbb az 
inscenálás (így Budán a Gellérthegyen, Szepességben Gánőczon és környékén) 
másutt kevésbbé feltűnő s ezek közé Szkleno is tartozik.

A pelrografiai szereplés abból következik, hogy a hévvíz jelentékeny mély
ségből jelentékeny nyomással jön a felület felé nem pusztán egy közlekedési cső
száron, hanem miriadján a nagyobb-kisebb repedéseknek és útjában ezeket kitölti 
Calcil vagy esetenkinl Aragonil anyaggal. Hány lelér-töltelék van és mily nagy 
méretű, melyei az ö durvaszem íi Kai cittöl tel ékében a mésztartalmú víz művének 
kell tartanunk. így bejut kisebb hézagokba is pótolván az elpusztult ásványok 
üijét részben vagy egészben. Selmec kőzeteinek repedései hányszor tartalmaznak 
meszel, a Zöldkő a legtöbb esetben savval pezseg. A Calciumcarhonát az esetek 
legtöbbjében a Selmec környéki hévvizek importáló hatásának tulajdonítandó. Az 
a mi a Calciumsilikál tartalmazó ásványok vegybomlásáből eredhet, csak kis töre
dékét képezi azon Calciumcarbonátnak, melyet a kőzetek összes űrjeiben találunk.

>

Szkleno hévforrásainak chemiai összetétele.
A régibb források csoportját a következő hét képezi:

József-forrás 53.&° G. a legmelegebb s leggazdagabb.
Béla-forrás és Népfürdő-forrás 51.2° G.
Vilma-forrás 47.5° G.
Aranka-forrás 46.5° G.
Janka- vagy Kereszt-forrás 45.o° G.
Géza-forrás 37.6° G.
Időközi forrás, mely több évig is szünetel, 20—37° G.

A chemiai elemzést dr. Werner boroszlói tanár a következő öt forráson ejtette meg a hetvenes 
években, de csak a szilárd alkatrészekre nézve.

A szklenoi források régibb csoportjának cbemiai összetétele.
JÓZSEF
53.b G 
1 .0037

BÉLA 
51 ~S G 
1.0043

GÉZAVILMA JANKA
Hőfok.. ... 47.5 G I 45 G 

1.0020
37.5 G 

1.0085 1 1.0030TümötlSüg
Kénsavas magnesium................

« mész ......................
« nátrium
f» aluminium .... ...

Szénsavas magnesium.
« mész.................

nátrium............
« vasoxidul

Ghlormagnesium.
Ghlornátrium..
Kovasav ...
Szerves anyag...........
Összesen grammban...

M. T. Ak. HL Osztályának külön kiadványa.

0.642 
1.937 
0.031 
0.002 
0.002 
0.082 
0.003 
0.002 
0.004 
0.001 
0.013 
0.003

0.949
2.092
0.015

0.768 
1 .662 
0.161

I 0.764
2.731
0.044
0.003
0.007
0.129
0.002
0.001
0.012
0.001
0.022
0.006

0.761 
1 .834 
0.015

:

'
0.004
0.095
0.003

0.001
0.084
0.002
0.002
0.014
0.001
0.013
0.005

0.007
0.066
0.002i

:
0.112
0.001
0.013
0.005

0.002 I :

0.013
2.722 2.892 2.713 3.722 2.716

1888. III. 17



<i. SZKIiKNÓ SKhMECRŐh.130

Az újabban felfedezett Máriafürdö forrását dl*. Schrnf.k István selmeei báuynakadémiai tanár 
(188:0 elemezte 00 liter víz lepárolásával a következő részletes eredménynyel.

Szklenoi Máiia-forrás ehemiai összetétele

37-1° G.
0-00245 
0*29408 gramm 
0*20281 * 
0-02002 « 
0*00109 * 
0*10393 «
0-00304 «
1*48730 « 
0*01001) «.

... 0*38405 «.
0-00491 «.

. 0*00201 « 
O-000S3 *

... 0*00049 «
0-00399 «

... 0*00070 •«
.__  0*09854 «

2*4405 gramm.

A víz hőfoka ... ... ...
Tömöttsége.........................
Kelted szénsavas calcium 

<« <« magnesium
* «. vasox idul
* « mangán

Kénsavas nátrium ...........
h kálium .
a mész.........
« síron ti um
* magnesium

Ghlormagnesium................ .
Bói*savas magnesium 
Phosphoi-savas mész ... .. 
Galciuiníluorid... 
Aluminiumhiperoxid . . .
Hidrogensilikál...
Szerves anyag ................

Összesen
Szabad szénsav 0*00127 gramm : vagy térfogatilag 35 köböm.

Ebből az elemzésből kitűnik, hogy a víz a Dolomit és a Trachit, még pedig a Bioliltrachil határát 
érinti, valamint magyarázatot kap azon tünemény is a régi fürdő víztükrénél, hogy nehány napi nyugvás 
után a felületen a földes oxidok monooarbonátjáből fehér kéreg védik ki. A phosphorsavas mész a Trachil 
soha nem hiányzó Apatitjáből származhatik; végre a Bőr és Fluor azon Turmalin képződésre alkalmat 
szolgáltathat, mely az archei Arkozának quarezdűs féleségeiben megvan mint utólagos képződmény.

Általában egy ilyen bonyolódott összetételű víz, inesszchaló dissociátióknak és újabb vegyületeknek 
előidézője lévén, a selmeci kőzetek nagyfokú elváltozásainak kimagyarázásánál szem előtt tartandó.

A völgyön végig menve alig lehet egyebet látni, mint kezdetben Nyirkot, s 
későbben Riolitot, alig egy helyen jön ki az útra Biotit-Andesintrachit, mely az
után messze betart.

Bejártam a hullámos fensíkol, melyet a szklenoi völgy jobb oldali hegyei 
képeznek, a változatosság így már nagyobb. A fürdő parkját elhagyva az első hegy 
vastagon van fedve Nyirokkal, de a vízfolyásban Piroxentrachit darabok mutat
koznak. Felmenve a tetőre a szklenoi templom felett találjuk magunkat. A Piro
xentrachit (811 1887) itt szálban van, de keskenyen. Keletre a Biotittrachit terül 
el Mocsár felé. Húzódik itt egy telérquarcit gerincz is a Mésztufa fensík felett, úgy 
mintatérképen kitüntetve van (qj. Ezen telérquarcittól az ellenkező vagy a szkle
noi völgy oldalán van a Piroxentrachit. Az egész helyen, a melyre ezen telér
quarcit kiterjed, a vele érintkezésben álló Trachil Zöldkő, még pedig nagyon meg
támadott állapotban. Távolabb a telérquarcittól épebb Piroxentrachit fordul elő, 
de Nyirok vastagon fedi. Több ponton gyűjtve az adatokat a Biotittrachit és aPiro-
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xenlrachil halára olykép lett megái lapítva, mint a kis térkép átlátszó papírján ki 
van tüntetve.

A térkép EK táján a legmagasabb csúcsok egyike (618 m.) Piroxentrachit 
(85, 1887), épen úgy mint ettől keletre a még magasabb (706 m.) (86, 1887). 
Általában kitűnik itt e hullámos felvidéken, hogy a Piroxentrachit Central tömeget 
képez a Biotittrachitra s különösen ennek Riolitjára nézve.

Nyugatnak visszajőve bejutottunk a Riolit területébe, az első példány a 
618 méter magas Piroxentrachit előhegyéből van (882 1 88 7). A kőzet szívós. Sok 
benne az apró Biot.it. Egyik repedés síkját. Hematit kéieg vonja be. A hialin 
kiképződés nagyfokú a Köldpátokon és az alapanyagon. Ezen Riolit előhegyről ismét 
egy csúcsra mentem, arra. melynek magassága a térképen 545 m. Itt a Piroxen
trachit kis szigetet képez a Riolit nagy terjedelmű területén. Többször Riolittufák- 
kal is találkozni, melyeknél a rétegesség kivehető azon jelentéssel, hogy az eme
lést a Piroxentrachit okozta, mely a Riolit alól Lódult fel. Némelyikén az itteni 
Riolitoknak (!)ü, 1887) a Quarcz szemek igen jól látszanak.

Apáti határ. A hegytetőkön eljöttünk azon helyig, hol a gerinczen egy 
kereszt áll, melynek magassága 489 in.; ugyanitt egy gyalog ösvény be van raj
zolva, melyen Szklenoból Apátira áljárnak. Itt Apáti határába jutottunk. Ezen úttól 
nyugatra menve csupa Riolit a térkép ÉNy csúcsáig, sőt ezen túl a Garam völgyig.

Az. említeti gyalogút keresztül vezet bennünket a Riolit hegyen ÉD irányban 
és valóban oly érdekes bepillantást enged a hegység geológiai szerkezeiébe, hogy 
azzal foglalkozni nemcsak érdekesnek, hanem szükségesnek is tartom azért, mert 
a Piroxentrachilnak mint a régibb Bioliltrachit riolitos módosulatának activ elő
idézőjét meggyőzően észlelhetjük.

Megkezdjük a déli részen, melyhez Szklenoból egynegyedórai gyalogolás után 
jutunk, egy csárda mellett, hol a gyalogút bekanyarodik egy szűk szurdok mélyed- 
ményében. A kőzet idáig folyvást Bioliltrachit, hol kevesebbé, hol jobban riolito- 
sodva és azt folyvást Riolitnak találjuk a Garam völgyig. Ezen mély szurdokban 
azonban a Riolit alól feltör Piroxentrachit. A feltörés felületén ezen kőzet egészen 
el van mállva, kivéve helyenkint egy-egy kőmagot a málladékközepén; ellenben a 
szurdok mélyében nagy tüskök hevernek, hol a kőzet egészen jól fen tartotta ma
gát. Ezen Piroxentrachit (9S22 1887) alapanyaga hialin, megfelel Beudant semivi- 
treux féleségének. AHypersthen olykor jó nagy s a fehér málláskérgen fekete szín
nel üt ki. A szurdok bal oldalán szálban van. Ezen fontos hely a kis térképen 
(1 : Í50Ü0) ki vau választva. Az méltó társa a Piroxentrachit feltörésnek Vihnyén 
a kötenger lliolitja alatt.

Hogy a Riolitról bővebb tájékozást szerezzek; ezen hegységet az éjszaki oldal- 
íol is megtekintettem, a Garam völgyből menvén Felső-Apáti falúba s onnét át

17*
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Szklenoba. Az országút aC4aram alluviál alsíkján van, Felső-Apáti (HornaOpatovce, 
Apfelsdorf a térképen) a szárinál emeleti fensikon, melyet legnagyobbrészt a 
Piroxenlrachit törmeléke képez. Ezen sediment kiterjedése a Garam völgyben 
nagy, maga a (iaram alluvium-terülele is abba van bevájódva. A térképen Nyirok
nak van kitüntetve, minthogy a lelsö borítékát legtöbbször ez képezi.

Apáti öblében ezen szarmát fensíknak éjszakról Ladomér leié egy oszlopos Piro- 
xentrachit, délről Geletnek felé egy Riolit hegy mint kél kiálló sarkantyú képezik a 
védő határát. Ezen Riolit hegy meredek sziklát képez az országúira és ra jta az eszter
gomi káptalannak malomköbányája van. azt tehát már a feltárásnál fogva is legelőször 
tekintettem meg. A kőzet ("296-. 1880) kovasejtes, de a sejtfalak vékonyak, innét az 
egész kő sem erős s ez oka, hogy a fejtés sem válhatott nagygyá. A hegy ma
gassága csak 341 méter, de a Garam völgy felé szabadon állván jó orogratiai tájé
kozást nyújt É irányban. Gerincze felé a kőzet változik, perlites lesz. Ilyen Per- 

litböl (2975 1880) helyenkint tüskök meg kisebb darabok állanak ki sárgás riolit- 
tufából, mi azonban nem valami idegen anyag, hanem ugyanazon Riolit, de tovább 
elváltozva. Ezen elváltozás a kőzetben képződött repedéseknek telel meg, melye
ken forró gözexhalátio vette az útját. A hegy ÉK oldalán a Perli! erősen van kifej
lődve nagy változatosságban. A gerincz legmagasabb helyén is gyűjtöttem Perlitel 
(298-2 1880), melyen a fluidál szövet nagyban látható. Egyik példányban kőzet
zárvány van, az szintén Biotittrachit. Ugyanitt az is kivehető, hogy a szilárd Perlit 
csak mag gyanánt maradt meg s körülötte Perlithomok, földes Perlit vagy Tajtkő- 
dara foglalnak helyet. Sűrű Riolit (299., 1880) apró, de jól megtartott elegyrészek
kel egy nem igen gyakran előforduló féleség szintén ezen Riolit gerinczröl Apáti 
felett, a falútól DNy irányban. Van fehér Riolit is (300i 1880), melyen az apró 
fekete Biotit jól veszi ki magát. Tajtköves féleség szintén előfordúl, de az nem oly 
jelleges mint Geletneken a malom felett.

így lassankint felértem azon magasabb hegyre, mely már a kis térképen annak 

felső szegélyéhez közel megvan (543-3 m.), a kőzet folyvást Riolit, de nem külö
nösfeltárással. Innét feltűnő szép panorama nyílik keleti irányban, a mennyiben egy 
magas hegység íve kanyarodik előttünk, melyet éjszakról a ladoméri és mocsári 
magas (többnyire Piroxentraehit) hegyek kezdenek, a Bukovec és az innét nagyon 
közeinek látszó Szálláshegy folytat és a Pustihrad bevégez.

Lemenet a Szklenora vezető gyalogúira egy szép Riolitot (301 ( 1880) 
ütöttem. Ebben csak az alapanyagra szorítkozik a riolitosodás, az elegyrészek 
ellenben, nevezetesen a nagyobb sima és a kisebb rovátkos Földpálok a Quarcz és 
Biotit jól felismerhető állapotban maradtak meg.

Első kirándulásaim alkalmával a Szkleno völgyből egy kis mellékvölgybe men
tem be az Apáti Riolit meredek szíriek kezdetén csak azért, hogy a völgy hőm-

i
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pölyoinek anyagúi lássam, gyűjtői lem is ki nézésre vagy 10 külömbözö példányt 
(153,o 1877), melyek a Rióidból egész egy gyűjteményt szolgáltattak: az ásvány- 
associátio szerint kétféle típusnak felelnek meg, vannak melyek a Biotit és 
Quarczon kívül Amíibolí is larlalmaznak, másokban ez nincs. Azoknál, melyekben 
A miiből nincs, a Földpút kétféle: Orthoklas és Oligoklas-Andesin. Az alapanyag 
szerint ezek között van felsites, van spherolitos, van ritkas, van sűrű, van világos 
és fokozatosan sotétebb, szóval a Ihotit ()vthohlcint)adut típus megmaiadvan, a 
ki képződés látszólagos féleségei igen számosak, de az ásván yassociátió alapján egy 
Iracliitcsoportba kell léivel mis ugyanazon típus különböző módosulatainak tekinteni 

A Rióiitok arnfiboltartalmú példányaiban Andesin-Labradoritot találtam ural
kodó Földpát gyanánt, a tipus tehát Biotit Ancledn Quarcztrachit Amíibollal.

Apátiról egy Kiolitot Laookio kitűnő chemiai tanulmányozás tárgyává tette, úgy az egész közelet, 
mint annak Földpáljál külön elemezvén és azon eredményre jött, hogy abban Kálium földpát nincs."

likroskoj) alatt, melyben kétféle Földpátot jelez, deRosenuuscii ellenben egy olyan példányt vizsgált a n 
csak azon sokszor elégtelennek bizonyult módon, hogy van rovátkos és nem rovátkos. A Biotit Orthoklas 
(Juarczlrachitot Bosenbuscii a szövet szerint Nevadit s Liparitra osztván, a szemcsésebb ki képződést

van egyszerűen Nevadit vagyRicuthofen kezdeményezése alapján Nevaditnak mondja. A szövet szerint 
I lialonevadit vagy Felsonevadit. Egy Apáti Biolitról említi, hogy ez elég közel áll ahoz, a mit ö a Felso- 
nevadit lipusának tart. «J)ic dichlgedrángten niclit mehr ganz glasigen Sanidine und geslreiften Feld- 
spallie, dic Quarze und Biotile werden durch einen vollslándig in positive, bráunliche Spluerolithe geball-
len Mikrofelsitkill verbunden.>»

A Felső-Apáti festői líiolit sziklák kőzetén Beudant a szklenoi völgyi kirándulásánál az előfor
dulási körülményeknek oly természethű leírását adja, hogy szavakban azoknak fotográfiáját bírjuk. Ezen 
jeles észlelő ecsetclése semmi azóta megjeleni közlemény állal sem vált mellőzhetővé, az teljes fontossá
gát feltartotta azelőtt, ki a viszonyokat a termeszeiben az övéhez hasonló átadással és értelemmel tanul
mányozza.

“Les porphyres trachyliques sans quartz torment, á la droite «le la vallóé de glashütte des escarpe- 
ments eonsidérables, el des pointes de roeliers grotesques. Les variétés les plus abondantes sont á páte 
de feldspath eompacte, térné, grisatre, gris rougeátre ou jaunátre, plus on moins facilement fusible au 
ehalumcau, dans la(|uelle ou trouve de trés-petits crislaux de feldspath, souvent mai terininés, et des 
pailletles bexagonales de miea noir, trés-brillautes, pilis 
íme íniiUitudc de inodilications; taiilöt la páte devicut plus solide, á cassure vivő; elle prend un éclat 
gras et des couleurs plus loncées, brunátre, rougeátre, lleur de péclier; les crislaux de feldspath sont 
alors plus nets, et surtonl se distinguenl plus facilement pár leur hlancheur; tantól, au colitraire, la 
pate devient encore pilis térné, presquo torreuse, les crislaux de feldspath disparaissent, et on ne trouve 
plus (ju íme masse hoinogene, á cassure grossiére, tout-á-fait infusible au ehalumcau, el qui présente, 
cn général, les caractéres des silex ternes ou cornés. (Test surtout dans ees cas qu oii reneontre des 
modifications extrémeméül poreuscs, á pores allongés, paralléles, et quclquefois divergens. Toutes ees 
variétés sont mélangées elitre elles de toutes les maniéres, et il rien est pás une guon pilissé regarder 
commeformánt une assise a part; elles passent lellement les unes aux au trés, que dans un hloe de 
quelques metrós cubes, on peut quclqucfois premlre un grand nomhre de morceaux tout-á-fait dispara- 
les, el dans le mérne échantillon on peut avoir toutes les variations de couleur, d'éclat, de solidité, dis-

lormanl des dessins vermiculés. (fest eequon peut facilement vérilier 
l<‘s pontos des roeliers escarpés que présente la vallóé dans cette partié: leur pied est

moins nombreuses. (les roclies passent páron

posées pár handes, pár zones, 
en gravissant

oil

sur

Lzen dolgozatot a rendszeres leírásban részletesen ismertetem meg.
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couvert d'unc multituíle de tVagmenb, dönt il n'esl peul-étre |ms un qui ne présente une inodificatioii 
paitieuliere.» (Voyage min. el géol. ISIS. Vol. 1. á‘20. lap.)

Getetnek. A szklenovülgyi meredek Riolil sziklák az ö festői ;ilakuhiljokkal 
mindenki figyelmét lekötik, a geologra nézve fokozatos érdekességnek. A kis térkép 
(1 : 25000) határán tűi még sokáig húzódnak oly módon, hogy itt a völgy össze- 
szornl, és mind a két oldalról Riolil meredek szikhiesoporl közölt vezet az út.

Apáti folytatása a jobb oldalon (Podbrehy) hebolka falu. melynek Hiolit gerincz 
hegye 392 m. magassággal a völgy irányával parallel megy s a Garam völgy felé 
is meredeken végződik. A meredek sziklán egy kis kőfejtés látható, melynek kőzete 
erősen riolitos (122t 1877). Látni benne igen fényes Biotitot: a Földpál ritkán 
ismerhető fel, többnyire Tajtkövé változott át. Tovább ki a Garam völgy felé foko
zatosan elquarczosodik (123t 1877) és átmegy azon módosulatba, melyben Malom- 
köportimak nevezték Beudant és utána a többi geolog. így néz ki a Lehotkai hegy 
azon a sarkon, melyen az út kél felé ágazik: éjszaknak Szenlkereszl felé és nyu
gatnak Geletnek felé.

A Lehotkai Riolil a jobban megtartott állapotban általában világos-szürke, 
nagyban mutat fluidál szövetet, de hialin állapotát nagyrészt elvesztette s lilhoi- 
dosba megy át. Fehéres és szürkés csíkok szabálytalanul váltják fel egymást s ezek 
irányában táblás elválásra hajlandó, mi az idomításnál is kimutatja magát. Az 
elegyrészek között a fekete Biotit. van meg ép állapotban egyéb semmi A Füldpát - 
nak a hegy némely részében már nyoma sincs, egyes fehéres foltok mutatják, 
hogy hol volt; más részében a hegynek e fehér foltok még látható Föklpátok, de 
kaolinosodotl kéregbe burkolva, ismét másutt a burok belsejében még leveles 
szövetű ép Földpátot találni. Ilyen helyen, a hol a Füldpát ép, nagy ritkán egy-egy 
quarczszemet is kivenni. Az egyes űrök falain, többnyire sárgás területeken Tridi- 
mit jelenik meg. de nagyon kezdetleges csoportokban. Az alap-anyag viselkedése 
a lángban már gipsz nélkül is mutat Káliumot, gipszszel szaporodik annyira, hogy 
azt a kálium föld pátos trachittipushoz tartozónak mondhatjuk; azonban a silicium- 
dioxid is oly nagy mennyiségben járja át az anyagot, hogy a megfelelő Füldpát 
olvadási fokát nem kapni meg, az csak 1—2.

A Lehotkai Riolit hegynek felsőbb részeiben fordulnak elő azon Petiitek, me
lyek a gyűjteményekben régtől fogva helyet foglalnak geletnekvölgyi lelöhelylyel és 
annyi leírásra szolgáltattak alkalmat.

Beuda.nt íi Leliotka hegyi előfordulásnak igen tennészethű leírását és makvotjmJ'uíjiít adja. “I-,e
perlite présente in un grund nombre de variétés el de modiíications, qui passent les unes aux au trés

et sontpár toutes les nuances imaginables; ces variétés Iont essentielleinent partié de la mérne inasse, 
tellement liées les unes aux autres, qu’il est irnpossible de les dislinguer mérne en assises partimlieres.* 

• La premiere variéte (|u’on renconlre, en commencanl 1’étude de la masse dans la partié la plus 
haute du ruisseau est un perlite porphyriíjue, a pate d’un gris noinUre, rempliede petiü* eristaux blancs
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de feldspath vilroux, trés-fen dilié, avcc (|uelques paillettes de mica noir trés-brillant. Celte variété forint* 
loute la pariié inférioure de la 
perli le gris de perle mi lilanelii'ilre, d’un éelal émaillé, qui renferme un grand nombre de splierolites 
d’un l)i*iin de noiselte ou janiié rougeátre ; doni la 
eonférence. La matierc < 11j i les eoinpose esi fusible au elialumeau en éniail blanc, cl présen le tous les 
earactércs de couleur el d’éelal du léldspalli compacte. Ces globules se détachent trés-facilemént 
de la píito (|ni les cnveloppe; ils sóul tantól isolés un a un, tantót réunis elitre eux, et présentent

pacié, á pieces séparées, grenues, ou mérne des masses a

hord du ruisseau; maison trouve, á la partié supérieure, unmasse au

est cornpact, ou striée du centre a la eir-eassure

eas-sou veid alors des masses de feldspalli com 
síire compacte, largement conchoide. On voit aussi, (|ue la matiére qui eoinpose ces globules se confond 
inscnsiblemenl avec la pfite de perlite émaillé, dönt ellő n’est, dés-lors, qu’unc modification parti- 
eIliiére.* (Voyage min. et géol. Vol. I. 329. lap.)

Ugyanitt G. v. Rath is gyűjtött Feriiteket, valamint a lilboidos Riolitnak olyan féleségét, melyet a
)en 1 centiméter bosszú Sanidineket talált, mi ottgeologok Szarukö-Traobitnak neveznek. Egy ilyen 1

nagy ritkaság.
A Biolil Orlhoklas Oligoklas Quarczlrachit ezen perlites Riolitjának mikroskopi tanulmányozását 

így ecseteli: «Dic Liparitperlitc des Hliniker rI’lials in Ungarn habén reichlicbe Ein- 
gestreiflen und ungestreifton Peldspath, spárlicbe von Biotit, gelegentlicb aucb von

I ioSKNBUSCII
sprenglinge von
griinein Angii, wálirend Quarz nur sebr unregelmássig vorkomint, meislens ganz felilt. Ein lagenfürmi- 

Wechsel von mikrolithen- und kristallitenreicbem, farblosem mit ausseheidungsfreiem, aberger
globulitiscb gekörncltem graubraunem Glase ist niclil selten. Die Mikrolitbe im ersteren sind vonvie- 
gend Feldspalli. oft gcgabelt, aucli triehilisch gebogen, spárlicher bellgrüner Angit: sie werden beglei- 
lel von Trichiten, farblosen Longuliten und von ebensolcben Margarilen und Krystalliten mit gekerb- 
len Lángsscilen. Die Mengc dicsér Góbiidé kaim so gross werden, dass zwisehen ilinen die Glasbasis 
kaum nocb erkennbar isi. líald berrseben die besütninbaren Mikrolitbe, bald die krystallinischen 
Gebilde; deinenlsprecbend isi dér Habitus ein recbl verschiedener. Wo dicse Ausscheidungen dér 
Elíusionsperiode spiirlicber auftreten, gescllen sicli zu ibnen in grosser Menge angenábert recbteckige 
odor quadraliscbe, aucli un regei mássigc sebr bellgrünlicbe starklicbtbrechende Körpercben, welcbe 
regelmássig ein dunklcs Korn, sellen cinen belien Ring im Centrum umschliessen. Maii möchte sie fúr 
Aiigilmikrolilhe im Querscbnilt hallen, wenn sie nicbt durcbaus isolrop wáliren. In wechselnder 
Menge enlhalten die Gesleine Il iibe Spha*rolitbe, die síeli oft zu langelliptischen Axiolithen verzerren, 
dérén Lángsaxe stels in dér Riclilung dér Fluidalstruclur liegl. Die kleineren dicsér Gebilde sind posi- 
tive sebr regelmássig gebaule Mikrofelsilspbiirokrystalle mii sebarfem Interferenzkreuz zwisehen gekreuz- 
len Nicols. Die grösseren sind unrogelmássiger entwickelt; an jede Hauptfaser setzen sicli federfabnen- 
álmlicb unter spitzen \\ inkein neue Fasern an, die ihrerseits sicli oft nocb melirfacb tricbiliscli spalten 
und ausfasern. Dadurcb wird das Interferenzkreuz reclit unregelmássig, dér Cbaracter dér Fasern bleibt 
posiliv. Pseudospbárolilbe aus Quarz- und Feldspalbnadeln sind nicbt gerade bániig. Gaseinscblíisse 
sind reclit verbreitel.

bebr áhnlich ist ein Feriit von Pusli Urad, nur gescllen sicli zu den farblosen aucb braun duroh- 
sicblige slacblige Krystallite.>»

A völgy bal sarkán a Rubanisko nevű riolithegy (411 m.) tetején van 
a gélét neki ínalomkőbánya a szoroshoz legközelebb álló oldalon. Roppant mennyi
ségű közel van már a hegyről elhordva és így a feltárás nagy felületet tesz 
hozzáférhetővé. A miből a tömör malomköveket készítik, az egy erősen elquarczo- 
sodolt likacsos kőzet, a likacsok rendesen béllelve vannak utólagosan képződött 
Quarcz kristálycsoporttal, mi által azok keménysége fokozódik. Ritkábban fordúl 
elő, hogy a kőzet, nagyobb űrjében azon Füstquarcz kristálycsoportok képződjenek

- Jlikioskopische Physiograpliie dér Massigen Gesleine. Stuttgart. 1SS7. 559. lap.
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ki, melyek Geletnekröl az ásványgyüjteinónyekbe kerülnek. Olykor amcthiszh 
színűek ezen Quarczok, de esetleg színtelenek is fordulnak elő. lisellég nagyobb 
mennyiségű Kalcedon-, zavaros Jaspis- vagy Szarukö-féle Ouarrz települi be a 

Riolitba.
A malomkő-készítésre kiválasztott példányokból nem lehelne restaurálni az 

eredeti típust, de ha az erre alkalmasaknak nem talált hulladékban keresgélünk, 
látunk itt nagy változatosságot, sok átmenetei; van olyan, hol a lluidál szövet 
nagyban van meg s ugyanegyütt a Biotit is felszaporodik. A biolildús darabokon 
már Föl (Ipát. és eredeti elegyrészéi Quarez is kivehető; szóval Bkodant «Porpbyre 
molair»-je Geletneken nem valami önálló külön képződmény, hanem egy saját 
módosulat, egy különös állapot, a melybe egy Trachit utólag jutott. Az alap-anyag 
viselkedését a lángban tekintetbe véve kimondhatni, hogy az ásványassoeiálió alap
ján ezen kőzet a Biotit Őrt holdas Andesiv Quarcztrachit típusra vezethető vissza, 
melynek az riolitos quarcitos módosulata. Azt, hogy a mostani quarcitos elválto
zás megelőző stádiuma a riolitos állapot volt, abból is lehet következtetni, hogy a 
Malomkőzetben spherolithok néha kivehetők, valamint abból, hogy fokozatos át
menet tapasztalható a tisztán liialin Riolitba.

Mikrofirafia. — A geletnekvölgyi kimenőinél Imiiül Riolit Hi/ssak tanulmányozása sze
rint alapanyagában össze van téve parányi globulitszeríi barnás szemekből és rostokból, a melyek isolro- 
pok, színtelen keskeny a végeken villás földpálinikrolitokból, gyér angilszemekbul és biotillevelekböl. 
A Quarez hiányzik nagyobb szemekben, de vannak jelentékeny mennyiségben lojásalakú, ilt-ott Tridi- 
mitre emlékeztető vegybomlási termények, melyekben folyadékintorpusitiók lállialők. Ívzen alapanyagban 
gömbölyű csillagdád felette finomroslú barna spherolitok vannak kiválva, melyek a polárfényben tiszta 
interferentiakeresztet nem mutatnak.

Édesvízi Quarez is van Geletnek táján a Riolithegység ÉNy oldalán nem egy, de több 
helyen. Legtöbbször Riolit törmelék mélvedményét tölti ki s vele olykor perlites Szurokkő is 
l'ordúl elő lencse alakulag beágyazva. Ezen édesvízi Quarczot is kezdték fejteni, aztat alkal
mas darabokban malomkövek összeállítására fordítván franczia modorban. Oly nagy telep itt 
azonban nincs mint a Garam jobb partján Lutilán Szent-Kereszt szomszédságában.

Van a sziklás Riolit hegy előtt éjszakról egy alacsonyabb balom fedve Édesvízi Quarez 
meg Kalcedon roppant tuskóival. Hasonló képződmény húzódik délnek jó hosszan, s annak 
folytatása a geológiai térképen is ki van tüntetve négy helyen. Ezek közölt három a Riolit és 
Piroxentrachit halárán, egy a Piroxentrachit területén van. Helyenkint apró gerinczes állat 
csont, valamint növénymaradványok fordulnak elő benne.

Az egykori gajzirforrások lerakodása ez s éppen azon megjegyzést fűzhetni hozzá, mini 
a Calciumcarbonát forráshoz, hogy t. i. mindenhová elhatolt, a hol ür volt és a nyomó erő 
bejuttathatta. A kovasav bejutást az egyes kristályok olvadási meghatározásánál félre ismer- 
hetlenűl tapasztaljuk, valamint akkor midén az mint kőzetragasztó anyag szereplő.

* Beitrfige zűr Kenntniss dér EruptivgesLeine dér Umgegend von Schenmitz. Wien. Silzungsb. dér 
Ak. d. Wiss. 1880.

i
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SZÍTNA.

A Szitun ' képezi Selmec környékén a legnagyobb és legfestőibb kirándulást, 
azt felkeresi a közönség elég gyakran általában, de a geologok is bő figyelemre 
méltatták minden időben, úgy hogy annak itt részletes tárgyalásába bocsátkozni 
igen is megokolva van: a hegy magas, sok helyen jól feltárt és viszonya a szomszéd 

kőzetekhez tanulságos, sőt több esetben döntő.
Selmectöl délre fekszik és onnét két irányban szokás a kirándulást megtenni : 

Szélakna s Pjergen keresztül, hol az országúton jó darabig szekéren tehetjük az 
útnak kevésbbé érdekes részét, míg végre a nyugatnak kanyaruló (kőpataki) 
országutat elhagyjuk s a Pocsuvadló tó mellett DK-nek a kimagasló hegy felé tar
tunk. Más irány Selmectöl az alsó utczán megindulva libán keresztül, mit úgy is 
tettem, hogy Szenl-Antalról mentem liliánák (1881) somiét, fel az éjszaki lejtőn. Tet
tem déli oldalról is kirándulást Preucsfaluhól (1844), innét a Szitna lankás oldalát 
lehel tanulmányozni, míg az éjszaki és nyugati meredek oldala az, a melylyel az 
előbbi két irányban van alkalmunk megismerkedni.

Szitnára Szélaknán keresztül. — (.Teológiai részletes tanulmányo
zás szempontjából 1877-ben mentem fel először Szélaknán keresztül a Szitnára, 
későbben azt néhányszor ismételvén. Ezen az úton az első feltárás az András-akna 
táján van egy kőfejtésben Mac-Adam burkolásra, hol a kőzet Zöldkővé módosult 
Piroxentrachit (Piroxenandesit). Nevezetes ez azért is, mert míg egyrészt a Tanád 
tetőtől idáig húzódó hullámos lejtőt képez, másrészt abban van bemélyesztve az 
András-akna, minél fogva jobb alkalom lesz arról a TI. József altárna leírásánál 
szólani tüzetesebben. Az utat folytatván csaknem kizárólag a Piroxentrachit típusá
val találkozunk.

Szélaknát elhagyva az avval összeépült Pjergre (Siglisberg) jövünk, a kőzet

«Sytno» ú-szláv lián annyit tesz, mint pokol. Hói ilo Sylno, menj a pokolba, Kmet úr prencsralui 
plébános szerint, ki a kirándulást Prencsfaluból a Szitnára vezetni volt szíves (lSS-t). A «Cerno Bolu, a sötét
ség Istenének temploma volt a Sytno hegyen.

M. T. Ak. III, Osztályának kulim kiadványa. 18SS. 111. IS
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folyvást Piroxentrachit: a falul elhagyva az országút, melleit a Reichaui ló közelé
ben egy kőbányában ütöttem példányi (52| .1881): Piroxentrachit Zöldkő.

A Reichaui ló táján az országidról letérve DK irányban a Pocsuvadló tó felé 
eljutunk a Kovács-völgy (Kovacsova) felső végébe, hóiméi az keleti irányban liliá
nák tart; az voltaképen nem egyéb, mint az lllia-Antali völgy felső vége. A közel 
folyvást Piroxentrachit (lö6.j 1877). de kissé zöldköves állapotban. A völgy mélyé
ből most felmenve azon nyeregre, mely EK-röl a Fiukon Vrcli, DNy-ról a I larllá
bon hegy között van, a kőzet változik. A Fiukon Vrcli oldala erdős, teteje 
kopár és itt példányhoz juthatni: a típus Biotittrachit (öl, 1881), sűrű fekete. 
Ezen kőzet a nyergen túl DNy-nak egyrészt a (iiunanina, másrészt a llartlabou 
hegy felé terjed, ez utóbbinak csúcsát is képezve, míg tövénél ismét Piroxentrachit 
van (654 0.) (50, 1881). Fölebb a Pocsuvadló tó felé vezető úton darabig épebb 
Piroxentrachit (1571 1877) van ; de még tovább a Trachittipus változik.

A Pocsuvadló tó keleti oldala mellett elvezető szekérutat el is hagyhatjuk és 
így rövidebben mehetünk fel a Szituéra: lássuk előbb ezen úton a kőzeteket. 
A Koburg-Kohári herczegí birtok határától nem messze, egy korcsma közelében a 
kőzet (158* 1877) alapanyaga zöld köves, tele sok apró Piri II el, de az elegyrészek 
között jól kivehető a fénylő fekete Biotit és a nagy ép Amphibol; a Földpál is jó 
fénylő és ikerrovátkos. Azt. hogy Biotil-Amíibol-Trachittal van dolgunk, a hely
színén puszta szemmel kivehetjük. Egyszerű nagyító a szennyes zöld, néha. sűrű 
felzites alapanyagban fényes quarcz-szemeket is elárul, tehát hogy Quarcztrachil, 
szintén a helyszínén győződhetünk meg. A lángkisérlet a Plagioklast legtöbb eset
ben Andesinnek, gyérebben Labradoritnak mulatja ki. Ennél fogva a típus, BiotiI- 
Amfibol-Andesin-Quarcztrachit, Zöldkő állapotban.

Tovább a Szitna felé a tíretzmacher-forrásnál " (Petrow Vrch) gyűjtöttem pél
dányt, mely kissé riolitos; a Biotit ep és nagy, az Amphibol többnyire olvadni 
kezdő, vág}’ részben már elpusztult állapotban van, s az így támadt űrökben szin
tén látható a Tridimit, de képződésének igen kezdetleges stádiumában. A Földpál 
ép süveges; ez is Biotit-Amphibol-Andesin-Quarcztrachit (159á 1877). Az alap
anyag ritkás. E tájon már jelentkeznek Piroxentrachit-darabok magasabbról ide 
gurulva.

Még fölebb az utolsó forrásnál valami kísérleti tárna van egy Trachitkonglo- 
merátban hajtva, melynek törmelékei már kétféle típust árulnak el, van Piroxen
trachit és Biotittrachit, amaz ép, emez megtámadott állapotban (160i 1871). 
A Biotittrachit Földpátjai között csak Andesin mutatkozott a lángkisérletbcn, Or-

* Meg van a geológiai térképen «Gretzei-forrás» név alatt; a katonai térképen «Gretzi-forrás». Hőfoka 
4-5° R. volt 1877 július 29.

,
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Iliokias nem, ennélfogva az Biotit-Andesintrachit, melynek darabjai mind jobban 

megtámadod állapolbari vannak, mini a Piroxentrachité.
Ez illán következik azon tisztás, melynek neve Almás ka, s magassága a ten

ger felett ((!rktzmai:hkr szerint) 825 méter. Ebből emelkedik ki a Szitna meredek

csúcsa még csaknem 200 méter magasságra.
Mas ízben a Pocsuvadlói tavai is közelről megnézvén, annak keleti oldalától 

mentem fel a Tatarszka csúcsnak. A ló keleti részén levő szekér-űt bevágódik
4__ G méterre is Trachitkonglomeráfba, melynek hömpölyeit Biotitlrachit képezi.
A tó medenczéje legnagyobbrészt ilyen törmelékbe van bevájódva.

Piroxenl vadától (49, 1881) ütöttem nem messze fölebb, a mint a tótól kelet
nek tartottam, az salakos. A Föklpát a lángban Labradorit-Bylownit módon viselke
dett. Olykor bronzsárga Bioiit látszik benne mint pneexistált ásvány beolvadva. 
A Tatarszka oldala a közép tájon is Piroxentrachit (48^ 1381), a kőzet sűrű, de 
zárvány van benne úgy bronzsárga Biotitból. mint Quarcztrachitból, melyben a 
Quarcz felismerhető. Ezen zárvány a fehérebb szín által is elárulja magát.

A Tatarszka csúcs (948 in.) azonban Jjiotit-Ande$rn-IjCibvado7'itc[uavcz- 
Irackit (47, 1881). A Biot il fényes, az Andiből fényét vesztette, de alakja felismer
hető. A kőzet likacsos érdes, olyan mint a minőnek a bécsi geologok az «echter» 
Traehilot szokták régibb leírásaikban nevezni. Kissé riolitos állapotban van, mert 
belőle töri fel a Szitna csúcsába meredő Piroxentrachit.

A Tatarszka csúcsot kis nyereg választja el a Szitna csúcstól, melyre ezen az 
oldalon fel fa-lépcsőkön mehetünk. Mielőtt azonban a Szitna tetőről írnék, lássuk 
a feljövetelt más oldalakról is.

Szitnára Selmecről Illián keresztül. — A ki gyalog teszi a kirándulást, rövi- 
debb utat választ, mint a szélaknai szekér-út, ha Selmecről az alsó utczán végig menve a sel- 
meci völgy azon pontjánál, hol a stefultói völgy ebbe szakad, ezen utóbbi völgybe kanyarodik be.

A steful tói kohó-épületek táján a steful tói völgy jobb oldalán út vezet fel a kohó
tavak felé, ez az, melyen libára is juthatunk. Ugyan ezen út a geológiai térképen is ki van 
jelölve.

A közét mindjárt kezdetben Biotittrachit Zöldkő (1. 1881 Cseh), de erősen mállott álla
potban. Feltárva van vagy 20 méterre. Nem messzire új feltárás hasonló Zöldkővel (2i 1881); 
inig ettől vagy 50 méternyire a Zöldkő határozottabban felismerhetőleg a tíiotit Andesin- 
Irachit típusához tartozik (3i 1881) s tart a pajtáig az út mellett nyugatra.

A pajta felett vagy 20 méterre egy dombocska emelkedik, melynek kőzete Piroxen
trachit (ái 1881), kis térre szorítkozva, miként a geológiai térképen is látható.

Innét az üt lelvezet egy hátas gerinezhegyre, mely Lipold térképén Tarci Vrch-nek 
van nevezve, és ezen név alatt vannak kőzetek leírva. A geológiai térképen jól ki lehet venni, 
h°£y a gyalog-út ezen gerinczhegy nyergén vezet át, melytől keletre és nyugatra tompa dom
bok emelkednek ki. Maga a gerinez megnevezve nincs, de a nyugatra kiemelkedő domb 
Horné lnky névvel a katonai térképen (1 :25000) mint triangulatio-pont 015 m. magassággal 
van kitüntetve. A Tarci Vrch nyereg kőzete Biotit-Andesin-Labradorittrachit, helyenkint

18*
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igen ép (60i 1881) a gyalog úttól kissé kdeire egy kis kőbányából, kissé riolilos; másutt inkább 
Zöldkő (5i 1881). Ezt azért omolem ki, mert ezen gerinczhegy alkotásában nemcsak a 
Biotittrachit, hanem a Piroxentrachit is részt vesz, mit olyan helyen észlelhetni, hol a közetet 
az általános felső lepel gyanánt szereplő Nyirok nem fedi. A következő példány már csak
ugyan Piroxentrachit (6i 1S81), mely nem messze van szálban a Longin aknától.

Az liba felé lejtő út mellett a Piroxentrachit terület kis mélyedményében bukkanunk 
azon Édesvízi Quarczra (7i 1881) (35i 1881), mely a geológiai térképen a falu közelében 
külön szilinél és monogrammal (s) van kitüntetve. Illia faluban a templom magasabb helyen 
áll (494 m.) s ettől kissé északra esik azon elég nagy terület, melyen ezen Quarcittuskók 
hevernek a Selmecre vezető kétágú út között. Összefüggő létegek nem tárulnak fel. Pkttko 
volt az első, ki ezen Édesvízi Quarczot tanulmányozta és abban a Tubicautis (később Osmon- 
dites) Schemnitzicnsist határozta meg.

Zeiller és Henry* is érdeklődvén ezen lelet iránt, nagy számban gyűjtötték az 
üsmunda Schemnitziensis (Pettko sp.) rhizomáit, körülvéve a kocsányok alsó részétől; meg
határozlak benne Phragmites Ungeri (Slur) szárakat, Fagus IFucalionis (Ing.) l«‘véltöredé- 
kel igen tiszta nervaturával. Kövült fadarabot is többet találtak a dycotiledonokból, melyek 
szerkezete azonban nem eléggé alkalmas tüzetesebb meghatározásra. Végre egv oly törzs 
töredék is feltűnt ág-töredék kíséretében, mi Scquoia Langsdorffi (Brongt. sp.) lehet.

Kövült fadarabokat találni nem nehéz, de egyéb s különösen az üsmunda elég ritka. Én 
szerencsés voltam jó keresés mellett annak rhizomáiból jó példányokat gyűjteni, valamint 
néhány levél- és ágtöredéket, melyek még meghatározásra várnak (252ia 1884).

Illia közelebbi táján megemlítendő a selmeci út kezdetén a templom leié lemenő úton, 
ott hol az utolsó ház (iskola) áll, egy Biotittrachit Konglomerál, melyből Piroxentrachit 
(25li 1884) tör fel. Színe sötétszürke; a kőzet íinoman likacsos, de az elegyrészek s különö
sen az ikerrovátkos Plagioklas jól fénylenek, mi által az épség eléggé ki van fejezve, 
kony csiszolatban a Piroxen is jónak mutatkozik. Szintén megemlítendő még a falutól ENy 
irányban a Kovács völgy felé menve fehéres líiolit (4Gi 1881) Illia és Vozarova közölt, mi 
a térképen is ki van választva. Látható vastagsága közel 15 m. Azt részben Konglomerál és 
Tufa fedi.

•* A vé-

Mielött libáról felmennénk, lássunk előbb egy más utat libára, és onnét ide jőve foly
tatjuk az utat a Szitnára.

Szitnára Szent-Antalból Illián keresztül. — Selmec völgyén le Szent-An- 
talig mehetni szekéren, és onnét hamarább meg könnyebben juthatunk libára mint Selmcc- 
ről, de egyszersmind láthatjuk is a kelet-nyugati irányban útba eső kőzeteket.

Szent-Antalból megindulva liba felé az út jó sokáig szántóföldek között visz, melyek 
talaját Nyirok képezi. A Nyirok nagyon elvan terjedve délnek is, északnak is, az itt igen 
szembe ötlő Linlichi (Kamenistie nevű) begy felé. Ezen hegyet Selmecről nézve kiváló kúp- 
hegvnek szoktuk meg, míg innét nézve látjuk, hogy a Szitna felé gerincze van.

A Nyirokból azonban nem sokára sziklás dombok emelkednek ki, melyek kőzete általá
ban Biotit-Andesin-Labradorittrachit. Az első példány, melyet leütöttem Starie járki dűlőn, 
hol egykor bányászat volt, Biolit-Andcsintrachit (254a 1884) még az antali határban kis

* Méinőire sur les roches éruptives de Scheinnilz. Annales des Mines. Paris 1873.
Ezen példány idomításával elfoglalva a Szilna csúcson a meredek trachiloszlopok Le Lej érői a gl«»- 

riette alatt, egy nagy darab zuhant le. Véletlenül ami lévén fordulva, kezdettől végig figyelemmel kísér
hettem a tüneményt, mely ropogás és porfelleg kíséretében ment végbe, mit hallani és látni innét jól 
lehetet f.

,
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kőbányából van, melyben a puha fehéres kőzetet faragják. Építésre használják. Nem 
állói DK-nek van egy domb, melyet a nép Bralce-nak nevez, ez is Biotit-Andcsiutvcichit 
(255a 1881). A Földpát üveges, de jól meghatározható. A kőzet kissé riolitos.* Quarcit-ér 
húzódik raj la kérésziül és sajátságos k i nézést ad a kőzetnek. A következő példány szintén 
Bioiit-Andesintrachit (32i 1881) valamivel lovább mint lele útjáról liliánák. A Biotit Amfi- 
bol Földpát jó, ez utóbbi üveges és nagy; az alapanyag világos szürke. Itt a patak mindkét 
oldalán ugyanezen típus van. Ez a példány a jobb parti déli tömegből való, de gyűjtöttem a 
balparti éjszaki tömegből is Ihrács léié (2Ő31 1884), melyben a földpát meghatározva Ande- 
sinnek mutatkozott.

Felérve a szekér-ólon azon magaslatra, melyről aztán a faluba ereszkedtünk, Kiolil- 
Konglomerál a kőzet (25üa 188In, melynek Tajtköve oly dús Káliumban, hogy a Káliumföld- 
pátot mint eredeti állapotot feltenni engedi, és így azon 
Irachit típusára van ok visszavezetni.

Most folytassuk az utat libától fel a Nagy-Szilnára.
Illia falu kél hegyvonal között fekszik : egyik attól éjszakra esik s ennek neve a már Sel- 

mecröl ide jövet említett Taréi Vrch (Tarosa hegy), mi egyszersmind az Illia-Antal völgy bal
oldalát képezi. Kőzete kétféle: részben Biotil-Andesin-Labradittrachit, Amíibollal és Quarcz- 
ezal, részben Piroxentrachil. Délről a Plesini hegygerincz képezi a völgy jobb oldalát s llliából 
a Szilna felé menve, utunk ezen visz keresztül, libából ÜK-nek befordulva az erdővéd lakása 
melleit Biotit-AndesinIrachilol (33i 1881) találtam közel normál állapotban, jó Amíibollal. 
Felérve a Plesini hegy gerinezére, látjuk, hogy még egy völgy választ el a Szitnától, a 
«Gisla völgy/*, mely keletnek tartva egyesül az llliai völgygyei s közösen szakadnak be a Szent- 
aula ti IV) völgybe.

A Gista völgy baloldalán érdekes a Ternakou Vrch, ennek déli oldalát Konglome- 
rálos TrachiUufa (3-ii 1881) képezi, mi főleg a patak fenekén tűnik jól ki. de megvan a hegy
oldal egyéb részein is. A Tufából kiszedett Földpálszern a lángkisérletben Andesinnek mutat
kozott csak úgy, mint a szilárd kőzet legtöbb Földpátja. Helyenkint opálos beszűremkezés 
látható s ilyenkor a törmelék szilárdabban áll össze.

Fölebb menve a Szitna előhegyein, de Illia határában, Hracsnuo tájékon kis kőbánya 
van az erdőben, hol a Biotit-Andesiltrachit (36i 1 SS 1 )ta Konglomerátban nagy tuskót ké
pezve lordul elő. Színe itt-olt veres. Mig ennek Földpátja jelleges Andesinként viselkedett, egy 
másiké ugyanazon Konglomerát tömegből (37-2 1881) Labradorénak tűnt ki (oldalvást 2—3). 
Szép benne a Biotit Aluliból, a Földpát és a piros Quarcz. Jelleges trachit érdességgel bír.

Innét az út, mely a térképen is ki van jelölve, felvinne a Kis-Szitnára s ott találkoznék 
a keresztirányú azon úttal, melyen nyugatnak a Nagy-Szilnára mehetnénk. Ide azonban dél
ről is jöhetünk, lássuk előbb a Szitna előhegyeit déli oldalról.

messze

Konglomerátol a Biolit-Orthoklas-

bzitnára Prencsfaluból. — Szent-Antaltól délre Prencsfalu (Prencov, Prinzdorf) 
az első hely, melyből Szitnára a déli oldalról a kirándulásra vállalkozni alkalmas. A távolság 
Prencslaluról tel a Szitnára körülbelül akkora, mint Selmecről, de út nincs és így csak a tisz
tarák keltő telhasználasa mellett juthatni fel a Kis-Szitna déli lejtőjén azon majorhoz, melytől 
az tón a Szenl-Antalból felvezető szekérútra jutunk és azon a Nagy-Szitnára kényelmesen 
mehetünk.

Prencsíaluból nyugatra egy mellékvölgybe betérve, melyen a Szénáról szakadó Babin

A geológiai térképen a Hralce név meg van ugyan, de sokkal tovább délre, mint azon kis terület, 
mt >ie ezen nevel a (tr. an.) monogram mű trachitszirtre a nép használja.
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patak l’oly a falu ÉNy dombjait képező Piroxcntraclntoí (236a 1SSV) gyűjtöttem, melyek csak 
itt-ott ütik ki magukat a szántóföldek nyiroktalajából.

Fölebb haladva ismét csak Piroxentrachit (2372 1881) valahol fele magasságban a 
Nagy-Szitna DDK oldalán, hol egy terjedelmes Nyirok-dűlő északi magasabb végén van szál
ban, ott részben Konglomerát fedi, melyben hasonló típus törmelékei vannak.

A kőzet a Szitna déli lejtőjén, a merre utunk vitt, változatlanul Hipersthentraehit egé
szen fel.

Felérve előbb ugyan a Vica Jama sziklát támadtuk meg, de* egészben véve czélszerűbb- 
nek találom felmenni a Nagy-Szitna csúcsára s onnét kezdeni meg az egész Szitna-láncz
leírását.

Nagy-Szitna csúcsa. A Szitna telő környös-körül kiemelkedő mere
dek szirtet képez, melyen csak egyes keskeny részek vezetnek le lankásan. llliáról 
jőve az északi oldal meredek szikláit látjuk, de nagyszerűbb a látvány a nyugati 
oldalról, ha Köpatak-Bagonya télé megyünk az országúton. Meredek a déli oldal is, 
de kisebb s még kisebb részben ilyen a keleti.

Szitna tető egy szabálytalan háromszögű lapos, mely kelet leié hegyesebben 
csúcsosodik ki, hol egyszersmind egy várrom nyoma is van, míg nyugatnak a há
romszög legkurtább oldala esik. Ezen a laposon majorság van épületekkel; az ÉNy 
sarkon, mint a legemelkedetlebb részen, a birtokos Koburg herezeg, kinek a Ko- 
burg-Koháry-Szent-Antali uradalmához tartozik, köböl messzelátót (glorielte) épít
tetett.

A Szitna hegy oldalán nehány tisztás van ugyan, de az környöskörűl túlnyo
mókig erdős, leginkább bükkel, kevés tölgy, fenyő és juharral. '

A Szitna tető magassága a katonai térképen (1 :25000) ION m. Selmee kör
nyékén a legmagasabb hegy, melyről a kilátás gyönyörű, mi nem e magasságnak, 
mint inkább a hegy izolált helyzetének tudandó be. Délről nem látni nálánál ma
gasabb hegyet, s innét a kilátás a legkorlátlanabb. Látni a Naszál hegyet Vácz 
mellett, a dunai trachitcsoport néhány kiváló tagját Börzsöny és Diós-Jenő között, 
a Csóványos, Kámor, Karajsó csúcsokat; keletről a Mátrát, Karancsot; ÉK-ről a 
nála jóval magasabb, de szintén Piroxentrachit hegyet a Polánát (1459 m.) Vég- 
lestől éjszakra Zólyom megyében; éjszakról a Besztercze és Körmöc között húzódó 
Piroxentrachit gerinezhegységet (Blaufuszer Stosz); ÉNy-ról a hatalmas Ptacs-

* A Szitna csúcsot körüljárni nem könnyű, nevezetesen a déli oldalon oly sűrű a cserjés növényzet 
s ezek között a sok rózsa, hogy azon keresztöl hatolni nem mindenütt lehet. Prencslaluhól Kmet Amukás 
plébános, szenvedélyes rózsa-specialista, kisért Tel s kocsinkat, mely olykor a netovábbot kimondotta, nem 
egyszer csak erélyes ruzsa-ollójával volt képes a «hinárból» kivágni. Már L20Ü faj rózsát ismertetett meg ezen 
vidékről, míg eddig Kehner mint legdúsabb vidéket Tirolt ismertette meg 75 fajjal. Hokbás Magyarorszag- 
ban összesen 190 fajt említ monográfiájában. A leggazdagabb rózsavidéknek ennélfogva Európában eddig Sel- 
inec környéke tartható.

A kirándulást (1884. aug. 8.) oly napon tettük, mely az ő figyelmeztetése szerint, a mineralogia 
védőszentjének (.Sanctus Smaragdus) névnapja volt, rnit a Vica Jama szirttuskó-halmaz tövénél delelve, 
megöltünk.

I
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Ilik vonulatot (1287 in.) Bars és Nyílra megyék határán, valamint Nyitránál a 
Zobor gránil-hegyel. A közelebbi tárgyak közül csak Körmöcöt említem meg, 
mit jól látni.

Turnus/. hánya mérnök szerin I kedvező időben jól látni a Dunát; Honig antali plébános Nyitni 
ulczúin némely épüld ablakait is megszámlálja távcsövei 
kínálkozik.

>lv tiszta levegőben, minő Szitnán ritkáns <

Annyit ón is mondhatok, hogy ;ix osztrák-magyar államvasút \onalátol Fi:-ekiij\ái táján FK-ie 
egy kétágú'magas hegy kókellik : ez a l'larsnik-Szilna. A Szitun jól látszik, de csak mint a kisebb csúcs, 
a tóle nyugatra eső hatalmas Pincsinkhöz képest, teliét hihető, hogy viszont azon tetőkről kedvező idő
ben a Duna lükre is kivehető.

A Sziliia csúcs kőzetéi a kiemelkedő szírt É és ÉNy oldalán kezdettem vizs
gálni a nyugatról felvezető lépcsőzd alján. A kőzet (161, 1877) Pimxentraclnt jó 
Földpáttal. Fölebi) menve a fa lépcsőn egy más példány (162, 1877) szintén Piro- 
xenlrachit, de zárványul vannak benne részint kőzetdarabok a Biotittrachitból, 
részint egyes ásványok ezen lipus assoeiátiójából. A tetőn a messze!álétól kissé 
DNy-ra a példányok (1633 1877) között olyan is volt, melynél kivehető, hogy a 
Piroxenlrachitban, mint kőzetzárvány, a Biotit Andesin-Labradorittrachitból néha 
nagyobb darab van. A messzelátó (gloriette) északi oldalán is ütöttem a nagy 
I-bperstbenl tartalmazó Piroxentrachit lávatábláiból olyan példányokat (43o 1881), 
melyekben mint beolvadóit elegyrészt, Biotit-lerriezekel, sőt egész Biotit-oszlopokat 
lehet kivenni, melyek színe sárgás és anyaga változásnak indult. Vannak Biotit- 
Irachit kőzetzárványok is, ezeknél a kipusztult Földpát helyén Tridivdt látszik 
apró kristályokban. A kőzelzárványul beolvasztott Biotittrachit valamivel világo
sabb és ritkás; a Biotit és Amfibol meg vannak támadva, de azért felismerhetők; 
ellenben a Földpál és olykor a Quarcz épen maradnak. A szirt szegélyéről a ven- 
dégház felé ütött példányoknál Tridimi/et találtam azon űrökben, melyek a beol
vasztó és beolvasztod Trachit között képződtek. Ezen űrök falait a Tridimit hol 
színtelen, hol sárgás, hol vasvegyi'üet által külsőleg sötétre festett kristálycsopor
tokban vonja be; az egyének száma nagy, de aprók. A kristályok legtöbbnyire 
egyesen, olykor azonban a jellemző többszörös ikrekben fordulnak elő. A Föld- 
pátok között a nagyok Labradórii s néha Andesin, az aprók között találni Bytow- 
nitot; Quarcz is van elvétve, mire puszta szemmel alig, egyszerű nagyítóval már 
hamarább, de mikroskop alatt vékony csiszolatban biztosan reá jöhetünk. Ez éppen 
úgy, mint a Labradoril, idegen elegyrész, mely az érintkezés határán jutott a 
Piroxentrachitba csak úgy, mint a Kisiblyei Bazaltba az Andiből vagy az Andesin, 
vagy mint a Detunátai Bazaltba a Quarczkristályok kerültek.

Mikvof/rafta. A vékony csiszolaton a Földpáton kívül, melynek nagyja, kicsinye jó, 
még csak a Piroxen ép és megvan úgy nagy, mint núkroskopos egyénekben. Amfibol csak 
nagy van, de ennek is csupán romjai látszanak, melyeknek kristályhatárait éppen úgy, mint

m
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belterületét Magnetit szemek halmaza jelöli. Az Amfibol anyaga legtöbbször végkép elválto
zott, néha azonban egyes részek még tartják magnkat, és itt a barna szín, valamint az elsö- 
tétedés egy nikollal semmi kétséget nem hagynak fenn mivolta fölött. Az elváltozott Amfibol 
olykor láthatólag részben Augittá lett, a nagy Amfibol kristály területén belül kisebb-nagyobb 
Augitkristályok képződtek ki, máskor az Angit-granulátió stádiuma vehető ki.

Egy más ásvány az elpusztult Amfibol határán belül és kívül, de a halár közelében a 
Tridimit. Makroskoposan reá jővén, a mikroskop alatt sem nehéz reá jönni. Tridimif mind
azon viztiszta elegyrész, melynek sokszor kivehetőleg hexagon alakja van, másszor ezen alak 
egy-két szögét mutatja, néha pedig nincs biztos határvonala. Zárványt nem tartalmaz. Nem 
dichroitos; két nikol között a hexagonosak közül némelyek csak elsötétednek, mások kissé 
szint játszanak; a Tridimit csak vékony pikkelyekben van kiválva és ennek mcgfelelőleg 
némely csiszolatban látni ezek keresztmetszetének megfelelő vonalokat, melyek a polár fény
ben a Quarcz igen élénk homogén színeit játszák. Egyes nagyobb területek kivehető körrajz 
nélkül szintén elsötétednek ugyanazon csoportban, ez tán Hialith, minthogy makroskoposan 
hasonló körülmények közt egyéb lelőhelyeken annak a kiválását észleltem.

Távolabb a beolvasztott kőzet-daraboktól, mint egyes beolvasztott elegyrész is találko
zik Quarcz, de gyéren.

Az uralkodó Földpát legtöbbször a Bytownit sorozat módjára viselkedett ügy száraz, 
mint nedves úton a lángkisérletben.

A Szitna tető keleti részén is hasonló a kőzet (44a 1881), az jeles Viroxrnlrachil, ép 
nagyszemű; különösen szép benne a vékony csiszolatban a Hipersthen. Nagy, átlátszó, sár
gászöld. némely példányon a hasadási irányok láthatók s itt az egyenes extinctio jól kivehető; 
valamint másokon a fő metszetek egyikén a kristály rhombos simmetriája. a főtengely végén 
levő egyenes tompítással, mi a selmeci Hipersthenek rendes kombinatiója: a Földpátok 
nagyok, az extinctio szerint Andesin is, Labradorit is van. Ezek között valószínűleg a I3iol.it 
Andesintrachit Tufájából átvett Földpátok is szerepelnek.

A Szitna Piroxentrachitja a csúcsot a maga eredeti lávarétegcsségében képezi, 
melyekből levált szögletes darabok az oldalokon szanaszét hevernek. A lávaréte- 
geken transversál csaknem függélyes váladéksíkok oszlopos idomokat idéznek 
elő, melyeket a Szitna csúcs legszabadabb ÉNy részén impozáns alakulatban szem
lélhetni.

A Szitna Piroxentrachitját itt mint hegyláncz-alkotót is nyomozhatjuk. Ha 
kelet felé nézünk, az út ki van mutatva, és mint fő hegyek a Kis-Szitna, meg az 
ettől DK-re Prencsfalu felé elkanyarodó Pockhausz hegy tűnnek fel. A Szitna tago- 
sultságát érdekesen látni Selmecen a vasúti indulóháztői, honnál a 22. ábrában 
bemutatott profilt vettem fel.

Három megszakadás vehető ki: nyugatról a Nagy-Szil na csúcsától az újon
nan restaurált messzelátótól keletnek tartva az első megszakadási egy fenyves 
erdő közepette egy alacsonyabb csúcs képezi (850 m.), melyen várrom van/ 
E várromnál egy pinczeféle mélyedménybe lehet, menni tán 50 méterre s a fala-

Azt állítják, hogy egykor Balnssa-féle rabló lovagvár volt, melybe az ezüst- és aranyszállítás nem 
egyszer betereltetelt.

í
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zásról meggyőződni. Kivehető még egy rondella is. A kőzet (411 1881) itt is Piro- 
xentrachit, ;i példányi lávaréteg-tuskókból ütöttem le egy tisztáson. A várrom- 
csúcs magassága 850 méter; azt elhagyva kissé meredekebbe válik a lejtő kelet
nek s leérünk egy nyereghorpadásba, melynek Vica Jama. Ez geológiaineve

Nagy Szitna.
K.

Vár rom 
85 0 m.Kis Szitna 

750 tn.
Vica Janin

----

22. Szitna profil a vasúti indulóháztól.

szempontból érdekes azon nagyszerű kőzettuskó-halmaznál fogva, melyet itt talá
lunk. A kőzet (238,.-. 1884) itt is Piroxentrachit, de világosabb színnel mint ren
desen.

Általában különös kőzet ez, olykor annyi Biotitot tartalmaz, hogy a felvétel
nél Biotittrachilnak tartottam; de tüzetesebben foglalkozva az tűnik ki, bőgj' 
Biotittrachit van benne zárványul, a melyen keresztül tört s e zárványok a világo
sabb szín által felismerhetők. Azokban nagyok a Biotitok; mentői nagyobb az 
ilyen zárványok száma, annál több Biotitot látszik a kőzet tartalmazni makrosko- 
posan. Azonban zárványul nem csak kőzetdarabok, hanem egyes ásványok is for
dulnak elő és így néha a Biotit olyan helyen is található, hol közetzárványt nem 
látunk. Ezen lelőhely példányainál valóban még a mikroskopi vizsgálat után is 
haboztam nevet adni, noha annyi feltűnt, hogy csak a Földpát és a Piroxen ép, 
azon kívül Biotit vehető ki, de mindig csak romokban; más helyeken azonban 
elég adatot kaptam arra, hogy olyan Piroxentrachitnak mondjam, melynél rész
ben tipuskeverék mutatkozik, a mennyiben a saját associálióját képező ásványokon 
kívül a Biotittrachit típusából is találni benne pnvexistált ásványt. A Vica Jamától 
délnek menve nem messze van a koburg-szent-antali uradalom egy majorja s ahoz 
közel szekér-úl Szent-Antalra.

A harmadik megszakadás a Kis-Szitna (750 m.). Kőzete a nyugati oldalán 
(40, 1881) jelleges Piroxentrachit. Az ÉNy oldalán (239, 1884) egy példányban 
Gránát is van gyéren és Biotit-zárvány. A Piroxen igen ép, nagyja apraja. Ezen 
kőzet már jobban felbátorított a típus megállapításra, tekintve hogy csak a Piroxen 
ép és ebből van makroskopos és mikroskopos kiképződés; ellenben a Biotit állan-

M. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. 1888. III. 19
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dóan pusztult vonlokban van; A miiből pedig nincs. A Kis-Szilna Piroxenlrachilja 
tehát már kisebb fokban mutálja a tipuskeveredésl, mini a Vica .lama (238it, 1884) 
tuskónak kőzete.

A Kis-Szitna vollaképen kél ágú hegy, a nyugati csúcsa a kisebb. Kőzete 
(240+ 1884) Pivoxentvachil, melyben szintén találkozik (tóinál, valamint pusztult 
Biotit. A keleti csúcs nagyobb, kőzete (241j 1884) egészben olyan, mint az előbbi. 
A Kis-Szitna nyugati csúcsán a kőzetet már a helyszínén l’iroxenlvadulnak mond
hattam, abban már nagyon gyéren fordul elő Biotit: ilyen a keleti csúcs közele is. 
Érdekes tanúságot nyújt a Nagy-SziInáról kelet felé haladva a közel vizsgálása, 
mint a hegytömeg anyagáé: egyes kézi példányok megtekintésével és laboratóriumi 
tanulmányozásával lehetetlen volna a valót kihozni: ellenben ha sok pontját néz
zük a hegytömegnek, kétségtelenül feltűnik, hogy némely ásvány ingadozó rneuy- 
nyiségben és nem honos minőségben lép fel. Ezen vendégszereplés a BioiiIca 
vonatkozik különösen, tehát egyikére a vezér ásványoknak a tradűl-osztályo- 
zásban.

A Kis-Szitna keleti csúcsáról gyönyörű kilátás nyílik kelet felé. minthogy ma
gasabb hegy nem áll előtte.

Egy más alkaloméi a Szilna csúcsot körüljárva s részben azon az úton menve, 
melyet a Koburg uradalom Antalról a Szilna csúcsra vezető szekér-úlnakcsinállaloll 
a meredek sziliek éjszaki tövénél, egy helyen jól lehetett kivenni a kissé riolitosan 
fellazult Biotittrachit Konglomerátol (4ö2 1881), a mint azon a Kis-Szitna csúcsáról 
lefolyva a Piroxentrachit lávája ömlött el. Kiváló pont a viszonyos korra nézve. 
A Biotittrachit már meg volt, mielőtt a Piroxentrachit vulkán létrejött. A Konglo
merátol borító kőzetből kis példányokat tájékozásul különböző pontokról ütöttem 
(39, 1881), azok mind Piroxentrachit ok. Ugyanitt azt is látni, hogy a morzsás 
Konglomerátol a víz helyenkint eltávolítja s a Piroxentrachit. lávarétegei lúlhajlók 
lesznek s ilyen helyzetben időnként önsúlyoknál fogva letörnek. A réteglábla-töre- 
dékek olykor a gyep tetején heverve, az éleken és csúcsokon kopást nem is matatva 
fordulnak elő.

Lejüvet keletnek előbb ugyanazon fehér kőzetet találjuk a Bieli Kamen 
területen, melynek típusa (242, 1884) Biotit Orthoklm-Andeúntrachit, de nagy
részt tajtköves Konglomerát alakban. Jól kivenni benne a fekelés Biolitot, színe 
azonban gyakrabban sárgás barna s általában erős megtámadtatásról tanúskodik. 
Quarcz is kivehető; A mii hol nem biztosan. A Eöldpátok közöli vannak, melyek 
még az alakot megtartották, ezek a lángkísérletben Anclesinnek mutatkoztak; 
ellenben a szürke anyag, valamint a Tajtkö Orthohlas eredetre vall. Ezen közel 
mindenben megegyez azon fehér Tajtkő-Konglomeráttal (250, 1884) Illia táján, 
mely ott csak csekély kiterjedésben fordul elő.

-
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A B;je)i Kunién mint egy összekötő nyereg szerepel a Kis-Szitna, meg a tőle 

l)K-nek elkanyarodó magasai)!) hegy között, melynek 
gassága 04!) m. Ezen közel aztán lemegy DK irányban az országúiig a Szent-Anlal 
völgy déli részt')be Prencsfalu leié. A tetején a kőzet (24d:i 1884) éppen úgy Piro- 
xenLraeliit, mint az alján, a hol az országúton a völgy .jobb oldalán kitünően van 

lél lárva.

neve Pockhansz és ma-

A Poekhaiisz hegy PiroxenLrachifja nevezetes azért, mert azon feltűnő nagy 
Piroxenböl. melyei első lekinlelre makroskoposan gyakran Amfibolnak voltam 
bajlandó tartani, a mikroskop alatt pedig semmi Andiből sem mutatkozott, hanem 
Piroxen feltűnő élénk diehroizmussal, egy példányt kiszabadítottam s aztdr. Sohmidt 

mint izolált kristályt a kellő optikai orientátióval tanulmányozta azon ered-SÁNDOH
ménynyel. hogy az I li/jcrsl/irn. Átnézvén az egész Szil na vonulat kőzeteit, minden 
példányban kimutatható a IJipersIhen sokszor határozottan, néhakétesen. AHiper- 
stlien azonban nincs mindig egymaga, hanem vele együtt Angit is fordul elő.
Innét az általánosabb név a Piroxentrachil, részletesebben azonban, hozzá véve a
kőzet andesiles kiképződését az eredeti geológiai értelemben, a Szitna kőzetét 
Ilipi’rsthcii-Andesitiial- is lehel mondani.

A Szitna Piroxenlrachiljának geológiai nevezetessége még az is, hogy Biotit- 
Dabradoriltracbiton tör keresztül, mely a Szitna éjszaki oldalán nagy tömegben 
húzódik el a meredek csúcs töve hosszában egyrészt, de másrészt a Piroxeutra- 
chilban abból zárványok fordulnak elő kisebb-nagyobb darabokban, sőt. egyes ásvá
nyaiban, melyek az öregebb trachittipust jellemzik, a melyek között legköny- 
nyebben a Biotil tűnik fel, de ;i Quarcz is felismerhető különösen vékony csi
szolat lián.

A Szitna tetőről lefelé a keleti oldalon a Schoszhtal-féle tisztásnak tartva, ezen
több tüsköt találni, melyek mint lávalábla-löredékek, elég jól megtartott élekkel és 
csúcsokkal hevernek, és a lávaréteges szerkezetet tanulságosan mutatják. A kőzet. 
Viroxentrachit (42... 1881), mindenben megegyező a Szitna tető kőzetével. Lejebb 
nem messzire találni már kiálló tuskókat Biolittrachitból is, mi áltatában kissé 
riolilos, Andibolja elpusztult s romjának táján sárgás Tridiviit van kiválva 
(lf)4:i 1887); a Quarcz benne fényes, de repedezett. Tovább szintén kissé riolitos 
zöldes-lehér nagyszemü Biolittrachit van. melyben az Amíibol épen maradt, Tri- 
dimit nincs, hanem Quarcz, mely itt is erősen fénylő és repedezett. A Földpát üve
ges, eléggé ténylő, az ikerrovátkosság jól kivehető. Lángkísérletben a Labradorit 
viselkedés volt az uralkodó. A Földpálok is oly repedezettek, mint a Quarcz, úgy 
hogy az ujjak között gyakran szél morzsolhatok.

Illia falu felett az éjszaki oldalon folyvást BioLit-Amtibol-Quareztrachit 
de a Szitna vagy közép magasságában réteges Trachittufa is fordul elő (tttöi 1877)

van,

19-:
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jó Földpáttal és Quavczczal, mit máv a vízvezeték felett vettem észre és a térképen 
is kitüntettem. Az itt-ott kiálló s szálban levő kőzet közölt olyan Biotit-Amíibol- 
Quarcztrachitot találtam, mely a normál állapothoz elég közel áll, a Földpátja 
ennek is hol Andesin, hol Labradorit (10Gi 1877), az alapanyag süni vörheny 
fekete. Lejebb érve az éjszaki oldalon Vozarova fogadó közelében a Biotittrachil 
zöldköves, hol zöldebb, hol barnább árnyalatban, de a típus nem változik. A Bio- 
titon kívül az Andiből is igen fénylik, a Földpál és Quarez jól kiválnak a fénytelen, 
csaknem földes alapanyagból (167, 1877). Tovább haladva a Szil na ENy tövében, 
az ú. n. szitnai remanentiális mezőn ütöttem le egy szép Biolittracliitot. Az egyes 
elegyrészek között kiváló nagyságú a fekete fényes Biolit és az Andiből, melyből 
már rozsdaveres romok is láthatók a nagyobi.)számú ép példányok között. A Quarez 
borsónyi, sőt nagyobb szemeket képez, a Földpál nagy s gyakran ikerrovátkos. 
Lángkisérletileg van Labradorit és Andesin. A mikroskop ezen diagnózist mégany- 
nyiban egészíti ki, hogy az alapanyagban Cldorit képződést mutat ki. valamint a 
kevés Magnetit között igen ritkán olyat, melynek egy része Pirit. (11>9_. 1877).

Itt körülbelül vége van a Biotit-Amfibol-Andesin-Labradorit-Quarcztrachitnak, 
mert leérve a völgybe és Vozarovától bemenve Szitna-Stefid tó faluba, sok nagy 
tuskóban hevert a Piroxentrachit a maga teljes épségében, és így egészen normál 
állapotban; ellenben keletnek tart és itt hivatkozom legelőbb is a Lintichi csúcs
hegy (608 m.) Biotittrachitjára, hol kőbánya van s hóimét példányok sok gyűjte
ménybe mentek szét, ez jó képviselője azon öregebb trachittipusnak, melyen a 
Szitna Piroxentrachitja keresztül tört. B. Andrian ezen tájról a Taréi Vrch Biotit- 
trachitjáról is emlékezik, a melyről chemiai elemzés is van. Erre nézve már meg
jegyeztem, hogy az Illia és Szilna-Stefultó között fekvő fensik, a melyre Lipoi.d 
térképén a Taréi Vrch név vonatkozik, kétféle Trachitból áll, Biotit-Labradorit- 
trachitból és Piroxentrachitból, mely itt is töbszörösen feltör a Bio ti t tiaeh i t ból. 
A bécsi geologok Tarci Vrch Trachitja a Biotit-Andesin-Labradorittrachit.

Selmec környékének egy ily kiváló hegyével a legtöbb geolog foglalkozott, lássuk azok 
véleményét annak kőzete felől chronologiai rendben.

Bkudant (1818) a Szitna kőzetéről így nyilatkozik.1 «Le Tracbyte qui le compose est 
aussi fórt difi'érent de célúi qu’on trouve dans les montagnes adjacentes; il est á pátc noiret 
pyroxénique, tandis c|ue les autres appartiennent á des variétés micacés et ampbiboliques á 
páte claire, rougátre ou blanchátre.»

Pettko (1853) annyit mond: «DerBerg Szituya bestehtausporphyrartigemTrachyU,2 
mi alatt ő, Beudant nyomán, olyan szürke felzites alapanyagú Trachitot ért, melyből Földpál 
és Augit van kiválva, de a melyben sem Biotit, sem Amfibol nincs.8 Azt azonban, hogy 
viszonyban van a Biotit-Quarcztracbiltal, nem említi.

es-

' Voyage m. et géol. 1. p. 374.
2 Geol. Karié dér Gegend von Scliewnitz 1853 
= Geognostische Skizze dér Gegend von Kremnitz. 1847. p. 7.
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B. Andhian (1866)* Andesintrachitnak mondja s így nyilatkozik: «Das Gestein de.s 
Siltnaberges bildet eine beli- oder dunkclgrüne Grundmasse, welche aus einem innigen Ge- 

Eeldspath und Hornblende bestehl, darin ausgcschieden sírid mcist hellglanzende 
seharfbegrenzle Krystalle von Oligoklas und in geringerer Mcnge Krystalle von Hornblende. 
l)as Gestein zeigl überall sehr vollkommen platt ige Struktur und ist mcist stark venvitteil. 
Es ist kein Zweifel, dass es mii den Varietáten dér (Hornblende) Andesite in allén Stíleken 
zusammeníalll.» Ennélfogva b. Andrian térképén a Szitna egész környéke csak egyszeiűen 
Andesitlrachilnak van festve. Említi később, hogy áttörést keresett, de nem talalt egész <*Kő-

nicnge von

patak» felé.
nagy részletességgel foglalkoznak a Szitna kőzetével, mégZeiller & Henry (Is/ ) 

mikrograíiai tanulmányozás tárgyává is tevén, azt Piroxen-Andesitnek mondják, melyben 
hébe-hóba Biolit és Tridimit látható.

«Au sud derriére le viliágé d’ Iliin nous voyonsse dresser une masse puissante, entiére- 
ment couverte de belles 1‘oréIs de sapins el couronnée pár une ligne d’aiguilles et d’ escar- 
pements de 1’ aspect le plus pittoresque: c’ est le Szitna, la pilis hanté montagne des envi- 
rons de Schcmnitz; l’asccnsion en est fórt intéressante, et l’on jouit de són sonimet d’un

VT *

panorama magmfique.
Les trachytes que nous avons observés au Szitna appartiennent au groupe des andési- 

tes piroxéniqut'S.
Mikroijvafta* La roche qui constilue le sommet de la montagne est formée d’une 

páte grise, foncée, demi-cristalline composée principalement de íeldspath vitreux d’un blanc 
mai, varian! comme grosseur entre 2 et 0 millimétres; la plupart présentent une cassure 
lóul á fait irréguliére; cependant on trouve sur quelques-uns d’entre eux des facettes de 
clivage uettement striées. Ge feldspatli s’altaque assez íácilement pár Pacidé chlorhydrique, 
et des essais comparatifs que nous avons faits avec de l’oligoclase el du labrador nous ont 
montré que c’est au labrador qu’il fant le rapporter.

On voil en outre beaucoup de eristaux noirs, prismatiques, les uns excessiveinent 
petits, á faces trés-nettes, d’autres atteignant une longueur de 8 á 0 millimétres et une largeur 
de 5 millimétres, mais couverts d’un enduit jaunálre. Tantöt ils montrent leurs faces natu- 
relles á demi dégagées. lantot ils sont brisés et leur cassure est d’un noir térné. Tous ces 
eristaux ont les angles du pyroxéne et quelques-uns sont assez netspour qu’on puisse recon- 
nailre les faces M, gl, hl et el.

Enfin l’on distingue quelques rares paillettes de mica bronzé. La páte de la roche offre, 
surtout autóul* des gros eristaux d’augite, une quantitc de petites cavités irréguliéres, tapis- 
sées d’un enduit jaune paille: on 
lamelles hexagonales excessiveinent minces, les unes transparentes, les autres d’un blanc un 
peu mát, qui paraissent légérement altérées.»

y apercoit presque toujours de la tridymite en petites

.li’Dü (1S7G) szerint a Szitna kőzete Dacit vagyis Quarcz-Andesit. «The dacitesor quartz- 
andesites are nőt ol lrequent occurrence in the Schernnitz district, bút are seen at a few 
points, as the Hodrusch Thal near Schernnitz, the Kopanitzer Thal near Dilin (?), and the 
Berg Szitna near Sz.-Antal.« Ellenkezőleg egy pillantás a geológiai térképre mutatja, hogy a 
Daeitok igen erősen vannak kiképződ ve. c296. 11 Ouarterly .1. of the Geol. Society fór August 
1876. London. On the ancient Volcano of the District of Schernnitz.)

:-= •lahrhuch dér k. k. geol. Reiclisanstult. Bánd XVI. p. 37!).
Mómoires sur les roclies éruplives et des filons métalliféres du district de Schernnitz. Paris.1873. p. 253.
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G. v. R.vni (1877) szerint a Szitna eein ausgezeiclinetcr Andesilberg, (lessen Clipl'ol in 
dér Luftlinie 63-tO ni. vöm altén Schlosz in Seliemnilz entt'ernl isi . . . Derselbe gleieht von
dér W. Seite einer natnrliehen Feslung, indein das Giptélpluteau iu verlicalen, sünienl'Cirinitr 
gesla 1 leteli Felsen (ca. 50 m. lioeh) abstürzt. Ergloiclil von dieser Seile dón basallisclien 
Tafelbergen des Platlensees, namentlieb deni Szí.-György und Hadaeson. Aul' Trappén 
ersteigt mán diesen Absturz. Alit den Basallsfuden des Hadaeson llieilen die Andesilsaulen 
des Szitna den Au Illan aus horizontalen Plallen.o > 1(>. I. Sitzuugsbericlde des Niederrli. Ge- 
sellschaft. 3. Dec. 1877.)

llrssAK (1880) a Szitna kőzetét Augil-Andesituek. tartja. «lch babé solcbe Gesteine, bei 
welchen viel Angit in dér Grundmasse und wenig Uornblende und Gliimner in grösseren 
Einsprenglingen vorhanden sind. wie z. P>. die Gesteine des Szitna zu den Augit-Andesiten 
geslellt.o (Beitráge zurKenlniss d. En. Gest. d. Bng. v. Schemnilz. Pag. -201.>

Ezen véleményekből kivehető, hogy Judo kivételével, ki azonban a Szituéval 
külön nem is foglalkozik, hanem annak kőzetét csak példaként említi, a többi azt 
nem Biotittrachitnak tartja. Andkian a nagy Iliperstbent még Amlibolnak nézte, 
de Beüdant, Pettko, Zeiller és Henry, Katii. Hassak. mind l'iroxenlrachilnak 
mondja, minek én is tartom.

Beudant azonkívül még egymaga kiemeli, hogy a Szitna Tracbilja a környező 
Biolit-Amfiboltraehit összetételétől eltér.

Én zárványt találván a tetőn a Bioiit-tracliitbői s e zárványt megegyezőnek 
ismervén fel a körülvevő s a Szitna oldalát azon. vagy SOI) méternyi magaslatot 
képező előhegyek Trachitjával. határozottan áttörésnek mondom ki azon tapaszta
latomnál fogva is, hogy úgy Selmecen, mint minden más Trachilkörnyékben, a 
hol Biotittrachit Piroxentrachittal érintkezik, ezt iiatalabbnak, tehát ál töröllek 
t udom. A mikroskopi tanulmányozás is olyatén elváltozását, mulatja a Biot itt rachit- 
nak, mely azt mint passiv viselkedöt tünteti fel a bázisosabb fiatalabb kőzetben. 
Az érintkezés határában támadott azon szennyeszöld folt az elpusztult Amfibolok 
körül, a hol esetenkínt a Triclhuit vau ki képződve. Kissé távolabb az érintkezés
től csak egyszerűen riolitos a Biotil-Quarcztrachil, a mennyire a riolitos állapotot a 
Labradoril-Andesintrachit ilyen körülmények közölt felvenni szokta, ez soha nem 
oly magas fokú, mint az Oligoklas- vagy Orthoklas-Tmchitnál.

A felhozott diagnózisokban említve van a tíiotit, a Quarcz, de én Labradori- 
Lot, Amfibolt is találtam, tehát csupa olyan ásványi, mely a Piroxenlrachit típus 
ásványai között helyet nem foglal, ezt a Piroxenlrachit izzó lávája a környezetből 
vette fel. Ilyen ásványok azok. a melyeket vulkáni kőzetekben praiexistált ásvá
nyoknak mondhatunk, minthogy azok a láva megmerevedése előtt már egy régeb
ben létrejött kőzetnek egy régibb trachittipusnak associátiójából kikerült ásványok. 
A Szitna Piroxentrachitjában tehát a (többnyire) bronzsárga Kiolil, a Quarcz, a 
Labradorit meggömbölyödött szemei, az Amfibol leginkább elpusztull kristályai 
praeexistált elegyrészek.

I



151KÉT TRACH1TTIPUS KEVERÉKE.

A Tridimil benne vulkáni ásvány, mely az effusio alatt véghez menő chemiai 
proccssusok eredménye.

A pneexisláll ásványokból hol több van, hol kevesebb, ez attól függ, hogy' az 
érintkezés határához közelebb vagymik-e vagy távolabb; midőn azok felszaporod
nak. akkora Iracbil típusok fogalmának szellemében tipuskeveredésről szólhatunk, 
mert ilyenkor nem csak egyes ásvány, hanem kél különböző típust jellemző asso- 
ciátiót találunk keveredve, nemcsak egyenkint, de egész kőzetdarabokban. Itt csak 
a liegytömegek geológiai s petrografiai tanulmányozása hozhatja tisztába a dolgot, 
úgy hogy a tipuskeveredés megállapítása biztosan csak a hely színén dönt
hető el. A petrograf a laboratóriumában konstatálja az. associátiót, de hogy ez 
egy önálló bonyolódott kőzet-e vagy egyszerűen tipuskeveredés, ezt nem lehet, 
kézi példányokban határozottan eldönteni, ehez. liegytömegek anyagának tanulmá
nyozása kell.

A Szitna bennünket arra tanít, hogy a legfiatalabb trachit-eruptio a Hiper- 
sthen-Andesit vagy általánosabban nevezve Piroxentrachit volt. Feltörése előtt 
azon a helyen Biotit-Aiidesiii Labradorit Ouarcztrachit képezte a felületet, ezen 
a Piroxentrachit kereszt ült orvén, az ásvány-associátiójából felvett praeexistált 
elegyrészeket, sőt helyenkinl tipuskeveredés példáját szolgáltatja, s ilyenkor a két 
trachitlipus közölt, a határi a geológiai térképen sem lehet élesen kitüntetni.

Ilyen érintkezési példa felelte sok van Selmec környékén, azt minden egyes 
esetben nem is tartom szükségesnek leírni, elég leszarról majd a rendszeres leírás
ban általánosabb vonásokban emlékezni meg.



8.

SELMEC VÖLGYE SZENT ANTA L FELE.

Selmec völgyét felső végén a Vereskul déli lejtője zárja be; oldala nyugatról 
a Paradicsom-Tanúd, keletről az Óváros hegy, a melyek lejtőinek legalsó találko
zása Selmec városában az ú. n. felső kői- alakulására szolgáltat alkalmat. Kezdet
ben fenn a völgy igen szűk, alsó felében kitágul, Szent-Antal alatt újból összeszo
rul. Fő iránya Szent-Antalig ÉNy—DK; innét kezdve többé-kevcsebbé délnek tart.

A felső szűk völgy meredek oldalait csupa Hip rsthcn Andesit képezi. A völgy 
nyugati oldalán az Óvár és a kórház körül szálban találtam a felvezető keskeny 
utakon; a keletin az ágostaiak líceuma mögött, úgy szintén az akadémiai (a régi 
bánya törvényszéki) épület udvarán egészen normál állapotban is van (J 7S.» 1877) 
olyanban, melyben azt azelőtt Afanitnak mondották. Főldpátja a lángkisérlet sze
rint a Bytownit sorozatnak felel meg. A bányászati s erdészeti akadémia főépülete 
(az egykori Fritz ház) szintén még Hipersthen-Andesiten áll s itt húzódik azon 
keresztül a «Spitaler telér», melynek táján a Trachit, úgymint ilyenkor rendesen, 
típusos Zöldkővé változott el. Feltart innét a Ilipersthen Andesit (= Piroxentra- 
chit) a Hibalka hegy oldalon keresztül az Óváros hegy azon nyúlványáig, melyen 
a Mihály akna van, a hol egykor ezen telér a «Glanzerberg»-en külmívelésre szol
gáltatott alkalmat.

Az alsó utcza, nagyából a német templom táján kezdődve, kiválókig a leg
régibb típusból a Biotitorthoklas Quarcztrachitból áll, még pedig nagyon megviselt 
állapotban, úgy hogy az itt normál állapotban sehol sincs, hanem annál többféle 
módosulatban. Több ponton határoztam meg. Az akadémiai növénykert és a Kalich 
ház között szálban van azon kis közben, mely a Heintz házhoz vezet s itt nagyobb 
eső után szabadon látható (7Si 1881). Van benne Biotit egész oszlopokban, továbbá 
Amfibol. A Földpátok közül a szürke Orthoklas, a sárga Andesin-Labradorit. Ezen 
Biotittrachit tart felfelé a Hibalka Piroxentrachitjáig s az érintkezés határán domi- 
tos-riolitos; az innét aztán a Rózsa utcza felé követhető, honnét Andrian is felem
líti. (119i 1884) Biotit nem látszik benne az egészen elpusztult, a kőzet, fehér, a 
Földpát azonban kristályos körvonalakban van kiválva s az a lángkisérlet szerint

i
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Káliumföldpát. Újabban az Erdész-akadémia építése alkalmából az altalaj a növény
kert táján feltáratott nagyobb területen s meggyőződtem, hogy a kőzet Biotit- 
Ortholdadrachit (1C2L 1887) mállott állapotban. Nagy tömegben nézve ezen 
kőzetei a szöveti viszonyok után állíthatni, hogy ezen mállott Zöldkő a Sienites 

BiotiL-Ort hoklastracl ii I Zöldköve.
Vizsgáltam ezen kőzetet dr. Tóth házában is, hol építés alkalmával kis mély

ségből került fel. Nagyon mállott, de az associatio vezér-ásványai, valamint a szö
vet dünlőleg felismerhetők. Innét egy keskeny úton a hegylejtőn lemenve az alsó 
utczába, ennek közelében sok helyen kiáll s a felületet néha oly ép példányok képe
zik, melyeken a meghatározás egész biztossággal keresztülvihető (173t 174, 1884); 
a Földpát igen jó, a sötétszürke alapanyagban néhány nagy Biotit van kiválva, de 
mállott állapotban, úgy szintén Amfibol is biztosan kivehető. Ez képezi a szurdok 
fenekét és oldalát. Egyikén ezen példányoknak még azt is merném koczkáztatni, 
azon, a melyet lejebb érve találtam (174,), hogy a Porfiros Biotit Orthoklaslra- 
cliilra vezethető vissza; míg fenn a Hibalka tövénél ellenkezőleg a Sienites Biotit- 
OrthoklasLrachit Zöldköve lehet.

Lééi vé az alsó utczába, csak néhány méterrel kell haladni lefelé s elérünk 
egy kiálló sziklatömeghez, melyen a városi felső major épülete áll (most alsó ven
déglő) a mihályaknai patak jobb oldalán. A Zöldkőszirt látható magassága helyen- 
kint több minikét méter (1751 1884; 65i 1S87). A mállás ugyan nagyfokú, de 
azért találni még annyira ép darabokat, hogy azokon az Orthoklas jelenlétéről 
meggyőződhetünk, valamint arról is, hogy az Andesin a túlnyomó; ellenben 
ugyanazon patak bal oldalán a dohánygyári raktár (a régi sóház) udvarán kőfejtés 
által a Biotit-Orthoklastrachit Zöldkő jól van feltárva (232 1881). A Földpát két- . 
féle: a fehér Andesit s ez uralkodik, az üvegfényű Orthoklas s ez gyérebb. Ezen 
meredek oldal voltaképen a Schindelberg nyugati oldala és ezen egész hegyecske 
hasonló Trachitból áll.

Az alsó vendéglőnél bemenve (a Schindelberg nyugati oldalán) azon kis 
közbe, melyen a növénykert felé lehet jutni, az alsó utcza kőzetének folytatását 
találjuk. Több ponton ütöttem le darabokat (S4.» 1881), a kőzet a Biotit-Orthoklas
trachit lipusra valló Zöldkő, de erősen málló félben. Ez esetben is a Földpát szol
gáltatja a legbiztosabb alapot a meghatározásra. A szövetet tekintve valószínű, 
hogy az a Porfiros Biotit-Orthoklas; a mállás előre haladott foka a biztos eldöntést 
nem teszi lehetővé.

A következő domb a «Katzenhügel» a csúcson mintha inkább Biotit-Ande- 
sintrachit volna s mint ilyen van a térképen kiválasztva, de az anyag oly rósz volt, 
hogy a meghatározást biztosnak nem mondhatom. Annyi áll, hogy ezen domb 
keleti lejtőjén, hol a hajlás a Rafael-tárnai medencze felé kezdődik, egy sírgödörből

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1888. III. áO
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kiásott példányban (124i 1884) Orlhoklast lángkisérlctileg meghatároztam. A kö
zel fehéres, mállóit Riolit; ellenben a nyugati oldalon, hol a Rafael-lárnai völgy 
baloldalát lejebb képezi a gázgyár felé, a Zöldkőben (125, 1884) csak Andcsint 
találtam. A közét azonban az elváltozás oly haladott fokán van, melyen csak annyit 
lehet mondani, hogy Biolittrachittal van dolgunk.

A selmeci fövölgy jobb oldalának egyik nevezetessége kél tárna, melyek közül 
egyik a Glanzenberg altárna (Pachertárna néven is nevezik, mi inkább a telepre 
vonatkozik, Glanzenberg magára a tárnára); másik lejebb a Kalzenhügcl tövénél 
lévő gázgyár felett, szemben a nem rég lebontott alsó kapuval a Szentháromság- 
altárna. A kőzet az egész vonalon a legrégibb tipust képviselő Biolit-Orlhoklastra- 
chit, de az olyannyira mállotl Zöldkő, hogy a meghatározásra alkalmas anyagot 
bajos kapni. Ezen két tárna közé esik a dohánygyár épület, melynek alapja ásása
kor Hrancsár gyűjtött s küldött oly anyagot, melyen látható, hogy a kőzet nagy- 
szemű Biotitqnarcztrachit, melynek Biotitja néha egész oszlopot képez hexagonos 
körvonallal, de fehér steatites anyaggá változott el Lángkisérletben a Kalium- 
földpát biztosan megállapítható.

A Grlanzenberg-altárna képezi azon turisták közönséges útját, kik a 
föld alatti Selmecböl óhajtanak valamit látni. Geológiai szempontból azért tartom 
érdemesnek itt is tenni róla említést, mert a felület kőzettani viszonyait érdekesen 
illustrálja. A Glanzenbergi altárnáról lépcsőn mentünk le a vagy IG méterrel mé
lyebb Szent-Háromság altárnára, hova foly egyszersmind a város itteni teréről a 
víz. Ugyanitt van egy nagy víz-kerék, mely a szállítást eszközli Erzsébet aknán át 
a még mélyebb Ferencz császár és II. József altárnáról. Ezen altárna a Szent-Há
romság altárnától már tetemesebb mélységben van, mint a kél felső egymástól.

A Biotit-Orthoklastrachit mind a három altárnán előfordul dómitos s olykor 
kaolinos módosulatban, mely azonban kivételesen egészen riolilosnak is emlíltetik 
az irodalomban. A Glanzenbergi altárnán ezen Fehérkö nem mindjárt kezdetben 
van, hanem az altárnának vagy középhosszaságában: az altárna szájától 280 mé
terben. Kétféle trachittipus találkozik ott, egyik a fekete Piroxentrachit, másik a 
fehér Biotittrachit. Az érintkezési határ szabálytalan, úgy hogy a domilos Fehérkő 
olykor szögletes darabban csatlakozik a fekete Trachithoz.

A Fehérkő Földpátja helyenkint üveges és a lángkisérlet szerint a nátrium
dús Perthit sorozatba tartozik. Vastagságát a Glanzenbergi altárnán vagy 13 mé
ternek találtuk. Néha egyes szögletes darabok vannak a Piroxentrachittól bebur
kolva. A Piroxentrachit a Glanzenbergi Pdolit feküjéböl részletesebb néven 
Hiperslhen-Andesitnek mondható.

Ugyanezen Fehérkövet, mely helyenkint egészen riolitos küllemet vesz fel, 
megtalálni alsóbb szintekben is, és így megemlítem azt, a mint a Ferencz csá-

,
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szár a I lámán lordul elő. ILI. annak helyi neve <• Klolild-ér» (Clotild-KIufi). Vas
tagsága vagy 16 méter. Feküje, fedője Hipersthen-Andesit, de úgy, hogy az érint
kezési határon mind a két tipus el van mállva. A kétféle kőzet között a halárlapok 

párhuzamosak. Az elváltozás foka és haladása egyenletes, mert míg helyenkint 
a Fehérkő egész vastagságában meg van lágyulva, mit a csapásában hajtott növe
lőiben látni, s ugyan itt Kalcit-ér is húzódik keresztül, addig másutt tetemes darabok 
maradtak épen a középtájon, melyek petrografiai tanulmányra jó alapot nyújtanak.

Egészben véve a Fehérkő ezen három altárnában is úgy mutatkozik, mint 
röfög, vagy elszakadt táblazárvány a fiatalabb Trachitban; az bele jött már, miután 
az eredeti helyén Riolittá változott át s ezen állapot hol fentartotta magát máig, 
hol elváltozott kaolinosodás következtében. A közettábla esetenkint egy tömegben 
maradt, vagy meghasadt, kél ágra oszlott, melyeknél kiékülés is ismeretes. Azon
ban nem szorítkozik ezen Riolit csupán a Glanzenberg, Szentháromság és a 
Fcrencz császár altárna szintjére, ismeretes mélyebben a II. József altárnán hasonló 
körülmények között s részletesebben majd ott fogok róla szólani.

Biotittrachit törmelék, borítva fiatalabb lávától. — Az alsó 
utczán néhány fontos feltárás van, mely alapul szolgál a régibb Biotittrachit tör
melékének geológiai méltalására, főleg a trachiterupliók idő szerinti sorrendjének 
érdekében.

nem

Egyike ezen helyeknek a dohánygyár táján van azon kis völgy sarkán, mely 
a Zsigmond aknához vezet. A 24. ábra előtünteti a helyrajzi viszonyokat ÉD irány
ban az alsó ulcza hosszában.

Ha a dohánygyár épületének d) éj szaki részé
nél bekanyarodunk a Zsigmondakna völgyébe e j, 
ezen völgy baloldalán a sarkon b) az alsó ulcza 
felé Zöldkőtrachit-Konglomerátot találunk mint

D E

I J
1 1fékül, egy sötétebb színű Trachitra nézve, mely 

azt lávarétegekben fedü gyanánt borítja.
A 25. ábra keresztirányban (xx vonal a 24. 

ábránál) mutatja be a viszonyokat az alsó utcza 
a) szintjétől kezdve a selmeci szűk völgy jobb

!
!

24. Az alsó utcza a dohánygyár és a 
zsigmondaknai völgy sarkán.

, ^ n Alsó utcza. b Riolit Orlhoklastrachit Kon-
(iNy) ÓS hal (K) oldalára lléZV6. Itt a Biotit-Ol*- gloinerát. c Zsigmondaknai völgy, d Dohány-

thoklastrachit Konglomerátja b) különösen az 
utcza jobb oldalán foglal el bennünket, minthogy 
a két trachitlipus között a települési viszony itt szabadon szemlélhető és így kul
csát szolgáltatja annak, mit a földalatti műveletekben szőkébb területen feltárva 
több esetben alkalmunk lesz megemlíteni.

A selmeci völgy bal oldala c tájt, miként már fönebb is említve volt

gyár. ,r.c A 25. ábra szelvényének iránya.

csupa
20*
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Biotit-Orthoklastrachit Zöldkő c'f azon a meredek lejlön, melyen itt. a házak 

közöli egy szűk út felvezet. A jobb oldal alul ugyanezen tipus, de lürmelékben b), 
míg ezt szilárd trachittáblák d) fedik oly módon, mintha az Újvár kúpjáról mini 
szétterült lávarétegek irányulnának ide.

25. A Biotit Orthoklastrachit Konglomerátjának szelvénye az alsó utczán. 
a Alsó utcza. b Biotil Orlhoklastrachit Konglomerát. c Biotit Orthoklastrachit Zöldkő, d Biotit Labradoriltrachit lávája.

A trachitlörmelék között b) olyan is van, melynek hossza egy métert meg
halad. A mállás ugyan nagy, sok darab egészen darává esett szét (177,. 1884), de 
lehetett Földpátot találni, mely a lángkisérletben Orlhoklasnak, máskor Andesin- 
nek vált be, úgy hogy a trachittipus iránt kétség nincs, az a legrégibb Trachitnak 
felel meg. Ezen Konglomerát a házak között lehúzódik egész az alsó ulczáig; lát
ható legnagyobb vastagsága tán 4 méter. Rétegesség nem mutatkozik.

A Konglomerát felett elömlő trachitláva d) mállott Zöldkő (178, 1884), de 
valamivel fölebb a Hóhér-utcza sarkán (az Újvár-hegy oldalán) találtam elég ép 
példányt, melynek meghatározása alapján a tipus Biotit Andesin-Labradorit Tra- 
chit. A Biotit olykor jó nagy, valamint az Amfibol is (176., 1884).*

Hogy a legrégibb típusnak, a Biotit-Orthoklastrachitnak Konglomerátja van, 
arról nem igen messze ezen helytől keletnek, úgy mint a i25. ábrában kissé jelezve 
is van, nyerhetünk tudomást. A vasúti bevágást követve az indulóházló], a mint 
Ribnik fensíkjára érünk, a bevágás éjszaki oldalán nem nehéz reá jönni, hogy a 
kompakt Biotit-Orthoklastrachit (Zöldkő) fölött Konglomerát terül el, melynek 
törmelékei nagyrészt Biotit-Orlhoklas — de kisrészt tán Biotit-Andesintrachitból 
állanak. Ezen helyet Pettko már ismerte és kiemelte, mint Zöldkölrachit Konglo- 
merátot, azon akkori nézet ellenében, melyet Richthofen után a bécsi geologok is

* A Zsigmond-aknai völgynek kezdetén úgy a jobb, mini a bal oldalon valami fekete színű trachitos 
kőzet látszik a talpon (179., 1884*), a bal oldalon nevezetesen oly helyzetben, mintha a Konglomerát alul 
törne fel. Mállása ugyan tetemes, de egész külleme Piroxenlrachitra vall, s ekkor szépen mutatkoznék a 
felületen is, hogy a legrégibb tipus Konglomerátja alatt feltör a Piroxentrachit, a fékül képezvén, fölötte 
pe lig a Biotit Labradorit-Andesitlrachit láva terül s annak fedője gyanánt szerepel. A Földpát megközelí
tőleg Bytownit; veres Quarcz mint infillrátio sok van benne. Az elegyrészek általábanigen el vannak mosódva,

i
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vallottak, hogy t. i. a Zöldkő nem képez Konglomerátot.* A hegyoldal le az alsó 
ulczáig, folyvást Biotit-Orlhoklastrachit, de Zöldkő állapotban. Azt legkönnyebben 
megkapni a lövölgy baloldalán a Schindelberg Ny részén, hol egy elhagyott 
kőbánya van s annak meredek magas szirtíala világosan mutatja, hogy az egész 

hegy abból áll.
Ezen durvább törmeléket Selmec völgyében finomabb törmelék borítja, s 

ebben itt-otl szénréteg vagy annak törmeléke találkozik. Hogy ezen barnaszénréteg 
csakugyan előfordul, azt a völgy több pontján lehet észlelni. Újabban (18/J) az 
anLali kohónál a G—10 m. magas hegyoldalt leásván, a Nyirok és Trachitkon- 
glomerát réteg alatt (2 m. vastag) vulkáni Tufában szép fényes kőszenet talál
tak töredezett erekben, mi a Ferenc/, József-akna körül feltártnak megszakadott 
folytatása lehet. A rétegek nem szintesek; a dőlés 32—40° nyugati; 
pás ÉK. Ez azt jelenti, hogy ezen szedimentek régibbek, mert az utolsó eruptio 
által előidézett zavargások már készen találták s a szintes helyzetből kimozdítot
ták. A széndarabok között akad ott fekete, erősen fénylő, csaknem az Anthracitra 
emlékeztető törmelék is. Feküje szilárd Biotittrachit.

A későbbi eruptio a Piroxentrachit eruptiója, melynek tehát módjában volt 
az akkori felületet képezett Biotittrachit törmelékkel sokfélekép érintkezni: a réte
geket emelni, megszakítani, azokat a lávaárral borítani és végre azokból nagy és 
kis kőzet — sőt egyes ás vány zárvány okát is felvenni.

a csa-

Szentháromság-hegy és benne az altárna. — Az alsó utczán 
lejebb, szemközt a gázgyárral van a völgy jobb oldalán a Szentháromság hegyben 
a pacherlárnai mezőbe tartozó Szentháromság-allárna, a Zsigmond-aknára vezető 
völgytől délnek csekély távolságban, a szentantali kapunál, hol az élénk bányá
szati sürgés-forgás mutatja, hogy nagyban használják szállításra.

Érdekes illustrátiot találunk itt a régibb Trachittufák viszonyára nézve a fiata
labb Trachitlá vakhoz egészen más körülmények között, mint a dohánygyár és a Zsig- 
mond-aknai völgy táján imént leírva volt; de bővebb tájékozás végett indokoltnak 
tartom, hogy azon vidéknek, melynek petrograliai anyagát és tektonikáját az altár- 
nában lathatjuk, a felületével is foglalkozzunk : ezek nevezetesen a Szentháromság 
hegy (lrojica Vrch) (695 m.) és az annak DK nyúlványát képező alacsonyabb 
«Kornberg» (631 m).

A Szentháromság-hegy tövében a Zsigmond-aknai völgy kezdetén a jobb olda
lon a Gecsányi ház udvarában a kőzet Biotit-Labradoritlrachit Zöldkő (89i 1881), 
melynek Földpátja ép, sokszor üveges és ikerrovátkos; a lángban jelleges Labra-

Ilyen Konglomerátot lejebb az alsó utcza mentén a vágóhidnúl egy kútban is találtak ott, 
a szekér-ut Ribnik felé fordul.

a ho(

■
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dóriiként viselkedett. A Biotit elvesztette ugyan lényét, úgy mini a többi fekete 
ásvány is, de a hexagon leveleket ilyennek felismerni biztosan lehet.

Fölebb a Szentháromság-hegynek vagy fele magasságában a kőzet szintén 

Biotit-Labradorittrachit (90, 1SS1) mint ép Zöldkő, melynek Föklpálja szintúgy 
jelleges Labradorit viselkedést mutatott. Biotit elég sok, de lényét vesztette, vala
mint a fekete bisilikátok is.

Hasonló magasságban, de a selmeci fővölgyben ugyanezen típus 
(100i 1881) mint Zöldkő kiképződve. A Földpát Labradorit-Andesin úgy a láng
ban, mint megközelítőleg az extinctio foka szerint. Biotit elég sok és nagy, az apró 
fekete ásványok el vannak pusztulva, azokat közelebb meghatározni nem sikerült. 
Az alapanyag apró szemű abból a Földpát és Biotit válnak ki nagyobb alakban. 
Quarcz apró és gyér. Utólagos képződésit ásványokból az Epidot tűnik ki nagyobb 
zöldes sárga anisotrop foltokban, legtöbbször mint a Calciumnatriumföldpát álvál
tozási terménye.

A hegy fele magasságán túl a kőzet épebb (911 1881) szürkés fekete, és job
ban hasonlít a Piroxenandesithez, mint a Biotittrachitlioz. A nagyobb Földpát itt 
is Labradorit viselkedésű; Biotitot felismerni, de az itt már inkább elárulja a veu- 
dégszerepet, a fekete Piroxen az eredeti elegyrész, amazprteexistált ásvány. A kőzet 
a Szentháromság-hegyen a típus-keveredés oly példáját szolgáltatja, hogy valóban 
némely példánynál habozni lehet: Piroxentrachitnak tartsuk-e Biotittal, mint 
prreexistált ásványnyal, melyet felvett Biolittrachitból, a midőn rajta keresztül 
tört, vagy pedig igen bázisos Biotit-Labradorittrachitnak, mely nagyban az átme
netet eszközli a Piroxentrachitba.

A geológiai térképen Biotit Andesin-Labradorittrachilnak festettem ugyan, 
mert Biotitot sokat tartalmaz és így első tekintetre, mindenki jobban eligazodik, ha 
Biotittrachitnak van kitüntetve; de alaposabban vizsgálva s ezen vizsgálatot a hegy 
egész tömegére kiterjesztve, Piroxentrachit az, melyben a Biotit praeexistált 
ásvány, tehát típus keveredés példáját bírjuk benne. A mikroskoppal még kevés 
Quarczot is lehet a prajexistált ásványok között felfedezni.

A Zsigmond-akna felé a Szentháromság-hegyen a kőzet még épebb Piroxen
trachit (92i 1881), de Biotit felismerhető benne makroskoposan és mikroskopo- 
san. Néha még elég ép arra, hogy a jellemző fény elnyel elést mutassa egy nikollal; 
olykor azon zöldes Chlorittá változott át, mely gyengén dichroitos. A fekete bisili
kátok szintén chloritosodásnak indultak, vagy máskép pusztultak el, csupán fekete, 
nem átlátszó szegély és a befoglalt területén elhintve levő fekete pontok emlékez
tetnek az egykori ásványra. A nagy Biotitok körül rnikroíluidál torlódás mutatko
zik. A Földpát ép, ikerrovátkos, nagy; úgy a lángkisérletben, mint a mikroskoppal 
legtöbbször Labradoritot találunk. Quarcz is találkozik, az gyér és apró.

van

i
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A Szentháromság-hegy északi oldalán legjobb feltárási egy kőbánya nyújt, 
hol a kőzet oly ép Zöldkő, hogy azt első látásra is a Piroxentrachit típusához szá- 
mílhaljuk (284, 1884), (7, 1880), daczára annak, hogy Biotit van benne zár
ványul. Maga a kőzet másutt nem pezseg, mint a rajta keresztül húzódó Kalcit- 
crcken, meg igen ritkán a Biotit körül. A legépebb elegyrész a sok ikerrovátkos 
Földpát. A lőportár körül ütött kőzet (93i 1881) szintén még ép. A Füldpát után 
ebben is a Biotit a legfeltűnőbb elegyrész, de csak romban, mint fénytelen hexa- 

gon levélhalmaz van meg.
A Szentháromság-hegy tetején a fenyvesben nincs jó feltárás, az itt talált 

kőzet-törmelék ((9G, 1881) mállásnak indult Zöldkő, de egészben véve hasonlónak 
tartható az előbbiekkel, t. i. a Piroxentrachit és a Biotit-Labradorittrachit típusának 
oly keveréke, hogy amaz a bezáró ennek az ásványai a bezárt (prceexistált) 
elegyrészek.

Azon a nyergen, mely a Szentháromság-hegy és a Kornberg-hegy között van, 
egy nagyobb területen kifogástalan Piroxentrachit (94! 1881) fordul elő, úgyhogy 
ezt már a térképen is mint ilyet választottam ki. Ebben Biotitot nem láttam, ha 
volna is, az oly gyér, hogy zavart nem okoz; a vékony csiszolaton a Hipersthen 
alakjánál transversál repedéseinél és egyenes extinettójánál fogva felismerhető ott, a 
hol anyaga még ép; legtöbbször már zöldes Chlorittá változott át s ilyen helyen 
ennek a dichroizmusa látható. A nagy ikerrovátkos Földpát legtöbbször Labrado- 
ril az exlinctio után. Hasonló ehez még egy másik példány (95i 1881) az említett 
nyereg déli oldaláról. A Kornberg azon részén, mely a mázsaház táján a Claudius- 
tárna közelében a selmeci fővölgybe kimenő völgyecskének jobb oldalát képezi, a 
kőzet (971 1881) még inkább a tipuskeveredés jellegével bír. A kőzet általában is 
mállásnak indult Zöldkő, melynek zöldes alapanyagából sok fehér Földpát (1—2 
mm átmérővel) és olykor nagy Biotitok (3—4 mm átmérővel) vannak kiválva 
bronz színnel és töredezett hexagonokkal. Hosszú fekete ásványok is látszanak, de 
fénytelenek. A vékony csiszolatban azonban kivenni a Hipersthen alakját, úgy a 
főtengely irányában, mint háránt metszetben a közel négyzetes lapokat tompított 
sarkokkal. Az anyag azonban Chlorittá változott. A Biotitnak zárvány voltát ezen 
példányban felette érdekesen jellemzi az, hogy egy kristály ketté van szakadva a 
sűrű alapanyagban, de a részek közel maradtak, úgy hogy a kiállóság mélyed- 
ményei mind meg vannak. A felső rész nem maradt az alsónak a tengelyében, 
hanem kissé el van hajolva, mi által az elszakadás mechanikai momentuma is 
kifejezve van. Fölebb menve ugyanezen hegyoldalon, a Kornberg keleti nyúlvá
nyán a kőzet (9Si 1881) nem változik. Azon kis völgynek, melyből az előbbi két 
példány van, a bal oldalán a kőzet fekete Piroxentrachitnak néz ki (99i 1881), 
noha benne a Biotit mint zárvány szabad szemmel is felfedezhető. A vékony esi-
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szolaton azonban látni, hogy az alapanyag a Piroxentrachit apró szemű anyaga, 
melybe nagy Biotit és még nagyobb Plagioklasok vannak bezárva. Ezek lángkisér- 
letben legtöbbször Labradoritként viselkednek; az extindio szerint Labradorit és 
Andesin tehető fel.

A Szentháromság altárna a hasonló nevű hegynek ÉK tövében megy 
be. A hegy kőzete az alsó utcza szintjén felette elmállott Zöldkő, de a hegy
oldalon fölebb valamivel épebb, nevezetesen azon az hton, mely a dohánygyár 
fölött van, a hegyoldalon találtam egy olyan Biotittmchit Zöldkövet (283i 1884), 
melynek Földpátja az alapanyagban ugyan el van mállva, de a közelilasadékon 
fennölt Adulár-csoport van. Itt ismét felette becses ismertető jel gyanánt szolgál a 
másodlagos Káliumföldpát, melynek anyaga a közel belsejéből vándorolt ide. 
Fölebb menve, helyenkinl nem nehéz a határvonalat megtalálni a Piroxcnlrachil- 
tal, mely itt az ö lávájával éppen úgy borítja a Biotit Orlhoklastrachilot, minta 
Zsigmond-aknai kis völgy baloldalán láttuk, mi itt azonban világosabb úgy lesz, ha 
az altárnában kutatjuk a geológiai viszonyokat.

A Szentháromság-altárna alacsony hegylejtön menvén be, falazva van tán 
50 méterre. A kőzet, a mint a falazás után hozzá férünk, Bioiit- ()rtholdaMrachit 
Zöldkő (270, 1884), úgy szintén 80 m. (271, 1884) — sőt 160 m. távban is 
(273i 1884). A 200 m. távban változik (273, 1884), az itt Piroxentrachit, mely 
a Biotittrachittufa olyan rétegével érintkezik, a melyben Barnaszén is van, miből 
két kis darab ehhez a kézi példányhoz is tapad. 260 méterben normál Piroxen
trachit (274, 1884), fekete, igen sűrű, apró szemű. Még a 320 méterben is van 
nyoma a Piroxentrachit láva felnyomulásnak (275, 1884); itt palás és nagy 
számban zár magába a Biotitlrachitból meggömbölyödött darabokat, úgy hogy ez 
a két típusnak határkeveréke. A palásság mind inkább feltűnő s a kőzet sediment- 
szerü lesz, úgy hogy a település is meghatározható. Csapás 4\ dülés 15° délnek. 
Vastagság kezdetben 1 m., de itt nem látni az egész vastagságot, mert föllép a 
főtén és lemegy a talpba. 380 méterre benn, durvább szövetű, úgy hogy egyike a 
rétegeknek már tisztán Biotittrachit dara, melyben (276, 1884) azOrLhoklas meg
határozható a lángkisérletben. A vastagság itt is oly nagy, mint a tárna magas
sága. 448 méterben még mindig sediment, tufa és dara váltakozva (277, 1884), 
mely utóbbit Orthoklastrachitnak határoztam meg. 480 méterben úgy látszik, 
csak Trachit van; 520 méterben a Palák újra mutatkoznak, hanem más telepü
léssel: a dülés nyugati. 550 méterben Biotit-Orlhoklastrachit (278, 1884), mely 
a fölén mutatkozó Trachitkonglomerátnak feküjét képezi, mint szilárd kőzet 
szálban.

570 méternél a Szentháromság altáma ketté válik: jobbra megy az Erzsébet 
aknához, balra a Zsigmond-aknához. Ezen a ponton a kőzet (279, 1884) Biotit-

.
.
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Orl 1 iokl«istrachi 1. Zöldkő. A pirosas nagyobb Földpátjai a lángban jó Kálium-reak- 
Liot adnak. A kőzetet Kaiéit járja át. A Zsigmond-akna innét vagy 300 méter. 
Még az Erzsébet-akna felé is bementünk, de mi elölt visszafordultunk, példányt 
ütöttem (281, 1884),

Az imént leírt t racl i i Lsed i mentben fedezte fel vagy 20 év előtt Cseii Lajos 
szép növény-lcnyomatot, melyet Stur akkor Ccívpinvs (jVcuuLis levélnek ismert 

lel. Cseh kíséretében voltam benn, de nüvény-lenyomatot találni most nem sike
rült; akkor is csak kis helyen és vékony rétegben fordult elő, melyet újból meg
találni már csak azért is nehéz, mert azóta sok falazás történt, hol a kőzethez férni

előbbivel megegyező !Hátit- (hthoklastrackit.az is az

azon

lehet. Ezen palák között világos sárgásszürkék is vannak, melyek keménységenem
oly jelentékeny, hogy azt a munkások köszörűkönek használják (2S2j 1884). Ilyenek 
azonban nem gyakoriak; most a munkás-vezetők, kik velünk voltak, nem talál
tak, de kivid a régi anyagból jó példányt mutattak.

Míg itt csak levél-lenyomat volt, másutt ugyanezen Biotittrachit szénpaláiban 
egyes szénrétegek vagy széndarabok fordultak elő, melyeket a bányákban Selmec 
ezen táján annyiszor találtak, s a melyeket mint Zöldkő Anthracit-zárványát a leg
régibb iratokban fölemlítve találjuk.

A Szentháromság altárnában éppen úgy, mint kívül a Zsigmond-aknai völgy
ben a trachilsedimentet borító típus a fiatalabb Piroxentrachit lávája, mely az 
Újvár és a Szentháromság-hegy eruptioi csatornájából folyt alá; ez felLódulása 
alkalmával többször ragadott magával a Biolit Orthoklas-Andesintrachit sediment- 
jéből olyan darabokat, melyekben a Barnaszén megmaradott, és a Piroxentrachit 
zárványát képezheti.

A Szentháromság altárnából kijőve, a selmeci völgy ezen táján még két pon
ton találtam a Piroxentrachitot oly kis feltörésekben, hogy azok a geológiai térké
pen nem is voltak kitiintethetök. Mind a kettő a völgy baloldalán van: egyik a 
dohánygyártól kissé délié a meredek marton üti ki magát (53, 18S7); a másik 
már jobban feltűnik a pachertárnai zúzó mögött a vízvezeték kis fiumeijében 
(54, 1887). A kőzet ép, kinézése normál. A felületen azonban nem foglal 
nak tért.

A vasúti indulóház tája. — Elhagyva a volt Szent-Antali kaput, 
melyből egy rész a meghagyott régi kápolnát képezte, az országút mentén körül
belül a vasúti indulóház táján, következik 3 kis trachit domb, melyek mindegyike 
kis kőbányára szolgáltat alkalmat, melyben türecset fejtenek az országúira, ennél 
fogva jó feltárást nyújtanak, a melyre ezen kőzeteknél valóban nagy szükség van. 
Ezen kőbányák közül keltő a völgy jobb és egy a bal partján van. Selmec alsó 
utczajaban az eddig oly állhatatosan tartó Biotittrachitot ezen három dombban a

M. T. Ak. III. Osztályának kttlön kiadványa. 1SSS. 111. ál
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Piroxentrachit váltja fel, ele bizonyos sajátsággal, mely miatt érdemes azokkal 
behatóbban foglalkozni.

Az első domb szemközt a vasúti indulóházzal, a völgy jobb oldalán a bánya- 
mázsaház mögött van, az a Szent háromság-hegy idáig érő nyúlványának tartható.

A küllem szerint a kőzet. Andesit (ISI.. 1884; Ö> 1880). Normál állapotában 
csaknem fekete, nagy szemű, szívós, aprón kagylós. Ilyenkor a Földpát a vékony 
csiszolatban víztisztának tűnik ki s okozza, hogy a kőzet színe egyöntetű fekete; 
kis fokú mállás által a Földpát fehér lesz, s a fekete alapanyagból csupa fehér fol
tok látszanak ki. Ekkor a szerkezet tisztán porfiros; az ilyen küllemű trachil- 
nak adta Beudant a «trachyte poiphyrique* nevet. Van azonban a mállás
nak haladottabb foka, midőn nemcsak a Földpát lesz fehér, hanem, az alap
anyag is, feketének csupán a Piroxen kisebb-nagyobb kristályai maradván. Ezen 
átmeneteket a kőbányában gyűjtve tanulságos sorpéldányokra tehetni szert, a me
lyekből jól győződni meg, hogy megmaradván az ásványassociatio, a szín szerint 
a fekete és fehér kőzet ugyanazon trachittipushoz tartozliatik (52& 1S87). Az iker- 
rovátkos ép Földpát a lángban legtöbbször mint Bytownit viselkedett.

Nevezetes ezen Piroxentrachitban is, hogy abban nem is oly ritkán BiotiL 
hexagonos leveleit fedezni fel, még pedig jó nagy példányokban is, de bármeny
nyire ép legyen a kőzet, ezen ásvány csaknem soha sem az. Miután a 'Fradiitok 
osztályozását az ásványassociatio alapján vittem keresztül, mutatkoztak kivételek, 
átmenetek, melyeknek tanulmányozásával külön kellett foglalkozni s az eredmény 
az, hogy ezen kivételes eset csak ott fordul elő, hol a Piroxen!rachit mint fiatalabb 
a Biotittrachiton mint öregebben tör keresztül. Ilyenkor nemcsak az összeálló 
tömegközetből, hanem annak törmelékéből és így egyes ásványaiból (Biolit Quarcz
Földpát---- ) is vehet fel olyakat, melyek benne felisinerhetőleg megmaradnak.
Ezen Piroxentracliit feltörési helyi körülményeinél fogva ezen Biotit-zárványt, mint 
prasexistált ásványt jelzem. Ha nem csak egy, de több ásványa is vétetnék fel a 
régibb Trachitnak, úgy hogy az annak típusát képező főbb ásványok is találkoz
nak, akkor tipus-keveredésnek mondom, mi a hely színén mindig ott mutatkozik, 
a hol két különböző trachit-tipus érintkezik egymással s a hol a fiatalabb Trachil. 
az öregebbnek anyagába behatolt és anyag-keveredés nagyobb fokban következett 
be. Ilyenkor még a Földpátok között is találni savasabbakat, mint a mi a Piroxen- 
trachitot rendesen megilleti s egyes kézi példányok után a dolgot felderíteni lehe
tetlen, az csak a hegytömegek anyagának összehasonlító tanulmányozása által 
tisztázható.

A második kőbánya a Selmec patak bal oldalán van az antali-út mellett 
egy kis malom mögött, a Grüner-telérre mélyesztett és a térképen kijelölt légakna 
közelében. A kőzet Piroxentracliit (183i 1884; lr, 1881 Cseii), igen sűrű, afani-

*
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tos, fekelészöld. Képezi a patak fenekét is és valószínű, hogy lenn összeköttetése 
van a jobb parti dombokkal. Az első benyomást itt is megzavarja, ha közelebb 
nézve BiotHot látunk benne, de ha visszagondolunk, hogy a Biotittrachitban mi 
módon fordul elő a Biotit, az valóban nem az a mód, melyet itt konstatálunk. 
A Földpát elég ép, Bytownilnak találtam a lángban, Savba téve a Földpat nem 
pezsgett; de erős HCL oldala elég Calciumot árult el (1 -), NuQKQ 1. Boridra

módszere szerint is kaptam sok kristályt hordó alakú kidomboiodassal. A Biotit 
Chloriltá változott át éppen úgy, mint a Hipersthen. Ezen utóbbira nézve meg
jegyzendő, hogy az ő nyolczszögü álmetszetei egészen olyanok, mint a legépebb Hi- 
perstlleneknél találjuk, e mellett az extinctio foka is meg van. Ezen kis domb olda
lán egy tárna, melyet egy ér irányában hajtottak, megy be kis távolságra. A kőzet 
az egész feltáráson egyforma.

Végre a harmadik Piroxentrachit domb van lcjebb a selmeci patak jobb 
oldalán, közel az országúihoz, csaknem szemben a másodikkal. Ennek kőzete is

1880). Földpátja meghatározva a Labradorit-Bytownitnormál (J827 1884; 
sorozatnak feleli meg. Biotit zárvány ebben sem hiányzik; valamint sok érczpor is 
mutatkozik a vékony csiszolatban, úgy hogy a fekete színt nagyrészt ennek jelen
léte okozza. A jobb parton lévő két kúp egymáshoz oly közel esik, hogy a geológiai

Oi

térképen egyesítve vannak, és így ott csak két Piroxentrachit terület van kitün
tetve egy az antali-úl jobb- és egy másik a baloldalán.

A Ferencz József akna tája. — Ez az utolsó szikla a völgyben a 
Ferencz József akna elölt. A Ferencz József aknánál a völgy kitágul, kis 
medenczél képez, melynek kőzete Biotittrachit törmelék szénréteg tartalommal. 
Arra vonatkozik a II. József allárna leírásánál említett rajz Dávid után 1829-ből. 
A völgynek sok pontján ismeretes itt nemcsak a kőszén egyes törmelékekben, de 
a bal oldalon felmenve a ribniki zuzők táján, Wieszner bányatiszt közlése szerint, 
növénylenyomatok is fordultak elő.

Lejebb haladva, következik a jobb parton a stefullói völgynyílás s alatta az 
ú. n. szicíliai (antali) kohó, mely mögött a törmelékes kőzet képezte hegyoldal
ban leásás alkalmával, a 157. lapon említett körülmények között, valóban Anthra- 
cilra emlékeztető szurokszén-darabok kerüllek ki, kis darabokat magam is szed
tem ki.

A Ferencz József aknai medenczének éppen úgy, mint általában a Selmec-
Antali völgy ezen részének jobb és bal oldalát, azon Biotittrachit fensík képezi,
melynek keleti része általában Drienovának nevezve még Selmechez tartozik, a
nyugati pedig a Stefultó-Szitnanszka községek határába megy át. A tájékozást az 
atlasz panorumaja jól megadja; látni azon a Ferencz József aknát, körülötte a

21*
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Biolittrachit scdimentet (23) a medencze mélyében, úgy szintén ezen medencze 
kél határát, melyből a (2) és (1) a Drienova — a (9) és (4) a Slelültó-Szilnanszka 
felé húzódó hullámos lensík részeket képviseli Stel'ultótól (melynek tornya (14) 
látható) keletre. Egészben véve a Selmec-Antali völgy ezen részén a nyugati (én- 
síkban a Biotit Andesin-Labradorittrachit 
az uralkodó.

Van itt néhány nevezetesebb pont, mellyel jónak találom részletesebben fog
lalkozni. Megkezdem a völgy keleti oldalán, a Ferencz József aknától (pano
ráma 21) ÉK irányban felmenvc a ribniki zúzok mellett (panorámán 22), míg 
végre azok fölött egy kis dombra érünk, délnek tán 50 méterre a vasúti bevágás
tól (panoráma 30). Ezen domb a Ferencz József aknával és a slefultói templom
mal egy vonalba esik ; az ott a legemelkedetlebb pont lévén, Selmec panorámájá
nak felvételére szemeltem ki (panoráma 52); de másrészt oldalán a kőbánya alkal
mat szolgáltat épebb kőzet gyűjtésre, mint egyebütt e tájon bárhol. A ribniki fen- 
sík ezen kőzete szilárd ugyan és elég szívós, de épnek nem mondható (748 1S79 ; 
22h 1881; 103ig 1884), mert az ásványassociátio irányadó tagjai fényüket elvesz
tették. A kőzet általános színe szürke, némi kis árnyalattal hol a veresesbe, hol a 
zöldesbe, hol a sárgásbarnába. A hol nagyobb monolitból látunk, ott feltűnik, hogy 
a darab belseje zöldesszürke és a periféria felé megy át vereses és barnásba. A szö
vet szerint középszemű, sőt némely ásványra nézve nagyszernél. A térképen mint 
Biotit-Ortholdastrachit Zöldkő van kiválasztva. A leggyakoribb elegyrész ugyan 
a Föl (Ipát, de ez az ép darabokon nem tűnik fel, minthogy átlátszó, és így mö
götte a szürke háttér látszik; ellenben a hegy felülete felé a mállás következtében 
a Földpát szürkés fehér, még tovább elváltozva kaolinos, itt aztán éppen oly jól 
látni, mint az ép példányokon a mikroskoppal, hogy a leggyakoribb elegyrész a 
Földpát, van közöttök ikerrovátkos elég, sőt ilyenek olykor nagy polisintheles cso
portokat is képeznek. A legfeltűnőbb ásvány az Aiufibol, nem csak azért, mert 
fénye is legjobban megmaradt, de mert nem ritkán 8—10 mm kristályai a legna
gyobb elegyrészszé teszik. A mállottabb példányokon az Amfibol előbb rostos szö
vetet vesz fel, még tovább változva fénytelen fekete lesz, alakja meg van s a ter
minál lapokon a hemipiramis tompa szöge jól kivehető. A Biotit jobban változott 
el, csak nagyítóval találjuk meg, levelei apró pikkelyekre oszlottak fel, melyeknél 
a fényből vajmi kevés maradt meg; a szín csekély hajlást mutat az aranysárgába. 
A hexagon gyakran kivehető, és e szerint Ítélve a Biotitot az Amíibol mellett kell 
mint esetleg a legnagyobb elegyrészt említeni. Qaarcz gyér s legbiztosabban arról 
ismerni fel, hogy nem maliik s ennélfogva a mállási felületen találhatjuk.

Utólagos ásványokul van Pirit a kőzet zöldesszürke tömegében tinóm osztatu 
állapotban; a kőzet repedésfalain van Quarcz fcnnőtt kristálycsoportban, mint

a keletiben a Biotit Orlhoklastraehit
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a-/, ü. n. bányavirág ki képződ ve. A kovasav különben az egész kőzetet is átjárja s 
az alapanyag szilárdságához hozzájárul; némely űrt mint veres Jasp tölt ki, egyik 
példányomban tojás nagyságú alakban, az azonban nem tisztán Kovasav és Hema- 
lit, hanem több-kevesebb földpálos keveredés is tűnik ki a lángkisérletben. Némely 
fehér ér Kalcit vagy Laumonit, vagy pedig e kellő keveréke. A Laumonit 
9—10 mm sugaros igen törékeny oszlopokban is előfordul. Végre némely a Quarcz- 
hoz hasonlító,
elegyrész mintha Kordinit volna. Kőzetzárvány gyanánt gyéren Dioritot talál
tam benne.

de kis hasadást és a lenesével kevés dichroizmust mutató

Káliuinföklpál és Nátriumcaleiumfüld- 
|üit Andcsin viselkedéssel. Ezek túlnyomók. A mikroskop alatt a Plagioklas extinctioja csekélységénél 
lógva az Andcsint engedi feltenni. Qu.irez látszik, de gyéren. Az Amfibol, ha legjobb is, csak gyenge 
absorptiot mutat, úgy szintén a Jiiotit is.

A riIttiiki dombiól délre egy hosszas, de nálánál alacsonyabb dombhát húzódik. 
Kőzete (185i 1884) inkább nagyszernél, hanem annyira mállóit, hogy még a Föld- 
pálnál is csak megközelítőleg sikerült lángkisérletben kihozni, hogy a még épen 
maradt szemek nem Ortlioklas, hanem Andcsin (Na 4—5) (K 2.) (Olvadás 4). 
Ugyanezen dombnak a Selmec-Antali völgybe érő tövénél a kőzet ép (188* 1884), 
a lipus marad: Biotit-Andesintrackit. Földpátja kétféle, van üveges, de azért 
ikerroválkos, és van üveges repedezcltebb, a melyen ennélfogva az ikerrovátkos- 
ság alig vehető ki. Andiből sok, egyik példányon feltűnő nagyságú, keresztbe nőtt 
iker fordul elő. A legépebb elegyrész a plagioklastos Földpát. Van e tájon a hegy
oldalban egy kis quarcztelér, melyre a tulajdonos figyelmeztetett azon megjegy
zéssel, hogy abban ezüslércz (főleg Stephanit) fordul elő. Mennyisége azonban 
jelentéktelen.

A bal oldalról átmentünk a fővölgy jobb oldalára és ott a stefultói kohó mellék
völgynek előbb a bal partját képező dombot tekintettem meg, a kőzet (1863 1884) 
nagyszernél mállotl Zöldkő, mely a Biotit Labradorittrachit típusra vezethető 
vissza. Nagyrészt darává esik szét. Egy régi kis kőfejtés törmeléke között elég 
gyakran látni, hogy a kőzet repedéseiben Laumonit és Chabasit fordul elő, nem 
kitűnő példányokban. Ugyanezen stefultói völgy jobb (déli) sarkát szintén Biotit 
Labradorittrachit (1871 1884) képezi, a kőzet alapanyaga ritkás és csaknem föl
des, de az associátió fő tagjai a Biotit Amfibol és a Földpát elég épek és nagyok. 
A Földpát a lángkisérletben jó Labradorit (K 1—2; olvadás 2—3).

Lejebb a fővölgy jobb oldalán Trachittufa következik és tart azon mellék völ
gyig, mely DNy—ÉK irányban a lintichi tó vizél vezeti le a fövölgybe, itt a fővölgy 

mindkét oldalán Trachit van szálban. Megemlítendő azonban, hogy az alsó

j)lÍkoc/raJia. LáiigkiscTletben a Fölripúlok között van
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kohó* táján a hegység alantabb részeit azon Biotitlrachiltulá sediment tölti ki, 
mely az ezüst kohó mögött ti—10 méter kőzet-levágásban feltárva a már említett 
szénereket tartalmazza; ellenben fölebb menvén ezen magaslaton éjszakra a Barna
széntől a domb csúcsát Trachit képezi (191i 1884), melyet kis kőbányában fejlet
tek a kohó újabb építkezéséhez, annak típusa Biotit Labradorittrachit. A Fekete 
Biotit erősen fénylik, Andiből sok és olykor nagy, a Földpát ép, a viselkedés típu
sos Labradorit (Na 3, K 2, olvadás 2—3). A fellazult alapanyag mállásnak indult, 
a mennyiben fénytelen s földessé kezd válni.

A fövölgv bal oldalán a Drienova hullámos fensikról ÉK irányban lefutó 
hegyfark kőzete egy kis (ÉK-DNy irányú) völgy jobb oldalán (189.. 1884) Biotit 
Labradorittrachit; riolitos fellazultságol mutató alapanyagából sok fekete élénken 
fénylő Biotit és nagy Földpát van kiválva, ez üveges repedéscs; a lángban Labra
dorit hajtással Andesinba (Na 3—4, K 1 —2, olvadás 2—3). Ugyanazon kis völgy 
bal oldalán fölebb, közel a Drienova fensík tetejéhez, a kőzet (190, 1884) hasonló 
nagyszemü Biotit Labradorittrachit. melyben nagy A miiből is elég van, de azért 
alapanyaga mállott, úgy mint az előbbinél. A fensík tetején a hegy a katonai tér
képen (1: 25,000) Kremenisko-nak van nevezve. Magassága 520 m. A DXy tövé
nél a fövölgyben vizsgáltam a kőzetet még három ponton, melyek legdéliebbjc csak
nem szemben van a malommal a fövülgy jobb oldalán. A kőzet (193., —19.A 1 884) 
típusa változatlanul Biotit Labradorittrachit. A Földpát Andesinbe hajló Labra
dorit. Az alapanyag barnás színe adja első tekintetre azt a látszatot, mintha más 
típussal volna dolgnnk; de az associátió fő tagjai csakhamar eloszlatják a kételyt, 
mert ezek úgy számra, mint nagyságra osztályozási képességgel lépnek fel. Az 
alapanyag azonban már eltér és azt aligha nem a délre vele a Ziganszki vrsok- 
ban érintkező Piroxentrachitra vezethetni vissza. Van azonban ezen tájról «szem
közt a Lintichi hegygyei» jelzéssel ellátott olyan példányon is (30i 1881), mely 
még az alapanyag tekintetében is az előbb említett Biotittrachitok mellé állítható.

Átmenve a fövölgy jobb oldalára, a völgyet magas szírt határolja, melynek 
tövében az Antali malom van. Ettől közvetlenül éjszakra a kőzet (30i 1881) Biotit 
Labradorittrachit Amfibollal; nevezetes azért, mert ezen lelőhelytől nyugatra 
emelkedik azon feltűnő hegy, melynek neve a térképen Kamenistie ** (555 m.). 
Ez Selmecröl oly kuphegynek látszik, mint akár a Kálvária-hegy, pedig három ágú 
gerinczhegy, mit Szent-Antalról lehet jól kivenni. Ezen hegy DNy táját Lintich- 
nek nevezik, innét a selmeciek Lintichi hegynek is mondják. A határ Selmec és 
Antal között éppen csúcsán megy keresztül. A Lintichi hegy éjszaki oldalán nagyobb

* A térképen Szicziliai kohó név áll, pedig Péch szerint egykor azon kohó tulajdonosa Sicéli volt, 
s ennek a nevét kiforgatva keletkezett a mai elnevezés. Antali kohónak is mondják.

** A katonai térképen (1: 25,000) Koncity v., egy vezető szerint, Koneszty Vrch,

A
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kőfejtés van, melynek anyaga nagyban járult ahoz, hogy annak Biotit Labrado- 

rittrachitja a legnépszerűbb selmcci Trachitok egyike gyanánt foglaljon helyet a 
gyűjteményekben. Színe zöldes barnás szürke, nagyszemű, tarkás, kiválóan por- 
fíros; szerkezetében meg van az a lazultság, valamint az ezzel jaró érdesség, mely 
a Trachitok egyik jelleges tulajdonságának tekintetett és így a Linlichi hegy a 

bécsi geologok régibb leírásaiban az « echter Trachyt» képviselője. Ezen kőbányá-
ezüst kohó és az Antali malom közötthoz a Selmec-Antali fővölgy jobb oldalán

kis völgyben jutunk, mely a linlichi tóhoz vezet. Itt a patak jobb oldalán van
az

azon
a fejtés, melyből könnyen kezelhető építési anyagot kapnak (19G+ 1884; 53i 1881). 
A legkiválóbb elegyrész maga a makroskopos osztályozás fő vezetője, a Biotit, 
annak fekete hexagon lemezei erősen fénylenek, de a lemezek töredezettek; az 
Amfibol is fénylik még egy keveset, hanem egészben meg van viselve. A Földpát 
elég ép arra, hogy a lángkisérletben meghatározható legyen. Lazultságánál fogva
azonban vékony csiszolatra ezen kőzet kevéssé alkalmatos.

Fölmentem a Kamenistie hegy tetejére, annak DNy oldalán van egy csinos 
sziklacsúcs, melynek kőzete (54j 1881) hasonlóképen Biotit Avclesin-Labradorit- 
trackit. Lejövei keletnek a fövölgybe, a Kamenistie hegy egy nyúlványán szintén 
Biotit Andesin-Labradorit (197i 1S84) a kőzet. Amfibolja alkálit tartalmaz: 
Na 3, K. 1 ; olvadás 4.

Szent-Antali határ. A malmot elhagyva, Szent Antal határába érünk, 
mi kőzetváltozást is jelent, itt a Piroxentrachit uralkodik. A völgy bal oldalán 
van a térképen jelezve «Ziganszki vrsok», egy külön a fövölgy felé kidudorodó 
hosszúkás domb, melynek feketés barna kőzete Piroxentrachit (198j 1884). 
A mikroskop alatt a Hipersthen jelenlétéről jól meg lehet győződni. A fövölgy 
jobb oldalán szemközt szintén Piroxentrachit domb húzódik (199-2 1884), mely
nek csiszolatába kevésbbé orientált Piroxent kaptam. Lejebb a fövölgy ugyanezen 
oldalán a Ducii völgy közelében egy malom mögött nagyon ép Piroxentrachit 
(17la 1884) van feltűnő sok és nagy Hipersthennel, mit a terminál lapok hegye
sebb élszögéröl hozzá véve a gyenge fényt, néha makroskoposan is fel lehet 
ismerni. Ugyanitt szemközt a bal oldalon a Ziganszki vrsok meredek DNy olda
lán a selmeci patak felett a kőzet folyvást Piroxentrachit (172! 1884) kissé mái* 
lottabb állapotban. A Földpát azonban elég ép, az a lángkisérletben Bytownit visel
kedést mutatott az olvadásban és festésben. A Ziganszki vrsok (Czigány-hegy) 
az ő érdekes kőzeténél fogva arra bírt, hogy a keleti oldalát is megnézzem azon 
völgyben, melynek jobb oldalát képezi (a térképen Ziegengrund, fölebb a folyta
tása: Drienova völgy). A kőzet Piroxentrachit (213j0 1884) prneexistált Biotit és 
Amfibollal; ez is tipuskeveredés példája gyanánt vehető. A Piroxen s ezek közölt
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jól felismerhető Hipevsthen ép, a Biotit és Amíibol felelte meg vannak támadva. 
Fölebb aztán a Drienova fensíkja felé a kőzet megváltozik, olt Biotit Andesintrachit 
váltja fel.

A fővölgy egyik nevezetesebb hegye a bal oldalon a Hippberg, mi egy 
nyúlványban Szent-Antal fölött éjszakra közvetlenül 552 méterre emelkedik és 
azon kívül, hogy a fövölgyet határolja nyugati lejtőjével, más két fontos völgynek 
alkotásához járul: egyik a Ziegengrund, melyet a Ziganszki Vrsok-kal képez 
ÉD iránynyal, a melyen a Drienova fensíkra juthatunk, másik a Dralie patak 
hosszú völgye, mely Kolpach felé is vezethet. A Hippberg azonban kőzettani neve
zetességgel is bír. A tövénél egy vízmosásban Eruptiv-Konglomerát lászik, melyből 
sűrű fekelés kőzet tör fel a Hippberg Ny lejtőjét képezvén (I70i 1SS4) a hegy 
alsó harmadában. Ezen kőzet megfelel annak, mit b, Richthofen és más bécsi 
geologok a leírásaikban «C4rauer Trachit»-nak nevezlek. Földpálja ép, igen bázi- 
sos, a lángban a Bytownit sorozatnak felel meg. A mikroskoppal benne sok Piro
xent s ezek között uralkodókig Hipersthent lehet látni, de a mellett van Amíibol 
és Biotit is, ez a kettő mindig fekete, nem átlátszó keretbe van foglalva, míg a 
Piroxen s ezek között a jóval nagyobb Hipersthen körül semmiféle keret nincs.

Fölebb menve érünk azon csúcshoz, melynek magassága 552 méter, mi 
Antalból nézve domináló pont, A kőzet (169i 1884) hamuszürke likacsos alap
anyagban nagyobb számmal mutat fekete fényes Biotitot, elég nagy Amfibolt; 
látni benne fénytelen Piroxent apróbb szemekben és feltűnő sok és nagy szürke 
Földpátot. A Földpát a Bytownit sorozatnak felel meg a lángkisérletben legnagyobb
részt, de találkozott Andesin viselkedésű is. A mikroskoppal lehet benne Piroxent 
s ezek között Hipersthent is látni, de kevesebbet és apróbbakat, mint az előbbi 
példányban; ezek soha sincsenek fekete keretben, mint a Biotit és Andiből, ezek 
itt is abba vannak foglalva. Fölmenve a Hippberg legtetejére, bellebb keletnek 
(580 m.), a kőzet Biotit Labradororittrachit kisebb-nagyobb fokban riolilosodva 
(I683 1884). A Földpát határa zavaros, elmosódik a halaváuyszürke alapanyagban. 
Innét aztán mehetünk éjszaknak a hegyes fensíkon egész a Kolpachi völgyig s a 
kőzet változatlanul Biotit Andcsin-Labraclorittrachit.

A Hippberg nyugati jó meredek oldala főleg annak tűnik fel, a ki Kolpachról 
jőve, a Biotittrachit nagy területét járta be s egész a Hippberg tetőig a Trachit- 
tipust változatlannak találta. Ellenben ha az antali völgysíkon teszszük a kutatást, 
a hol a Piroxentrachit régiójában találjuk magunkat, s innét a Hippberg oldalát 
vizsgáljuk, valóban azt a benyomást kapjuk, hogy itt ezen két típus között átmenet 
van, nem pedig éles határ, mint a minőre szintén elég példát hozhatunk fel. 
A Hippberg nyugati meredek oldalán a kőzet jellege ingadozó, helyenkint Biolil- 
trachitnak tarthatni, mely azonban alapanyagában sajátságos elváltozást mutat;
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másutt már Piroxenlrachilnak mondanánk, daczára a Biotitnak, melyet benne 
makroskoposan is észlelünk. A helyi körülmények figyelembe vétele azt a kiegyez
tetési eredményezi, hogy itt két trachittipus keveredve van. A Piroxcntrachit a 
Biolillrachil hasadékán tört keresztül, ez is izzón nyúlóssá váll s a két olvadék 
elegyült, minélfogva mind a kettőnek associáliójából a tagok összekerültek, de 
úgy, hogy az eruptív magmából közvetlenül vált ki a bázisos Földpat és a Piroxen 
s ezeknek elváltozási keretjük nincs; ellenben a mindig fekete keretbe foglalt Biotit 
és Andiből idegen körülmények közé jutván, a széleken az érintkezés határán vál
tozást szenvedtek. Ezen passiv viselkedésű két ásvány ennélfogva praeexistált 
elegyrész, melyet a fiatalabb Piroxcntrachit magma a már megvolt Trachitból 
vett fel.

Szenl-Antal mezőváros halára sok kirándulásra szolgáltat alkalmat, azokat 
ill csak a fővölgyek szerint sorolom fel, ezek éjszakról délre így következnek:

a) a Drahe-palak völgye
b) a Rák-völgy (Racna Dolina);
c) a Serház-vülgy (Pivarska Dolina) Zsibritó és Korpona felé;
(I) végre a Selmec-patak völgye Prencsfalu felé.

a) Drahe-patak völgye. Antal-völgye képezi egyszersmind az ÉD irá
nyú hosszú fő utczát, melynek keleti oldala egy testes hegynek, a Drahe-nak töve; 
teteje a katonai térkép szerint 705 m.; egy az Antali templom felé lenyúló csúcsa 
azon a tájon, hol a nagy térképen «Hrustovja» áll, mint Iriangulatio pont, 622 m.; 
míg Sz.-Antal alsó utczájában egy keresztnél a bal oldalon a magasság 449 m. 
A Drahe-hegy két völgy közé van fogva, éjszakról a Drahe-patak völgye, délről a 
Rák-völgy van.

A Drahe-völgy kezdete nevezetes a Hippberg nyúlványának kiszögellése által, 
úgy hogy az a nyugati oldalával a Selmec-Antali fővölgyet — DK-vei a Drahe- 
vülgyet határolja. Lenn a patak medrében éppen úgy, mint fölebb a Drahe-völgy 
baloldali martján a kőzet (200i 1884) Biotittrachit ugyan, de még egészen a Hipp- 
bergi szerint tipuskeverék a Piroxentrachittal, oly módon, hogy a Hipersthen az 
uralkodó elegyrész; ebből kicsinyje nagyja ép és közvetlenül van az alapanyagból 
kiválva, míg a Biotit és az Amfibol a mikroskoppal nézve, a fekete nem-átlátszó 
keretbe foglalva és egészben gyérebben fordúlnak elő. Minthogy azonban makros
koposan a Biotit és Amfibol vezér ásvány gyanánt tűnnek fel, Biotittrachitnak 
nevezem. A Földpát ép, sok és nagyok is vannak; csupa Plagioklas.

Fölebb a Drahe-patak mentén ÉK irányban az u. n. Kolpachi tó felé (mi a 
herczegi parkhoz tartozik), egy kis helyen sötétebb színű, de kissé földes kőzet

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. III. 22



s. SKM1EC VÖLCiYE SZENT-ANTAi. l'KI.K.170

üti ki magúi (20 R 1884), mit annál fogva, hogy Biolit nem látszik benne, inkább 
Piroxentracliitnak tartok. Ez a hely a magtár keleti végénél kezdődik.

A Drabc-palak jobb oldalán fölebb, körülbelül a végső házak mögött, a kőzet 
Biolit Labradorit! rachit (2022 1884) mint Konglomerát, melyből ezen szép 
Trachitnak riolitos példányait .jó alkalom van gyűjteni. A Föl (Ipát a lángkisérlel- 
ben Labradorit, de bajlással Bytownitba. Qitarcz néha borsónyi, mi különösen a 
mállásfelületen vehető ki. Az Amfibol olvadása 4. Na 3, K 2. Az ellenkező (bal) 
oldalon a parkhegy tövénél ugyanezen típus szálban van (208, 1884). Itt is a 
Biotit ugyan a legfeltűnőbb ásvány, de a legnagyobb és leggyakoribba Földpát: 
Labradorit bajlással Andesinbc. Fölebb a «Kolpacbi tavat» is elhagyva, a Drahc- 
begy É töve a pataknál szintén Biotit Andcsin-Labradorit!mohit (204, 1884); 
még fölebb a kőzet mintha kezdene változni, az még Biotit Labradonttrachit 
(205i 1884), de emlékeztetéssel arra, hogy ilyen kinézéssel már tipuskeveredés is 
szokott fellépni. Ez még valószínűbb az által, hogy a Biotittrachit halárát értük el. 
A Drahe-vülgyben fölebb haladva, előbb a bal oldalon, majd aztán a jobbon is a 
Piroxentrachit (206= 1884) van szálban egészen normál állapotban. Színe szürkés 
fekete. Gyengén fehérleni kezdő Földpát porfiros tarkaságot idéz elő; de ütöttem 
oly példányokat is, melyeknél az apró Földpátok csak üvegfényük által tűnnek ki. 
A vékony szennyes fehér málláskérgen a fekete Piroxenek nagy számban tűnnek 
ki s ezek között nem hiányzanak oly nagyok (4—5 mm ), hogy úgy e miatt, 
mint a hasadáslap némi fénye miatt, makroskoposan Amíibolnak lehetne tartani. 
A mikroskop azonban oly jellegesen tünteti fel a Hiperstheneket, hogy ezen kőzel- 
nek valóban a részletes Hipersthenandesit nevet adhatjuk. Kis és nagy Iliperslhen 
igen nagy számmal van, ezen utóbbiak között akkora is tűnt fel, hogy a mikroskop 
asztalán egyszerre a látókörbe nem is fért.

Innen délnek kanyarodtunk a Drahe-hegy magaslata felé, az útban mindenütt 
Piroxentrachit. Egy tisztáson, honnét szép kilátás nyílt P.jerg, Szélakna, Rovna és 
Stelfulto-Szitnanszkára, a kissé mállottabb kőzet (207, 1884) szintén Piroxen
trachit, melynek csiszolatában a Piroxenek között gyakran kaptam Iliperslhen 
viselkedést. A kőzetet Limonit járta át erősen, mi főleg a Földpátokba van infil- 
trálódva. Még fölebb a Drahe-vülgyben a Piroxentrachit (208i 1884) egész köten- 
gert képez. Benne a Hipersthen nagy és ép. Tovább fel a Drahe-hegy azon nyúl
ványa felé, melynek a térképen Hrustovja név van adva, a park messzelátóját 
jóval meghaladó magasságban a nyugati lejtőn a kőzet szintén Piroxentrachit 
(209-j 1884), de a sok ép Piroxen mellett a mikroskoppal prmexistált Bio ti tót és 
Amfibolt is találni. Még fölebb a Hrustovja tető felé a kőzet ismét normál Piroxen
trachit (210, 1884), melyben igen sok és ép Hipersthen osztja meg az uralkodást 
a plagioklaslos Földpáttal. Felmenve a csúcsra, a kőzet nem változott, valamint

.
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lcraenvo nyugatnak a temető leié a papiakba, a hegy mindenütt abból áll, valamint 
lenn a sclmeci patak bal oldalán is, mit a IJruslovja-liegy töve gyanánt tekinlhe- 
Iiink. Ezen Piroxentrachit (-211, 1884) kissé mállotl ugyan s különösen szenve
dett lirnonitos infiltrátio állal, de azért csiszolatában a lliperstlien sokszor jól orien
tált helyzetben kapható.

b) Rák-völgy (Racna Dolina). Végig menve Szent-Antal hosszú foutczá- 
ján a Selmec-patak mentén, a bal oldalon egy csoport hazat találunk, mely a Ser- 
l'őzőház (M. II. Pivovar) néven van a térképen jelelve. Itt kél völgy megy be a 
magaslatba, ezek között az, mely ÉK-nek irányul, a Rák-völgy. Kőzete mindjárt 
kezdetben a Rák-völgy bal oldalán szürke fénytelen Piroxentrachit (217, 1884). 
Földpálja részben nem üveges többé, hanem itt a felülethez közel az elváltozásnak 
azon stádiumában van, melyben anyagában nagyobbrészt ép ugyan, de zavaros és 
fehér lelt; maradt még üveges is elég. A mikroskop alatt a Piroxenek között talál
tam eléggé orientáltakat arra, hogy úgy extinclio, mint a metszet kimutatta idom 
szerint a rhombos Piroxent, az itt honos Hipersthent biztosan felismerjem. Eellebb 
a Rák-völgy jobb oldalán a Szuszlerka-hegy DNy tövében a kőzet ép Piroxen
trachit (224-2 1884), melyben Hipersthent szintén találtam. A Piroxen alig enged 
a triklin Földpálnak'mennyiség dolgában, nagyságra felülmúlják példányai. Fölebb 
e völgynek szintén a jobb oldalán, de a Szuszlerka-hegy déli tövében a Piroxen
trachit (223, 1884) ép, a Hiperslhen nagy és még fénylő is. Egy nikollal élénken 
dichroilos. A Rák-völgy jobb oldalán még fölebb hasonló a kőzet (222j 1884). 
Hipcrsthen nagy és kicsi sok a sötét-szürke ép kőzetben; dichroizmusa igen élénk. 
A legfeltűnőbb elegyrész már nagyságánál fogva is a Hipcrsthen, az után a sok 
ikerroválkos üveges Natriumcalcium-Plagioklas. A völgy ellenkező (bal) oldalán 
szintén találván feltárást, annak a kőzetéről is mondhatom, hogy Piroxentrachit 
(221, 1884), melynek hamuszürke alapanyagából fehéres és üveges Földpát meg 
feketés-barna, kissé fénylő nagy és kis Hiperslhen van kiválva oly módon, hogy 
ezt is mint az előbbi kettőt Hipcrsthenandcsitnak lehetne mondani, ha a szöveti 
viszonyt is ki akarjuk fejezni. A dichroizmus feltünőleg erős.

Fölebb a Rák-völgyben azon a tájon, melynek neve a térképen Dolinke, a 
jobb oldalon egy elhagyott kőbánya van, melyet egykor az antali herczeg Koháry 
kastély építése alkalmából nyitottak. A kőfal magassága 10—12 m., bementek 
kissé barlangszerüleg vagy 18 méterre. Csupán csákánynyal dolgoztak. Hogy ily 
tetemes távolságról vitték az építőkövet, mutatja, hogy közelebb nem találtak 
olyant, a melyet ily könnyen lehetett volna munkálni s mellette a légbeliek hatá
sának ilyen jól álljon ellent. A tetőről azóta kél nagy szikladarab csúszott le önsúlya 
alatt. A kőzet Eruptív-Konglomerát (220.-, 1884), melynek minden zárványa 
szöglctesPiroxentrachit. A Földpálot meghatároztam: Bylownit-Anorlhit. Hiperslhen
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apró nagyon sok van, de néhány nagyobban sincs hiány. Dichroizmusa és az 
orientált egyének extincUója biztos határozást enged. A nem átlátszó szemek hol 
Magnetit, hol Pirit.

A Rák-völgy felső végén felértem egy fensíkra, Szent-Aiital keleti határán, 
hol voltaképen négy halár (Antal, Zsibritó, Korpona és Bábaszéké) találkozik. Egy 
nyereg vagy 670 in. magasságban terjedelmes rétekkel nem nyújt ugyan nagy 
feltárást de a gyepből több helyen kiütötte magát a közel úgy az éjszaki (218 :t 
1884), mint a déli (2193 1 884) oldalon. A kőzet változatlanul Piroxentrachit 
(= Iíiperslhen-Andesit) hol világosabb, hol kissé sötétebb szürke alapanyaggal és 
inkább likacsos szövettel. A Hipersthen ezekben nem oly gyakori, mint az előbbi 
példányok egyikénél említve volt. A 219.-, a nyereg déli oldalán a Felsö-Bukoviua-hegy 
keleti lejtőjéről való, közel egy dűlői úthoz, mely délnek Zsibritóra vezet. Itt egy 
terjedelmes fensík van, melyből aránylag csak alacsony csúcsok emelkednek ki, az 
általános magasság azonban mindnyájánál fölülmúlja a 700 métert. Ezen fen
sík Kolpachig s délkeletre Korpona felé terjedve, zavartalanul Piroxentrachit.

c) Serház-völgy (Pivovarska Dolina). A serföző házcsoportnál a Rák
völgytől kissé délre egy másik völgy megy be kezdetben keleti iránynyal, mi 
későbben DK-ire változik át. Ezen a völgyön jártam be a geológiai térkép DK sar
kát Zsibritó környékén. Mindjárt a serház mögött a völgy jobb oldalán van egy 
önálló lejtős gerincz, mely a völgy talpától EK-nek emelkedik. A kőzet normál 
Piroxentrachit (225* 1884) ritkásabb és sűrűbb szövettel. A vezér ásvány benne 
a Hipersthen, melyből kis és nagy egyén van, s a jól orientáltak kitünően mulat
ják ezen rhombos Piroxen viselkedését. A dichroizmus is feltűnően erős a sárgás
barna és a zöldes-barna között. Bellebb a völgyben szintén a jobb oldalon a Hacerka 
(a katonai térképen Kacerka) hegy (655 m.) DNy tövében a hegy oldalán nagy 
szirttuskók hevernek, melyeknek kőzete szintén Piroxentrachit (226i 1884). Igen 
sűrű, az általános szín sötét-barna. A legnagyobb elegyrész a Hipersthen; a leg
gyakoribb a triklin Földpát. Tovább szálban is találtam a Piroxentrachitot (227 ^ 
1884) sűrűbb és ritkásabb féleségben, melynek vékony csiszolatában szintén a 
Hipersthen szerepel sokaság, nagyság, feltűnő dichroizmus és egyenes extinctio 
által. Még magasabb részén a Serház-völgynek szintén a jobb oldalon találtam 
alkalmas feltárást: Piroxentrachit (228., 1884) van szálban. Sötét-szürke, közép 
szemű. Feltűnnek makroskoposan az üveges ikerrovátkos Földpátok, valamint a 
feketés Piroxen. Ez a mikroskoppal nagyrészt jelleges Hipersthenkint viselkedik. 
Elérve azon pontig, hol az út kétfelé ágazik: DK-nek és K-nek, én ez utóbbit 
választottam, mert ez visz Zsibritóra. A két ágazásnál ülötten példányt a Ger- 
gelska-hegy tövéből, az Piroxentrachit (229;j 1884). Van világosabb és sötétebb 
szürke, van tömeges és lávaréteges. Kőzetzárványul Biotittrachit darabokat is
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liUlíim, melyek úgy a l'eliérebb szín, mint néha a felismerhető bronzsárga Biotit 
liexagonok állal árulják el magokat. A különben normál kőzetben a nagy llipeisthen 
nem ritkán feltűnő fényt árul el a hasadáslapon, úgy hogy a felvétel alkalmával 
Amíibolnak tartottam azon különbség daczára, hogy az Andiből hasadáslapja íen- 
dcsen folytonos, ezé pedig erősen szakadozott, mondhatnám, morzsalékos. A vékony 
csiszolat kitűnő HipersLhent mutat, az Amíibolnak nyoma sincs. A legnagyobb 
Földpálokon jól látszik az ikerrovátkosság. A Fölclpátok között Epidottá változott 
t alál közi k.

A keleti irányú szekérút a Bukovina-hegy éjszaki lejtőjén visz fel azon nye
regre, melyen a halár van Antal és Zsibritó között. A kőzet Konglomerát, mely
nek törmelékében egyebet mint Piroxentrachitot nem láttam, tehát a Piroxentrachit 
Konglomeráljának tartom. Egyes tüskök jelentékeny nagyságúak. Több példányt 
gyűjtöttem (2305 1884), melyek mind Piroxentrachitok, de nagy változatosságban, 

ritkás és sűrű, van világos és sötétszürke, van vereses, van lávaréteges ésvan
tömeges. A mikroskop nagy és apró Hipersthent mutat erős dichroizmussal. 
Éjszaknak fordulva az Alsó-Bukovina-hegy kőzetét volt alkalmam látni, az is 
Piroxentrachit (23in 1884) ugyanazon változatokban, mint a Konglomerát példá
nyok. Nagy és kis Hipersten erős dichroizmussal ebben is bőven van. A nyeregről 
keletnek lebocsátkozva, Zsibritó medenezéjébe jutottunk; alakulásában feltűnő, 
hogy a körül folyó hegyek a medencze mélyedménye felé konvergálnak lávaréte
geikkel, melyek magokat gyakran kiütik azon Piroxentrachit Konglomerátból, me
lyet itt kisebb-nagyobb területen találni s a melyek közül nehány a térképen is ki
van mutatva (tr. p. c.). A lávaréteges Piroxentrachit (2320 1884), melyet itt 
találni, valóban oly érdekesen mutatja itt be ezen fiatal Hipersthen kőzetet, hogy 
ezt Selmec környékén egyik kiváló pontnak találom. Szebb anyagot a csiszolatban 
sehol sem kaptam, mint itt. Normál annyira, hogy még a Piroxén is mind fényes; 
azonkívül az a nagy arányú lávafolyás, mely itt a medencze különféle, de különö
sen az éjszaki oldalán szemlélhető, a kőzet tektonikájába jó bepillantást enged, 
a nélkül, hogy valami más trachittipus fellépése zavart idézne elő.

ZsibritóLól még folytattam a geológiai kutatást a térkép DK sarkáig azon gya
log úton, mely Korponára vezet. A kőzet erre is változatlanul Piroxentrachit 
(233-, 1884) igen ép állapotban a völgy mindkét oldali hegységében. Gyűjtöttem 
több pontról, a kőzet igen érdekes. A Piroxentrachitot megszoktuk sötét, csaknem 
lekele kőzetnek látni, Selmecen így is van; de kezdve a Szitna-láncz keleti hegy
ségeitől, Antaltól Zsibritóig a szín mindig világosabb, itt a térkép DK sarkán a 
legvilágosabb és jó nagy szemű. A fehér, gyakran üveges és mellette ikerrovátkos 
b öldpat képezik a kőzet zömét, azok egy hamuszürke alapanyagból vannak kristá
lyos határral kiválva. A Piroxen szintén ebből válik ki oly épen, hogy egy-egy
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hasadás lapja fénylik. A csiszolaton megfelelő diagnózis melleit, a I Liperslheii jól 
feltűnik. Némely nagy egyénnél a hasadási prisma élszög közel Í)UQ szabad szem
mel is kivehető. Van Hiperslhen 10 mm. hosszúsággal is, úgy hogy a legnagyobb 
kristályok ezen elegyrész között fordulnak elő. A terminál lapok tetején a oP lap 
többször látható. A kereszttörés egyenetlen lapjain egy esetben a napfénynél kive
hetők voltak a tompa rhombos mezők. Kezdődő Tridimit képződés sem hiányzik a 
kőzet repedései falán.

d) Antal-Prencsfalu. Selmec völgyének alsó harmada van még hátra, 
mely Antaltól kezdődve tart a térkép határán délre, de én a legközelebbi helység
nél, Prencsfalunál berekeszteni. Antalnál a fövölgy jobb oldalán legnagyobbrészt 
Nyirok képezi a felületet mint talaj, melyen szántóföld van; van azonban eset 
reá, hogy vízmosásban a feltárás sziklát hoz napfényre, ilyen van a selmcei patak 
jobb oldalán a kastélylyal, vagy helyesebben a Drahe-vülgygyel szemközt a plé
bános földjén, hol a kőzet 'liotit Labradorittrachit (21Gi 1884). A világos-szürke 
alapanyagból legfeltűnőbben a fekete fényes Biotit válik ki néha nagyobb hexagon- 
ban. A Földpát jó Labradorit viselkedést árult el a lángkisérletben (olvadása 2—3). 
Amfibol is jó nagy, szövete olykor rostossá változott át. Lejebb a selmeci-pataknak 
ugyanazon jobb oldalán az Illiai-patak befolyásánál a Sehweizer zúzó DK végénél 
a domb tövében szálban egy fekete kőzet van (2123 1884), melyet a geológiai 
térképen mint Biotit Lábradorittrachitot választottam ki annál fogva, hogy Biol.it- 
ból szabad szemmel olykor nagy hexagonokat látunk, pedig ez itt tipuskeveredés a 
Biotittrachit és a Piroxentrachit között, mit azonban a felvételnél nem dönthetünk 
el, ehez laboratóriumi tanulmány kell. A mikroskop mutatja, hogy Amfibol is van, 
Biotit is van, de mindig csak erős fekete, nem átlátszó keretbe foglalva. Van Iliper- 
sthen is, ez újabb keltű. Anyaga ennek is meg van támadva legtöbbször, de van
nak olyanok, melyek része ép; ezen ép részen a rhombos Piroxen viselkedést 
észlelhetjük.

Szemközt a nagy zúzóval, az lllia-patak jobb oldalán van téglagyár, melynél a 
Nyirok képezi a nyers anyagot, minélfogva a feltárás jobb mint rendesen. A Nyirok 
látható vastagsága 4—5 m. Igen képlékeny nehéz veres agyag. Nem pezseg. Zár
ványul nehány nagy hömpölyt láttam benne Piroxenlrachitból. Ugyanezen lllia- 
patak völgyében kissé fölebb menve a jobb parton a szikla szemközt a Ferencz 
császár altárna szájával * Biotit Labradorittrachilnak (248i 1884) van ugyan 
kiválasztva, de tüzetesebben tanulmányozva az is tipuskeverék Piroxentrachit és 
Biotittrachit között. A Biotit feltűnik szabad szemmel, ennélfogva a hely színén

* Egykor erre volt tervezve a Ferencz császár altárna levezetése; de a II. József altárna tervezete 
alkalmából elejtetett. A térképen ki van mutatva, hogy meddig hajtották. A Nyirok alatt Trachittufát és 
abban Barnaszenet találtak csekély mennyiségben.

4
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J3iol.iLt.ri.idiiLnak tartandó. A Földpát Labrador! t erős hajtással Bytownitba. Hasonlót 
mondhatni az Jllia-palak völgyében valamivel fölcbb a Nyirokból kiváló Trachitról 
(24P, 1884), melyet ugyanazon okból szintén Biot.il Labradorittrachitnak válasz
toltam ki. Ez a térkép szerint még egyszer ismétlődik ezen helytől nyugatnak, de 

aztán a Piroxcntrachit normál kinézésscl váltja fel.
Visszatérve a Selmec-patak völgyébe, a Serházvölgytől délre ugyancsak a 

fővölgy bal oldalán Piroxcntrachit (211i 1884) van szálban, mint a Gergelska- 
liegy ÉNy lejtőjének anyaga. A mikroskoppal a Hipersthen jelenlétéről meggyőződ
hetni. Az anyag nem normál, limonitos iníiltrátió járja át.

Lejebb régi kohó s azt elhagyva a völgy jobb oldalán egy kiálló dombot 
képező sziklát, ott hol nyugatra út vezet fel a Rovnya pusztára,* szintén Biotit 
LabradoritlrachiInak (246, 1884) festettem, holott az is tipuskeveredés ez 
és Piroxcntrachit közölt. Ilyenkor gyakorlatosabbnak tartom az első benyomás 
adta diagnózissal élni. A Földpát Labradorénak van határozva hajtással Bytow- 
nilba. Szemközt a fővölgy bal oldalán a térképen is kitüntetett Pilna-völgy jobb 
oldali hegyének kőzete normál Piroxcntrachit (2472 1884). A sötétszürke kőzet 
sűrű, aprószemű. A mikoskoppal a Hipersthen jelenléte jól kimutatható.

A fövölgyben lejebb haladva, egy fürészmalom (Pila) közelében kőfejtés van, 
hol normál Piroxentracliitot (2342 1 8 84) van alkalom gyűjteni azon szürke szín
nel, mely ezen kőzetnél oly általános, hogy egykor a «Graustein», később a 
«Grauer Trachit* névre szolgáltatott alkalmat. A Piroxenek között a rhombos 
mint uralkodó van meg a csiszolatban. A térképen Cerini Vrch áll, és így ennek 
ÉNy tövéből való a példány. Az egész lejtőn hasonló a kőzet a völgy bal oldalán. 
Áttérve a jobb oldalra, a Pockhausz-hegy keleti tövénél vagyunk, annak kőzete 
(245, 1884) hasonlókép Piroxentrachit, csak hogy itt eruptív Konglomerátot is 
képez, és abból való szögletes darabok egyikéből ütöttem ezen igen sűrű szürkés
fekete normál állapotú kőzetet. Helyenkint látni a Konglomerát alatt tömeges 
Piroxentracliitot hasonló ép kinézéssel. Fölebb menve a Pockhausz oldalán az erdő
ben a kőzettípus változatlanul Piroxcntrachit, úgy mint az a Szitna leírásánál 
(147. 1.) említve volt. A fővölgyben lejebb haladva, a Pockhausz-hegy DK sarká
nál az országút jobb oldalán szintén ütöttem példányt a meredek sziklából és meg
győződtem, hogy ezen hegy itt is Piroxcntrachit (2442 1 884), melyben Hiper
sthen az Angit mellett jól felismerhető. Ezen hely már kívül esik a térképen, 
Prencsfalu felé.

Prencsfaluból a Szitna déli lejtőjére menve (141. 1.) a selmeci fővölgy jobb

A térképen Szalarisko név áll azon házcsoportnál, melyet az antaliak Puszta-Rovnyá-nak nevez
nek. A katonai térképen (1 :25000) szintén ez áll «M. H. Rovnya..
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oldalának geológiai szerkezetével ismerkedtünk meg, most a bal oldalt illetőleg 
annyit említek meg, hogy a Cerini-1 légytől kezdve (minek a katonai térképen 
Havran-hegy 607 m. felel meg), a kőzet szakadatlanul Piroxentrachit nem csak 
közvetlenül az út mellett, hanem keletre Kormosón keresztül Korponáig, mi 
Prencsfaluval körülbelül ugyanazon körben van. Prencsfalunál a lovölgy hal olda
lán a Piroxentrachit Tufa- és Konglomerát-rétegekben fordul elő, kezdődvén a 
falunál, de tartva délnek hosszan, úgy hogy félórányi távolságra a falutól éri cl 
kifejlődésének oly fokát, hogy ott nagy terjedelmű kőbányát nyitottak, melynek 
némely rétegeiből faragási követ fejtenek Selmec számára lépcsőnek, ajtó-, ablak- 
kőnek, burkolási táblának stb. A bánya kimerít hetién, a roppant tömeg egész hegy- 
vonulat. A kőzettörmelék (235lG 1884) zárványai között egyebet mint Piroxen- 
trachitot nem találtam. Az általános szín világos. A Magnetit eltávozott, s némely 
helyen sublimátiói Hematit található (Králocz, Kormosó mellett); a megmaradt 
fekete Piroxen a megolvadás symptomáit mutatja, de azért felismerhető, bőit Ipát 
sok és elég ép, mindig üveges. A szilárd szögletes darabok vulkáni hamuba van
nak befoglalva; vannak likacsos szövetitek, melyekben infiltrálódolt Kalccdon kér- 
gületet és olykor apró cseppköves alakulatokat látni. A Piroxentrachit törmeléké
vel már többször találkoztunk, de ehez hasonló nagyszerű kifejlődés Selmec kör
nyékén több nincs.

Egy példányom van Prencsfalu más hegyéből, hol a Piroxentrachit bán Csil
lámpala fordul elő kőzetzárványként. Ez délre Szituétól egész Yáczig a Piroxen- 
trachitokban nem kevésbbé mint a Biotittrachitokban ismeretes, sőt az Ipoly jobb 
parti környékén Ipolyság és Ipoly-Szécsénke között két patak üsszeszögellésénél 
csekély területen maga a Csillámpala is megvan, melyen a Trachit keresztül tört 
és belőle zárványt vett magába, míg egyebütt a denudátiónak esvén áldozatul, 
felületet képezve nem látható.

4
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JOSGPHI II imP:

AÜGUSTO NOMINE INSIGNIS 
CÜNICULUS LONGE PROFUNDISSIMUS 

AÜRO ARGENTOQUE ERUENDO, 
DERIVANDAE AQDAE SVBTERRANEAE, 

LIBERÓ AÉRIS MEATÜI 
PROEÜTÜRÜS

QUOD FÉLIX FAUSTUM FORTÜNATÜM 
SÍT: SUBFODI. AGIQÜE COEPTÜS 

XIV CAL : AFRIL 
MDCCLXXXII.

26. A Il-ik József altárna nyílása a Garam bal partján Voznitznál és felirata.

A Il-ik József altáma Selmecnek egyik világra szóló nevezetessége. Nagyobb 
mélységbe vezető bányászati hely van több, de hosszabb tűnnél ez idötájt sehol 
sincs, ez pedig annyit mond, hogy egy annak megfelelő szelvényt képvisel, melynél 
a felületen és a mélység vonalán találtató kőzetek viszonyát lehet tanulmányozni 
és kimutatni egész hosszában, mi két geográfiái mértföldet meghalad. Egy ilyen

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1SSS. 111. 23
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átmetszet lényeges befolyással van arra, hogy a külső észlelőiekből a rendszeres 
egészet határozottabb körvonalakban alakítsuk, minthogy azokhoz mindenek elölt 
megbízható alapot, de azon kívül is kiegészítő és egybeforraszlö adatokat nagy 
számban szolgáltat. Ebben találja indokolását, hogy az atlaszban ezen szelvénynek 
külön lap van szentelve.

Történeti vázlata. Miként teljes neve «Második József császár altárna »> emlékez
tet, a múlt században kezdették meg. Rendeltetése levezetni az egész selmcci bányászat vizét 
a Garamba. 100 bécsi öllel fekszik mélyebben, mint az előtte megkészült, de sokkal rövidebb 
Ferencz császár altárna.

Kezdődik Selmecen a Szent-Antal felé terülő völgy lapályán, Ferencz-József-aknánál, 
és megy a szelvényben, meg a térképen kimutatott irányban nyugatnak a Garam-völgybe, 
hol Zsarnoczától délre a bal parton Voznilz falu felett lyukad ki. Egész hossza 16334*082 méter.

Alkalmat szolgáltatott a tervre a selmeci bányászat azon nagy lendülete, melynek az a 
múlt század harmadik negyedében örvendett, melynél évről-évre meghaladta a jövedelem az 
előirányzatot. Ezen jövedelem egy részét a selmeci fémbányászat jövőjének biztosítására for
dítani mintegy magától kínálkozott s ez gróf Kolowrat, a bányászati udvari kamara elnöke 
alatt 1780-ban határozattá vált.

A terv eredetileg Siegl bányamérnök által szerkesztve, de tetemes módosítások alá 
vetve úgy lett megállapítva, hogy az András- és Erzsébet-aknák mélyeszlessenek le és egy 
mély altárna hajtassék. Ez utóbbit meg is kezdették 1782 márczius 19-én és ez a II. József 
altárna szája Voznitz falutól éjszakra. Az aknák mélyesztése elmaradt. Az altárna hajtása 
szakadozva történt, a tervet is többszőr változtatták, míg végre 1826-ban Reiciietzer udvari 
tanácsos indítványára a mostani irányban történt a megállapodás, de csak a Zsigmond- 
aknáig. Innét a Ferencz (József)-aknáig hajtani ismét csak sokkal későbben hatáiozták el.

A mull század végével a munkabér és minden anyagár felszökkenvén, az altárna üze
mét vagy 33 éven át felette lanyhán folytatták. 1826-ban Reiciietzer udvari tanácsos és 
báró Révay főbányagróf erélyesebben fogtak hozzá. Kitartás azonban ekkor sem volt, 
mert 1835-től 1852-ig ismét oly lassan ment, hogy évenként csak 72*3 méter haladás van 
kimutatva.

A mi az altárna megkezdésekor indokolt előrelátás és a jövő biztosításának szempontja 
volt, az ezen század folytán gyakran sürgős szükség színében jelentkezett, mert a régi fel
tárás ércztartalma mindinkább kimerült, a bányász két fő kínzója, a viz és a rossz levegő 
pedig mindinkább nagyobb akadályt gördített az elhaladásban. A vállalat érdekében sze
rencse volt, hogy 1852-ben a bányászat vezetőjének oly tapasztalt és széles látkörű szak
ember, mint Russeggf.r, jött Selmecre. Felkarolta az altárna ügyét, alatta 12 éven át éven- 
kint 293*1 méternyi haladás van feljegyezve.

A magyar kormány különös gondot fordított a II. József altárnára és rendkívüli költ
ség fejében az országgyűléstől 100,000 forintot eszközölt ki.

1874 végével még 2326*8 méter volt kivágandó, mi az addig követett módon 21 évet 
vett volna igénybe. Péch Antal miniszteri tanácsos és bányászati igazgató azonban a fejtés
módot megváltoztatta, a gépfurást bevezette és csak ez tette lehetségessé, hogy a feladat 
3*5 év alatt lett megoldva, évenkint átlag 664*8 méterrel haladván két oldalról, keletről és 
nyugatról a találkozási hely felé, minek a Tanád-hegy azon nyergének függélyes veltilcte 
volt kiszemelve, mely a «Nad Kamen» nevet viseli, és melyről mint a vízválasztó egyik 
pontjáról a selmeci és hodrusi völgybe lehet tekinteni.

i
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Ezen, mondhatni százados munka, mely eddig 4.599,000 forintba került, bizonyos 
ünnepi ességgel fejeztetett be, akkorra lágyát ott a végső falnak elrobbantása, melyet egy 
hosszú fúróval már eleve, 1878 szeptember 5-én d. u. 3 órakor átlyukasztottak volt.

Maga a megnyitási ünnepély 1878 október 21-én tartatott meg, melyre meghívások 
küldetvén szét, azon én is megjelentem.*

A selmecick kis része, főleg a hivatalos személyzet keletről nyugatnak ment, míg a 
vendégek zöme ellenkező irányban nyugatról keletnek lett vezetve, és az altárna szintjére 
legnagyobbrészt (vagy 102) a Lill-aknán, kisebbrészt a Zipser-aknán bocsátották le. A Lill- 
aknától lóvonatu vasúton történt a szállítás tovább keletnek a vájat-vég felé, hol az eltávolít 
tandó trachitsziklafal áll vala közel a Tanád-hegy nyerge alatt.

Nevezetes pontokon bányamérnöki adatok voltak kifüggesztve, azokat lemásoltam; 
ilyen a következő három: «A Tanád-hegy «Nad Káinén# nyerge a tenger felett 890-091 m. 
Ugyanott a II. József altárna talpa a tenger felett 222*004 m. Táv az altárna szájától a 
Garam balpartján 12970*400 méter.# Innen a mai és utolsó vájatvég, a lerobbantandó szikla
fal 50 méterre esett keletre.

Végre az elektromos szikra vagy 18 dinamit-lövetet szétrobbantván, ezen sziklafal is 
leomlott s a két oldalról jöttek egymást üdvözölve találkoztak. Én nem mulasztottam el az 
emlékezetes utolsó válaszfal kőzetéből vinni s meggyőződtem, hogy megfelel a Tanád tetején 
levő anyagnak, csakhogy ez utóbbi épebb, inkább normál állapotú mint az, mi az altárna 
szintjén van szálban, mi inkább Zöldkő-módosulata amannak.

A II. JÓZSEF ALTÁRNA BEOSZTÁSA.

A II. József altárna beosztása önként áll elő az aknák szerint és pedig két irányban: 
nyugatról keletnek, tehát a kifolyási ponttól a felső végig és fordítva az esés maximumától 
az alsó végig keletről nyugatnak, Voznitznál, tehát megegyezőleg a víz folyásával az altárnán, 
mi nagy vonásban nem egyéb, mint egy földalatti vízcsatorna.

Nyugatról kilet felé (méterekben):
Voznitz Első számú akna 
Voznitz

.. . . 1990-575
3987*225

........ 5515*350
6058*256 

- ... 7615*886 
9282*056 

.. ... 10818*991 
... 13641*591

._ ... 14342*241 
14902*712

Slampfer-akna 
Voznitz ... ___ .... Rezsö-akna
Voznitz ... .
Voznitz ...........
Voznitz ... .
Voznitz ... ...
Voznitz
Voznitz ...........
Voznitz ... .
Voznitz ...........

Delius-akna ... ___ ... ..................
... Lipót-akna ...........................................

. ... Lili-akna... ..................................
................... Zipser-akna... ...................

■ ................... Amália-akna................ .
................................... András-akna

— -.......................... Zsiginond-akna
........... ................................ Ferencz-József-akna........... 16334*083

Keletről nyugat felé (méterekben):
Ferencz-József-aknától — Zsigmond-aknáig 
Zsigmond-aknától — András-aknáig

... 1431*371 
560*471

• A k. m. Természettudományi Társulat képviseletében dr. Hideoii Kálmán úrral együtt, s jelentésem 
ki lett adva a ^Természettudományi Közlöny* 113-ik füzetében.

23*
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András-aknától — Amália-aknáig 
Amália-aknától — Zipser-aknáig ...
Zipser-aknától — Lill-aknáig ..........................
Lili-aknától — Lipót-aknáig.................................
Lipót-aknálól — Delius-aknáig
Delius-aknától — Rezső-akndig
Rezső-aknától — Slampfer-aknáig ...
Stampfer-aknától — Első szánni aknáig
Első szánni aknától — az allárna szájáig Voznitznál

- 700*650
2822*600 

. ... 1536*935 
1666.170 

. ... 1557*630 
542*906 

. — 1528*125 
1996*650 

.. ... 1990*575
:

Az aknák talpának, valamint az aknagárdoknak magassága a tenger felelt (vonatkoz
tatva a zérus pontra Fiúméban) egyenkint a következő:

Akna-talp:
........... 210*388

. ... 213*752
........... 217*126

. ... 219*747
........... 220*345

. ... 221*112
.... ... 221*718 

. ... 222*080
... ... 223*106 

223*361 
... ... 223*565 

224*760

Akna-gárd:
Voznitz a nyílás ...........
Első számú akna...................
Stampfer-akna...................
Rezsö-akna ... ...................
Delius-akna ...................
Lipót-akna........... ... ___
Lill-akna ... ................ .
Zipser-akna...........................
Amália-akna ...................
András-akna... ...................
Zsigmond-akna.......... ...
Ferencz-József-akna ...

méter. í
239*396
290*315
312*653
326*100
366*348
420*508
504*723
765*280
656*150
583*280
501*320

Ebből kiszámítható az egyes aknák mélysége a következő eredménynyel:
Voznitz nyílás ...........
Első számú akna ... ..
Stampfer-akna ...........
Rezső-akna ................
Delius-akna...................
Lipót-akna ... .........
Lill-akna ...................
Zipser-akna ................ .
Amália-akna...................
András-akna   ... __
Zsigmond-akna — _
Ferencz-József-akna..........

25*641 
... 73*189

92-906 
... 105*755

145*736 
... 198*790

282*643 
... 540*174 

482:819 
... 359*715 

276*560

A II. József altárna kőzeteit a vízfolyást követve a felső végtől az alsó felé, a 
Ferencz-József-aknától kiindulva pelrografiai és tektonikai tekintetben a gyakorla
tilag is fontosabb aknától aknáig terjedő szakaszokban írom le, megjegyezvén 
hogy az altárna keleti fele a Ferencz-József-aknától a Lill-aknáig az, mely jobban 
van ismerve, a hol a változatosság nagy, a melynek környékén a bányászati mun
kák tömörülnek, s így a legtöbbre tanít; míg a nyugati rész inkább csak leveze
tési csatorna, melybe oldalt úgyszólván nincs is vájat vezetve, csekély magasságá
nál fogva pedig az ottani aknák sincsenek nyilamokra felosztva; hozzá jön még,
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hogy a nyugati résznek fentartása olyan, hogy a víz ugyan akadálytalanul foly le, 
de geológiai kutatás czéljából nem mindenhová lehet férni, mert a gyámfa 
és a pallózat helyenként elpusztult, s újra csináltatni gyakorlati szempontból 
nincs miért.

A II. József altárna talpának magassága a Ferencz-József-aknában 224-760, 
a kifolyási pont Voznitznál 210-388 m., tehát 14-372 méter eséssel íoly benne a 
víz a Garamba, melynek mennyisége 1885 januárban kapott bányamérnöki közlés 

szerint 0"4—0"5 köbméter másödpérczenkint.

jl IX. József altárna 10. (A—J) szakasza.

A leírás sorrendjénél a tényleges mai hozzáférhetést is szem előtt tartván, a 
következő 10 szakaszt állítom fel, s azok az átmetszeten is ki vannak tüntetve:

A. II. József altárna szakasza a Ferencz-József-akna és a Zsigmond-akna
között.

B. II. József altárna a Zsigmond-aknától az András-aknáig.
C. II. J. altárna az András-aknától az Amália-aknáig.
]J. II. J. altárna az Amália-aknától a Náci Kamen pontjáig nyugatnak.
Ezen szakaszokat a selmeci oldalról járhatni be; ellenben a következőket a 

hodrusi oldalról kell vagy legalább kényelmesebb felkeresni.
E. II. J. altárna a Zipser-aknától a Nad Kamen pontjáig keletnek.
F. II. J. altárna a Lill-aknától a Zipser-aknáig. 
ti. II. J. altárna a Lipót-aknától a Lill-aknáig.
H. II. J. altárna a Rezsö-aknától a Lipót-aknáig.
I. II. J. altárna a Rezsö-aknától a Stampfer-aknáig.
J. II. J. altárna a nyílástól Voznitznál a Garam-parton a Stampfer-aknáig.

A II. JÓZSEF ALTÁRNA GEOLÓGIAI ÁTMETSZETE ÁLTALÁNOS
VONÁSOKBAN.

Mielőtt a szakaszok szerint fognék hozzá az altárnán találtató kőzetek petro- 
grafiai és geológiai leírásához, az egész nagy szelvényt vázolom általános vonások
ban, mint kombiuativ magyarázatát mindannak, a minek a szelvény kifejezést 
ad azon két határ között nyert adatokra nézve, melyekre az alsót a II. József 
altárna, a felsőt a felület szolgáltatta.

Az egész szelvényből a Piroxentrachit prcepotentiája domborodik ki már az 
áltál is, hogy a Tanádot, a szelvény legmagasabb csúcsát, úgy függélyes, mint szin
tes irányban a hegy testének legnagyobb részében egymaga képezi; de erre mutat
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azon körülmény is, hogy minden geográfiái tényező között Selmcc környékén az 
van acliv szereplésben, a többiek az ö fizikai, chemiai és általában alakító hatásá
nak csak passziv anyagát képezték. A Piroxcntrachit minden más kőzeten keresz
tül tör, rajta egyik sem; ez annyit mond, hogy azok mindegyikénél fiatalabb, de 
jelenti azt is, hogy érintkezése által egyéb kőzetekkel módjában volt a legkülön
bözőbb változásokat idézni elő.

Mint a vulkáni kőzetek rendesen szoktak, a Piroxentrachit is hasadékokból 
nyomult fel, melyek az azon időben a felületet képezett kőzeteken tátongtak és 
ezen feltörés hosszú ideig ismétlődvén, a láva-ár mindinkább feltornyosult és majd 
önálló kúpot, majd láva-árt képezett, mely régibb kőzeteken elterült, azokat borí
totta és nem ritkán a régibb kőzetekből kisebb-nagyobb darabokat zárt magába.

A Tanád azon nyerge, mely a II. József altárna felett van, a Nad Kamen 
két részre osztja a nagy szelvényt; egy keletire és egy nyugatira. ’ A keletin egy 
miocen-pliocen medencze van, melyben az akkori sedimentek régibbjei még nagy
részt fentartották magukat; a nyugati medencze a nagyobb, ez a Garam-völgy felé 
nyílik, innét a sedimenteket a denudátio eltakarította, a felületet tömegkőzetek 
vagy régi palák képezik, sediment csak a térkép halárán kívül van.

A keleti miocen-sedimentet főleg a régibb Biotittrachit törmeléke képezi, 
melynek alapjául maga a tömeges Biotittrachit szolgál. Az altárna keleti részében 
ezen Biotit Orlhoklastrachil alatt nyomul fel a Piroxentrachit, minek következ
tében amaz itt helyenkint Riolittá változott, másutt ezen Biotittrachit tufájában 
levő Barnaszén rétegfoszlányokat a Piroxentrachit magába zárta, s olykor többé- 
kevésbbé kokká változtatta. Ilyen a Zöldkőben talált «Anthrac.it» darabokat Selme- 
cen már Beudant idejében is többet említettek. Nem jelentékeny ezen Biotittrachit 
Sedimenteknek azon része, melyeket Piroxentrachit láva borit; a felületen nem 
is lehet gyanítani, de a bányákban reá jöttek, még a II. József altárna szintjén is. 
A szelvényen egy nagyjelentőségű ténynek kifejezésére összekötöttem pontozott 
vonallal a Szent-Háromság altárna szintjét, kezdve az Árnália-aknánál s onnét 
keletre követve az András- s innét a Zsigmond-aknáig, honnét aztán még tovább 
keletnek Selmec alsó utczájáig megy, hol ezen altárna szája van. A Zsigmond- 
akna és a Sz.-Háromság altárna szája között a régibb Trachittufában ezen a szin
ten találta Cseh L. azon Carpinus grandih levelet, melyről annak helyén részlete
sen írtam (S. Selmec völgye 167. 1.), és a mely a sedimentek miocén volta felelt 
kétséget'nem hagy fenn.

Keletről nyugatra először a miocén trachttufa-rétegek vannak áttörve és ese-

. }

1

* Ezt feltűnőbbé egy segédvonal által igyekeztem tenni az átmetszeten, hol egy szakadozott függé 
lyes vonal jelöli a kétfelé osztást mint határt is a D. és E. szakaszoknál, miként az ott említtetni fog.
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tenkint borítva PiroxenLrachittól; de tovább haladva a Nad Kamen nyereg felé, a 
Piroxentrachit az alsó Trias Palákon tör át és befedi tetemes magasságban. A Piro- 
xentrachit kitörése előtt ezen -AVerfeni Palák» képezték volt a felületet. Az al- 
tárna azon táján, mely az Amália-akna és a Teréz-telér között van, a Piroxen
trachit borít Biolittrachitot is, olyat, mely az említett Palakat feltörése alkalmával 
bántotta, a Piroxentrachit kitörése előtt a vidék egykori domborzatában szintén 

részt vett, tehát annál is fiatalabb.
Az altárna vonalán a Piroxentrachit nyugatnak menve hamarább megsza

kad, mint a felületen, mi arra mutat, hogy a kráterből feljutva, szétterült és így 

több (nevezetesen négy) olyan hely 
trachit csak mint legfelső borító kőzet, valamely lávafolyásnak része jelenik meg.

Az altárna profilja közép táján több mint az egész vonal Vs hosszában nem 
tör fel Piroxentrachit, hanem tőle nem háborítva a Biotit Orthoklcistrachit 
uralkodik a Hodrus-vülgy hosszában, kezdve keleten a Hodrusi felső tónál s tartva 
le nyugatnak közel a Stampfcr-aknáig. Felette érdekes látni azon viszonyt, mely 
miatt a Biotit Orthoklastrachitot egy Sienitcs és egy Porfirosra osztjuk fel, 
a melyek ezen szöveti viszonyon kívül a korkülönbséget oly csalhatatlan módon 
fejezik ki.

átmetszeten kitüntetve, hol a Piroxen-van az

A Biotit Orthoklastrachit, úgy a Sienites mint a Porfiros, keresztül tör az 
Archci Palákon nem kevésbbé, mint. a Mesozoi sedimenteken.

Az altárna profiljának nyugati részén a Stampfer-aknától kezdve a Garamig 
csak a fiatalabb két Lrachittipus: a Biotit Andesintrachit és a Piroxentrachit for
dulnak elő váltakozva, a nélkül, hogy itt a profil méreteinek összezsugorodásával 
valami bonyodalom mutatkoznék.

Ezen általánosságok után lássuk a részleteket szakaszok szerint.

A.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

FERENCZ JÓZSEF AKNÁTÓL A ZSIG-MOND AKNÁIG.

14-31.371 méter.

A Ferencz-Józscf-aknán leereszkedve, a felszíntől 276#560 m. mélységben a II. József 
altárna szintjére érünk s ez voltaképen az egész altárna felső kezdete, mert keletre 
tovább hajtva nincs. Éjszakra van hajtva a Kalvária-hegy felé, valamint délnyugatra 
is a Mária-akna felé, de ezekről csak mint bővebb tájékozást nyújtó kitérésekről alkalmilag 
lesz szó. A Ferencz-József akna összes mélysége 364.7,
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Fcrcncz József nevet ezen akna 1857-ben kapta, emlékére Fcrcncz József ü Felsége látogatásá
nak ; az előtt csak egyszerűen Ferencz-aknának (Franz-Schaclit) mondották, sót röviden még most is 
úgy nevezik. A nagy térképen és a Panorámán Fcrcncz József-, a szelvényen Ferencz-aknának van 
nevezve.

A II. József allárna talpa a Fcrencz-József-aknában 224*70 m. a tenger felett; a föle 227*83 és 
így az altárna magassága 3*07 in.

A Fevencz-Józ&ef-akna kőzete. — Az aknában legfelül nem férni a kőzethez az 
ácsolat miatt, de DAViD-nak többször említett kéziratában van egy rajz, mely azon terület 
szelvényét tünteti ki egy barnaszén teleppel, melyet akkor 1829-ben tehát 50 évvel ezelőtt 
mivcltek, s melynek mi most csak némi nyomait találjuk azon a környéken.
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27. Dávid szelvénye 1829-böl a Ferencz akna táján.

1829. Dávid.1889. Szabó. 
Ferencz akna___ ___ 

a Régi kohó salak
b Barnaszén __ __
c Biotittrachit Zöldkő _

Konglomerát............
d Piroxentrachit Zöldkő

Franz Schacht.
Alté Schlacken.
Braunkohle.
Grünstein Conglomerat.
Lichtgrüner Grünstein, mit röthlichen Feldspathkörnern. 
Lichtgraulicher Grünstein, mit Kiesen stark impraegnirt, 

nimmt noch mehr röthliche Feldspathkörner auf. 
Schwartzer porphyrartiger Grünstein.
Sandstein.
Franz Erbstollen.

I
e Piroxentrachit __
/ Biotittracliitufa 
g Ferencz császár altárna

:Dávid szelvénye szerint tehát legfölül kohósalak, alatta Trachittufa Barnaszénnel 
és ez alatt Trachü-Konglomcrát le vagy 48 méterre, az után következik Piroxentrachü az 
akna legaljáig, mi a Ferencz császár altárna alatt nem messzire tartott.

Az aknának sok pontjáról van anyagom, a legfelső a 14 méterből, az akna tetejétől 
számítva jBiotittrachit-Konglomcrát zúzott és mállott állapotban, de Biotit felismerhető. 
24 méter mélységben még ilyen a kőzet, 46 méterben is, azon különbséggel, hogy itt inkább

i

!
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tulászcrii, mely kiszáradva könnyen szétesik. A 49 méterben inár Piroxentrachit van, mint 
mállóit Zöldkő, ez csak kis elágazása lehet az alanti nagy tömegnek, minthogy két méterrel 
lejehb még találni Biotitlrachitot nagyon megviselt Zöldkő állapotban ugyan, de felismerhető 
elég gyakori Biotitlevelekkel.

Az 56 métertől kezdve azután Piroxentrachit szakadatlanul a Ferencz-Józset-akna leg
nagyobb mélységéig. Cseh L. szíves volt gondoskodni, hogy ezen egyik legíonlosabb akna 
kőzetei részletesen legyenek megállapíthatók, függélyes irányban 96 helyről küldött példányt; 
de másrészt Frízek li. üzemvezető is volt oly jó, hogy a 11. Józseí altárna alatt o méterenkint 
gyűjtött egész addig, a meddig az altarna szelvényén is kivehető 1-ső mély nyilam alatti 
aknában lefelé csak haladtak. Ugyanezen szelvényen látni, hogy a Ferencz császár altárna 
szintje hova esik, az 80 m. mélységben van; a kőzet olt Piroxentrachit Zöldkő, de elég szi
lárd. A Calciumföldpál helyét gyakran foglalja el Epidot.

Egy másik nevezetes pontja az aknának a 3-rnal jelzett 5-ik nyilam. Ez 160 méter 
mélységben van. A kőzet itt Piroxentrachit Zöldkő, elég közel normál. A Plagioklasok kifo
gástalan üveglényüek, csak a Piroxen fénytelen, de még fekete. Egyes hasadékok Kalcit 
érrel vannak kitöltve, mi koránsem a Trachit ásványainak vegybomlási terménye, hanem a 
Calcium-bicarbonalos vizekből rakódott le. A 4. számmal a G-ik nyilam van jelezve 215 m. 
mélységben. Kőzete Piroxentrachit mint meglehetősen mállóit Zöldkő.

Ez alatt jön a II. József altárna szintje 276 méterben. x\ kőzet Zöldkő, de olyan álla
potban, hogy a Piroxentrachit-tipus könnyen állapítható meg. Finom repedésein, de egyéb 
helyeken is savval pezseg. Az altárna alatt van az 5. számmal jelzett 1-ső mély nyilam 40 mé
terrel lejebb. Az ez alatt vagy 14 méter mélységben találtató Piroxentrachit Zöldkőben szép 
veres Jasp fordul elő, mint szabálytalan űrnek kitöltő anyaga. A Jasp-ér vastagsága helyen- 
kint nagyobb mint 1 decimeter (G2i 1887). Némelyikéből ezen Jasp-példányoknak az tetszik 
ki, hogy ilyen helyeken a Piroxentrachit zárványul a Biotittrachit Tufáját tartalmazta, és az a 
Jasp meg a Piroxentrachit között foglal helyet rendesen igen vékonyan. Ugyanezen tufaréte
gen csuszamlási felületek is vannak. A 2-ik mély nyilam is meg van már 88 méterrel mélyeb
ben mint az altárna.

Egészben véve a Ferencz-József-akna, tehát kezdve a 49-ik méterben, felülről folyvást 
Piroxentrachit, de az felette tanulságos módon mutatja az elváltozás fokozatait és vélellen- 
ségeit. Helyenként a Piroxentrachit fekete s egészen normál, ilyen legfelül 69 méterben, 
azután lefelé a 104, 127 méterben, továbbá a 189, 228, 23G, 241 méterben, sőt a II. József 
altárna szintje alatti mélységben is; ezen normál állapot azonban néha tinóm árnyalatok
ban változik el színében, úgy hogy az a bányász Zöldkövének felel meg, mig a fekete kinézé
sűt az előtt Selmecen gyakran AJamtnak nevezték. A Zöldkő azután az elváltozás nagy 
fokozataiban követhető egész a fehér kaolinos állapotig.

A Ferencz-József-akna tehát függélyes irányban 272 méterben mutatja a Piroxcntrachi- 
t°t, me]y itt a Biotit Orthoklastrachit Konglomerátja alatt marad ugyan az akna tetején, de 
az aknától csekély távolságra ÉNy irányban feltör, a felületen a selmeci patak bal oldalán 
kis kúpot képezve, mi a geológiai térképen is ki van mutatva.

A fcöldpat legjobban tartja magát az elegyrészek között, gyakran fénylik egyes szemek
ben ; a fényveszlés az elváltozás jele s az elváltozás néha Epidottá történik, mi a Calcium- 
löldpátoknál szokott készségesebben bekövetkezni. A lángkisérletben túlnyomókig Labra- 
doritként viselkednek a Földpátok, néha andesines, de bytownites viselkedés is előfordul. 
Epidot olykor mint utólagos ürtöltelék van kiképződve sugaras anisotrop halmazokban. Quarcz 
néha található, valamint igen gyéren Biotit, mind a kettő mint prceexistált ásvány. Savval 
a kőzet különösen a zöld töldes anyaggá változott Piroxen területén csaknem mindig pezseg.

M; T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1SSS 111. 24
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A II. József altárna kőzetei. — A Ferencz-József-uknából a 11. József altimába 
menve, sokáig megmarad a trachittipus. Magában a Fcrencz-József-akna rakodójában a 
Piroxentrachit mint szívós Zöldkő található (93i 1877), melynek váladéka táblás s a meleg 
nedves levegőben ott lenn levelekre esik szét.

Megindulva a Ferencz-József-aknától nyugatnak a 11. József altárna szintjén, példá
nyom van 5 méterről 5 méterre 160 méterig, hol a G-rüner-telér anyaga miatt meg
szakad. Ezen hosszaságban épen azon tapasztalatot teszszük szintes irányban, mit a Fcrcncz- 
József-aknában függélyes irányban tehettünk, hogy t. i. a Piroxentrachit állandóan meg van 
mint típus, de az elváltozás fokozatában nagy eltéréseket mutat. Helyenként ép, fekete, nor
mál s ez vagy rövidcbb, vagy hosszabb területen, de sokkal gyakrabban van mint Zöldkő 
kiképződvc, hol épebb, hol mállóttabb állapotban.

A normál Piroxentrachitot az aknától körülbelül 50 méterben találjuk először, ez itt ha 
még nem is egészen normál, de elég közel az, hanem csak néhány méter után ismét Zöld
kővé átváltozva következik a 80-ik méterig. 85 méternél normál, de csak kis darabban ; 
a 115 méternél a 130 méterig csaknem szakadatlanul normál. 135-ben Zöldkő, 1 lo bén ismét 
normál egy-két méterben, a 145-től kezdve egész a Grüncr-tclérig Zöldkő.

A normál Piroxentrachit példányok az üde töréslapon nem pezsegnek, a Zöldkő e 
tájon kivétel nélkül pezseg, különösen a repedés síkján.

A normál Piroxentrachit fekete s elváltozásának első stádiuma, hogy tarka lesz a fehér 
Földpátok által. Már most kérdés, hogy a régiek Afanitjában, a minek ezen fekete normál 
Piroxentrachitot nevezték, nincs-e Földpát, vagy ha van, oly apró-e, mint annak képzelték 
az Afanit definitiója értelmében : Afanitnak tartván olyan fekete egyöntetű Trachit-kőzetet, 
melyben semmi elegyrész sem különböztethető meg.

A normál fekete Piroxentrachitban már megvan azon Földpát, mely az elváltozás 
első stádiumában fehér lesz; eredetileg ez viztiszta üveg, melyet ilyen állapotban nem igen 
veszünk ki, de vékony csiszolatot csinálva meggyőződünk, hogy az Afanit épen olyan szem
csés Trachit, mint azon porfiros Trachit az ö sok fehér Földpátjával, mely a fekete normál 
Trachiltal térben összefügg s ezen az alapon is, de még inkább a mikrografiai tanulmányo
zások alapján azon meggyőződésre jutunk, hogy a fekete Trachit az eredeti állapot s minden 
más állapot, melyben az eredeti állapotú Trachittal folytonos összeköttetésű tömegben 
mutatkozik az ásványassociatio megmaradása mellett, genetikai és tektonikai, valamint 
chronologiai tekintetben összetartozik s ezen összetartozás kifejezésével kell kezelni.

MikrOffra/ia. Egyike a fekete normál Piroxentrachit példányoknak (95i 1877) vékony csiszo
latban tanulmányozva a következő eredményeket adta. Angit látható egészen épen nagy kristályokban 
is, de látni Augitokat az elváltozás különféle állapotában is. Az ép Augit sárgászöld, az átlátszóság foka 
nagy, a dichroizmus csekély, a polarizáczió-színek ellenben igen élénkek. A fö tengelylyel parallel met
szetekben a hasadási vonalokhoz mérve vagy -2 egyénnél 32 körül van az elsötétedési fok ; gyéren talál
tam a sok elváltozott Piroxen között olyat is, mely Hipersthenként viselkedett. A bázisos metszet idoma 
nyolezszög közel egyenlő oldalakkal s egy ilyenen ikerképződést észleltem feltüntetve a két fél ellentétes 
színe által. A metszet síkján sok repedés látszik s azokból indul az anyag elváltozása. A mint az elválto
zás nagyobb, a fény csekélyebb, a szín egyenletes tengerzöld s a hasadásvonalak is eltűnnek. Az elvál
tozás chloritos anyaggá ezen a színen kívül támpontot a pleochroizmusban is talál, a mely zöldes és sár
gás gyengén, de biztosan kivelietőleg.

A kevésbbé ép példányban (94i 1877) már alig van ép Augit, az mind chloritosodást mutat; de 
észleltem egy különös elváltozási terményt is, mely a chloritosodástól eltér annyiban, hogy közel ugyan
azon zöld szín daczára sem pleochroizmus, sem színjátszás nem mutatkozik, hanem keresztezett nikolok 
között ezen zöld területei az Augitnak teljes körforgatás alatt sötéten maradnak. Ezen izotrop zöld ásvány 
egészen azt a viselkedést árulja el, melyet a Hodrusi völgyben a hintett Pleonastok mutatnak, melyek
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ott rnakroskopos fekete Oktaéderekben is előfordulnak, mint azokról a megillető helyen szó tétetik. Még 
annyit tartok megemlítendőnek, hogy néhol az egykori Angit egész területén ezen Pleonast viselkedésű 
Viridit van, máskor ugyanegyiilt fordul elő a Ghlorittal. Közönséges fényben közel egyenlő lévén a zöld 
szín, nem tűnik fel, de már egy nikol forgatásnál a Clilorit pleochroizrnusa kimutatja a különbséget, 
még inkább azután a viselkedés keresztezett nikolok között, ilyenkor a belső része az egykori Augitnak 
marad sötéten, a külső színt játszik. Ezen két ásvány között fokozatos az átmenet azon értelemben, hogy 
a Pleonast-féle Viridit a Chloritos Viridilbc kiliegyesedő szálakkal megy át. A Pleonast-féle Viridit lát
szólag további elváltozása a chloritos ásványnak, előidézve a SiOo még nagyobb eltávozása által, mint a 
mennyi kellett, hogy a chloritos vegyüld jöjjön létre. Ilyen Kovasav eltávolodás Selmec környéken cg) 
helyt a Diaspor, máshetyt a Pleonast képződésre szolgáltat alkalmat, egyéb mellékkörülmények befo
lyása szerint. Az előbb említett épebb példányon (05,) ilyen izotrop zöld anyagot nem észleltem.

A Földpát, a mikroskoppal nézve, csupa Plagioklas, melyek belseje gyakran van Epidottá vál
tozva, hol részben, hol egészen. Az extinctio 30° felül van, más esetben alatta is. A lángkisérletben 
Labradorit és Bytownit között állapodtam meg, de a szem kicsinysége miatt az olvadás meghatározása 

‘ghizható; ennélfogva nedves úton is tettem lángkisérletet, s kitűnt, hogy a Földpátot erős sósav 
oldat a lángfestésben túlnyomó Calciumol mutatott (CaA Nr2 K\). Igénybe vettem 

szem parányisága nem akadály és annak eredménye is az,

nem int
jól megtámadja s az
Boricky módszerét is, minthogy annál a 
hogy két szemnél az orsóalakú oszlopok túlnyomók és csak igen alárendeltek a Na Si Fn rhomboéderes 
kristályai; míg egy harmadik kísérletnél Na valamivel több volt és így egészben uralkodó Bytownitra 
s alárendelt Labradoréra enged következtetni.

Cl) Grüner-telér. — A Ferencz József-aknától 165 méterre a Grüner-telér követke
zik, melylyel az érezvezető telérek sora kelet felöl kezdődik. Ezen telér egyikét képezvén a jól 
jövedelmező miveleteknek, sok oldalról van feltárva, sőt maga a Ferencz Józscf-akna, vala
mint attól DNy-ra a Mária-akna is a Grüner-telér fedőjében van lemélycsztvc. Annak általá
nos iránya, valamint kiterjedése az atlasz nagy térképén kivehető : kezdődik Szitnyanszkán 
és megy EK irányban a vasúti indulóház felé.

A Grüner-telér a sclmcci telérek mindegyikétől eltér első tekintetre abban, hogy kőzete 
fehér, és így az érczek vezetője itt kivételesen nem Zöldkő, hanem Fehérkő. Faller Agyag
nak nevezi, Pettko Zöldkőtufának, Andrián szerint Trachittufa Trachitbreccia, Lipold sze
rint felsites Riolit vagy röviden Riolit, mely mint eruptív kőzet foglal helyet a Trachittufá- 
ban. Zeiller és Henry nem osztják Lipold ezen nézetét, hanem azt a Zöldkő bizonyos elválto
zásának tartják, melynek átmenete van a jelleges Zöldkőbe. Annyi bizonyos, hogy a Grüner 
ércz-telér bezáró kőzete maga is egy kőzettelérhez hasonlít, melynek anyaga azonban rende
sen oly csekély összefüggést tanúsít, hogy jó részét ácsolattal kell ellátni, az itt egy tör
melék-kőzetnek, egy Trachittufának vagy Trachitdarának a képét nyújtja, mely a Piroxen- 
trachit tömege közé ékelődött.

Én az ásványassociátio alapján igyekszem e mindenkor nehéznek tartott kérdés meg
oldásához járulni, hozzávéve a térbeli tömegviszonyokat is, melyek könnyebb megértésére az 
altárna szelvénye szolgálhat. Látni ott, hogy a Grüner-telér fehér kőzete nyomban következik 
a Piroxentrachit Zöldkő után. Vastagsága GS méter; azonban az érez nincs rajta egyaránt 
eloszolva, az leginkább a nyugati határa felé van egyes oszlopokban meggyűlve. A telérkőzet 
az ő fehérségével hamar feltűnik, úgy a keleti mint a nyugati határán, hol ismét Trachit- 
zöldkő következik reá. Általában táblás alakú; csapásának főiránya DNy—ÉK (3 óra), dűlése 
75 80° DK. A csapás irányában Riciiter bányatiszt közlése szerint több mint 1850 méterre, 
dűlése után pedig 355 méterre van feltárva.

A Grüner-telér kőzete nem egyenletes az egész vastagságban, azt több ponton 
gyűjtve kell tekinteni. A Piroxentrachittal keleten szabálytalan határral érintkezik, az első 
példány ehér hó (96i 1877) egyneműnek látszó zöldes alapanyagában Földpát olykor lencse
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nagyságban sok van kiválva, lapjai esetleg még fényesek. Savval leöntve a közel gyengén 
pezseg, főleg a feketés ásványok táján. Pirit nem látszik benne. Nagyítóval Quarcz is kive
hető. Tovább haladva, a kőzet fehér, fénytelen, részben kaolinos, de különben is felette vál
tozékony, van lágyabb és keményebb, ez utóbbi az épebb (1011 1877); savval hol 
hol nem, és a Pirit meg egyéb ilt-ott hintve találtató érezeken kivid néha sárgás, fénytelen 
szemek is fordulnak elő benne.

A Grűner-telér viszonyait részletesebben megismerendő egy oldalvágatba tettem kité
rést, hol annak a vájatvég kőzete a fedőből (97i 1877) az előbbiekhez hasonló. Gyengén 
pezseg foltonként, de kénes fémvegyek nagyobb számmal vannak benne hintve, valamint 
Epidot is, hol fészkesen, hol eresen vagy rendetlen rétegekben kiválva. Ezen helyhez közel 
egy sötétebb árnyalatú zárványt kaptam (98i 1877), mi reá tekintve szintén csak homogén 
mállásterménv, mely kénes fém-érczekben gazdag. Némely darabban a Földpát az clmállás 
és a málladék eltávolodása következtében meggyérül annyira, hogy a kőzet homokos küllemű, 
melynél a Quarczitszemck között fehér Kaolin van befészkelve. A foto pászta vájatvégében 
telér-quarcit (átlátszó, üvegfényű, helyenkint amethist színbe hajló) és Rhodochrosit fordul 
elő, mint érez vezető.

Gyüjték példányokat a Grüner-telér kőzetének nyugati határán is (97,98, IOO2 1877, 
a 1879), ezeken kivehető, hogy a szerkezet néha konglomerátnemű, melynek egyes darab
jaiban az uralkodó és még lángkisérletileg felismerhető Földpát Káliumföldpát. A Grűner- 
telér nemes érczei leginkább ilyen törmelék hézagai között rakódtak le, valamint a másod
lagos Kaiéit Rhodochrosit sat., melyek egyúttal a törmelék cementje gyanánt is szerepelnek 
a telér-töltelékben.

pezseg,

— Eddig a Grűner-telér kőzetét csak niakrografosan határozták meg, mi nem 
mondható elégségesnek tekintve, hogy a vezérásványnak, a Füldpátnak minőségéről felvilágosítást nem 
adhat. Lássuk tehát a példányok meghatározását, főleg rnikrochemiai kisérlelek által, hogy így a tra- 
chittipus meghatározásához kaphassunk adatot.

Előre bocsátom, hogy a fehér kaolinos példányok legtöbbször tartalmazván Kaiéitól változó rneny- 
nyiségben, egy kísérletnél az mennyilegesen meghatározva vagy 12% tett ki. A többi meg nem támadott 
rész csak a Ca CL eltávolítása után vétetett meghatározásra.

A Grűner-telér Fehérkövének keleti határán ütött példányában (9Gi 1877) a Földpát a lángban 
vizsgálva mindig Orthoklasnak bizonyult be; az anyag egészen épnek nem mondható, ha szemre egy
öntetűnek látszik is. Hogy az impregnálva van idegen anyaggal, kitűnik abból, hogy lángba téve azonnal 
zöldes pont vált ki a fehér Földpát szemből, mi Epidot lehet, mert a világos Epidolnak van azon tulaj
donsága, hogy a lángba téve azonnal sötétebb színt vesz fel egy pillanatnyi duzzadás megelőzése mellett; 
egy másik anomál viselkedés az, hogy a Kálium az első kísérletnél (5 mm magasságban) a rendesnél 
erősebb, a következőknél pedig fogy. Ez kénsav jelenlétére enged következtetni, mi itt is, mint sok más 
esetben a telér kőzetekben a kénsavas vastól lehet, mely a Földpátot is átjárja. A kénsavas impregnátió- 
ról közvetlenül úgy győződtem meg, hogy olyan Földpát szemeket, melyeket előbb sósavval nem öntöt
tem le, tettein a lángba s azok megfeketedtek. Egy más ilyen szemet üvegcsőben hevítettem s lengülelet 
kaptam, mely a kék lakmuszpapírra mint sav hatott; Ba Cl2 oldattal pedig fehér, a sósavban nem olvadó 
csapadékot adott.

Ezen kőzet példány Földpátja füstölgő sósavval kezelve 24 óráig oly oldatot adott, mely szintén az 
Orthoklasra mutat; annak lángkisérlete {Ca = 0, Na= 2, K = 0) negatív eredményű a Ca és /v-ra, 
mig a Nátrium lángfestésnek is oly csekély fokát adta, a minőt ilyen esetben minden Na tartalmú Or- 
thoklasból kapunk.

Boricky módszerét alkalmazva (9Gi 1877) a kőzetből kiütött és még részben fénylő fehér nagy 
Földpát a siliciumhidrofluorsavval megcsöppentve csekély mozgásba jött, jeléül hogy a Földpát belsejébe 
Kaiéit hatolt be. A beszáradás után előtűntek a cale.iumvcgyület hosszú oszlopai leginkább ikreket ké-
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pezvc, de ;i ímlriiiinvegyiilet liexagonos alakjain kívül az Orllioklast megillető mennyiségben az izotrop 
négyzetes lapéi Kiiliiunsilit-iuinfiuorid kristályok is kiváltak.

A kissé tovább ütött épebb példány (101. 1877) az üveg lapon végig húzva, azt jól karezolja, de 
kan zolja gyengén az Obsidian felületet is, lellát a Földpáton kívül Quai ez is lehet benne. Minthogy pe- 

Kaleitot sósavval eltávolítottam. A sósavas oldal erősen inegsárgult vastól. Lgvanaz langkiserletbenzseg,a
a sok Calciumon kívül Na és K-va is aclolt gyenge reacliót.

A meg nem támadott maradék legnagyobbrészt bófebér szemekből állott, melyek gyakran leveles 
szövetíiek és igy Föld-púinak tartandók, máskor tömöttek s ezek Quarcz. Sokkal nagyobb számban van
a Föld pút.

A Földpátok lángkísérletének összes eredménye az olvadásra nézve az, liogy a legépebbek között 
sem volt olyan, melynél a megolvadod szem külbólyagosságof árult volna el, vagy a melynél a Kálium 
tartalomra nézve magasabb mint a Perlliitsor mutatkozott volna, ezek tehát mind natriumdús Ortlio- 
klasok. Gyérebben találni Plagioklast is az Oligoklas-Andesin sorozatból.

A Földpáton és Quarczon kívül egyéb ásványt ép állapotban nem találni, de romjait valami Csil
lámnak gyéren clszóródva észlelhetni; az már egészen Stealidé változott fehér színnel, de gyöngyfény- 
nyel. A lángkisérletben a Kálium jelenléte néha még felismerhető. Különben ezen lemezek nem cgy- 

még a hexagonos körvonalat megtartották, másszor a lemezek parallel helyzetben sőt nagy ritkánszer
egész oszlopot képezve tartották fenn magukat, úgy hogy az egykori Biotil oszlopokra bízvást gondolha
tunk, a minők Selmec táján a Biolillradiitban nem egyszer előfordulnak. Ha néha még más fekete
ásvány (tán Andiből) romja is feltűnnék, abban nincs olyas valami megtartva, mi az eredeti állapot 
kibHüzésérc támpontul szolgálna.

A gyűjtött anyag mind fehér, fénytelen, csaknem földes, úgy hogy a Földpát szemek is csak a 
málladék eltávolítása után mint a Kaolin magva voltak meghatározhatók. Vékony csiszolat készítésre egy
általában nem volt alkalmas.

Mindezek után a Grüner-telér Fehérkövére nézve véleményem az, hogy tekintve az 
ásványassociatio számbavehető tagjait: Quarcz, Kálium Nátriumföldpát és Biotit, az a 
Biotil Orthoklas-Oligoklas Quareztrachit típusára vezethető vissza. Az által, hogy a Kálium- 
föld pút nátriumdús és így inkább sanidines viselkedésű, ezen Fehérkő külömbözik az Arkoza- 
féle Fehérkőtől, mellyel a 11. Józscf-altárna nyugati felében többször találkozunk. Röviden én 
is mondom líiolitnak, úgy mint Lipold, annál fogva is, mert nem igen messze innét csak
ugyan találunk Fehérkőben olyan módosulatot, mely ugyanazon ásványassociatio mellett a 
Káliumföldpátot legalább részben jelleges Sanidin ki nézéssel mulatja be. Ezen Biotit Ortho- 
klas Quareztrachit a Grüner-telér Fehérkövében azonban nem mint kompakt kristályos kőzet, 
hanem mint törmelék, mint Riolittufa van meg, a mely különösen a nyugati határ felé mint 
Konglomerát is előfordul (1011 1877).

A Grüner-telér bővebb megismerésére szolgálhat FALLER-nck következő közleménye 
1861-ből «1858 óta új mivelési szint gyanánt a G-ik nyilam lelt hajtva a Mária-aknából
ÉK-nek a telér egész vastagságában az aknagárd alatt vagy 266 méterben s egyszer csak 
kavicshömpöly rétegre bukkantak, mely egy quarcitos alapon nyugodott a vájatvégnek 
tan lele magasságában, és a főte felé húzódott, ugyan együtt vastagabbá is válván. Éltesebb 
bányamunkások állítása szerint hasonló réteget már fölebb is találtak az 5. és 4. nyilamon, 
ugyanazon függélyes vonalban. A telér csapása irányában vagy 24 méter hosszúságban 
a kavicsréteg feltárva. A hömpölyök legnagyobbrészt Quarcz, nagyságuk külömböző, bab

nagyságtól kezdve vannak gömbök 9—10 cm átmérővel is. Érdekes még, hogy ezen 
hömpölyökkel Sphalerit és Gálénit is előfordul, holott ezen ásványok különben a Grüner- 
tclért nem követik; ellenben a nyugatibb teléreken (Spitaler-, Teréz sat.) otthonosak.))

\oikommen von Quarzgeschieben am Grünergange. Oest. Zeitschrift fúr Berg- und Hüttenwesen 
von Hingenau. 1861. 9-ter Jahrgang.

van

szem
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Ezen hely most hozzá nem férhető, de ilyen előfordulás nem egyedül a Grüner-telérre 
szorítkozik s azért szükségesnek tartom azt már most említeni fel.* Az Amália aknában lesz 
ilyenről szó részletesen.

Nagyobb magasságban, a Ferencz József akna 5-ik nyilamén vagy 150 méter mélység
ben az aknagárd alatt a Grüner-telér fedüjébcn Trachittufa és Konglomcrátsedimentet talál
tak Barnaszén tartalommal.

A Grüner-telér Fehérköve helyenkint felmegy a felületre, és ilyen helyeken már a 
régiek fejtették, a mint ezt. a sok liorpa mutatja Selmec alatt a Szent-Antali völgyben kezdve 
a Grüner altárnától s haladva a Mária-akna felé. Ezen horpasor az atlasz nagy térképén 
ki van tüntetve.

Bővebb tájékozás szempontjából a Grüner-telért a 11. József-altárna szintjén követtem 
DNy irányban a Mária-akna felé, a tárna itt a Grüner kőzcttelér csapásában lévén hajt 
A kőzet (12i 1880) hasonló Riolittufa, mint a Grüner-telér fehér bezáró kőzete mindenütt.

Piroxentrachit. — Kijővén a Grüner-telér Fehérkövéből, mi a nyugati határon konglo- 
merátncmű, az nyugat felé közvetlenül Piroxentrachittal érintkezik, de Zöldkő állapotban, 
mely azonban korántsem egyenletes, itt is néhol erősebb az elváltozás, másutt gyengébb és 
ilyenkor a normál állapot kivehetőbb. Ezen Piroxentrachit tart folyvást vagy 414 méterben, 
s több pontról gyűjtöttem példányt, a melyek némelyikéről érdemes jegyzetet közölni. 
A Grüner-telér Fehérkövének közvetlen szomszédságában még igen mállott a Zöldkő, az 
világos szürke, de fénytelen anyagnak látszik, melyből egy-két Földpát fehérük ki kaolinos 
állapotban 1—2 mm. hosszasággal; de már vagy 9 méter távban (18a 1880) kivehetőkig 
szürkés eruptív Andesit, melyen érdekesen láthatók lávarétegek, világos szürke parallel 
vonalaktól előidézve. Fekete hosszúkás Piroxenek szintén kivehetők. A vékony csiszolalon 
ezek az extinctio szerint Hipersthennek mutatkoznak. A fény már csekély, a dichrpizmus szin
tén gyenge a mállás haladottabb foka következtében, de az elsötötédés az oszlopszéllel 
egyezőleg csak oly jellemző, mint az ép Hiperstheneknél. A transversál repedéseknek is van 
még nyomuk.

Tovább haladva a Zöldkő azon sajátságot mutatja, hogy repedéseibe valami homogén 
sötét kékeszöld anyag infiltrálódott, mely az üveget erősen karczolja, törése kis részeken 
egyenes, nagyobb területet nézve egyenetlen. Sav nem bántja. Lángban erős Kálium tartal
mat árul el. Maga a Zöldkő egészben savval erősen pezseg. A fekete ásványok a Zöldkőben 
el vannak pusztulva, a körvonalokon kivált Magnctit szemek körül van a sötétben zöldre 
festő anyag kiválva, az anizotrop. A világosabb zöldre festő anyag finom szemcsés szövettel 
bir. Ezen csekély helyi, de feltűnő Zöldkő változatban szép Pirit kristályok fordulnak elő, 
melyek az ásványgyűjtők figyelmét is felköltötték egykor. Igen fényes I-íexaéderek. Én csak 
aprókat találtam (102i 1877).

Ezen csekély anomál kiképződés után újból Piroxentrachit Zöldkő fénylő átlátszó Föld- 
páttal, mely tehát a kőzet színét nem teszi fehér pettyessé, azon félesége ez a sűrű Traclii- 
toknak, melyet Selmecen széltében Afanitnak mondottak. Egy példányon (20i 1880) érdekes 
látni szakadásokat, melyek síkján a kőzettömeg csúszott és csekély terjedelmű csuszarnlási 
felületek képződtek ki, mint dinamikai hatás eredménye. A kőzet törmeléke között feltűnően 
sok van olyan, melynek szabálytalan alakja rhomboid lapok áltál van határolva.

A Grüner-telér Fehérkövétől nyugatra vagy 230 méterben ütött példány szintén Piro
xentrachit (21i 1880), mint ép Zöldkő, s az bányamérnökileg meghatározott pontról

va.

* A Grüner-telér Fehérkövéből víz ömlik ki a II. József altárnán, melynek hőfoka 32° C., mi a 
bányalég melegségére nagy befolyással van.
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van,* ez még épebb Piroxentrachit Zöldkő, melynél a színtelen Földpát is fénylőbb, a fekete 
ásványok is valamivel jobban vannak megtartva. Vékony csiszolatban Plagioklasok tűnnek fel, 
az extinctio 18—28 között ingadozván, Labradorit-Bytownit sorozatra mutat. A fekete ásvá
nyok között egy sincs egészen ép, azok chloritosodásnak indultak; de az anyag ép részének 
viselkedése oda mutat, hogy a hosszabb Hiperslhen, a rövidcbb Augit. Vagy 30 méterrel 
tovább nyugatnak a példány (22i 1880) egészen hasonló; 50 métenel tovább mállottabb 
(23i 1880) s ezen állapot folyton tart, úgy hogy J20 méterrel a második Fehérkő előfordulást 
megelőzőleg a Zöldkő (21*2 188: ) már csaknem kibetűzlietetlen. Helyenkint mintha Konglo- 
mérát volna, melynek darabjai között azonban a határ igen elmosódott, az anyag felette el 
van változva és ércztől impregnálva.

Fehér kőzet._Körülbelül fele táján ezen szakasznak a fehér kőzettel újból találkozunk,
még pedig kis megszakadással kétszer. Tájékozásul a távarányokat idáig áttekintetesen 
egybeállítom:

A Férc11ez-József-akíiától a Crüncr-tclérig... . ............................
Maga az első Feliérkö, melyben a Griiner-telér érczoszlopai vannak
Piroxentrachit a szakasz közepén levő Feliérkö között ...................
Második Feliérkö vastagsága ... ... ..............................
Azután Biotiltracliit ... .................. ........... ... ............
S ez után ismét Feliérkö... ................... ... ............................

1G5 méter,
GS

_ 444
........... 2*5 ü

............. 20-0 t
.. ... 14-0 «
Összesen 713'5 méter.

A második (2*5 méter) Fehérkő valamivel épebb, savval gyengén pezseg. A Földpát 
olykor még üvegfényű; ikerrovátkosság nincs. Lángkisérletben Orthoklasnak mutatkozik 
nagyobb Nátrium-tartalommal. Quarcz jól látszik. Biotit lemezek néha nagyok, de egészen 
világos Stcalitté változtak át.

A harmadik (14 m.) Fehérkő mállottabb, savval pezseg gyengén. A Földpát mint magva 
egy kaolinos buroknak, kiszedhető, a lángot festi Nátriumra, de erősebben Káliumra, úgy 
hogy a legjobban megtartott elegyrészek egyikét ez képezi; másikát a Quarcz, amelynek 
jelenlétére figyelmeztetve vagyunk már azáltal, hogy a kőzet, daczára mállott kinézésének, 
az üveglapon mély karczolást idéz elő. Biotit levélpamat itt is látható, de Steatitté van vál
tozva. Pirit kristálykák miriádja van ugyan elhintve ezen Fehérkő mindkettejében, de nemes 
érczek hiányozván, bányászatilag meddő.

Minthogy tehát Steatittá változott Csilláin van sok és olykor egész oszloprészekben, 
sőt hexagonos határokban, a Földpát pedig nátriumtartalmú Orthoklas, mely nem külhólya- 
gos, ezen az alapon a Biotit Orthoklas Quarcztrachit típushoz tartozik, s abból van kezdet
ben riolitosan, utólag kaolinosan elváltozva. Itt a kőzet még tufaszerü, de csakhamar válto
zás all be, mert nyugatnak haladva, találni átmenetet a fehér színből a világos zöldes fehérbe, 
melyben pettyesen még sötétebb foltok is vannak (1032 1877). A Biotit már jobban kivehető, 
kivehetők Amfibol romok is zöldes málladékban, de a körvonal sejteti. Quarcz néha még 
bir íénynyel, de rendesen fehér, zavaros; az Obsidián felületén karezot idéz elő. A Földpát 
között van ép és mállott, az Káliumföldpát. Savval pezseg, különösen a Biotit és Amfibol 
zöldes pettyű romjain, de pezseg gyengébben a fehér részeken is. A Földpátok között több 
kísérlet adott Orthoklast, kaptam Andesint is. Ezen kőzet nem tufaszerű többé.

* Fbry táblán ez állutt: 51*8-0 m. kívül a hegy magassága a tenger lelett;
22<í*-6 tn. a II. József allárna talpa;

158S0-6 in. a táv Voznitztól az altárna kezdetétől; tehát a Ferencz József- 
aknától -154, a Griiner-telér Uiolittufájától vagy 230 méter.

; .
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Itt körülbelül tele távolság van a Ferencz-József- és a Zsigmond-akna közölt.
Tovább haladva nyugatnak, valóságos Zöldkő fordul elő, mely az ásványassociátió 

alapján a Biotit Orthoklas Oligoklas Quarcztrachit típusnak ’felel meg. Van nagyszernél és 
apróbb szemű. Az uralkodó veres Földpát Káliumföldpát (27i 1880), úgy a nagyobb szemű
ben, mint a vagy 15 méterrel tovább nyugatra ütött kisebb szeműben.

Piroxentrachit következik, mi itt is a Biolittracliitot nyomta fel, és a lelnyomulási szét- 
zúzódás alakulatai helyenkint láthatók rajta (28i 29i 30i 1880). Egészben véve Zöldkő, mely
ben a fekete elegyrész legtöbbször ki sem vehető, de nem hiányzanak olyan példányok, 
melyekben a Piroxen jelenléte és a Biotit meg a Quarez távolléte jól megállapítható. Ezen 
Piroxentrachit Zöldkő vagy 73 méterig tart a Biotittrachit után nyugatnak s a legnyugatibb 
pontján sötét-szürke normál, sőt olykor lávarétegességet mutat, előidézve világosabb sávok 
által a sötétebb szürke tömegben (oh 1880). Vagy 8 méterrel tovább ismét ütöttem, a kőzet 
hasonló Piroxentrachit egészen normál állapotban. Vastagsága tán 20 méter.

Biotit Orthoklastrachit. Ezen Piroxentrachitot újból Biotit Orthoklaslrachit Zöldkő váltja 
fel. Nagyszemű. xY fekete ásványok romjai még biztosan mutatnak nagy Biotitra és Ainíi- 
bolra. Az alapszín világos zöld. Éles határ van a két trachit faj között. Vagy 10 méter vastag, 
aztán újból felváltja tovább nyugatra a Piroxentrachit. Itt a Piroxentrachit egy biztos távból 
van 954 méterre a Ferencz-József-aknától és 477 méterre a Zsigmond-aknától, tehát az 
altárna ezen szakaszának 2/s hosszaságában, keletről számítva.* Tartott tán 50 méterig nyu
gatnak (34* 1880), azután falazás következett a kőzet omlóssága következtében 60 méter 
hosszaságban.

Biotittrachit Konfjlomerát és sedirnent. A falazás megszakadván, a példány Biotitlrachit- 
törmeléknek mutatkozott 224 méter hosszaságban. A hol a kőzet szilárdabb, ott szabadon 
hagyták és így egész sora a leütött példányoknak mutatja, hogy itt a Biotittrachit részint 
Konglomerátban, részint tufasediment rétegekben van, mely utóbbiak között homogén és 
nagy összetartással bíró féleségek is találkoznak (35i 36i 1880). Egy példányon mind a két
féle kőzet együtt van az érintkezés határán, a mi élesen válik el.

Piroxentrachit ismét föllép részint mint jelleges Zöldkő, helyenkint csekély terjedelmű 
Jasp erekkel (37i 1870), ezt elhagyva apró szemű, de szilárd Piroxentrachit feketés színnel 
s a felnyomulás okozta zúzódási alakulattal fordul elő (38i 1880), tart 50 méterig, néha jó 
feltárást mutatva. Ezután újból Konglomerát (39i 1880) tán 46 méterig, mit a falazás hozzá
férhetővé nem tesz. A falazást elhagyva, vagy 200 méterrel a Zsigmond-akna előtt meg
szakad a Trachittörmelék és felváltja Piroxentrachit világosabb és sötétebb Zöldkő szín
nel. Vagy három külön pontról gyűjtöttem, melyek között a legnyugatibb a legvilágosabb 
(40i 411 42i 1880). Egyikben a Hipersthen is megállapítható.

Biotittrachit-Fehérkő. — Már negyedszer találkozunk a 11. József altárna ezen szaka
szában a Fehérkővel = Riolittal, mely itt éles határral következik a Piroxentrachitra és 
15 méter vastagságban van kifejlődve. Az eddigi előfordulásoktól eltér abban, hogy az anyag 
sokkal épebb és annak Riolit volta kétségbe vonhatlan (43i 1880). Egészen hasonló ahoz, a 
melyet e helytől éjszakra a bányamiveletekben, különösen a Klotild-ér kőzetében ismerünk, 
s a melyről ennélfogva függelék gyanánt alább lesz szó. A fekete ásványok nem léteznek, 
elpusztultak, a fehér földpátos alapanyagból ki van válva sok Káliumföldpát mint Sanidin,
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olykor kristályos körvonallal, másszor fényes nagyobb víztiszta leveles halmazokban. Quarcz 
is gyakori apró színtelen vagy amethisztes szemekben, igen fénylő Pirit ezt is átjárja, számta
lan Hexaederekben lévén benne elhintve. A lángkisérletben a Földpát megközelíti az 
Amazonit sorozatot, gyöngye nem külhólyagos.

Piroxentrachit. — A Biotit Orthoklastrachit riolitos Fehérkövét éles határral felváltja 
Piroxentrachit normál állapotban feketés szürke színnel (44s 1880), mely azonban a Zsig- 
mond-akna felé közeledve Zöldkő módosulatot vesz fel s benne képződik ki a János-telér, 
melynek úgy a fedüje minta feküje Piroxentrachit. A János-telér voltaképen nem egy eb, mint 
Piroxentrachit egy irányban össze-vissza töredezve. A törés irányában a kőzet eiősen meg 

támadva és részben Kaolinná változva. Az ércz-impregnátió legnagyobbrészt Pirit, s 
ennek oxidátiója által sulfátok képződnek, melyek a kőzet megtámadásához szintén nagyban
járulnak. A János-telér egyike 
hogy a János-telér a fiatalabbak közé tartozik, miután a Piroxentrachit hasadékában kép

van

agyagos teléreknek. Itt meddő.* A korra nézve világos,az u. n.

ződött ki.
A Piroxentrachit tart aztán a Zsigmond-aknáig, az egészen ezen kőzetben van bemé-

lyesztve (46i 1SS0).

Klotild-ér. — Az imént említett negyedik Riolit kőzetzárványt Cseh L. a Klotild-ér 
egyik ágának tartja. Bővebb tájékozásul itt helyén van a Klotild-érről annál is inkább szó
lam, minthogy azt Zeiller és Henry különösen kiemelték, elemezték és a mikroskopi tanul
mányozásra Miciiel LiKvy-t kérték fel. Az általuk ezen név alatt az irodalomba bevezetett 
Riolit a 11. József altárna ezen szakaszától éjszakra több helyen látható egészben véve a 
Spitaler-telér fedüjében, különösen jól a Pacher-tárnai telepben, lemenve a Glanzenberg 
altárnán nem mindjárt kezdetben, hanem a tárna szájától 280 méterben. Selmec völgye 
leírásánál a Szentháromság altárnába tett berándulásnál topográfiái szempontból volt már 
szó róla (154. lap), de teljes összefüggésben hozzá szólani itt van helyén. Vastagsága a Glan
zenberg altárnán vagy 13 méter; felfelé keskenyebb s a Scharf-féle ház meg az uj erdészeti 
akadémia palotája közötti szűk utczában kibúvik. Innen lemenve a Sz-Háromság altár- 
nára, mi nem sokkal van mélyebben, szintén látni, úgyszintén a már jelentékenyebb mély
ségben levő Ferencz császár altárnán is a Spitaler- és a János-telér között. Voltaképen 
csak a Ferencz császár altárnán nevezik «Klotild-ér»-nek, úgy hogy ezen helyi név Selme- 
cen általában véve kevéssé használt, kevéssé ismeretes, a Pacher-tárnán például egyszerűen 
Riolitnak mondják. Mivelet rajta nincs, soha sem tartalmaz annyit, hogy fejtésre érdemes 
volna. A Ferencz császár altárnán követték csapásában éjszaknak, meddő volt. Fedüje, feküje 
Piroxentrachit, a határ éles, de gyakran szabálytalan, helyenkint szögletes mint egy elszakí
tott tömegé. A Glanzenbergi előjövetelnek két ága van, egyebütt csak egy látszik. Dűlése 
nagyfokú, a mérés egy helyen 80° adott a feküjén; a fedün kisebbnek vagy 50°-nak talál
tam a dűlést, miből kivehető, hogy a határlapok nem párhuzamosak. A csapás a Ferencz 
császár altárnán vagy 5 óra, közel megegyező a telérekével, mik pedig e tájon közel paralle
lek a Tanád feltörési vonalával. Vastagsága a Ferencz császár altárnán valamivel nagyobb, 
t. i. 1G m. Általában mondhatni, hogy a kőzet rendesen csak a tömeg közép táján ép, a 
külhatár felé törve és gyakran kaolinosodva van.

Anyagot hoztam úgy a Glanzenbergi al tárnából (6i 1878), mint a Ferencz császár

* Jó alkalom van a János-telér természetét tanulmányozni külön Selmecen Béla-bánya felé 
menve, az országúton. A bélábányai hegybe az út fi—7 méterre van bevágva ezen hegybe s e bevágás a 
Janos-tclérnek nevezett mailolt Piroxentrachitban van, mely a Mihály-aknától a Kálvária felé esap.

M. r. Ak. III. Osztályának kUlün kiadványa. 1888. III. 25
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altárnából, a valóságos «Klotild-Kluft»-ból (4-i 1878); hoztam a bezáró Piroxentrachitból is 
a felsőbb Glanzenbergi (7i 1878) és az alsóbb Ferencz császár altárnai színiből (5a 1878), 
mindenütt lehetőleg a legépebb állapotot választván. A kőzet színe általában fehér, mi által 
a bezáró feketés Piroxentrachittól erősen elüt. Olykor váladéksikok vonulnak rajta keresz
tül, ezeken legtöbbször Kaiéit lerakodás található, ilyen helyen pezseg, de egyebütt 
vagy gyengén. Az alapanyag felsites, abból Quarcz van kiválva víztiszta vagy amethistes kül
lemmel, úgyszintén víztiszta üveges Orthoklas, valamint Pirit szép Hexaéderben.

nem

Mik?'O</?'Ctfia. Lángkisérletnek tettein ki a kiszedett Füldpálot és a fehér alapanyagot. A leve
les jól hasadó Füklpát jó Káliumfőldpát viselkedést mutatott, olyat, minőt a Sanidineknél rendesen 
találunk; de némileg vassulfáttól lehet átjárva, mi a lángba téve egy kis fekete pont képződé
sében, meg az alkálik erősebb fokban történt elillanásában találja kifejezését. A fehér alapanyag egy fok
kal nehezebben olvad, de a Na és K-rn nézve szintén Káliumfőldpát alapanyagát engedi feltenni, 
keverve Quarczczal, minek a nehezebb olvadást lehet tulajdonílni.

Sósavba téve a fehér alapanyagot, az már hidegen elég élénken pezseg. Az oldatban Fe a festés 
által látható ; a lángkisérlet kimutat Cab , Na3, . Tehát nincs kizárva benne tán egy kevés Alunit, 
melyben a Káliumsulfát már az első kísérletnél mutatkozik és azt idézi elő, hogy a harmadik kísérlet
nél gipszszel a Kálium nem szaporodik arányosan, úgy mint ahhoz a normál viselkedésnél szokva 
vagyunk.

Ezen viselkedéssel mindenben megegyez a Klotild-ér fehér kőzetének elemzése, melyet Zeiller 
és Henry vittek keresztül.

Si02 74*25
ALÖz 13*87
FenO3 0*87
CaO 0*75
KJ) 537

3*02 
0*75

Pezsgés csaknem semmi.
S ...............................
Megfelel Piritnek...
S03 egészen képződve

0*S2
1*51

NaJ
Izzítás

0*G0

9S-8S.

A Klotild-ér fehér kőzete helyenkint riolitos, benne fehér sphcerolitok láthatók s a 
vékony csiszolaton Michel Lévy azon példány után, melyet Zeiller és Henry urak Parisba 
vittek, exlinctiói gömböket (globules á extinction) észlelt azon sajátsággal, hogy a kőzet
ben itt-ott egy igen szép mikropegmatit törmelékei vehetők ki, melynek ásvány-sze
mei elég nagyok.* A vékony csiszolaton csak a Quarcz tűnik ki, mint jól individualizálódott 
ásvány nem ritkán Piramis alakban alárendelt Oszloppal, úgy mint a Quarcztrachitokban ; 
a Földpát már ritkábban fordul elő ép kristályokban, de nem hiányzik és pedig kétféle .* 
Orthoklas és Plagioklas, ez utóbbi nem ikerrovátkos, hanem csak csekély extinctiója nyomán 
Oligoklas-Andesinnak tartható, mivel a lángkisérlet is egybe vág. Nevezetes két csiszolatom- 
ban a Glanzenbergi példányokból egy pegmatitzárvány, mely a Riolit anyagától szögletes 
határokkal élesen van elválva. Ilyenről emlékezik Miciiel Lévy is; ezen előfordulás csak
esetleges.

Ilyen Pegmatit az Aplit-féle kőzet utólagosan képződött zárványa, melyben az itt-ott 
szépen kiképződve található úgy makroskoposan, mint mikroskoposan, mint az a maga 
helyén megemlittetni fog. A felsites alapanyag nem igen engedi magát jól szétszedni; abban

l’origine des roches éruplives, vitreuses et cristallines. pár M. A. M. Lévy.* Observation sur 
Comptes rendus 1880. Paris.
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vannak nem átlátszó fehér szemek és vannak áttetszők, a mely utóbbiakhoz a sphmrolitos
gömböcskék is tartoznak.

Hússák is tanulmányozta Lipold gyűjteményében a Pachcr* tárnái közélet, az egyes kézi
nem fogadja el, Mikrogranitnak mondjapéldány után Ítélve a Lipold által adott Riolit nevet 

(Rosenbuscii értelmében) és azt fiatalabb gránit-eruptiónak tartja.

B.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

ZSIGMOND AKNÁTÓL AZ ANDRÁS AKNÁIG.

560.470 méter.

A Zsigmond-aknánál kívül a kőzet (23i 1878) közel az aknaháznál, valamint valamivel 
tovább az András-akna felé (82 1880) Hipcrslhcn-Andcsit többé-kevésbbé mint Zöldkő 
módosulva; ugyanezen kőzetben van lemélyesztve az akna is 359*714 méterre, melylyel a 
II. József altárna szintje van elérve.*

A Zsigmond-aknától megindulva nyugatnak az András-akna felé a kőzetek így 
következnek.
1—70 méterben Piroxentrachit mint Zöldkő. Vettem példányt (511 1880) vagy 30 méter táv

ban, a János fekű-ér határáról, melynek vastagsága két méter, az épen úgy Piroxentrachit 
Zöldkő mint a János fekű-ért elhagyva nyugat felé. Ezután a 20-ik méterben falazás, mely 
után nyugatnak a kőzet (52i 1880) szintén Piroxentrachit, mint épebb Zöldkő.

70—72 méterben a Zöldkő telérszerűleg van elmálva.
75—320 méterben Piroxentrachit Zöldkő' (53i 1880). A repedések ezen Zöldkőben gyako

riak, azok szabálytalan törésnek eredményei. Jó alkalom van ilyet gyűjteni az altárnán a 
Kóroda- (Spitaler-) telér előtt vagy 20 méterrel, hol jó nagy üreg van kidolgozva kőbányá
nak. A repedéseket Kaiéit tölti ki.** Még közelebb a Kóroda-telérhez a kőzet ugyanazon 
típus (63s 1878) Zöldköve, átszelve Kaiéit és Quarcz erek által és az elváltozásnak külön
böző fokában. Nevezetes, hogy az épebb Zöldkövek savval gyengén pezsegnek, a jobban 
elváltozott, a mi már nem is zöld többé, hanem szennyes fehér, éppen nem pezseg, hanem 
az üveget erősen karczolja. Ezen jobban elváltozott példány a Kóroda-telérhez leg
közelebb van.

Vagy 100 méterre a Zsigmond-aknától a Kóroda-telér felé egy beható vágatból 
hoztam kőzetet (1042 1877), mely bányászatilag ugyan meddő, de geológiai tájékozást 
nyújtani képes. A vékony csiszolatokon a Hipersthen benne felismerhető; ennélfogva 
hozzájárul ezen típus határának kibővítéséhez. Sok benne a Kalcit-ér; Piritet is tartalmaz 
nagy mennyiségben, mely hol a Kalcit-ereket követi, hol a kőzet belsejében van egyes 
szemekben eloszolva.

355 méterben a Kóroda- (Spitaler)-telér, vagy 20 méter vastagsággal. Ezen telér itt lenn épen

* Az aknagárd magassága a tenger felett 5S4-2S0 méter. 
Ezen a ponton feszület van megvilágítva oltárkép módjára.

25*
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úgy a Piroxentrachit hasadékában képződött ki, mint Mihály-aknánál az ö legfeltűnőbb 
kibúvásánál, ennélfogva kora is el van döntve, az is a fiatalabb telérek csoportjába 
tartozik.

470 méterben a Kóroda-telér fekűjében inállott Zöldkő (54i 1S80) szintén a Piroxentrachit 
típusából. Benne veres Jasp van kiválva fészekben s az Piritől tartalmaz. Ez körülbelül 
közép tájon van András*akna felé, miután a Kóroda-telért nyugat felé elhagytuk.

Innét az András-aknáig folyvást Piroxentrachit, legtöbbször mint Zöldkő. A Kóroda- 
telér után következik annak egy fekűlapja, melynek kőzete (55i 1880) quarcitos tclérközet- 
nek mondható. Elhagyva ezen fekű-ért, újból Zöldkő: típus Piroxentrachit (062 1SS0).

480—560 méterig a Piroxentrachit épebb, nagyobbrészt ugyan Zöldkő (57i 1880), de 
van csaknem egészen normál is (58-j 1880). Közeledve az András-aknához, a Zöldkő módo
sulat ismét beáll s tart az András-aknáig, melynek rakodója be van falazva, úgy hogy 
abban közvetlenül a kőzethez hozzá férni nem lehet.

Az András-akna magasabb szintjén zárvány gyanánt a Biotiltrachit tufáival is találko
zunk; nevezetesen a II. József altárna felett vagy 148 méterrel magasabban a 21-ik nyila
mon, hol a Kóroda-telér fekűjében találták azon Barnaszenet, melyből Bécsben az 1873-ki 
általános kiállításon példány volt kitéve.

JPÜgcjelék. A Barnaszén előfordulását ezen szakaszban illetőleg pontosabb adat birtokába is 
juthattam Péch bányászati igazgató szívességéből, kinek vezetése mellett ezen tufás réteg helyét tekin

tettük meg. Leereszkedtünk a Zsigmond-ak- 
nán (1883) a II. József altárna szintjére s ott 
a Lipót vágatba mentünk (mi az András-akná- 
tól Ny-ra Amália-akna felé 20 méterben van 
megütve) s ott vettem kőzetei az András- 
aknai palló-kereszttől DNy-ra 100 méterben 
(93i 1S83), az ezen mélységben is csakúgy 
Piroxentrachit, mint felette a Mocna hóra 
hegy, mely alatt jártunk. (Az András-aknától 
a táv innét még vagy 135 méter.)

András-aknában a II. József akarna 
szintje felett 143 méterben a 21-ik nyilamon 
András-aknától 380 méterre a Kóroda-telér 
fekűjében volt a Szén, mint szakadozott fosz
lány fekete tufás kőzetben, melynek úgy fe- 
kűje (9Gi 1883) mint fedője (95i 1883) Pi
roxentrachit.

mma
r
4

A mellékelt 28. ábra a helyszínén 
Cseh L. vázlata után ügy álló, mint fekvő 
helyzetben tünteti ki a tárna megfelelő részét 
a talpon, valamint az oldalon. A szén a tárna 
keleti oldalán mutatkozik csak és ott abba 
egy keresztvágat van hajtva, melylyel a szén
réteg vastagsága (2 in.) ki van tüntetve. A kc- 

resztvágat (xx) 4 méterre megy be. Főleg ebben látni jól a szén települését és előfordulásának körül
ményeit.

28. Tufás kőzet széntartalommal, mint zárvány Piro- 
xentrachitban.

a Fcdü kőzet Piroxentrachit. 
b Fekete trachittufa Szén foszlányokkal, 
c Fekű kőzet Piroxentrachit. 

xx Keresztvágat 4 méter.
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c.
II. JÓZSEF A LTÁR NA

ANDRÁS AKNÁTÓL AZ AMÁLIA AKNÁIG.

700.06O méter.

Az András-akna kiiltája Piroxentrachit Zöldkő (6/1 1880, 1552 1877). Alkalmas 
módon nyújt feltárást egy városi kőbánya a szélaknai út befelé eső oldalán, honnan a kőzet* 
példányaim is vannak. Útcsinálásra fejtik. A kőzet alapanyaga szürkészöld s abból fehér 
fénytelen Földpát nagy mennyiségben válik ki. A Piroxen is elég számmal vehető ki, de 

gy fokát mutatja az elváltozásnak. Savval leöntve helyenkint pezseg a Földpátok területén, 
különösen ezek szélén; de nagyobb számmal vannak olyan Földpátok, melyek körül pezsgés 

észlelhető. Általában a legjobban megtartott ásvány a Földpát, de azért ez sem mond-

na

nem
ható oly jónak, hogy megbízható eredményt adhatna. Lángkisérletben Labradorit körül álló 
nátriumdús Plagioklasok, néha hajlással Bytownitba, máskor az Andesinbe. Az extinctio 
szerint szintén találkozik a mi Labradorénak tartható. Utólagos kovasav infiltrátio Kalcedon 
lerakodásban mutatkozik a kőzet finom űrjeiben. Itt-ott Biotit leveles romokban kivehető 
mint prseexistált elegyrész. Ilyen Piroxentrachit Zöldkőben van az akna is lemélyesztve 
432*819 méterre az aknagárdtól a II. József altárna talpáig." Ezen szakasznak több mint 
az első kétharmada, nevezetesen 1 —495 méter nyugat felé Piroxentrachit, mit az utolsó
harmadban 495—700 méterig, tehát ezen szakasz végéig vagy 205 méter hosszaságban az 
Amália-akna felé Triaspalák váltanak fel.

András-aknát elhagyva nyugatnak, az első példányokat (592 1878, 60i 1880) gyűjtöt
tem a keresztezésnél. A kőzet olyan Piroxentrachit, melyet a régi néven Afanitnak neveztek, 
sűrű zöldes-fekete egyöntetű külleménél fogva. Repedezett, a repedéseket Kalciterek járják 
át. Sósavval leöntve azonban csak itt pezseg, a belsejében nem, sőt az üde töréslapon helyen
kint fekete. Az alapanyagból szürke leveles ép Földpát van nagyobb s zöldes-fekete Piroxen 
kisebb mennyiségben kiválva, melyek a trachittipus ásványaiként lépnek fel. A legnagyobb 
Földpáton is mutatkozik ikerrovátkosság, valamint üvegesség.

Mik?'ografia. A kőzet ép, a csiszolásnál sem árul cl lazultságot. A vékony csiszolaton látni 
hogy az elegyrészek között van ép és elváltozott. Elégszer ép a Piroxen, mely az extinctio segítségével 
Hvpersthennek ismerhető fel. A Hipcrslhen elváltozását elárulja a rostos szövet, a kissé megváltozott 
szín magában és egy nikol forgatásánál.

Földiát az uralkodó elegyrész, felette sok alakban és változó megtartási állapotban fordul elő. 
Az elváltozás Epidottá néha egészen, máskor részben következett be. Ezen utóbbiaknál látni, hogy az 
elváltozás hol a középpontból, hol a növési burkok síkjából indul meg. Vannak igen ép példányok s

* Az aknagárd a tenger fölött 656* ISO méter.
hhizomorplia subtermnea gombanövény fordul elő az András-akna kőzetében a Trachit-Zöldkő 

eléseiből, más helyen a Trachit omladékból kihajtva. Zsineg féle szívós feketés szálakat képez, melyek 
másba vannak lonódva. A szálak hosszasága néhol 1 méter is volt. Ismeretes még a Ferencz császár 
altárnán, valamint a Zipser-aknától vagy 120 méterre keletnek a csatornában kiképződve.

repe-
egy-

I
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ezek éles vonalú plagioklasok; vannak homogén anyaguaknak tetszők is, melyeket szabálytalan repedé
sek szelnek át. A keresztezett nikolok között a változatosság még szembeszökői)!). Az extinctio fokai 
rint a meghatározás nem vezet biztos eredményre, mert a fő feltétel a kristálytani őrientátio iránt tisz
tában ritkán lehelünk. A legépebb Földpál 30° körül sötétedett el, minélfogva Bytownitnak tartható; 
de van aztán olyan eredmény is, mely a Labradorit Andesin jelenlétére utal, sőt még az Orthoklas 
sincs kizárva.

sze-

A mikrochemiai eljárás határozottabb eredményt ad. Az igen apró szemek, melyek rendelkezé
semre állottak, a lángkisérletben, nevezetesen az olvadás fokát illetőleg, csak megközelítő eredményt 
adhatnak, és még is a Bytownit meg Labradorit sorozat Földpátja tűnt ki. Kellő nagyságú szemek 
valószínűleg az Anorthit-Bytownit sorozatot mutatták volna. A Boiugky módszer négy példányon alkal
mazva hasonló eredményt adott: uralkodnak a Galcium-Siliciumíluorid kristályok, melyek egyik loldpát- 
szcmnél az orsó-alakot, másnál oszlopos ikreket fecskefark végekkel, a harmadiknál hosszú mikrolit- 
aggregátot (kis nagyításnál Trichitrc emlékeztetőt) mutattak. Nátrium siliciumíluorid jóval kevesebb van, 
de az arány változó. Egynél egy Kaliumsiliciuiníluorid Hexaeder is előtűnt. Igyekeztem a szemek válasz
tásánál olyanokat, melyek Epidottá kezdenek változni, a mikrochemiai kísérlethez nem venni.

Tovább haladva a Piroxentrachit a Zöldkő elváltozás sok fokozatában látható, van 
egészen fénytelen tufaszerű (58-2 1S78), melyben Epidot képződött utólagosan nagy mennyi
ségben s savval minden részében jól pezseg; de azután ismét jobban megtartott állapotú 
Zöldkő jön (611 1880) s átmegy csaknem normál kinézésű Piroxentrachitba ezen szakasz 
közepe felé vagy 300 méterre az András-aknától. Alig 40 méterrel tovább éppen fele táján 
a két akna között ismét Zöldkő állapotban van a Piroxentrachit (IO02 1877). A Kalcit-erekcn 
kívül Quarcit-erek is húzódnak rajta keresztül. Van azonban benne nehány prmexistált 
ásvány s ezek Biotit, Quarcz és Orthoklas, melyeknek esetleges jelenléte előfordulásuk minden 
körülményéből következtethető, úgy hogy a lényeges elegyrészek alapján, melyek egyaránt 
eloszolva s jól megtartott kristály körvonalakkal nagy egyénekben éppen úgy, mint mikro- 
lithokat képezve is előfordulnak, ezen kőzet is Piroxentrachit, még pedig részletesebb néven 
Hipersthen-Andesit.

így érünk a Piroxentrachit tömeg nyugati határáig, hóimét Piroxentrachit Zöldkövet 
(572 1878) hoztam, melynek tömege összevissza van repedezve sa repedések Mészszel kitöltve, 
minélfogva a kőzet erősen pezseg. Ez után a kutatás nagyrészt megakad a falazás miatt. 
Annyit azonban mondhatni, hogy a Piroxentrachit és a Triaspalák halárán van a Bieber- 
telcr, egyike a legnagyobb hosszaságban és a legösszefüggőbben feltárt selmeci leléreknek. 
A telérkőzet quarezos és manganocalcitos. Kora a Piroxentrachit mint bezáró kőzet által 
épen úgy meg van állapítva, mint minden telérnek, melylyel eddig találkoztunk, kezdve a 
legkeletibb Grüner-telérrel, ezek mindannyian a fiatalabb selmeci ércztelérek közé tartoznak.

Fel van tárva Pjerg-aknán, Keresztély-aknán (Christina), Istenáldás-tárnán (Klinger- 
tárnán), György-tárnán és újabb időben itt a II. József altárnán; azonban azon nemes érczlarta- 
lom, mely a Bieber telért a felsőbb szinteken kitüntette, a II. József altárnán hiányzik. A falazás 
egy meghagyott ablakán kivett kőzet (064 1878, 63i 1880) részint quarcitos telérkőzet, részint 
Zöldkő tele Pirittel, impregnálva kovasavval, de Kalcit sem hiányzik. A többi elegyrész 
végkép pusztulva van. A telértöltelék egészben véve törmelékkőzetnek néz ki, melyet főleg 
másodlagos Quarcit tart össze. A törmelék között nem hiányzik olyan sem, a mit a Riolithoz 
kell számítani, úgy hogy a Biolitkőzet, a melynek törmeléke meg szakadéka és foszlánya már 
annyiszor kisért bennünket, kis részben itt is meglehet. A falazás azonban gátolja a ponto
sabb kutatást, úgy hogy itt csak a meghagyott ablakon kivett anyag alapján szólhatok, a 
tektonikai viszonyokat egészben nem ismerem.

Elhagyva a falazást, a kőzet az Amália-akna felé Palák hosszú sorából áll, melyek az 
András-aknától számítva körülbelül az 500-ik méterben kezdődnek és nagy változatosságot
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mutatnak. Legfontosabb azok csoportjában azon veres Homokkő tele Muskovitpikkelyekkel, 
melyei Vihnye és Hodrus völgyében mint a Werfeni Palák azon képviselőjét ismerjük, mely
ben a jellemző kövületek előfordulnak. A bányában ugyan most nem találtunk, de kétség 
kívül innen kerültek ki azon példányok, melyeket fenn a hányon Lipold talált, és utánjárás 
után arról értesült, hogy a kőzetek a lí. József altárna ezen szakaszából valók, az azonban 
akkor víz alatt lévén, nem volt hozzáférhető.* Én egy ilyen példányt ütöttem (55a 1878) 
közvetlenül a mint a Bíeber-teléri falazást nyugatnak elhagytuk. Ez után következett Mész és 
alig egy méterre tovább finom levelű meszes Pala (542 1878).

A Palák csoportjában kivehető, hogy felül 
a Werfeni Palák biztos vezetője a Muskovit - pikkelyes Homokkő is van behelyeződve 
(522 1878). Savval nem pezseg. Ezen a tájon vannak a Palák legzavartalanabb településben, 
úgy hogy a méréseket itt ismételve tehettem; alatta konform településsel és itt láthatólag 
több méter vastagságban a Homokköpala; ez alatt következik meszes agyagpala (511 1878), 
továbbá kékes és fehér sűrű Mészkő, mi az utolsó 37 métert tölti ki az Amália-aknáig. 
A Mészkő tehát ezen sorozatban a legalsó (50a 1878).

A Palák átlagos dűlése keleti nem nagy, de ingadozó (15—20°) fokban.
Az Amália-akna közelében egy főte utánvétről van két példányom (1072 1877), ezek 

metamorf (kovásodásnak indult) Mészkőből állanak. Csak egyes pontokon vagy erekben 
pezseg még; az üveget pedig karczolja.

Az Amália-akna nincs közvetlenül a II. József altárna vonalán, hanem attól kissé délre, 
és egy kis (vagy 20 méternyi) összekötő tárna vezet oda. A férvájat elején Mészkő van, de 
az Amália-akna alsó része feketés Agyagpala, mely olyan települést mutat, hogy a Mészkő 
itt is alatta lehet. Ezen Agyagpala (49 s 1S78) üdén szilárd, de a légbeliek befolyása követ
keztében hamar foszlik. Tegnaptól mára itt a főtéröl egy sok mázsányi palatuskó vált le, 
melyből példányaimat ütöttem. Savval leöntve a fehér ereken pezseg, egyebütt nem. Az 
Agyagpala ezen omlósságának tulajdonítandó, hogy az Amália-akna alján a kőzet leválik 
s maga az Amália-akna a Ferencz császár altárna szintje alatt beomlott s nem használható. 
A II. József altárna fölött az aknában a Trias Palák tartanak vagy 24 méterig s azok fölött 
Konglomerát-réteg fordul elő vagy 3 méter vastagságban.

Quarczhonglomerát az Arnália-aknában felette feltűnő jelenség. A keverékrészek között 
túlnyomó a Quarcz hömpöly, mely néha 4—5 centiméter hosszú gömbölyödött darabokban 
van egy durvaszemű homokos alapanyagban begyuródva (G3i 1887). Némely példányban 
látni a Triaspalák könnyen felismerhető tagját, a muskovitos Homokkövet jó nagy darabban 
is. Savval leöntve nem pezseg; de általában sem mutatkozik a hömpölyök között sem Mészkő, 
sem Dolomit. A Konglomerátréteg a Triaspalák tetején van az Arnália-aknában nehány 
méter magasságban, azután Piroxentrachit következik, mi feltart a felületig, az Amália-akna

a meszes Agyagpala (53i 1878), melybevan

* «Aut dér Andreasschachter Halde, auf dórt liegende Kalk-Schiefer- und Quarzgesteine aufmerksam 
geworden, erfuhr «Lipold» von H. Bergrath Faller, dass letzterer dicse Gesteine am Jós. 11. Erbstollen, 
welchen er vor dessen Ertrankung befuhr, nachst dem Amaliaschachle anstehend gesehen habé, und 
deutlich geschichtel mit einem Aachen Einfallen nach Osten. «Lipold» vermuthete in den bezeichneten 
Sebichtgesteinén nach dérén petrographischem Character die Werfener Scliichtcii, und war spáter durch 
Aufíindung von Petrefacten in denselben, namentlich von Naticella costata, Ai'icula, Mj/acites, so glück- 
lich, seine Vermuthung ausser Zweifel gestellt zu seben. In dér Folge überzeugte er sich aus den in dér 
Markscheiderei in Windschacht aufbewahrten Uelegstufen, dass die Werfener Scbichten in dér Lángé bei 
70 Klafter östlieh und bei 40 Klafter westlich vöm Anialiaschachte anstehen, und von Grünsleinen 
bedeckt sind. Die Iriasschichten, mit delien anch Kalksteine vorkommen, íinden sich demnach hier 
cinéi 2 300 Klafter machtigen Grünsteinmasse überdeckt.» (Verhandlungen dér Geol. Reichsanstalt 
Wien, 1867.)
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ezen kőzetben lévén lemélyesztve. A Ferencz császár altárna szintjén az Amália-akna még 
folyvást Piroxentrachit és csak lefelé, jó közel a 11. József altárnához van alatta a Quarcz- 
konglomerátréteg; csapása 17h; dőlése DK 25—30°. Ilyenféle azon Quarczkonglomerát, 
mely nyugatra túl a Tanádon a Felső-IIodrusi tó DNy táján fordul elő.

Részletesebb vizsgálata az Amália-akna alsó részének nem volt lehetséges, mert a Palák 
a nedves lég behatása következtében kimozdulnak helyükből és így kétszer történt, 
hogy Pécii igazgató az akna ezen részét megnyittatta, de néhány nap múlva ismét össze
nyomódott.

A településnél és a kőzetanyagnál fogva ezen Quarczkonglomerát a Triaspalák legfelső 
tagjának tartható.

D.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

AMÁLIA. AKNÁTÓL A NAD KAMEN PONTJÁIG.

665.2oo méter.

Az Amália-aknától kezdve nyugatnak a Triaspalák s különösen a Mész és Dolomit 
folytatása van, melyeket a Porfiros Biotit Orthoklastrachit zavart ki helyzetéből; majd aztán 
a Quarczitpala jött ugyanezen Trachittal érintkezésbe, de a nagyobb részt Ny-nak végre is 
a Piroxentrachit igényli magának a mint a Tanád gerincze alá jutunk, s a Tanád vulkán 
ezen anyaga valamint künn a felületen, úgy itt lenn is az altárna szintjén kiválólag alakító 
hatásúnak bizonyul be.

Pontosabban három szakaszt különböztethetünk meg :
a) A keleti vagy a Mészpalák szakasza, az Amália-aknától Ny-ra vagy 120 méterig.
b) A közép vagy főleg a Quarczpalák szakasza a 120—316 méter között, tehát 

200 méter hosszaságban. Mind a két szakaszban a Porfiros Biotittracliit tör fel.
c) A nyugati vagy a Piroxentrachit szakasza egész a Nad Kamen pontjáig, tehát 

vagy 345 méterben.

a) A keleti vagy a Mészpala szakasza. Az Amália-akna táján a II. József 
altárnán Mészkő van, hol palás szerkezettel (48i 24i 1878), hol pedig látszólag mint tömeg
kőzet, de összevissza repedezve, a repedések némelyike fehér Kalcittól, valamint sárgás pon
tokat képező Epidottól van átjárva; azonkívül is foltonkint fehérebb, egyebütt kékes-szürke. 
Tart ezen magneziás Mészkő az Amália-aknától Ny-ra 10 méterben; azután részben már 
elváltozott (silikátos) állapotban, vagy mint Dolomitot találjuk.

Jf/t&roffrafia. — A Mészpalák közölt az imént említett kinézésű többször fordulván elő, nem 
tartom fölöslegesnek azzal behatóbban foglalkozni, mert itt kontakt metamorfizmus látszik folyamatban 
lenni. Befejezett hatásról nincs szó, úgy mint más pontokon Selmec környékén, hanem csak keveré
kekről, miről némi tájékozás végett a következő vizsgálatok által igyekeztem meggyőződni.

A fehérebb rész hidegen is erősen, a kékesszürke hidegen alig pezseg, melegítve erősebben, de 
nem olvad fel egészen. Az oldatból Ca és kevés Mg csapható ki. Az oldatlanul visszamaradott rész sem 
nem festette a lángot, sem meg nem olvadott, csak megsárgult s nehány fekete pont képződött

i
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rajta. A kőzeten találni olyan helyeket, melyek kiálló részével az üvegen lehet karczolást előidézni, 
de vannak olyanok is, melyek az üvegei nem karczolják.

A kékes-szürke részben a Boricky módszer szerint sok Ca és csak valamivel kevesebb A/</ mu
tatható ki. Mikroskop alatt finom szemcsés szövet tűnik ki; az anyag azonban nem egyöntetű : a világos 
szernek között sárgás pontok láthatók és gyéren Pirit van eloszolva. Az átlátszó teher szemeeskek között 
nem mutatkozik különbség.

A kőzetről már ezen tulajdonságoknál fogva is állíthatni, hogy magnéziás Mészkő, mely silikáttá 
elváltozó félben van, mit valószínűleg a tőle nem

Tovább haladva a Himbeer-ér felé, vagy 20 méterben Ny-nak az Amália-aknától a me
tamorf állapotát egy magnéziás Mészkőnek (4-71 1S/8) oly haladott fokban találtam, hogy azt 
a bányász Quarcitnak nevezi keménysége és szívóssága miatt. Színe kékes-szürke, helyenkint 
sárgászöld, másutt fehér. Összevissza van repedezve, a repedés-síkon Kaiéit, foglal helyet, 
hintve Pirit Hexaéderekkel. Helyenkint aczéllal tüzet ad. Hogy azonban ez sem mineralogiai 
individuum, kitűnik a mikrografiai kísérletekből.

Mikroffrajia. — Sósavval nagyobb része pezseg, hidegen kevésbbé mint melegen. Az így 
kapott chloridokból Ca és kevés Mg volt kiválasztható.

Lángkisérletel a kőzet különböző kinézésű helyeiről vett anyaggal tettem. A legsötétebb szürke 
rész, mely az üveget jól karczolja, a lángban megolvadott zöldes nem-átlátszó sima üveggömbbé, az 
alkáliknak még gipszszel is csak nyomát mulatván (Na 0—1, KO—1). Viselkedése a lángkisérleti táb
lázatban összehasonlítva a Hodrusvölgyi (uskertovai) Fassaitóval megegyezik, azon különbséggel, hogy 
ennek anyaga tisztább lévén, a lángkisérletben átlátszó zöld gyöngyöt ad (olvadása 4, Szabó).

Más szemek némi eltérést mulattak. A lángkisérleti viselkedés magában hasonló volt, de eltérő a 
harmadik kísérletnél gipszszel, mert ezeknél több alkáli mutatkozott (Na 3, K 2—3). — A Boricky 
módszer is azt mutatja, hogy az anyag nem egyöntetű : két szem nagy kristályokban árulja el a Ca 
és Mg vegyüld jelenlétét kevés Na és még kevesebb K mellett; másrészt feltünőleg több a Cat mint 
a Mg. Annyi áll, hogy minden kísérlet oda mutat, hogy a Ca és Mg elemek uralkodnak.

Tovább nyugatnak Dolomit következik sötét színnel. A feltárás nem kedvező annak 
megítélésére, hogy ez a Werfeni Palák tagja-e vagy pedig az azok fölött találtató fiatalabb 
(tán Réti) Dolomit. A látszó település oda mutat, hogy ezen Dolomit és Mészkő a Werfeni 
Palák között a Muskovitos Homokkőpala alatt foglal helyet, ennélfogva valószínű, hogy ezen 
alsó Trias-réteg szakasznak tagját képezik.

Egész a Hímbeer-érig, tehát az Amália-aknától nyugatnak vagy 50 méterre leg
többször Mészkő van, de felette változatos állapotban: majd réteges sőt palás, majd szem
csés, tömött, majd szilárd, helyenkint laza sőt morzsalékos. A Himbeer-érnél telér-quarczitot 
láttam a Mész tömegén keresztül vonulni (25i 1878), szabálytalanul betelepedve. Szaru
szürke; aczéllal élénken ad tüzet. Benne Pirit Galenit felismerhető hintett állapotban. 
Látni benne zárványul a kovásodott Mészkőből is darabokat. Ezen telér-quarczit űrjeiben 
lennőtt quarczkristálycsoport van kiképződve. A Himbeer-ért helyenkint vállap határolja 
s ott egy ék mutatkozott, mely valami Trachitzöldkő lehet ugyan, de kibetűzhetetlen álla
potban van.

Nyugatról ezen telér-quarczitot réteges Mész követi, mely helyenkint galenites, de kü
lönben olyan kinézésű, a minőt a Himbeer-ér keleti táján is láttunk. A Himbeer ér táját jel
lemzi a sok törés és dislokatio mindenféle irányban, és hogy ezen repedési síkokban van az 
újabb képződésű anyag s ezek között a nemes érczek is lerakódva. A Himbeer-ér vastagságát 
vagy egy méternek vehetni. Az altárna ezen részén sok a falazás, a kőzet törmelékes és om
lós állapota hozván ezt igy magával. A falazáson túl nyugatra folyvást látni a Meszet meta-

iM. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. III.

levő Trachit idéz elő.messze

‘26

afett.
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morf mészsilikátokkal váltakozva előbb magukban, majd aztán már érintkezésben Trachittal. 
Mielőtt ezen érintkezés bekövetkeznék, a Mészkő az utolsó 5 méterben szilárd.

70 méterre az Amália-aknától Nv-ra (vagy 50 m. a Himbeer-értől Ny-ra) érdekes talál
kozása van a Mészkőnek a Trachittal. Jól kivenni, hogy a talpból nyomul fel a Porfiros Bio- 
tit-Orthoklastrachit (65i 1880) és iv alakban nyomja fel a Mészkövet (64i 1880) a vájat. fele 
magasságáig a főte felé. (29. ábra.) A Mészkő látható vagy 1*5 m. vastagságban; réteges, 
zúzódott és érczct tartalmaz hintve. Biotitlrachit látható vastagsága 5 méter.

Vagy 16 méterrel tovább (Amália-aknától 88 m.) hasonló érintkezés van (80. ábra), de 
oly módosulattal, hogy a határ ferde, a Porfiros Biotittrachit (66i 1880) fel megy a főtébe 
és csak oldalvást vannak a Palák x de itt is úgy, hogy a Trachit alattok nyomult fel.

A Mészkő ezen a tájon erősen van metamor- 
folva, az a Trachit anyagának befolyása következ
tében silikáttá elváltozásnak indulván; ilyen volt 
az is, melyet a II. József allárna fúrásánál (1870— 
1877 évben) e tájon kaptak, és a mely a munkát 
felette nehezítette és így a haladást gátolta. A nekem 
megvizsgálásra küldött anyag (109;] 1S77) kékes
szürke, foltonként sárgásbarna. Általános kemény
sége nem nagyobb ugyan mint 6, de szívósságával 
olykortól tesz a Quarezit szokott fajain. Színe szürke, 
világos és sötétebb árnyalatban. Finom szemcsés

tömött. Törése egyenetlen. Egyszer nagyobb tömegben egynemű, másszor összevissza van 
repedezve; a repedésekben legtöbbször Kalcitvan, esetlegcsuszamlásigörbe lapokat képezve 
Szerpentin-féle anyag, máskor Epidot, sőt barnássárga Gránát is fordul elő szemcsés halma
zokban vagy apró szép Kristályokban (Deltoid huszonnégyes). A gránátos tömeg szívóssága 
még nagyobb, mint a többié.

29. Biotittrachit 
felnyomja a Meszet.

30. Biotittrachit 
félretolja a Palát.

CJiemiai elemzés. — Az 1876-ki vájat-végből kikerült egyik darab chemiai quantilativ elemzés 
tárgya volt.* Erre csupán csak a repedések közé eső egyöntetű szürkés anyag lett kiválasztva. Savval 
nem pezsgett, az üveget karczolta. Kovasav 47*95. Aluminoxid 17*84. Vasoxid 15*77. Galciumoxid 4*10. 
Magnesiumoxid 0*70. Kálium-Nátriumoxid 7*99. Víz 5*65 = 100*00.

A lángkísérlet többszörösen ismételve úgy a világosabb, mint a sötétebb anyaggal állandóan mu
tatott ki sok Káliumot és Nátriumot, s ezen adatból lett becsülve a fünebb kitett mennyiség, a mely a 
lángnyelvek jelentése szerint $'>.» körül van. Az anyag gömbbé olvad, színe sárgás-zöld. Hogy nem egy
nemű ezen kőzet, a lángkisérletnél is kitűnt: a világosabb színű nehezebben olvad, alkáli tartalma is 
csekélyebb mint a szürkéé.

Ezen két anyag olvadásában a különbség látszott nagyban is, midőn a hevítés platina- 
tégelyben történt az illő részek eltávolítása czéljábúl. A betett anyag legnagyobb része sötétzöld hólya
gos üveggé váll, kivéve egy csekély mennyiségű szürke részt, mely az üveg tetején maradott mint nem 
olvadó anyag.

A BoRiCKY-módszer leginkább Calciumra mutató sok oszlopot, aztán Na és Mg bexagonos alako
kat, végre K Hexaédereket mutat.

A chemiai vizsgálat más irányban incgtéve azt mulatta ki, hogy
............ 24*4 %föleresztett sósav kivon 

után na erős sósav kivon 
visszamarad ............

0*4
... 69*2 

100-0

* A vajat vég 1877-ben 130 m. volt Amália-aknától nyugatra, 1876-lmn minden esetre jelentékenyen 
kevesebb, de a Himbeer-értől már Ny-ra esett. . ...
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A föleresztett oldat elemei be Al Ca Sr My K Na.
A concentrált sósavoldatban
A maradék összetétele 100 sulyrészben : SiO% 00.n bfoO.i 0.,, AL,()?I 0. , A/?/2On 2.0, CaO /•<•,, 

SrO 2.a, óA' iVa 7,?Q 0.4 = 09.h.
tekintve az olvadás könnyűségét, a jelentékeny víztartalmat és azon tulajdonságot, hogy már 

föl eresz tett sósav hűz ki olyan vegyidétől, melyben Al Cd Na K van, feltehető, hogy Zcolilh-félc hidro- 
silikátok is vannak jelen, melyek mint kissé vízben is oldhatók, az anyagcserét eszközölni vannak hivatva. 
Van azonban még szabad kovasav, anhidres silikátok a keverékben, melyek az erős savval daczoló ma
radék alkotásához járulnak.

be Ca Sr M() Na.van

Mikroskop.__A vékony csiszolaton kétféle anyag uralkodik: egy sít látszó színtelen és egy szürke
nem-átlátszó, mely úgy néz ki, mint Agyag. Az ezen két anyag képezte keverék össze-vissza van repe
dezve, a repedéseket leginkább Kaiéit, de néha sárgás Epidot s

egykorúnk. Kalcil-ér kétféle van : olyan melyben Pirit is van, és sokkal több 
olyan, melyben Pirit nincs. Egyik ér a másikon keresztül hatolt és vetődést idézett elő. Látható, hogy az 
Epidot-ér bizonyos Kalcit-eieken keresztül hatolt, azoknál tehát fiatalabb s ezek közé tartozik a pirites 
Kalcit-ér; * le viszont van Kaleit-ér, mely kelté hasítja az Epidol-ercl, sőt azon vetődést idéz elő, ez fiata
labb az Epidotn.il s ezek között találjuk a legvastagabb, de pirit-ment Kalcil-ereket is.

A kőzetet alkotó színtelen és az agyagféle anyag valóságos hálózatot képeznek, melyben az indító 
szerep úgylátszik a színtelen résznek jutott. Behatol az agyagfélébe s abból legkülönfélébb idomú s nagyságú 
darabokat zár magába. A színtelen részek közölt erős fénytörésnél fogva Kaiéit- s Dolomitszemek is felté
telezhetők, főleg ha a melegített sósav hatására gondolunk. Lehet ezenkívül még egyéb ásvány is a szín
telen szemek között, de azt pontosan részletezni nem sikerült. A polárfényben annyit kivenni, hogy 
anisotrop, a színjáték különböző fokokban élénk, de a szernek felette aprók s legfölebb tán annyit 
mondhatni, hogy a legélénkebb és homogén színt mutató szemek Quarcz, a többi lehet Földpát, 
Zeolith, sat.

í
ritkám Gránát tölti ki. Ezen erekben

tanulság rejlik : azok nem

Az agyagféle rész a közönséges lényben itt-olt erekben vagy foltokban van megtorlódva s ilyen 
helyen a csiszolat átlátszósága is a legcsekélyebb, inás helyeken azt látni, hogy van fokozat a nem-átlátszó
ságtól az áttetszőségbe. A nem-átlátszók olykor fémvegyek finoman elhintve. Nagy ritkán bukka
nunk Gránát-érre, de az is keveréke ezen isolrop anyagnak valami anisotrop színtelen ásványnyal.

Mindezek után azt lehet kihozni, hogy ezen Palák között bizonyos chemiai folyamatok indul
lak meg, melyek a konlakl-metainorfizmus keretébe tartoznak, de a melyek még távol állanak a 
befejeződés stádiumától. Az eredmény még nem oly határozott, mint Selmec vidékén más helyeken 
láthatjuk.

Az Amáliától Ny-ra 1 18 méter táv körül szintén van példányom a silikátos Mészkő és 
a poríiros Biotittrachit (109a 1877) érintkezéséből, a hol a metamorf Mészkő igen szívós, 
daczára hogy zúzódások látszanak rajta, melyek síkját fehér Kaiéit képezi, hol a kőzet erősen 
pezseg; ellenben a szürke rész nem pezseg, az üveget karczolja, de nem oly erősen, mint a 
Quarcz. Némely csuszamlási lap steatites hártyával látszik behúzva lenni.

b) A közép vagy a Quarczitpala szakasza.
A Mészkő ezután gyérebben lép fel, Quarczitpalák veszik át a túlnyomó szerepet, mint 

passiv tárgyai a Poríiros Biotit-Orthoklastrachit felnyomulásának, mely azokat eredeti hely
zetükből erősen kizavarta.

Körülbelül a 145—1G0 méter között egész egy szelvény látható az altárnán (31. ábra), 
melyen a metamorfizmus különféle stádiuma érdekesen szemlélhető. Nem mulasztottam el a 
kőzeteket a talptól a fotóig gyűjteni úgy mint a szelvényben vannak jelezve (41—46a 1878). 
Legkiválóbb kőzet a közép tájon egy vékony Dolomit-réteg (45a 1878), melyről mondhatni

20*
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hogy anyaga egészben véve normál. A kalapács azt karczolja, de az üveget nem karczolja. 
Savval hidegen nem — melegen erősen pezseg és egészen felolvad. Az oldalból sok Ca 
és illg csapható le. Repedéseit fehér anyag tölti ki, mely itt-ott Gipsz, másutt sikamlós 
Szerpentin.

Ilyen szerpentines csuszamlási hártyák nagyobb terjedelemben húzódnak el és a kőze
teket rétegek módjára látszanak szétválasztani. Hasonló határ külömbözlethetö meg ezen 

Dolomit ledü és fekü rétege felé. A fedü réteg (442 1 87S) egy fehér 
csaknem lisztté széteső darab, mely Kaicitnak, Gipsznek és mag gya
nánt megmaradóit Dolomit-szemeknek keveréke. Ez mintegy válla]) a 
normál Dolomit (45s 1878) és a felette elterülő kőzet között. Vastag
sága ingadozó. E fölött már keményebb közel következik (43i 1878), 
melyet Quarczpalának mondanak, de hogy az nem Quarczpala, kitűnik 
a következő tulajdonságaiból: az üveget jól karczolja, aczéllal ad 
ugyan tüzet, de nem oly élénken, mint a Quarczit. Szürkés fehér; nem 
mindenütt, mert helyenkinl lencse alakűlag kiékülő poríiros szövetű 
kékes részek vannak benne, a melyekkel a határ hol éles, hol elmosó
dott, de úgy hogy fölfelé ezen porfiros kőzet lesz a túlnyomó. A halár 
szintesen Kalcit- vagy vékony Gipsz-ér; a függélyes repedésekben sár

gászöld Epidot foglal helyet. A fénytelen fehéres alapanyagban puszta szemmel is kivehető a 
Földpát, közöltök ikerrovátkos is; ezen kívül itt-ott fénylő Quarcz fedezhető fel szabálytalan 
szemekben.

31. Biotittrachit reá
borul a Dolomitra.

j)ti?CVog7'(ljh(. — Savval leöntve a kékes anyag csak kivételesen pezseg hidegen, melegen elég 
jól. Az oldatban Ca és kevés Mg mutatható ki. A maradék a savtól megszabadítva Oligoklas viselke
dést árult el.

Az eredeti anyagból lángkisérlet tárgyává tettem : először az alapanyagból a legfchércbb részt, a 
mely vékony szálkákban áttetsző : ez Orthoklas, mely azonban igen finom szemekben hol több, hol keve
sebb Epidotot zár magába. Ezen Epidot elárulja jelenlétét az első kísérletnél az által, hogy felduzzad és 
sotétebb színt kap, mi által látható lesz, ha az előtt parányiságánál és világosabb színénél fogva figyel
münket kikerülte volna.

Másodszor: vettem a legszürkébb részt, mely az üveget karczolja. A lángba téve feketés fényte
len lett a lapokon, a csúcsokon kezdett olvadni már 5 milliméter magasságban. Az olvasztótérben zöld 
üveggömbbé olvadott sima felülettel. Alkáli tartalma csekély, a Na és K csak nyomokban van meg. 
A viselkedés megegyezik az uskertovai (Kolnitova völgy mellékága a Hodrusi fövölgy bal oldalán) Fassai- 
téval, azon különbséggel, hogy az uskertovai tiszta, ez pedig nem egészen tiszta anyag.

A Boricky módszer szerint uralkodnak a Ca vegyidet kristályai, azután jönnek a Mg és Na hexa- 
gonos alakok, végre kevés K vegyidet Hexaeder.

A vékony csiszolat egészben véve csak áttetsző anyagot szolgáltat, de azért nem minden eredmény 
nélkül. A csiszolat a fehéres és kékes anyag határáról van véve. A hosszúkás lemeznek egyik vége puszta 
szemmel is Tracliitnak néz ki, az ellenkező vége pedig homogen-nck tetszik. Az elegyrészek között 
a fehér uralkodik, apró szemeket képezve, melyek mindig zavarosak. Van egészen átlátszó színtelen 
szem, mit Quarcznak ismerni fel. A színesek között sárgászöld van.

A fehér szemek között körvonalára nézve Földpát elég gyakori; a felsites részben kevesebb és 
apróbb kristályai vannak, a trachilosban több és nagyobbak. Nevezetesek az átlátszó, de kissé zavaros 
szemek között a Kalcit és Dolomit szemek, melyek magukat erősebb absorbtiojokkal árulják el az alsó 
nikol forgatása alkalmával. Ezek nem egyes repedésekben, hanem hintve vannak, mint bármely lényeges 
elegyrész.

A sárgás elegyrészből egy nagyobb elkülönítve látszik lenni, csaknem mint egy zárvány, semmi 
kristályos körvonal, a keresztezett nikolok között aggregét polárosságot mutat. Színjátéka élénk, de
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tisztán, hanem keverve részint Epidot, részintdichroismusa nincs. Fassailnak tartom, azonban 
Kalcillal, mire az egyes szemek dicliroizmusa, valamint a szín szolgáltat támaszt. Ezen kivid egyes söté
tebi) zöld Ioltok is előtűnnek, melyeket azonban nem betűzhetek ki.

nem

Mindezekből tehát azt vonhatni ki, hogy itt kontakt metamorfizmusnak van helye. 
A Biotit-Orthoklaslrachit magába zárta a Dolomit réteg bizonyos részét oly módon, hogy 
míg abból egy rész (45a 1878) még most is normál, kisebb törmelékek bejutottak a Biotit- 
trachitba és kölcsönös hatást idéztek elő. A Trachit anyaga alkalmat szolgáltatott a Dolomit
ban Mész és Magnezia silikátokat idézni elő, melyek a Fassait és Serpentinben mutatkoznak;

íagneziás Mészkő pedig a Trachitban Epidot képződésre nyújtott módot. A fölebb ütött 
példány (43i 1878) már határozottabban vall Trachitra, a Biotit kivehető hol egyes levelek
ben, hol kisebb oszlopokban, hol szabálytalanul összenyomódott íeketészöld párnátokban. 
Színe néha még leket és, máskor aranysárgába megy ál, olykor steatites. A Földpátok között 

gyök jobban kiemelkednek fehér szinökkel a sötétedd) szürke alapanyagból. Ikerrovátkos

a n

a na
Földpátot is látni, de a nem ikerrovátkos a túlnyomó. A Földpát egy része esetleg Epidottá 
változott, máskor azonban egyes űrben vagy repedésben van Epidot meggyűlve. Az Epidot 
közelében mindig észlelni pezsgést sósavval, az érben tehát Kalcit is van. Az e fölött leütött
példánynál (421 187S) a Trachit kinézés még határozottabb. Ez az oldal középtájáról van és 
így követhetni fel a tótéig, honnét. szintén van példány (411 1878). Már az elsőben is kezd 
némely helyen a feliér fénytelen pont részben fényt mutatni és igy Quarczczá kibontakozni, 
az altárna lótején pedig már a borsó nagyságú, kissé rózsaszínbe hajló Quarczok gyakoriak. 
A legnagyobb Földpát Orthoklas, az fehér fénytelen, a kisebbek között fényes Plagioklas is 
látható. Légiéiül tehát habozás nélkül állapítható meg a típus: Porfiros Biotit-Orthoklas- 
trachit, itt közel normál állapotban, lejebb a Dolomit határa felé pedig módosukban.

A legalsó réteget képező kőzet (462 1878) Mészkőnek néz ki ugyan első tekintetre, 
melynek színe zöldes szürke, de összetételére nézve bizonyos törmelékes szerkezetet árul el. 
Össze-vissza van repedezve. A repedésben Kalcit foglal helyet, hol tisztán, hol Piri ttel hintve, 
máskor csuszamlási íeketészöld zsirfényű szerpentines hártya, néha pedig vékony Gipsz leve
lek húzódnak. A Mészkő név részben megilleti, a mennyiben a kalapács karczolja, noha csak 
gyengén, tüzet ugyan nem mindenütt ad aczéllal, de helyenkint ad, az üveget is némely 
részével karczolni lehet. Sósavval leöntve pezseg, de gyengén és leginkább csak olyan helye
ken, melyek szemre is Mészkő külleműek.

j)ííA;7'og7'ajia. — Sósavval melegen a pezsgés valamivel erősebb. Az oldatból a kevés Ca lecsa
pása után, még jóval kevesebb Mg váll ki. A savban nem oldott anyag között volt a mi a lángkísérletben 
mint Orthoklas viselkedett (Na 2— 3, K 3—4). A Boiucky módszer szerint túlnyomók a Ca vegyidet 
kristályai, ezen elem ennél fogva nagyobbrészt Kovasavhoz van kötve.

A talpon látható réteg tehát éppen úgy kontakt metamorf vegyfolyamatok színhelye, 
mint a Dolomit réteg ledüje, és igy egészben ezen hely kiegészíti az előbbi két szelvényt 
(20., 30. ábra), a mennyiben ennél a Biotittrachit mint fedü, amazoknál mint fekü szerepelt. 
Együttvéve azt jelentik, hogy a Triaspalák csoportja a Biotittrachit tömegébe van bezárva. 
Az első eruptio alkalmával történt a leltolása az akkori felületet képező Triaskőzeteknek, a 
későbbi eruptio lávái pedig iölötte ömlöttek cl. Kisebb darabokat a láva-ár közvetlenül is 
magával ragadhatott, úgy hogy azok mint réteg-foszlányok kőzet zárványként fordulnak elő a 
Biotittrachitban.

Ezen túl messze (vagy 55 méterben) tart a Porfiros Biotit-Orthoklasírachit Zöldkő, 
melyben helyenkint s különösen a 196 méter táján (Amáliától Ny-ra) zárványul a Sienites 
Biotittrachit darabjai fordulnak elő; ellenben abba 217—235 méterben Amália-aknától Ny-ra
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Quarczitpala van mint kőzetzárvány beékelődve tán 1 méter magasságban. Van egy tanulsá
gos példányom ezen tájról (iOi 1878), melyen az érintkezés látható. A halár éles; a Ouar- 
czit sötétcbb, a Trachit világosabb, az mállásnak indult Zöldkőnek mondható. A 'Fradiit 
elegyrészei között az Orthoklas biztos, kivehetők a Quarczszcmek és igen gyéren az elpusztult 
Biotit levelei.

Tovább nyugatra erősebben kifejlődve találjuk a Quarczitot a 252—261 méter között 
(Amáliától Ny-ra), hol részben mintha vékony Dolomit réteg is volna bezárva, mely azonban 
össze-vissza zúzódva és részben Uipszszé átváltozva van oly módon, mint már ezen szakasz
ban említve volt.

Ez után még egyszer a 282 méter táján (Amáliától Ny-ra) tűnt fel a Quarczitpala, be
zárva Porfiros Biolittrachitba, mely aztán tovább Ny-ra nem soká tart, mert 351 méterben 
már Piroxcntrachit van.

Ezen szakasz nyugati vége felé a következő példányokat vettem vizsgálat alá Keletről 
Ny felé sorolva fel azon szempontból, hogy a külső eltérés okozta kételyeim mi módon oszlat
hatók el. Nem messze Ny-ra a fönebb említett (40i 1878) után következett egy hely, hol két
féle anyag látszott egymással érintkezni: felül egy sötétebb, igen szívós (39i 1878) és alul 
egy világosabb (38i 1878). Az általános elnevezés, hogy Zöldkő itt nem elégít ki, merte 
helyen a Trachiton kívül egyéb kőzet is fordul elő. A felső sötétebb összefüggő tömegben 
van, az alsó össze-vissza repedezett. A sötétebb közelebb tekintve biztosan Trachilnak tart
ható. abban egyes Biotitleveleken kívül Biotit-Oszlopok is láthatók. Az alapanyag felzitcs, 
melyben sok nagy Quarczszem van kiválva. Pirit sem hiányzik hintve. A lángkisérlct 
alapján Orthoklas mint túlnyomó Földpát meghatározható; de van Andesinként viselkedő 
is. Az alatta levő (3Si) is ezen típusnak mutatkozik, csakhogy az elváltozás haladottabb stá
diumában van. Tovább Ny-ra (372 1878) a kőzet az akkori utolsó szerszámkamarán túl 
leütve szintén egy oly kétes Zöldkő kinézésű s homogénnek mutatkozó anyag, mely a típus 
megállapítása szempontjából behatóbb tanulmányozásra szorul. Pirit-Hexsederek vannak a 
felzites zöldes alapanyagban elhintve, melyben azonban felismerni tömött Földpátot, Quar- 
czot és igen elpusztult Biotitet. A kőzet savval mindenütt elég élénken pezseg; Kalcit-erek 
is láthatók. Az üveget jól karczolja.

Mikrografia. — A vékony csiszolaton a zavaros alapanyagból néhány zölden ásvány van meg 
romokban, s az hol dichroitos, hol nem. A kissé elsötétedőben az AmfibolL lehet felismerni annál hatá
rozottabban, minthogy egy esetben a bázis irányában a rhombos terület is meg van; máskor az egykori 
kristálynak csak foszlányai vannak s részben még Ainfibol az anyag, részben inár chloritos lelt. 
A kristály hiányzó része Kaiéit által van kiegészítve, mit az alsó nikol forgatásánál feltűnő élénkebi> 
fénytörése árul el. Az alak és szövet után Ítélve reá lehet jönni, hogy chloritos ásványnyá Biotit is alakult át.

A fehér ásványok a polár fényben részint Quarcz, részint homályos Plagioklas, mi az extinctio 
szerint Andesin-Labradoritnak felelhet meg. A Földpát területén is larkásan szemcsés aggregét polá- 
rosság mutatkozik, mi annak szerkezetében bekövetkezett tetemes változásra vall. Élénkek ellenben 
parányi hosszú színtelen gyér oszlopok. Ezek Apadtnak tarthatók az extinctio és a hexagonos kereszt- 
metszetek alapján.

A lángkisérlet a kiválasztott tömeges Földpátlal, mely egy kis hasadást még is engedett megkülön
böztetni, Andesint eredményezett. Egy esetben a szem a A"-bari oly gazdag és az olvadék annyira külhólya- 
gos volt, hogy az Orthoklas jelenléte is bizonyos. A Quarczok között vannak, a melyek csekély dicbroismust 
árulnak el, ha a kiválasztott szemek fekete papíron ide s tova fordulatnak. Ilyenekkel tett kísérlet azt 
mutatta, hogy kevés Na van bennük (1—2), keveset a széleken olvadnak : némelyikben gipszszel kevés 
K is kimutatható. Bokicky módszere szerint sok hexagonos kristály kapható, mi tehát a Na csekély 
jelenléténél fogva Mg és Fe-nak tudandó be, és így az ilyen Quarcz-féle szem Cordierit lehet, a mi szín
telen Quarczczal keverve fordul elő.
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Az imént leirt példány helyétől tovább Ny-ra nagyszemű Biotittrachit (36* 1878) követ
kezik jclleges Zöldkő állapotban. A Biotil nemcsak levelekben, de olykor oszlopokban is lát
ható. Quarcz sok és néni ritkán ibolya színű és Cordieritre emlékeztet. A Földpátok nagyja 
fehér, tömött, fénytelen; az aprók között van fényes, ikerrovátkos, de ezek olykor Epidottá 
változtak át.

Mifcroc/rajia. — Lángkisérletben a nagy fehér tömött Földpát Káliumföldpát, mely a 
Loxoklas sornak felel meg a Na és A viszonyos mennyiségére nézve. A kísérlet alá vett szemek mind 
így viselkedtek, úgy hogy azok között Plagioklast nem kaptam. A Quarczszemek hol színtelenek, hol 
kissé ibolyába hajolnak. Ezen utóbbiak között szintén voltak, melyek a lángkisérletben oly módon, mint 

íegelőzö (37íí) számnál mondva volt, Cordierilnek tarthatók.
A mikroskop alatt találni Plagioklast, melyen az ikerrovátkosság és csekély extinctioi foka után 

Andemmak vehető. Quarcz a legfeltűnőbb elegyrész, olykor közel a kettős Piramis vehető ki, de nem 
éles körvonallal. Találni azután homályosabb homogén quarezféle anyagot, de dichroizmusa oly jelen
téktelen, hogy azt Cordierilnek felismerni a vékony esiszolaton nem lehet. Amjibol nincs, csak Bioüt 
ismerhető fel határozottan.

Az utólagos képződésíi ásványok között nevezetes a Kakit, mely egyes űrökbe szivárgott és vele 
együtt mindig van
játékáról a polár fényben jól lehet felismerni. Ez csak a Kaiéit területére szorítkozik.

Alig egy méterrel tovább Ny-ra a kőzet (35i 1878) némi eltérést mutat. Az általános 
szín zöld, s ezzel a meglehetősen homogén felzites alapanyag bír, melyből több nagyobb 
fénytelen tömött, és kevesebb fénylő rovátkos Földpát van kiválva; valamint Biotit is, me
lyet olykor oszlopokban ismerni fel. Quarcz szemei néha jól fénylenek még. Némely Földpát 
itt-ott Epidottá változott. Pirit nagy számmal van hintve. A Földpátok között a még épek 
Andcsin viselkedésitek voltak; Káliumföldpátot nem találtam. Ennélfogva általában csak 
Biotittrachitnak mondom.

Mindezekből azon meggyőződést merítettem, hogy a kőzet a középső szakasz nyugati 
részén folyvást az eruptív Porfiros Biotű-Orthoklas-Quarcztrachit mint Zöldkő, az elváltozás 
változatos stádiumában. Ezen Porfiros Biotittrachitban egy helyen ezen szakaszban, neveze
tesen vagy 196 méterben az Amália-aknátúl mint szögletes kőzet-zárvány a Sienites Biotit
trachit fordul elő (145 Cseh), jól megtartott állapotban a tárna főtéjén láthatólag két 
darabban.

a u

valami sugaros szövetű sphierolitokát képező barnászöld ásvány, mit sajátságos szín-

c) A nyugati vagy a Piroxentrachit szakasz.
Kezdve körülbelül a 351 méterben a Piroxentrachit következik s nyugatnak haladva a 

Nad Kanton pontja felé mind végig találjuk. Két helyen azonban csekély kiterjedésben Biotit- 
trachit-zárvány fordul elő benne olyan féle vékony táblában, mint a minőt a Ferencz József 
és Zsigntond akna közötti szakaszból ismerünk. Az egyik van körülbelül 460, a másik vagy 
636 méterben (Amáliától Ny-ra). Az előbbi (3h 1878) voltaképen Porfiros Biolit-Orthoklas- 
tra elvit mint fehéredéit Zöldkő, melyben a Biotit egészen elpusztult, nyomai barna foltokban 
leveles szövet felismerésével maradtak fenn. Orthoklas jól meghatározható. Vékony csiszo
latban Quarczszemek kivehetők. Epidot is van, érez is hintve. A kőzet tüzet ad gyengén. Sav
val nem pezseg. A Nad Káinén-hez közelebb eső zárvány a Biotit Orthoklastrachit Biolitja. 
A Quarczszemek fényesek. A Biotit egészen elpusztult; a Földpát is fénytelen s részben föl
des. Savval nem pezseg. Egészben véve azonban ezen két beékelődése a Biotittrachitnak oly 
csekélység, hogy a II. József altárna egész szelvényében annak hely nem is adható.

Ezen nyugati szakasz végpontját a Nad Kament vagy 50 méterrel (Keletre) megelőzi

.: •* fi.
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azon hely, melyen az ünnepies megnyitáskor (1878) az utolsó válaszfal állott vagy egy láb 
vastagságban s a melyet a vendégek jelenlétében robbantottak szét. A kőzet (la 1878) Piro- 
xcntrachit Zöldkő, tele Kalcit-érrel és Pirittel. Savval leöntve csak a Kalcit-ereken pezseg; 
de erős sav a zöldes szürke kőzetből 24 óra után a Vason kívül Ca és Mg-gt húz ki. A Piri- 
ten olykor lapos Pentagon-dodekaéder vehető ki, melynek lapjai a hal külön él irányában 
rovátkoltak. Földpátot nem sikerült kiválasztani külön meghatározásra. A Hiporsthen benne 
a vékony csiszolaton, valamint Apátit felismerhető. Quarcz gyéren, mint prcecxislált ásvány 
fordul elő.

Ezen 314 méterben a Piroxentrachit nagy változatosságot mutat a megtartási állapotot 
vagy az utóbb képződött ásványokat illetőleg. Ezek között főleg az Epidotot értem, a mi 
ezen bázisos trachittipusban tán inkább honos, mint a savasakban. Az nemcsak egyes sze
mekben van meg, de néha sárgás barna foltok alakjában jelen meg a fekete Piroxentrachi- 
ton. Normál állapot alig van, hanem mint ahoz néha még elég közel álló ép Zöldkő van 
uralkodókig kiképződve, melyből aztán átmenet van a mállás foka szerint egészen a földes 
féleségbe. Olykor Quarczszem is fordul elő benne mellékesen mint prmexislált ásvány.

E.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

ZIPSER AKNÁTÓL A NAD KAMEN NYEREG
PONTJÁIG.

2157. méter.*09

Ezen szakasznál elállók attól, hogy aknától aknáig menjek, a távolság a Zipser-aknától 
az Amáliáig (2S22*6 méter) oly nagy, hogy Amália-aknához közelebb jutunk a selmeci aknák 
valamelyikéből; de másrészt a II. József altárna szelvényét nézve kitűnő határul ajánlkozik 
a Tanád gerinezén a ISTad Kamen nyereg, mely alatt az altárna elhalad, s melynek távja 
bányamérnökileg jól van megállapítva. Van végre még egy geológiai okolás, t. i. hogy az 
altárna legmagasabb hegységét fenn és lenn Piroxentrachit képezi, a melyet a Zipser-aknától 
indulva keletnek épen oly biztosan elérünk, mint az Amáliától nyugatra haladva, minthogy 
a Piroxentrachit a Tanád alatt a II. József altárna szintjén egy folyton közel 1000 méterben 
van meg. Ez tehát a legtermészetesebb osztó kőzet az altárna számára akár Voznilztól, akár 
a Ferencz-József-aknától induljunk a középtáj felé.

Ezen szakaszhoz is legalkalmasabban a Lill-aknán leereszkedve jutunk.* Áthaladván a 
Lill-aknától az altárnán a Zipser-akna rakodójába, onnét keletre nagy vonásban a következő 
három részt különböztetjük meg:

d) A nyugati harmad, melyben túlnyomó a Sienites Biotittrachit; kezdve a Zipser- 
aknától tart keleti irányban 1—7G5 méterig.

b) A közép harmad, melyben az Archei Palák (Gneisz-Aplit) lépnek fel uralkodókig, 
7G5—1225 m., vagyis 4G0 m. hosszaságban.

* A Zipser-akna nincs jelenleg felszerelve használatra.

iá



I

209É. ZIPSER AKNÁTÓL A NAD KAMEN PONTJÁIG.

cJA keleti harmad a Piroxenlrachit 1225—2157 m., tehát 932 ni. hosszaságban, a 
Nad Kamenig számítva.

a) Nyugati harmad: a Sienites Biotittrachit 705 m.
A Zipser-akna a Sienites Biotit Ortholclastrachitban van mélyesztve; az akna tetejéhez 

azonban a Quarcitpalák már elég közel esnek a felületen. Lenn, valamint a Ferencz császár 
altárnái), úgy a II. József altárnán is jól hozzáférhető a Sienites Biotit Orthoklastrachit a 
rakodóban (145i 1880), egészen normál. Ezen állapotában megmaradva, sokszor találkozunk 
vele, és az altárna ezen része egyhangúvá is válnék, ha csak változást nem idézne elő a 
Porfiros Biotit Orthoklastrachit, mely a Sienites Trachiton sokszor keresztül tör, abban hol 
valóságos kőzetlelért (dykc*ot), hol csak kisebb ágazású irruptiót (apofizát) képezvén. Ezen 
irruptiv Biotittrachit hol jobban, hol kevésbbé feltűnve fordul elő. Olyan helyen, a hol a 
Sienites Biotittrachit is elvesztette a normál kinézést az által, hogy Zöldkővé módosult, nem 
igen ütnek el egymástól; máskor ellenben az irruptiv Trachit igen porfiros, sötét színű és 
szabálytalan tömeget képezve jelenik meg s a 
Sienites Biotittrachit ezen szakaszában a Porfiros Biotittrachitnak csak a feltűnőbb irrup- 
tióiról emlékezni meg, megjegyezvén, hogy ámbár a Porfiros Biotittrachit csaknem kivétel 
nélkül Zöldkő állapotban van, azért még sem mondhatni, hogy az érez-előfordulás kizáró
lag ahoz van kötve, mert csupán magában a Sienites Trachitban is nem egyszer találni 
ércz-eret.

figyelmet méltán leköti. Itt elégnek tartom a

Minthogy a 11. József altárnán keletről jőve itt találkozunk először a Sienites Biotit- 
trachittal, és az én tanulmányozásom is az itt ütött anyagon indult meg, nem tartom fölös
legesnek meghatározásom menetét és eredményét itt ismertetni meg. A Sienites Biotittrachit 
makroskoposan egy olyan szemcsés kőzet, mely egészben fehéres-szürkének mondható, 
s a melyben csak alárendelten van fekete fényes ásvány kiválva. A fekete ásvány kétféle : 
egyik a szín és nagyobb fény által jobban feltűnő Amfibol, másik a Biotit. Az Amfibol feke- 
tés-zöld, hosszúkás, de kristályos körvonalai ritkábban vehetők ki; ellenben hasadáslapjai s 
ezek nagyobb fénye és ridegebb kinézése szembeszökő. Ezen hasadási lapokon ugyanegyütt 
azt venni észre, hogy a szövet a levelesből nem ritkán a rostosba megy át. Az Amfibol ennél
fogva nem mondható egészen normál állapotúnak. A Biotit kevésbbé tűnik fel, részint mert 
gyakran az Amfibol egyénekkel keveredve képezi a fekete elegyrészt és ekkor határozottan 
alárendelt szerepet játszik, másrészt mivel színe és fénye csaknem olyan, mint az Amfibolé, 
de pontosabban tekintve a hexagonos sima leveleivel és ezeken hiányzó hasadási vonalak 
által az Amfiboltól elüt. Viszonyos mennyisége ezen két fekete ásványnak változó, de több
ször van az eset, hogy az Amfibol van túlsúlyban. Normál állapotban a Biotit sincs; a leve
lek elvesztették a rugósságot, késsel meghajtva törnek. A kőzet töréslapján a Biotit nem 
ritkán egész Oszlopokat képezve fordul elő.

A világos elegyrészek színre nézve legtöbbször háromfélék: van fehér, szűrke és hús
veres. A fehérnél legtöbbször kiveszszük az ikerrovátkosságot és a legnagyobb fényt, mi arra 
mutat, hogy a Plagioklas a legépebb elegyrész. A szürke az uralkodó, ez is gyakran Pla- 
gioklas, de nem oly ép mint a fehér, és aztán összefügg olyan szürke ásványnyal, melyen 
semmi hasadási vonal, semmi kristály körvonal sincs, hanem a mely Quarcznak néz ki; ez 
mindig csak a kristályodott elegyrészek által fennmaradott helyet foglalja el. Van végre gyé
rebben világos húsveres elegyrész sima hasadási lapokkal, ez Orthoklas, a nélkül azonban, 
hogy az Orthoklas csak húsveres színnel jönne elő, olykor az is szürke és Quarczhoz van úgy 
tapadva, mint a Plagioklas. Gyéren Pirit is mutatkozik.

M. T. Ak. III. Osztályának külün kiadványa. 18S8. III. 27



9. II-IK JÓZSEF ALTÁRMá.210

./?/iA7*Off)'(fjhf. — Lássuk a Sienites Biotiltrachit viselkedését a lángban és a mikroskop alatt.
A lángkisérletben a durva porrá széttört darabból (c port előbb vízzel a legfinomabb részektől 

megtisztítva) a Quarezot választottam ki, hogy jelenlétéről ezen az úton is meggyőződést szerezzek. Elég 
gyakori, nagyobb szemet ritkán képez, ennélfogva kellő tisztasággal nem könnyen kapható; a lángba 
téve többször találjuk, hogy Földpát van hozzá tapadva s ilyenkor alángot festi, ha nem is olvad ; kap
tam azonban olyan szemeket is, melyek a lángot nem festették.

A Földpát a legfontosabb elegyrész. A húsveres Káliumfüldpát; színét, a lángba értetve, azonnal 
elveszti. Mutatja az olvadék minőségnél a gránitos kőzetekre nézve oly jellemző külhólyagosságot, de az 
alkálik szerint a nátriumdúsabb és káliuinszegényebb Perthit-sorozalhoz számítható. Van azonban a 
fehéresek között is Káliumfüldpát. A Plagioklasok többfélék: van, a mely úgy viselkedik, mint Andesin 
és van, a mi nehezebben olvad, s olvadéka zománezos, tehát Labradorénak felel meg. Ezen utóbbiak 
közt nem hiányoznak aztán még nehezebben olvadók sem, mit azon körülmény is idézhet elő, hogy a 
szemhez kevés Quarcz volt tapadva. A bázisosabb Földpát jelenléte iránt közvetlenül biztosságot nye
rendő, a Földpát szemeket sósav hatásának tettein ki, még pedig külön a feltűnő ikerrovátkosokat és 
külön olyakat, melyeknél a rovátkok oly tisztán láthatók nem voltak. Az oldat gyengén vasra festődéit, 
s 30 órai behatás után kaptam a lángkisérletben hatást Galcimnra (3), Nátriumra (3), Káliumra (3), 
mind a két esetben egyenlően. A Földpát között tehát van oly Galeiumföldpát, melyet sósav megtámad, 
tehát az Andesinen kívül egy bázisosabb sorozat képviselője is van jelen. Rajta hagytam a savat aztán 
8 napig, az oldat a lángkisérletnél ugyanazon festési eredményt adta.

Ezen kőzet-példány, melynek elegyrészeiből az anyagot a lángkisérletekre vettem, savval egészben 
leöntve nem pezseg üde felületen ; ott ellenben, hol repedései vannak, rendesen pezseg.

Az Amfibol könnyen olvad fekete sima gömbbé, tartalmaz Nátriumot és Káliumot, ez utóbbi csak 
gipszszel olvasztva látható ; foka 1—2. — A Biotit nem olvad, a lángot úgy szólván még Nátriumra 
sem festi.

A mikroskop alatt jól vehető ki az Amfibol és Biotit, de egymással oly annyira függnek össze, 
különösen elváltozásaikban, hogy együtt szólani rólok indokolva van. Az Amfibol színe barnább, a 
Biolité sárgább s átlátszóbb. Az Amfibolt az ö legjellemzőbb metszetében, többé-kevésbbé parallel 
irányban oP-vel többször látni s ekkor egy nikollal az elsötétedés is a legerősebb, más irányokban 
elsötétedése csekélyebb, de szintén fokozatos. A Biotit a csiszolatban gyakrabban jut be Oszlopaival és 
ha a főtengely irányában kaptuk a metszetet, az absorptio oly erős, mint az Amfibol legerősebb ab- 
sorpliója, ilyenkor a szöveti s külalaki viszonyok segítségével döntjük el, hogy melyik az Amfibol, melyik 
a Biotit. A hasadás irányában a BioliÜevelek színe sötét olivabarna, dichroizmust nem mutat, sőt 
átlátszósága is esekély.

E két elegyrész csak kivételesen fordul elő egészen épen. A legépebb állapotú Sienites Trachitok 
Hodrusbányán a felszínen jobban ismeretesek, többi között, a völgy keleti kezdete közelében a Holló
kőnél és még inkább a József-tárnai völgyben, hol a legrikítóbb állapotban találjuk. Az innét készített 
csiszolatokban találni is ép Amfibolt és Biotitot, de egészen ez sem ment az elváltozásnak indult példá
nyoktól. Az Amfibol hol széle, hol közepe, nevezetesen pedig hasadási vonalaitól kezdődve a barnás 
színt zölddel cseréli fel. Ezen zöldes rész egy nikol forgatásnál igen feltűnővé lesz az állal, hogy csak 
kissé sötétebb zöld lesz, míg az Andiből ép része egészen sötétté válik. Ugyanezen nemét az elváltozás
nak még feltűnőbben mutatja a Biotit, különösen az oszlopmetszelek. A zöldes elváltozás a szélektől 
megy befelé, úgy hogy egy szabálytalan körvonalú mag maradt csak épen, mely tehát egy nikol forga
tásnál egészen elsötétedik, míg a zölddé változott cl nem sötétedik, hanem vagy csak egyszerűen vala
mivel sötétebb zöld lesz, vagy pedig a zöld és sárga között gyengén változtat színt. A II. József altárnai 
példányok között is találni ép Amfibolt és Biotitot, úgy hogy e tekintetben a hollókői nem múlja felül, 
de találni olyat is, melyen ezen elváltozás haladásokat tett.

Az elváltozásra ezen zöld ásványnyá nagyobb hajlammal bir a Biotit, mint az Amfibol, mert míg 
az Amfibolnál csak a széleken vagy a tömegben kisrészt látjuk ezt véghez menni, addig a Biotilnál 
a legtöbb esetben az egész anyagon bekövetkezett. A kis egyének a Biotitból mondhatni mind elváltoz
tak, változatlanokat a nagyobbak között találni, s itt is csak olyakat, melyeknek bizonyos közép része 
maradt csak meg eredeti állapotban.
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A viselkedést a sav iránt kipuhatolandó, füstölgő sósavba tettein két csiszolatot 3 napon át: az 
•glámadva, fénye és dichroizmusa olyan, mint volt az előtt, a zölddé vál-Amíibol ép része nem lett nu 

tozott rész meg lett támadva. A Bioiknál most batározottabban tűnik ki, hogy az csaknem mind átvál
tozott. Az egyik csiszolatot nem láttam el fedő üveggel, ennél a megtámadott részeken limonitfestette 
világos barnás-sárga foltok képződtek, s a tünemény szembeötlőbbé lesz; a másikat elláttam fedő üveg-

vesztetlék el annyira az átlátszóságot; de ismét más észlelettetelregél, itt a megtámadott részek nem 
szolgáltat jó alkalmat. A Biotit elváltozása alkalmával egy más ásvány is képződik, melynek színe zöldes
sárga, szövete szemcsés, a sav vagy nem, vagy csak kevéssé támadja meg. Dichroizmusa van, de gyenge, 
valamint keresztezett nikolok között színjátéka sem élénk. Mennyisége csekélyebb, mint a tisztán zöld

két rlváltozási terménye közül a tisztám zöld a cbloritos tinóm rostoschlorilos ásványé. A Biotit ezen 
szövet, sárga és zöld közöli váltakozó dichroizmus és elénk színjáték által van jellemezve két nikol 

ekélyebb mennyiségben képződő sárgás szemcsés ásvány Epidot. Ezt a sav aligközött; míg a cs 
támadja meg.

A Ma<fvétit az Andiből és Biotit területén van elszóródva, s egy része olykor Piritté változott át.
A színtelen elegyrészek között uralkodik a Völdpút, de azért Quarcz is jelentékeny mennyiségben 

van, sőt csetenkint annyira megszaporodik, hogy mennyiségre nézve a Földpátnak nem. enged. A Föld- 
pát zavaros, a Quarcz tisztább, átlátszóbb s már ez által vagyunk a kettő közti különbségre elölegesen 
figyelmeztetve s két nikol között a viselkedés aztán befejező tájékozást nyújt.

A Föld pút oh között a nagyobb szám Plagioklas; van Orthoklas is, és pedig olykor egyikével azon 
reezés színrajzoknak, melyek keresztezett nikolok között két különböző rendszerű Földpát lemezrészei
nek összenövése által keletkeznek. Egy-egy a felületen nem végig húzódó, hanem megszakadó paral- 
lelvonal-rendszcr is mutatkozik oly módon, hogy két ilyen szomszéd rendszer egymáson derékszög 
alatt áll. Ez a Mikroklin jelenlétére mutat; minélfogva némely Káliumföldpát az Orthoklas és Mikroklin 
keveréke.

Feltűnő sajátsáig ezen kőzetnél a Földpát és Quarczon mutatkozó elmosódás és határozatlanság. 
A Quarcz olykor keretbe van szorítva s itt máskép polároz; a Földpátnál szintén gyakran úgy néz ki, 
mintha képződése vagy nem volna még befejeződve, vagy pusztulásnak indulna. A hol egymás mellett 
találni az Őrthoklast, Plagioklast és a Quarczot, olt azt látni, hogy a Plagioklas az épebb s az utóbb 
képződött.

A Földpátoknál zárványul Biotit s néha Andiből mutatkozik, Magnetit ritkán.
Az említett kristályos elegyrészeken kívül van a vékony csiszolatokon többször egyes olyan folt, 

melyen aggregét polarosság látható. Apró szabálytalan szemek halmaza az, mintha prasexistált volna, 
azok a kristályodon lényeges elegyrészek közölt a fennmaradóit helyet töltik ki, és már csekély (15-szö- 
rös) nagyításnál is kivehetők a vékony csiszolaton.

A savba tett csiszolaton a Quarczon és Orthoklaszon kívül a legtöbb Plagioklas is épen maradt. 
Kocsonya-képződésnek nyoma sincs.

Mindezek után az osztályozásra hivatott ásványok assoeiatiója szerint Biotit Orthoklas 
Andesin Quarczittrachü ezen kőzet, melyhez azonban még a Sienites melléknevet kell a 
helyi viszonyok alapján tenni, mi által két körülménynek akarok kifejezést adni: az első, hogy 
ezen kőzet szemcsés, úgy mint a Gránit vagy Sienit, de sienitesnek a feltűnő sok és nagy 
Amfibol miatt mondom, mi által, úgy mint a Hodrus-völgyben, a felület kutatásánál is 
kifejezésre juttattam, azon történelmi kapocs sincs elfeledve, hogy ezen kőzetnek már 
Esmark adta a múlt század végén a Sienit nevet s ez a petrografiai tanulmányok alkalmazásáig 
fenntartotta magát.

A Porfiros Biotittrachit a Zipser-aknától keletre a 146—149 méterben üti fel magát vagy 
3 méter vastag közettelért képezvén; a 213 méter körül másodszor találkozunk vele, egy 
méteres dyke alakjában. A 240—243 méter között három méter vastagságban tör lel a 
Sienites Biotittrachiton, 261—278 méterben a feltörő fiatalabb Biotiltrachit vastagsága 
17 m. Ez után hosszú nyugvás, vagy 215 méterben háborítatlanul van a Sienites Biotit- 
tiachit; míg a 493 511 méter között a fiatalabb Biotittrachit ismételve tör fel és zárványul

27*
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kisebb-nagyobb darabok fordulnak elő benne a Sienites Biotittrachitból, úgy mintáz Amália- 
akna felé (az Amália-aknától Ny-ra 196 méterben) említve volt.

Hosszabb nyugvás után a fiatalabb Trachit igen feltűnő módon csinált irmptiút a 
Sienites Biot itt rachitban a 647— 665 m. között, hol az az altárnát nem keresztben, mind 
eddig, hanem hosszában is találja.

Ha az eddigi feltörései a Zöldkő habitusnál fogva, mely nem ritkán a Sienites Bioiit- 
trachitnál is hasonló kinézést idéz elő, nagyon feltűnővé nem teszik, itt nem igen nagy figye
lem mellett is szembeszökik a 4-ik kitérőben, a hol a világos színű Sienites Trachitban mint 
sötét színű poríiros közetelágazásokat képez, oly módon, hogy ezen két kőzet között a határ 
éles.* Az irruptiv kőzet szélessége ezen ágazásokban nem nagy. Egy példányon a gyűjtemé
nyemben, melynek két végén a Sienites Trachit megvan, a sötét irruptiv Zöldkő szélessége 
16 centiméter. Ennek sötétszürke fénytelen alapanyagából (81a 1877) fehér Földpát van 
kiválva, melynek néha még csekély fénye van, sőt olyat sem nélkülözünk, melyen az iker
vonalak jól kivehetők; másszor a fényen kívül még a lemezes szövet, sőt határozott kör
vonalak is hiányzanak. Jól nézve egyszerű lencsével még Biotit-romok vehetők ki; Quarcz 
nem. Ezen sötétebb kőzet helyenkint világosabb szürke szintén fénytelen alapanyagúba megy 
át, hol fokozatosan észrevétlenül, hol határozott repedési vonalak közbejöttével, melyeket 
egy idegen sárgás s kissé fénylő ásvány tölt ki. Makroskoposan tovább hatolni nem sikerül.

j) (íforog ráfi(t. — A lángkisérletben a Földpát kétfélének bizonyult be : a Plagioklas túl
nyomókig Anclesin, de van Labradorit viselkedésű is, inig másrészt gyéren Káliumfüldpátot is találtam. 
A sárga utólagos képzödésü anyag a lángkisérletben az Epidotnak általain megállapított következő igen 
jellemző viselkedését mutatta, t. i. a lángba értetve azonnal duzzad és fekete lesz ; csaknem üres sala
kos fénytelen gömbbé változik át, mely aztán így marad az olvasztó térben is. :: Ezen Epidoltal még azt 
a kísérletet is tettem, hogy savval leöntöttem, s azt rajta hagytam, de fényét nem vesztette el. Üvegcső
ben hevítve látható mennyiségű vizet nem adott. Az Epidot néhol ereket képez, melyek vastagsága 
3—4 cm. Szövete vastagon rostos, a rostok rendesen a repedés falaira függélyesek, olykor kevéssé suga
rasak. Színe zöldes-sárga; fénye üveg-gyanta fény. Az Epidot-ér olykor vállap gyanánt lép föl a normál 
Sienites Trachit és ezen sötétszürke irruptiv anyag között. Más alkalommal úgy van helyeződve, mintha 
Földpátot helyettesítene. Savval leöntve c kőzetet egészben, az ott, hol színe sötét, nem pezseg; ellen
ben a repedések vonalán csaknem kivétel nélkül pezseg s ekkor azt lehet kivenni, hogy némely ér egé
szen Kalcitból áll, míg más Kalcitból és Epidotból. Ilyen vegyes anyagú érlülteléket külön választva is 
tettem föleresztett sósavba. Pezsgett hidegen; a pezsgés megszűnte után az oldatot leöntöttem s új 
savat öntöttem reá, mi már nem idézett elő pezsgést hidegen, tehát melegítettem. így csekély pezsgés 
még volt tapasztalható s ez oldat a lángkisérletben kimutatott Ca (3); Na (3) és K (2). Tehát valami 
Labradorit-féle Földpát is lehetett megtámadva.

Mikroskop alatt. A vékony csiszolat (822 1877) egészben véve világos szennyeszöld, átlátszósága 
nem nagy, de mégis akkora, hogy írást mögötte olvasni lehel. Egyes foltokban átlátszóbb s ezek 
legnagyobbrészt Földpát körvonalúnk. Vagy 15-szörös nagyításnál keresztülnézve látni apró nemátlátszó 
szemeket, melyek közül némelyek világosabbak, mások feketék. Ez utóbbiak ércz-mikrolitok néha cso
porton kint egyes fészekben, legtöbbször a kalcit-erekben elhintve. A nem egészen sötétek egyenleteseb
ben vannak eloszolva. Nagyobb nagyításnál (100-szoros körül) ugyanezek közönséges fényben mint 
opák tárgy nézve, fehér szabálytalan alakú nem átlátszó anyag gyanánt veszik ki magukat s kaolinos 
pikkely-pamatnak tarthatók. Biotit-romok jól kivehetők : az egykori oszlop területén két ásvány képződött: 
egyik világos fűzőid, rostos, dichroitos, mely az alsó nikol forgatásnál sárgás és zöldes lesz. Ez minden
ben olyan viselkedést mutat, mint a chloritos ásványnál megszoktuk. A másik sárgás szemcsés ; dichroiz-

* Ez azon irruptió, melyet G. vöm Katii is említ és Cseh L. szerint rajzát is közli, mely azonban 
az azóta véghez vitt bányamunkák folytán most már nem úgy néz ki.

** Egészen így viselkedik a sulzbachi és dauphiné-i Epidot is.
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gyenge. Ez Epidot; ahból azonban akkora darabot, inelylyel olvasztási kísérletet tehettem volna, 
sikerült kapni. A Fölclpátok is mind homályosak, a nagyobbakon tisztám kivenni, hogy gránulatio-

mnsa
nem
bán vannak, s ennek egyik eredménye olykor kivehetöleg Epidot. Quarcz nem látható a kőzet sötét 
részein; ellenben a világos szürke részeken, melyek a sötétbe észre nem vehető fokban képeznek átme
netet, Quarcz látszik. A Kaiéit részint szemekben, részint mint ér és ilyenkor a vele összefonódva futó 
Epidot a mikroskop alatt is jól kivehetők; valamint a Pirit egyes nagyobb szemekben. Némely oly terü
let alakja után, melyen most Chlorit- és Epidot-féle anyag tanyáz, mintha Amíibol-romra lehetne követ
keztetni, de legtöbbször Földpát lehetett.

Még nagyobb (550-ros) nagyításnál az elpusztult ásványok világosabb területén négyféle anyag 
foglal helyet: Kaiéit túlnyomókig és kaolinos pikkelyek alárendelten, mint némileg azon anyagok, melyek 
rovására főleg képződik a finoman sugaros zöld Chlorit és a durván száras sárgás Epidot, melyből olykor 
a chlorilos sugarak kiindulnak. Az alap-anyag is gránulatiol árul el : egy színtelen magmában zöld kris- 
tallitok vannak kiválva, de sugaras szövet nélkül.

Általában a nagyobb kristályok helyén is van olyan zöld anyag, mely nem bir a chlorilos szerke
zettel, hanem egyöntetű lemezeket képez, melyek két nikol között isotropok. Az alap-anyag zöld kiválá
sai pedig legnagyobbrészt ilyenből látszanak állni. Kérdés, mi lehet. A makroskopos ásványokra gon
dolva a Pleonast jutott eszembe, melyről tudva van, hogy csiszolatban zöld színnel átlátszó, és a mit a 
kohutovai Fassaitban finoman elhintve találunk. Lángban magában nem olvad, fekete színét megtartja; 
a lángot nem festi. Azonban sem alakjára, sem anyagára nézve nincs annyira biztos adatom, hogy itt 
azt egész bizonyossággal állítsam.

Az eddigiek után keletnek még a 700—711 in. között találjuk ezen fiatalabb Biotit- 
trachitot telér alakjában, de itt vagy 1 1 in. vastagságban lévén, szinten nem oly nagyon 
tűnik fel, mint az imént leírt s ágazásokat képező alakjában (13lh 1880). Itt, a hol nagyobb 
tömegben lép fel, abban külömbözik. hogy az Amfibol sokszor a legfeltűnőbb elegyrésze, 
valamint abban is, hogy a Biotit szintén jól ki van képződve, az néha egész oszlopokat képez.

Összegezve mindent, ezen kőzet típusa is Biotit Orthoklas Quarcztrachit, melyben 
azonban túlnyomó a Plagioklas és azaz Oligoklas Andesin, meg Labradorit sorába is tartoz
ható. Ezen különbség tehát még nem oly lényeges, de lényeges a szövet, a mennyiben az itt 
mindig kiválóan porfiros és lényeges a viszonyos kor, a mennyiben ezen Biotittrachit a 
Sienites Biotiürachiton igen sokszor ismétlődve keresztül tör és esetenkint a Sienites Tra- 
chitból szögletes zárványt is foglal magába, ennélfogva kétségbe von liatlanul fiatalabb. Fel
tűnő tulajdonsága a legtöbb esetben a zöldes színe. Legyenek az elegyrészek bármily jó 
állapotban, úgy hogy a kőzetet normálnak mondhatni, melyben fekete Amfibol és fekete 
Csillám van kiválva, az alapanyag állandóan zöldes, mi a fehéres színű Sienites Trachittól 
szintén feltűnően különbözteti meg.

A legpnegnánsabb olyan tulajdonság azonban, a mely első látásra dönthet, a porfiros 
szövet szemben a sienitessel, azért ezen Orthoklastrachitot az itteni követelmények alap
ján is Porfiros Biotit Orthoklastrachitnak} vagy röviden Porfiros Biotittrachitnak mondom.

Szemcsés Mészkő is fordul elő néha egyes vastagabb erekben. Nekem van példányom a 
Zipser-aknától keletre a G00 m. táján (85-2 á877). Az nagyszemű és részben érczes. Savban 
hidegen lelolvad. Az nem a regi Mészkő zárványa, hanem utólagos ér- vagy űr-töltelék. Ezen 
példány 10 centiméteres eret képez, mely többfelé szétágazik. Máskor lencse-alakú.

A Sienites Biotittrachit egy maga végezi be ezen szakasz nyugati harmadát; de kelet
nek az utolsó G5 méterben az csak részben ép, részben s különösen az Arcliei Palákhoz köze
ledve mállóit.
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b) Közép harmad: az Archci Palák JfGO ni.

Elhagyván a Sienites Biotiltrachitot. a 705 méterben az Archci Palákkal találkozunk; 
azok előbb váltakoznak Poríiros Biolittrachillal, mely azokon keresztül tör és a rétcgesség- 
ben nagy zavarokat idéz elő ; keresztül tör ezen Archci Palákon külön a Sienites Biotit trachit 
is, de nem annyiszor, mint a Poríiros. Ezen váltakozás tart körülbelül a 910 méterig; innen 
kezdve keletnek nagy folytonosságban következnek az Arehei Palák, a mennyiben azt a sok 
falazás kivenni engedi, 910—1225 m.; ott azután a Piroxentrachit határát érjük el.

Az Arehei Palák a 11. József allárna ezen szakaszában kiválókig Gneisz és az Arkozá- 
nak azon neme, a melynek Pettkó kezdeményezése alapján a földpátdús féleségeiben Aplit 
nevet adnak Selmecen. Azon példányokon kívül, melyeket az altárnán gyűjtöttem, nem 
mulasztottam el a Zipser-akna hánvóján is tanulmányozni az innét kikerült anyagot, hol 
a választék valóban nagy volt s adatok kényelmesebben voltak kaphatók bizonyos viszo
nyok megítélésére, mint lenn.

Találni Gneiszot (80-. 1878) egészen jól felismerhető állapotban, melyen az eruptív 
kőzet befolyása nem látszik; éppen így gyűjtöttem Aplitot, a mi néha csupán Földpát és 
Quarcz elegyének néz ki, de gyakran még a Gneisznak zöldes chloritos Csilláma is követi, 
mi által éppen úgy, mint a térbeli összefüggés által ezen két kőzet összetartozása vehető ki. 
Leggyakrabbak azonban ezen két Arehei Palának a törmelékes példányai előidézve az azo
kon áttörő Biotittrachit által. Az aplitos Gneiszban már fellép a steatites Csillám-levelek 
mellett, mint utólagos képződmény, a fekete Túrnia liv, mely itt is, mini legtöbbször másutt 
is, a Quarczszemek csoportjából válik ki. Ez azonban itt ritka, a legtöbb esetben Turmalin 
az altárnán az aplitos kőzetben nincs. A Gneisz és az Arkoza ezen földpátos félesége között 
az átmenet vagy olyan, hogy a Gneisz rétegesen helyeződött (steatites chloritos) Csilláma 
gyérebb rétegekben fogy ki, vagy hogy zuzódás következtében a palásság megszűnik és 
inkább szemcsés szövet áll elő, úgy hogy az ilyen zúzódott példány a Gránitra emlékeztet, 
mit azonban Gránitnak mondani nem lehet, ha az átmenetet észleljük részint olyan Aplitba, 
melyben Csillámnak már semmi nyoma, részint olyan Aplitba, melyben a Földpát száll alá 
s a Quarcz lép előtérbe, végre Quarcitpalába megy át, egészben véve a rétegesség fenn
maradván. Egyes kézi példányok után csakugyan van ok ezen kőzetek némelyikét Gránitnak 
mondani, de a tektonikai viszonyok és a település szerint az csak gránitosan kinéző tagja az
Arehei Palák csoportjának; valóságos Gránit itt nincs.

A repedéseken a gőzök és a víz olyan változásokat idéztek elő, hogy néha mállott 
Agyagpalának néz ki, melyet érczek (Pirit, Ghalkopirit, Sfalerit, Galenit) járnak át, s mely
nél az összetartás oly csekély, hogy a csiszolatkészítésnél a kőzet széjjel megy. Némely 
helyen utólagosan Epidot és Kalcit, valamint földes Chlorit látható; máskor azonban 
ilyen laza féleségek savval nem pezsegnek. Ezen zúzódott Paláknál a teléres kőzetkiképződés 
gyakori.

Részletesen kutatva az Arehei Palák szakaszát, a következő észleleteket sororolom fel: 
Kezdetben tehát a Zipser-aknától keletnek 765—807 m. között Arkoza-féle Palák vannak, 
olykor emlékeztetéssel arra, hogy a Gneiszszal összefüggnek. Itt számos ér szeli át a vagy 
42 m. hosszaságban találtató Palákat, telve utólagos ásványokkal. Tovább keletre Biotittra
chit következik kisebb-nagyobb megszakadással s tart vagy 30 méterben. Előbb a Porfiros 
Biotittrachit mindjárt az Arkoza keleti határán azon sűrű sötét féleségben, mint a 647-ik 
méterben már ismerjük. A kőzet ép. A Földpátok között a nagyobbak néha rovátkosak, de 
gyakrabban nem. Lángkisérletben Perthit és Andesin viselkedést találtam. Biotit gyér. Egyes
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Földpáfok körül a pezsgés élénk. Vannak Kalcit-erek is. Ilyen sűrű sötét féleség egyszersmind 
a csekély dimenziót vagy a perifériás előfordulást jelezi.

820 méterben már vastagabb kőzettelért képezve fordul elő a világosabb zöldszínű 
Porjiros BiofiUraclrit (130i 1880); 838 méterben újból egy ilyen dyke 4—5 m. vastagsággal. 
Számos repedés van benne Epidottal kitöltve (125i 1878). A kőzet különben mint Zöldkő 
elég ép.

=

860—864 rn. az összevissza zúzódott Arcliei Palákból a Sicnites Biotittrachit tör ki 
meglehetősen megviselt állapotban (I2(.h 1880). Számosak a repedések s azokat sokszor 
Kaiéit tölti ki.

900 m. a Porjiros Biotütrachit (I27i 1880) látható a felnyomulása a talpon Gneisz 
rétegeken (I28i 1880) keresztül, melyeket ivalakúlag a főte felé tol. A Palák összevissza 
vannak görbítve és törve s a palásság síkján csuszamlások fényes lapot idéztek elő. Látható 
vagy 6 ni. hosszában, különösen az altárna déli oldalán 2*5 m. magasságban, hol a gneiszos 
Palák antiklinál hajlásban fordulnak elő. A határ a Palák és a Trachit között éles.

Ezen helyet elhagyva újból falazás, a melynek ablakából a 960 méterben kivett kőzet 
Gneisz (126i 1880) steatites Csillámmal, valósággal Protofjin-Gneisz. Összevissza töredezve 
a falazás szükségességét kifejezi. Ilyen zúzódott s hozzá mállott állapotban Agyagpalának is 
tarthatni.

Tán 40 méterrel tovább keletre Aplit {125i 1880), melynek Földpátja kaolinosodik. 
Csillám ezen példányban nincs, de tovább haladva olyan Aplit következik (124i 1880), mely
ben steatites Csillám föllép előbb gyéren, majd aztán bővebben, de még nem réteges elvá
lással s tart vagy 20 méterig. A dőlés általában keleti.

1000—1225 m. közölt végre uralkodókig Gneisz} de nem kizárólag, hanem összevissza 
keveredve aplitos kőzettel, mely az Archei Palák keleti határát egymaga képezi (114i 1880). 
Nem ritkán találni a Gneiszt és az Aplitot összenőve és ilyenkor a Gneisz az Aplit fekü- 
jét képezi.

Az Arcliei Palák dőlése uralkodólag keleti ugyan, de a sok trachitirruptio nagy zava
rokat okozván, állandóságot nem tapasztalunk, az megváltozik: DK, DNy és végre eseten- 
kint nyugati.

c) Keleti harmad: a Piroxentrachit 932 m.

A Zipser-aknától a Tanád alá menve, az utolsó a keleti s leghosszabb harmad csaknem 
egészen a Tanádot képező Piroxentrachit, mint Zöldkő igen változatos állapotban, minél
fogva nem mindig könnyű felismerni.

Az Archei Palákat elhagyván, a Zipser-aknától keletre 1230 m. körül Piroxentrachit 
vagy 18 m. vastagságban fordul elő (128i 1878, 103i 1880). Erősen meg van repedezve s a 
repedéseket Kaiéit tölti ki vékony ér alakban.

1243—1275 m. keletnekPorfiros Biotittrachit, melyen az imént említett Piroxentrachit 
keresztül tör (1011 lOOi 1880). Mint Zöldkő elég ép arra, hogy a típus megliatároztassék. 
Földpátjai közölt a rovátkosság által kiváló Plagioklasok üvegfényőek. A repedéseket Kaiéit, 
részben Epidot tölti ki.

Újból Piroxentrachit tör fel az 1275 —1393 m. között mint Zöldkő ugyan uralkodólag, 
de helyenkint csaknem normál állapotban (99i 98i 1880).

Ezen közel 120 méternyi folytonosságban tartó Piroxentrachitra tovább keletre 1400m. 
Porjiros Biotittrachit következik jól megtartott Zöldkő állapotban (97i 1880); azt még 
1444 méterben is hasonlónak találtam (96i 1880).
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1444 m. mint vékonyabb kőzettelér jelenik meg a Piroxentrachit (95a 1880) a Porfiros 
Biotittrachitban (94i 1880), mely mellette keletre nyomban következik, de csak 1 m. vastag
sággal, mert kezdve J445 métertől csupa Piroxentrachitot találunk. A Piroxentrachit ezután 
is legtöbbször Zöldkő, melyben Pirit van elhintve, de gyakran húzódnak keresztül Quarcit- és 
Epidot-erek. Nem hiányzanak átmenetek egészen a normál állapotba (84i 87i 1880). Ez
igy tart az Amália-érig, mi az altárna szelvényén is ki van tüntetve és a Zipser-aknától 
keletre 1852—1856 m. között van. Az Amália-ér vagy 4 m., anyaga tíilnyomólag quarcilos; 
maga az ér a Piroxentrachit hasadékában van kiképződve. Példányom van úgy a feküből az 
Amália-értöl Ny-ra vagy 4 méterre (82i 1880), mint a fedőiből az értől K-re vagy 4 m. Az ér 
ezen mellékközeteit is érez járja át (Pirit, Sfalerit, Galenit).

1973 m. a Zipser-aknától K-re, vagy a Nad Kamen előtt 184 m. Quarcitpala érintke
zésben Riolittal fordul elő egy példány után (121) (az u. n. Réz-érből), melyet Csen L. bánya- 
lelvételi sorozatában láttam. Ez azonban csak egy csekély megszakítás, mert innét folyto
nosan Piroxentrachit, csakhogy néha a mállásnak netovábbjáig, t. i. a kaolinos állapotig 
elváltozva, másutt a mállott anyagot utólagosan Quarez járja át és igy a Piroxentrachit telér- 
kőzetté is alakulva fordul elő, míg végre elérjük a Nad Kament, mit ezen szakasz végpontjául 
vettem, a Zipser-aknától keletre 2157 méterben.
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Nad Karáén. A Tanúd nemcsak a felületen vízválasztó, de megtartotta a választó 
szerepet a föld alatt is. A II. József altárna munkáltatása az utolsó szakban a keleti vagy 
selmeei oldalról a Tanád felé, a nyugati vagy hodrusi oldalról szintén a Tanád felé irányult. 
A Nad Kamen nyereg (a Gedeon-tárna felett) függélye a II. József altárnán Voznitztól 
12976*4 m., a nyereg magassága ezen a ponton 890*69 m. a tenger felett. '

A Nad Kamen nyereg függélyének helyén ütött példány (3i 1878), valamint attól 169 
méterre nyugatra (ái 1878) egy oly pontról, melynek távja egy bányamérnöki tábla szerint 
szintén pontosan ismeretes,** Hipersthen Andezitnek bizonyultak be Zöldkő állapotban, 
átszelve sok Kalcit-értől és telve sok Pirittel finom szemekben. Olykor pentagon-dodekaéde
rek ismerhetők fel, aranysárga szintiéi, melynek lapjai a hat külön éllel párhuzamosan 
rovátkoltak.

*-r

r

4Mví Mikro(/?'CljiCl. Legnevezetesebb tulajdonsága az, hogy a Piroxen ásvány képezi a legnagyobb 
elegyrészt, és hogy az az oszlop bosszúsága szerint kezdetben Amfibolra emlékeztetett ugyan, de ez ellen 
szólt azon negatív tulajdonság, hogy bázisos átinetszet a sajátságos rhoinbos mezőkkel és erős absorp- 
tióval soha sem mutatkozik; az Augit mellett szólott a tökéletlen hasadás, meg a haránt szabálylalan 
repedések, de az elsütéledési kísérlet mindig egyenes lévén, rhoinbos Piroxen ásványra, a Ilipcr- 
sthenre 'mutat.

Apátit parányi kristálykái kivehetők.
Grandi lencse nagyságú szemben előfordult egy helyen, mint szorosan befoglalt szem.
Nem hiányoznak mint praeexistalt keverékrészek Biotit, Quarez és Orthoklas, de sem nem egy

aránt eloszolva, sem oly jó megtartási állapotban, mint a Piroxentrachit típusának ásványai.
Sav helyenkint pezsgést idéz elő, helyenkint nem. Vékony csiszolatot téve ki a sósav hatásának, 

annak minden pontján állandó pezsgés következett be, azonban soká nem tartott s többé melegítésre 
következett be. A Biotit, noha Chloriltá változva, de tisztábban volt kivehető. Említésre méltó, hogy

!Í
itt

fi*
3tic:
M

fi:

I;
í!1

sem
a Kaiéit vagy a kőzet egyes űrjeit töltötte ki, hol most hosszúkás nyilas tátong, vagy pedig egyes ásvá
nyokból s kiválókig a Biotit leveleiből vált ki. Az alapanyag bizonyos pontjain szintén képződlek ablakok.

ftr

* A II. J. altárna egész hosszából 16*34-083 ni. levonva kijön, hogy a Nad Kamen 3357*683 méter
ben van a Ferencz-József-aknától, az Amália-akna túl nyugatra 605*191, a Zipser-aknától keletre 2157*4*09 rn.

** Voznitznál az altárna szájától 12807*4 in., hegytető a tenger felett 820*0 m,, az altárna talpa a 
tenger felett 222*8 m.

:
ik.
b

\

; ti*



217F. LILL AKNÁTÓL A ZIPSER AKNÁIG.

A gyenge sósav által cltávolítván a Kaiéitól, erős sósavval kezeltem s ennek oldala 24 óra után a 
lángkisórlelben olyan viselkedést mutatott, a melyliől Labradort! jelenlétére lehet következtetni (Ca 1,
Na 2, 1).

Másodlagos ásványok között még az Epiilot említendő, mi nem csak az alapanyagban gyakori,
de egyes önálló foltokat is képez.

F.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

LILL AKNÁTÓL A ZIPSER AKNÁIG.

J 536.935 méter.

A Lill-aknán leereszkedve (198*790 m.) a lí. József altárna szintjére, a Sienites Biotit 
Orthoklastracliitot általában normál állapotban találni keletnek 116 méterig; tömegében 
azonban számos váladék-lap és ér van, melyek némelyike kalcitos, más quarczos, más epi- 
dotos. Egy ép példányban (797 1877) közel zárvány gyanánt Diorit fordul elő.

1 16—125 m. a fiatalabb Porfiros Biotittrachit tör keresztül, de nem oly módon, hogy csa
pása tisztán volna kivehető.

122—129 m. a Sieniles Biotittrachit normál állapotban.
129—133 m. ismétlődik a Porfiros Biotittrachit irruptiúja.
133—142 m. a normál Sienites Biotittrachit.
142—148 m. Porfiros fiatalabb Biotittrachit irruptio.
148—367 m. hosszan tart a normál Sienites Biotittrachit, legfölebb váladék vagy csuszam- 

lási síkok által megzavarva.
367 m. a Lill-aknától kezdődik a Mindszent-telér; tölteléke quarcitos, az altárnán rézsűt 

halad keresztül, azért látszik a 415 méterig.*
415 m. a Mindszent-telérnek egy sima fedője mint csuszamlási lap; a dűlés 30° ÉK; a csa

pás 4h 10°.
415—1101 m. normál Sienites Tracliit.

1101 —11 13 m. a Sienites Biotittrachitban zárvány gyanánt az Arcliei Palák több félesége 
fordul elő: Csillámpala, de összevissza zúzódva, a Csillám chloritos anyaggá változott, 
a quarczszemek is zöldek. A két kőzet között a határ görbe, de éles. Van Gneisz is a 
főte közelében közvetlenül a Sienites Biotittrachit határán. A Gneisz esetenkint jól 
mutatja a palás szerkezetet. Ezen kristályos palák fölött a tárna déli oldalán mint fedü 
a fiatalabb Porfiros Biotittrachit lép föl, de 1 130 méterben a Palák határosak az altárna 

. déli oldalán a Sienites Trachittal is.
1113—1264 m. normál Sienites Biotittrachit, csak a vége felé vesz fel Zöldkő küllemet.
1264—1272 m. a fiatalabb Porfiros Biotittrachit irruptioja. Az itt jelleges Zöldkő.
1272—1288 m. normál Sienites Tracliit, de itt a határon az altárna éjszaki oldalán az irrup- 

tiv Porfiros Biotittrachit mutatkozik 2 m. vastagságban 1278 méterben.
12S8—1298 in. a Porfiros Biotittrachit váltja fel.

Itt történt az átlyukasztás a Lili- és Zipser-akna között.
M. T. Ak. III. Osztályának külün kiadványa. 1S8S. III. 28
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1298—1347 m. Sieniles Bioiílirachit.
1347—1358 m. u fiatalabb Porfiros Biotittrachit tör fel mint Zöldkő. Földpátja színre két

féle : veres és fehér.
1358 métertől egész a Zipser-aknáig (1530 m.) folyvást a Sieniles Biotit Orthoklastrachit. 

Némely példányban Diorit mint kőzetzárvány ismerhető fel (1471 146i 1880).

A Lili—Zipser-aknai szakasz kiváló nevezetessége, hogy ennek vonalán megy a Fe- 
rencz császár altárna és igy a szelvény itt nemcsak a II. József altárna és a felület, 
hanem ezen közbeeső szint segítségével is állapítható meg. Lássuk tehát a Ferencz császár 
altárna ezen szakaszát, mely a Lili- és a Zipser-akna közé esik/

A Ferencz császár a tárna a Lill-aknától a Krausz-vágatig jelenleg nem fér
hető hozzá, mert ezen rész vizgyűjtésre szolgál egy légsűrítő és szállító vizoszlop-gép 
számára.

Maga a Lill-akna a Ferencz császár altárna szintjén, mint mondva volt, Biotittrachit 
Zöldkő; hozzá legközelebb keletnek Sieniles Biotiltrachitot törtem 335 m. a Zipser-akna felé 
(1191 1887); a kőzet itt szilárd.

673—683 m. a Lill-aknától keletre felette tanulságos viszony fordul elő a Gneisz és a 
Sienites Biotittrachit érintkezése által. A Trachit feltör ezen Archei Palán, összevissza zúzva 
s a szögletes Gneiszdarabok között a néha vékonyan benyomuló trachitmagma épen azon 
nagyszemű elegyrészekkel van kiképződve, mint mikor nagy tömegben merevedett meg 
(1 ]8o 1887). Ezen előfordulás tanulságos annyiból is, hogy tovább keletre a Zipser-aknát 
elhagyva, ez és a Pjerg akna között a Ferencz császár altárna szintjén egy helyen a Porfiros 
Biotit Orthoklastrachit tör keresztül a Gneiszon és annak magmája is megtartotta az ötét 
megillető szöveti viszonyt a legfinomabb elágazásban is.

A 688 méterben a Lill-aknától keletre a Gneisz és Quarcitpalák elég szabatos telepü
léssel maradtak meg az altárna déli oldalán s azt is kivenni, hogy ott, hol fölfelé hirtelen 
hajolnak, Sienites Trachittal vannak keveredve. Tovább menve a Palák sokáig húzódnak 
ugyan, de áttörve a Biotittrachittól, néha telérek is átszelnek mindent, mint a legutolsó kép
ződmény eredményei.

960—1070 m. a Porfiros Biotittrachit lép összeköttetésbe a Gneiszszal és palás Quar- 
cittal (117i 1887); ezt 1325 méterben felváltja a Sienites Biotit Orthoklastrachit s megtart 
végig a Zipser-aknáig. Ennek öblös rakodójában igen szilárd a kőzet (llOi 1887), úgy hogy 
semmi falazás sem szükséges. A Sienites Trachit, melyet itt ütöttem, szintén tartalmaz egy 
darab feketés Gneisz-lemezt mint kőzetzárványt.

* A Ferencz császár altárna a II. József altárna be végezte előtt a fő viztárna volt. Azt még 1494-ben 
kezdették és sok idő kellett, míg végre a mai hosszát megkapta. E nevet 1751-ben adták emlékül ő Fel
sége, az akkori császár látogatására Selmecen. Kezdődik a Hodrus-vülgyben a Lili- és Lipót-aknák között, 
és miként a térképen az iránya látható, elkanyarodik éjszaknak a felső hodrusfalvi bányák alá, onnét 
visszajövet megy a Lill-aknába. A Lill-aknától kezdve vonala ugyanaz, mint a II. József altárnáé, de csak 
a Zipser-aknáig, azután mindkettő délkeletnek főidül ugyan, de különböző irányban : a II. József altárna 
inkább keletnek tartva átmegy a Tanádon, a Ferencz császár altárna inkább délnek irányulva a Tanád nyu
gati oldalán marad Pjerg-aknáig. Onnét aztán, de a Tanád déli megkerülésével, szintén eljut a selmeci 
oldalra. Az István-akna leírásánál a Ferencz császár altárnának oltani szakaszával részletesen foglalkozom. 
A Ferencz császár allárna és a II. József alíárna között a magassági különbség a Lill-aknánál 158*203; 
a Zipser-aknánál 103*734. Cseh Lajos felvette a Ferencz császár altárnát szájától á Pjerg aknáig (1887), 
egy szelvényt is készített. Az altárnát vele együtt jártam be s annak geológiai viszonyait én is autopsiá- 
ból ismerem.
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A Biotiltrachit áliörésc a Gneiszem és általában a régi Palákon a II. József altárnának 
szakaszában is észlelhető, de se nem oly tanulságosan, mint a Ferenez császár altárnán,ezen

sem nem oly kiterjedésben.

G.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

LIPÓT AKNÁTÓL A LILL AKNÁIG.

(lGGG.m méter).

A Lill-akna lévén járható állapotban, itt ereszkedünk le a lí. József allárna szintjére 
(108*790 m.) és megyünk nyugatra a Lipót-aknáig, hogy onnét keletre vizsgálhassuk a kőze
teket, folytatásként a II. szakaszban (Rezső-Lipót akna) végzett tanulmányhoz.

Az egész szakaszról is azt lehet mondani, hogy nagyjából még folyvást Sienites Biotil 
Orthoklastrachit, de az az egész hosszú vonalon igen meg van viselve, nemcsak hogy zöld
köves, de mállóit kaolinos; csupán a Lili akna-felé találni épebb állapotban.

100 m. Lipót aknától keletre a Lili akna felé a Sienites Biotittrachiton keresztül tör a fiata
labb Poríiros Biotittrachit mint jelleges Zöldkő. Az alapanyag sötétzöld. A fekete ásvá
nyok megvannak, de fénytelenek. Savval jól pezseg.

205 m. fehér agyagos telér, melyben azonban a Steatit küllemű Biotitlemezek jól kivehetők. 
Van azonban a fehér agyagos kőzet mellett ép Zöldkő is, melyen az, hogyPoriiros Biotit- 
trachit, megállapítható. A szilárd Zöldkő pezseg, az agyagos nem.

230—305 m. Biotit-Orthoklastrachit Zöldkő, annyira mállott, hogy a biztos megkülömbözte- 
tés az öregebb és fiatalabb között nem állapítható meg. Agyagos telért képeznek, mely
ben Pirit gyakori, a Biotil legtöbbször Steatittá van változva. Némelykor az agyagos 
telér Kovasavtól megkeményedett, úgy hogy a Palákhoz tartozónak is vehető. Savval 
hol pezseg, hol nem; az üveget karczolja.

350 és 370 m. a Porfiros Biotittrachit irruptióját találjuk elég ép állapotban mint Zöldkövet, 
savval pezseg.

530 m. fehérre mállott Biotit-Orthoklastrachit; kovasavtól átjárva szilárd, az üveget erősen 
karczolja. Savval nem pezseg.

545 m. Zöldkő a Porfiros Biotittrachit típusából. Biotit kivehető oszlopokban. Jól pezseg.
570 m. fehérre mállott Zöldkő; egy-két helyen a steatites Biotit lemezek romjai még kivehe

tők. Savval erősen pezseg; az üveget karczolja.
650 m. Sienites Biotittrachit mállva s Pirittől átjárva. Pezseg.
675 m. Biotittrachit Zöldkő fehérre mállva, quarezosodva. Biotitrom kivehető. Földpát elég 

ép. Üveget karczolja. Nem pezseg.
685 m. éppen úgy, mint még 720-ban quarezosodott fehér Biotittrachit, melyben a Biotit- 

is ritkán ismerhető fel. Egyik sem pezseg, az üveget erősen karczolja.
775 m. Sienites Biotittrachit mint Zöldkő, a típus nincs elmosódva. Savval pezseg. A Sicni- 

tes Trachit most sokáig tart, több mint 100 m. hosszaságban, de részben igen megviselt

rom

28*
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állapotban, telette sok rajta a repedés s különösen a 890 métertől kezdve keletnek vagy 
20 m. hosszaságban számos helyen van vizszivárgás és helyenként Okker lerakodás.

905 m. Sienites Biotittrachit Zöldkő fehérre mállva és quarczosodva. A Biotit néha még fel
ismerhető fehér steatites foszlányokban, úgy szintén a nagy Andiből rozsdás foltokban. 
Eredeti Quarczszemek igen épek. Érez hintve sok; az ür belsejében itt-ott Barnapát 
Nem pezseg.

910—1005 m. fiatalabb Poríiros Biotit-Orthoklastrachit tör fel az öregebb Sienitesen. A kő
zet helyenként olyan fehérre mállóit Biotittrachit, a melyen nem mondhatni meg, hogy 
a Sienites vagy a Poríiros Trachithoz tartozik.

1125 — 1255 m. ilyen feltörés vagy négyszer ismétlődik.
1355—1380 m. Sienites Biotittrachit, olykor közel normál állapotban. Az Orthoklas néha az 

Adnlár sorozat viselkedését mutatja a lángkísérletben.
1475 m. Poríiros Biotittrachit Zöldkő elég ép. Savval gyengén pezseg. 5 méterrel tovább ke

letre folyvást az.
1485 métertől kezdve Sienites Biotittrachit egész a Lili aknáig (1666 m.). Ritkán normál, de 

a Földpát aránylag annyira ép, hogy azon a lángkisérlelben az Adulár sorozat állapítható 
meg. Mészkarbonátos víz járván át ezen táját is az altárnának, a kőzet rendesen pezseg. 
Az 1595 méterben a Sienites Trachitnak sajátságos csuszarnlási fényes lapja van, melyen 
a szín zöld, mintha Chlorit festené.

van.

A Porjiros Biotit Orthoklastrachit a Lili akna táján a Hodrus völgy lejtőin a felületen 
tetemes kiterjedést mutat, de a szelvényben is úgy tűnik ki, hogy itt nem csak mint közet- 
telér, hanem mint kitódult lávaár foglalta el az egykori mélyedményeken és a hegyoldalakon 
azon helyet, melyen találjuk. A Lipót akna felé fölötte mint lávaár a Piroxentrachit terül el 
kis helyen, mint része azon nagy tömegnek, mely a Lipót aknától a Brauhübel és Slalik ma
gaslatokat (560 m.) képezi.

Maga a Lili akna kőzete lenn a II. József altárna szintjén normál Sienites Biotittrachit. 
Példányt (113i 1880) ütöttem a rakodónál szemközt a szállító aknával; ilyen fölebb az első 
nyilamnál is, de az ennél magasabb Ferencz császár altárna szintjétől fel a Porfiros Biotit
trachit borítja a szokott Zöldkő állapotban.*

Megemlítendő még egy érdekes példány a Lili aknából nevezetesen az első nyilamon a 
nyugati odábbolásból a Mindszent telér felé: ott a normál Sienites Biotittrachitban Gneisz 
mint kőzet zárvány fordult elő (139i 1878). Ez azonban összefügghet az Archei Palák szom
szédságával, mi úgy a felületen kivehető, mint a II. József altárna szintjén azon éjszaknak 
menő vágatban, mely a Mihály akna felé vezet (Vihnye völgynek tartva a Kerling DK olda
lán, hol a Mihály-akna a térképen is feltalálható) s melynek kőzeteit bővebb tájékozás végett 
az Ó-Antaltárna leírásánál fogom felsorolni.

* A Lili akna első nyilamán a Mindszent telér keleti vágatában újabban (1887) Pirargirit fordult 
elő olykor kristályodva. A kristályok aprók ugyan, de fényesek és soklapűak.

fi
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H.

II. JÓZSEF ALTÁRNA

REZSŐ AKNÁTÓL A LIPÓT AKNÁIG.

(2100.636 in.).

A II. József alláma ezen szakasza a Rezső aknán lebocsálkozva járható most be. Útköz
ben jelezve van ugyan a Delius akna, melynek Iája a Rezső aknától 542*900 m., de jelenleg 
nem vehetjük hasznát, a mennyiben az akna háza el van hordva, az akna pedig behányva. 
A behányt föld még nem ülepedett meg egészen, egy bekerített horpadás jelzi ezen aknát a 
Hodrus lovölgy jobb oldalán, azon kis völgy sarkán, melynek baloldali hegységében a Mátyás- 
tárna van.

Egészben véve az al tárna ezen szakasza is a legrégibb trachittipusú Sienites Biotit- 
Orthoklastrachilban van hajtva, melyet a fiatalabb Porfiros Biotit-Orthoklastrachit mint 
kőzettelér ismétlőleg szel keresztül egymáshoz képest közel parallel irányban; egy helyen 
a Lipót aknához már elég közel a régi Quarczitpalák kisebb tömege hoz valamivel 
gyobb változatosságot a viszonyokba; több helyen pedig teléres képződésnek vannak kisebb- 
nagyobb nyomai, melyek közül a felöllőbbek a szelvényen kitüntetve s a fontosabbak meg
nevezve vannak.

A gyűjtött példányok után a nevezetesebb pontokat a következőkben emelem ki, kezdve 
nyugaton a Rezső aknától és méterekben adva a távot kelet felé.

Maga a Rezső akna a Sienites Biotit-Orthoklastraehitban van lemélyesztve (92*906 m.) 
A kőzet a II. József altárnán a Rezső akna rakodójában úgy a déli mint az éjszaki oldalon 
Porfiros Biutit Orthoklastrachit (56, Cseh 1883). Innen keletre a Delius akna felé Sienites 
Biotit Orthoklastrachit (57 Cseh 1883).

18 méterben Sienites Biotittrachit néha még közel normál.
38 m. a fiatalabb Porfiros Biotittrachit irruptiója.

171 —178 m. ugyanaz ismétlődik több ágban. Hasonló ahoz. mi a Lili és Zipser aknából álta
lánosabban ismeretes. Helyenkint sok benne a Pirit. A kőzet elég ép Zöldkő. Ezen a 
tájon néha olyan példányokat is sikerült kapni, melyek a kétféle Biotit-Orthoklastrachit 
határáról valók. Az érintkezés éles. A Porfiros Biotittrachit sűrűbb apróbb szemű, a 
határon, onnét befelé nagyobb szemű lesz.

263 m. Porfiros Biotit-Orthoklastrachit Zöldkő sötétzöld színnel, tele kénvegyületekkel. Mel
lette telér van jelezve a térképen mállott Biotittrachitban.

333—335 m. zúzódva látni Biotittrachit darabokat és telérquarczitot; igen erős a viz- 
szivárgás.
Ez után a Sienites Biotit-Orthoklastrachit megy a Delius aknáig (542 m.); ezt elhagyva 

(Rezső aknától számítva)
613—625 m. érdekes változás, a mennyiben az Arkoza (Aplit) Turmalin kiválással az altárna 

tőtén két ágra szakadva látszik (32. ábra) mint kőzetzárvány a Sienites Biotit-Ortho- 
klastrachitban, az altárna éjszaki oldalán nem, de a délibe két helyen hatol be. A Tur
malin itt is utólagos képződési!. (A Delius aknától keletre 68—80 m.)

na-

I
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Az ábra közép része A az altárna főtéje, melyen a kétágú Aplit Turmalinnal a látható. 
Az altárna éjszaki oldala B semmit sem mutal az Aplitból, ez ellenkezőleg a déli oldalba C 
hatol be azon két részszel a, mely már a föterajzból A is 
oldalvást délnek terjed el.

látható, hogy a tárna lótejéből

651 m. a fiatalabb Porfiros Bio- 
tit-Orlhoklastrachit irrup- 
tiója. Savval kissé pezseg. 

802 m. Sicnitcs Biotit-Ortho- 
klastrachit, normál.

872 m. Porfiros Biotit-Ortho- 
klastrachit tör tél, mint tí
pusos Zöldkő ; a Biolit és 
Andiből feketék, de fényte
lenek. Savval helyenként 
pezseg.

1021 m. Sieniles Biotittrachit 
zúzódott állapotban, ércz- 
tartalommal, de határos le
het a Porfiros Biolittrachit- 
tal, csakhogy e határon a 
mállás oly fokú, hogy bizto
sat mondani nem lehet. 
Savval nem pezseg.

1027 m. Porfiros Bioti ttrachit halaványra mállva, néha fehéres Agyagot képez; savval nem 
pezseg. Néhol a Biotit és Quarcz felismerhető.

1042 m. Irruptiv Porfiros Biotit-Orthoklastrachit. Sötétzöld, apróbb szemű mint a Sienites 
rendesen szokott lenni. Pezseg.

1100 m. Szintén a Porfiros Biotittrachit tör fel mint jelleges Zöldkő, sötétzöld színnel; sav
val pezseg. Van közelében vékony telér vagy 3 m. nyugatra; közben okkeres víz szi
várgás.

1217—1712 m. Sienites Biotit Orthoklastrachil egészben véve normál, de helyenként repe
dések mennek keresztül. Ezek némelyikén csak azt látni, hogy a repedés síkjától befelé a 
kőzet Zöldkő állapotot vesz fel; ezen Zöldkővé változott rész esetenkint tovább nudlik, 
agyagos lesz, melyet vashidroxid okkeressé tesz; másutt víz foly ki erősen, helyenkinl 
mésztartalommal, úgy hogy mészlerakodás látható mint csekély telér töl telék. Nyitott 
hasadékok sem hiányzanak, mi a kőzet mozgását árulja el a vetődések irányában. Ez 
azért érdemel itt különös figyelmet, mert fenn kívül Quarczitpala fordul elő kis mennyi
ségben a II. József altárna fölött, holott az ennek szintjén nincs meg. Ennél lógva vilá
gos, hogy az csak mint egy nagy kőzettuskó van a Sienites Biotit Orlhoklastraehitba 
beékelődve. Ezen kétféle kőzet határa körül a megszakadások nagy számmal mutatkoz
nak az altárnán, de magát a Quarczitot csak magasabb szintben lehet elérni.

1827—1834 m. tanulságosan látni, hogy a nagyszemű Sienites Biotittrachit sűrűn váltakozva 
fordul elő normál és zöldköves állapotban, ezen utóbbi csaknem mindig láthatólag egy 
repedéstől indul be a kőzetbe. Ilyenkor a Biotit fehér steatites küllemet vesz fel, a kőzet 
általános színe pedig zöldes fehér.

1852 m. Porfiros Biotit-Orthoklastrachit mint Zöldkő tör fel, részben palás, részben zúzódott 
és meszes erekkel átszövődve.

B
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32. Aplit Turmalinnal mint zárvány Sienites Biotit Ortlioklas-
trachitban.

a Aplit Turmalinnal. b Sienites Biotit Orthoklastrachit.
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2037 m. szintén a Porfiros Biotittrachil irruptiója Zöldkő állapotban helyenkint épebben, 
másutt mállottan, de ezen fehér agyagos küllemű kőzet sem pezseg savval. A Biotit 
lébér stealitcs. Ezen a tájon több helyen rnészlerakódás és érczerek fordulnak elő.

Innen a 2037 métertől aztán végig a Lipót aknáig már nincsen Porfiros Biolit-Ortho- 
klaslrachit és ha esetleg volna is, nem észlelhető, mert ezen távolság a Lipót aknáig falazat
ban áll.

A Lipót akna tehát a Sieniles Biotit-Orlhoklastrachitban volt mélyesztve a Hodrus 
völgy patakának jobb oldalán a Rakova völgy nyugati sarkán, de most már az épülete 
clhordva, maga pedig behányva lévén, tényleg nem szerepel. A szekérúttól É-ra esik, ennek 
közvetlen szomszédságé bán.

I.

II. JÓZSEF A LTÁR NA

REZSŐ AKNÁTÓL A STAMPFER AKNÁIG.
(1528.126 méter).

A Rezső akna (Rudolf Wrbna-Schacht a régi neve) az alsó Hodrus völgy jobb oldalán 
van a Jalsova völgy (Erleingrund) torkolata közelében. Szállításra használtatván, az altárna 
ezen szakaszának megvizsgálására szolgálhat.

A II. József altárna a Rezső aknától követve nyugatnak átcsap a hodrusi patak alatt a 
bal oldalra, hol előbb a Kiszla, aztán a Stampfer aknához érünk. A Kiszla akna a térképen 
ugyan ki van jelölve, de vollaképen már nem létezik, be van hányva, fölötte zöldség-kert van, 
még hányó sem lóiszik. Az altárna szintjén is el van falazva.

Lebocsátkozva a Rezső aknán a 11. József altárnára, azon menjünk nyugatra egészen a 
Stampfer aknáig, s vizsgáljuk a kőzeteket onnét kelet felé, mint folytatását a Voznilznál meg
kezdett kutatásnak. Maga a Stampfer akna most be van hányva, azon csak egy vascső van 
lebocsátva a légvezetésre, melynek hosszasága 73 m., átmérője 4—10 decziméter; azon 
meglepőn jól lehet beszélni az altárnára.*

A Stampfer akna legfelső része ácsolva lévén, nem ismeretes; de 1880-ban az 
akna teteje körül áslak s Biotil-Orlhoklastrachü Zöldkövei (236i 1880) fejtettek ki, mit azon
ban Quarczos Pala (237i 18S0) csakhamar felvált, úgy hogy egészben lehet mondani, hogy 
Quarczos Palákban van mélyesztve; ezekben a változatosság nagy, de főleg a kovadús 
Agyagpalák fordulnak elő. Nem ritkán szelik át azokat érez erek. Általában az eredeti réte
gesség és palásság nagy zavarodást mutat utólagos mechanikai hatások következtében, 
mit a sokszor ismétlődött trachit eruptio idézett elő. A Quarczos Pala és az Orthoklastrachit 
közel határosak lévén, egy példányom van a Stampfer aknából 20 m. mélységből, hol a kőzet 
halavány Orthoklastrachit Zöldkő (238i 1880) tele Pirit tel és Kalcit érrel. Lenn az altárna 
szintjén azonban Quarczitpala van.

A Stampfer aknánál a régi bányamivelés maradványaként van egy nagy kerék, mellyel a szállítást 
eszközölték. Ez egy taposó kerék, hajtásra két ember által.
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A felület geológiai viszonyainak fő nevezetessége, hogy itt egy kisebb-nagyobb széles
ségű Fillit (Trias) gát terjed el ED irányban, a melytől keletre uralkodásra vergődik a legré
gibb trachittipus, a Biotit- Orthokla s - A ndes in tra elvit sienites köképződéssel, melyen számta
lanszor keresztül tör telérkőzet gyanánt ugyanezen típus Trachitja, de mindig porfiros kikép
ződéssel, minél fogva ezen elnevezés Sienites Biotit-Orlhoklastrachit és Porfiros Biotit-Or- 
thoklastracliit a kettőnek megkülömböztetésére itt is jól alkalmazható, sót az a konkrét 
előfordulási körülmények fesztelen és mintegy önként kínálkozó kifejezése. A Porfiros 
Biotit-Orthoklastrachit csaknem mindig Zöldkő és az érczvezctésnél fontos szerepet játszik. 
Nyugatra a régi palák Stampfer akna környéki övétől a Piroxentrachit uralkodik, míg keletre 
azzal csak messze a Zipser aknán túl találkozunk.

A Porfiros Biotittracliit kitörése már a felületen is gyakori, de a II. József altárna szint
jén még többször fordul elő; a feltörés nem mindig tartott fel a felületig. A Stampfer akna 
hányóján jó példányokat lehel gyűjteni a normál Sienites Orthoklastraehitból (1 7g 1887), 
melynek némely példányain az érintkezés a Porfiros Biotittrachittal látható.

Lássuk a kőzeteket a meglevő példányok és azok ismert távolsága szerint nyugatról
kelet felé.

A Stampfer aknától keletre Quarczos Palák vannak vagy 112 méterig.
112 m. Porfiros Biotit Orthoklas-Anclesintrachit mint kőzettelér. Vas vegyidet erősen 

festi. Határa nem biztos.
Felváltja ismét a Sienites Trachit sokléle Zöldkő elváltozásban: hol érczes, hol quar- 

ezosodott, hol kaolinos. Tovább keletnek egészben véve fokozatosan épebb lesz s a 2351 
méterben már normál állapotban kapható. Közbe eső nevezetesebb részletek a követ
kezők.

284 m. újból egy Porfiros Biotit-Orthoklastrachit feltörés; 297 m. ismét a normál Sie
nites Trachit, mit újból a Porfirosnak keskeny feltörése zavar meg a 330 m. körül. Erre a 
régi Palák következnek a 352—367 m. között, nevezetesen Arkoza finom szemmel, melyben 
kevés Turmalin van kiválva. Ezen Arkoza réteg a Sienites Biotit-Orthoklastrachit közé van 
beékelődve, mely azon keresztül tört.

389—400 m. Porfiros Biotittracliit Zöldkő, hol sötétebb, hol világosabb, gyakran érczes.
412 m. Sienites Biotit-Ortlioklas Trachit közel normál.
413 m—418 m. felette érdekes irruptiót képez egv fekete Trachit, melyben Biotit nem lát

szik, úgy hogy Piroxentrachitra emlékeztet, de mivel semmi nyoma sincs a Piroxen kivá
lásnak, ellenkezőleg Amfibol rom vehető ki, a Földpátok között pedig ások fénylőrovát- 
kos között nem rovátkos s egészen Orthoklasnak tartható van, a makroskopos meghatá
rozás alapján a Porfiros Biotittrachitnak tartom, de (a fekete ásványok kivételével) 
közel normál állapotban.

412 m. Porfiros Biotit-Orthoklastrachit a szokottabb kinézéssel.
444 m. Sienites Biotit trachit normál, benne három zárvány Dioritbél.
493—512 m. Porfiros Biotittracliit, de az altárnának csak déli oldalán jelen meg. Érczes, 

színe világos, Kalcit kérgület is képződik.
521 m. Sienites Biotit-Orthoklastrachit, normál állapotban.
533—535 m. Porfiros Biotittracliit irruptio. A kőzet sűrű, sötétzöld. Egészen hasonlít ahoz, 

mellyel a Lili aknától keletre is ismételve találkozni.
530 m. Normál Sienites Biotittracliit, tartalmaz kőzetzárványul Arkozát aprószeműt, melyben 

Turmalin ismerhető fel.

.4



225.1. A NYÍLÁSTÓL voznitznál a stampfer aknáig.

537—671 ni. Sienites Biotit-Ortholdastrachit tart nagy változatosságban: a normál válta
kozik a Zöldkő állapottal s önnek elváltozásai és elváltozásának eredményei sokfélék; az 
537 in. Epsoniit kiválás észlelhető.

716 ni. Fiatalabb Por/iros Biotittrachit feltörés, de csak a déli oldalon, az éjszakin nem, ott 
a Sienites Biotiltrachü tart folyton.

778—784 in. Folyvást Sienites Biotittrachit, de közben vagy 780 ni. érdekesen látni a Por- 
liros Biotittrachit felnyomulását: a déli oldalon a legvastagabb, az altárna talpán már 
keskenyebben megy keresztül, az éjszaki oldalon pedig kiékülni készül.

Ezen változás számtalanszor ismétlődve tart aztán végig a Rezső aknáig azon megjegy
zéssel, hogy csak a nevezetesebbek vannak a II. Józset altarna szelvényén kitüntetve össze

lő. Minden fiatalabb Poríiros Trachil áttörést, vagy minden vetődést és érczeret beraj
zolni ily kis mértékű térképre nem lehel, de nem is szükséges a dolog megértéséhez, mert 
azok csak ismétlődései olyan tüneményeknek, melyek már le voltak írva. Egész részletességet 
csak bányafelvételi külön térképeknél alkalmazhatunk s egy ilyenen Cskii L. a Poríiros Biotil- 
trachilnak vagy 22 feltörését jegyzetté be a Rezső akna és a Stampfer akna közötti 
szakaszban; állekinteles nagy térképnél egyébre mint a főbb vonásokra ki terjeszkedni 
nem lehet.

sen

Maga a Rezső akna is a Sienites Biolil Orthoklaslrachitban van leniélyesztve. A rako
dójában mind a kétféle Biotit-Orthoklaslrachilot megkaphatjuk: keletre vau a sienites típus 
közel normál állapotban, nyugatnak a fiatalabb poríiros mint Zöldkő.

A felületi viszonyok ezen szakaszra vonatkozólag Hodrus völgy leírásánál említ-
telnek meg.

J.

II. JÓZSEF ALTARNA

A NYÍLÁSTÓL voznitznál a gálám falton —
A STAMPFER AKNÁIG.

3987.225 méter.

A 11. József altárna nyílása a Garam bal partján van a tenger felett 210*388 méter ma
gasságban, Voznilz falu határában Krapkova hegységben. Maga a falu nehány házával, ha 
nem is nevével, a kis tájékoztató térképen a Richnava patak kiömlésénél a Garamba az 
atlasz czimlapján látható, a nagy térképen már nincs meg, de igen közel esik annak nyugati 
határához, a II. József altárna nyílása és az ahhoz délre közel eső Richnava völgy közé; a 
Richnava patak Voznilz falun keresztül foly a Garamba.

Az altárna nyílása faragott kővel van kirakva, s felül egy táblán felírás is volt, melynek 
minden egyes aranyozott vas betűjét a kóbor czigányok már rég kiszedték, a nélkül, hogy e 
nevezetes bányászati emléket megújították volna. A felírás szövegét azonban Tirsgher 
bányamérnök, valamint az altárna bejáratának képét is, szives volt velem az irattárból 
közölni, úgy a mint ezen 9. fejezet elején látható (177. 1.).

Az altárna nyilasa az országút alatt van, azért az fel se tűnik máskép, mint ha az

N. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. 1888. 111. 29
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országúiról a Garam alsikjára szállunk 1c. Betekintve l'alazatot látunk, az tart vagy 60 mé- 
teiie, a kőzet közvetlenül csuk itt latimtó. Miután jaró pallók nincsenek, az aliúrna ezen 
részéből sincs anyag kellőleg gyűjtve. A 62 métertől egész a 120 méterig vagy 6 helyről 
Csrii állal nagy bajjal csolnakon gyűjtött példányokból nagyobb rész (C> 1- —GSa lss:i) Piruxen- 
Ándcsit legtöbbször normál állapotban. Némely szám törmelékes s ilyenkor a Konglomerál 
közölt a Biotit Labmdorittracliit példányai is előfordulnak legtöbbször kissé riolilos módo
sulatban; a legtávolabb (vagy 101- ni.) gyűjtött példányok (69s 1883) ellenben már határo
zottan Biotit Quarcztrachil, melyben úgy a Biotit mint az Amfihol pusztulásnak indul, 
de az üveges Böldpál ép. Ugyanezen petrograliai lopograliára utal a kérdéses vonal külső 
része, miként azt a geológiai térkép is kimutatja.

Azonban minthogy a II. Józset allarna mélysége a felület alatt csekély, itt megnyug
vással lehel venni, hogy az altárna színijén a legtöbb esetben ugyanazon kőzetek vannak, 
melyeket a felületen látunk, leszámítva azon Nyirok borítékol, mely a felület kőzetei között 
ki van tüntetve, a szelvényben azonban vastagságának csekély volta miatt bízvást elmaradhat.

Az altárna nyílása felett igen közel esik azon Piroxenandesit (2rh 1883), mely a Garam 
fenekét ennek három harmad szélességében képezi, és melynek emelkedése kelet felé mutatja, 
hogy az altárna szájának környékén a kőzet Píroxenimellit, melynek kibúvásait ismételten 
láthatni is. Az altárna szájánál közvetlenül nem látható a Trachit, ezt itt diluviál rakodmány 
borítja. Nem tisztán Nyirok ez, mint egyebütt, hanem Nyirok keverve egyéb finomabb s vas
tagabb törmelékkel: ez utóbbiak között legjelentékenyebbek a quarcithömpölyök, mint az 
egykori glaciál hatás maradványai. A törmelék legnagyobbrészt azonban trachittuskó, még 
pedig kétféle típusból: Piroxenandesit és Biotit-Andesin-Labradorittrachit, ezen utóbbi egé
szen a Zapolenka-Kojatin kőzetének felelvén meg.

Tovább haladva a felületen az altárna vonalán Biotit Andesin Labradorittrachit követ
kezik kissé riolitos módosulatban (^Oi 18S7, á3i 1883). Ez egy önálló crdötlen kis gerinczet 
képez, melynek iránya ÉÉK—DDNy. Az altárna ezt csaknem derékszög alatt szelvén keresz
tül, a kőzet ott ugyanannak vehető.

Ezen Biotittrachitnak keletnek menve is csakhamar Piroxentrachit vet határt. A Prasiva 
nevű hegytetejéről való példány (371 1883) többé-kevésbbé hialin fekete alapanyagú, üveges 
Földpátja ikerrovátkos, a fekete ásványok gyéren mutatkoznak; ellenben a sűrű közel üregeiben 
sárga Opált látunk beszüremkezve. A hegy ÉNy oldalán a kőzet szintén Piroxentrachit (Mi 1883), 
töréslapján hajlammal miemites szövetre. Más alkalommal más pontokon gyűjtve győződtem 
meg, hogy ezen a tájon a kőzet Piroxentrachit (242i á43i 1880). A Prasiva nyugati tövénél vagy 
2 méternyi tölcsérded mélyedmény és hányó után ítélve nyomai vannak egy légaknának, mi egy
kor a II. József altárna első légaknája volt, mely azonban a térképen nincs is jegyezve, de 
egy attól még nyugatra ütött példány (21i 1887) is még Piroxentrachit, bizonyítékául annak, 
hogy Voznitztól az Első akna felé a már említett kivétellel több mint fele távolságig a kőzet 
Piroxentrachit. A Prasiva hodrusvölgyi oldaláról végig látni a Ilodrus völgyön egész a daná
dig, mely mint egy hatalmas háttér és völgyzáró hegyoldal az ő kopár csúcsával jól feltűnik.

A Prasiva keleti völgyeidében újból Biotit Andesin-Labradorittrachü kissé riolitos 
állapotban következik, szintén a Kojatin-féle típussal, s ez megfelelőleg az altárna szintjét 
is képezheti, de csekélyebb terjedelemben mint a felületen, mert annak úgy nyugati, mint 
keleti szomszédja a Piroxentrachit, mely azt emelte és a mely alkalommal annak riolitosodása 
is bekövetkezett.

Keletnek tovább követve a 11. József’altárna vonalát, a Hodrusvölgy alsikjára érünk és 
így jutunk az Első számú aknához 1990-5 méter távolságban az altárna szájától.
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Első számú akna. — Az Első számú akna járható állapotban van, az a völgy 
alsíkján lóvén, mélysége nem nagy (25-G41 m.), a 0 padozattal levezető létrákon télen az 
asszonyok mosni mennek le az ilyenkor aránylag meleg bányavízben. Van kőzetem az akná
ból (22i 1887), az Piroxentrachit csaknem normál állapotban; a hegység is csupa Piroxen- 
trachit itt a Hodrus-völgy jobb és bal oldalán.

Az Első számú aknától a Stampfer-aknáig (1096*050 m. hosszaságban) szintén nincs 
még rendes gyűjtés, csupán a két akna közvetlen szomszédságában lehet a mélységhez férni; 
ennélfogva itt is a felületi geológia az irányadó, ez pedig világos. Alsó-Mámor környékeibe 
jutva, folyvást Piroxcntrachit, és így a fele távolság keletnek az altárna szintjén bízvást 
Piroxentrachitnak vehető, azon túl azonban változás áll be, mert a II József altárna átszeli 
itt azon nevezetes gerinczet, mely a Kojatin és Zapolenka vulkáni hegyektől kezdve mint 
Ál urán-gát lett először Pettko által kiemelve, s a melynek tömege magas fokú riolitoso- 
dást mutató Biotit Andesin-Labradorittrachit, nagyrészt konglomerát- meg tufarétegeket 
képez. Ez azonban már a felületen is mutatkozik. Ha az l-ső számú aknától DK irányban 
megyünk fel a Kojatin oldalára azon völgyben, mely Alsó-Hámorban a Schöpfer-tárnai új 
zúzóval néz szemközt s a térképen "Velka Pilna» névvel van jelölve, mindjárt a völgy ele
jén találjuk szálban a Piroxcntrachitot (24*12 1880), hol a bal oldalon egy régi kis kőbánya 
van. A sok Piroxen mellett hébe-hóba Biotit látható, mit itt ok van pneexistált elegyrésznek 
venni. Jól látni a Piroxentrachit lávarétegeit, azok csapása egyező a Hodrus-völgyével, közel 
KNy-i; dőlés E vagy 13°. Ebből az tűnik ki, hogy a Piroxentrachit alul van s fölötte terül el 
azon aprószemű Biotittrachit, melyet megtalálunk, ha a hegyoldalon a Kojatin tető irányá
ban fölebb megyünk. Itt a normál állapothoz elég közel áll s a meghatározást részletesebben 
megtéve, Biotit Andesintraduinak mondhatjuk (38i 1883), még fölebb olykor egészen fekete 
(39i 1883); a Biotit azonban meg van támadva. Ha fölebb nem menve utunkat keletnek 
folytatjuk, úgy hogy a Murán-gát szintjén maradjunk, a kőzet változik, Piroxentrachit jön 
(40i 1883) kis völgyet képezve, melyen Alsó-Hámorba bocsátkozhatunk le. Ezen az úton le 
folyvást Piroxentrachit van (411 1883) s látni, hogy az szegi be az ö szép lávarétegeivel az 
Alluviumot s tart egészen addig a keskeny gerinczig, mely ÉD irányban a Hodrus-völgy ezen 
részét egykor elzárta s Pettko azt a nép nyelve után Murán-gát név alatt vezette be a geo
lógiai irodalomba.

A Murán-gát nyugati lejtőjén van Alsó-Hámor része épülve, az elég lankás; a keleti 
meredek, de még meredekebb az éjszaki a Hodrus-patak felé, mely annak tövét mossa, ennél
fogva itt legjobban is van feltárva. Szerkezete konglomerátnemü, az egyes zárványok között 
a Riolitok nagy változatosságban fordulnak elő: gyakoriak a Perlitek, de Szurokkőnek meg
felelő sem hiányzik. Ez fontos azért, mert ezen az alapon semmi ok sincs kétségbe vonni, 
hogy ezen Murán-gátnak déli folytatásában a II. József altárnán is találtak Szurokkövet a 
megnyitás első éveiben, miként azt Esmark említi (1792).* Ezen Riolit általában a Biotit 
Andesin-Labradorittrachit típusának felel ugyan meg, ugyanannak, mely a Zapolenkán és 
Köjál inon szálban van, de valószínű, hogy a leghialinabb zárványok Orthoklastrachitból 
származnak, a mélyből szakadva fel, mert a felületen azt e tájon nem találtam, de keletnek 
haladva nem messze megvan.**

* Esmark maga nem látta az előfordulási viszonyokat, hanem példányokat kapott meghatározásra. 
Haza vitte Freibergbe, megmutatta WERNKU-nek, az eredmény volt, hogy némely példány a Tokaji Perlil- 
hez, inas a szászországi Szurokkőhöz hasonlított, s így jött először ezen két kőzctelnevczés Selmec petro- 
gra fiájába.

A geológiai térképen a Murán-gátat képező Biotittrachitnál a szintes vonatozásnak kellene tartani 
L leié mindvégig a Piroxentracbitig. A litliograpli ezen mulasztását itt javítom meg.

2‘J*
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A Murán-gát Riolit-gerinczét elhagyva, keletnek az altárna vonalától kissé délre, a mint 
az Alluviuinot a hegy kezdi szegélyezni, újból Piroxentrachit látható a felületen s bízvást 
vehető az altárna szintjén is; ez azonban röviden tart, mert a Biotit Andesin-Labradorit- 
trachit következik s az itt a Kojatin ÉK nyúlványának tekinthető, melyen a riolitosodás meg
lehetős fokát észleljük a keleti határ felé. Ezen határon a régi Palák keskeny vonulata 
a hegy É oldalán; de ismeretesek magából a Stampfer-aknából is. Az aknában függélyes 
irányban G különböző pontról van példányom, a Stampfer-akna tehát, leszámítva a felső 
Alluviumot, quarczos Palában van mélyesztve. Ismeretes azonban a II. József altárnán is a 
Stampfer-aknától nyugatra, a mennyiben Máday Aladár bányatiszt, magát elhatározta a 
Rezső-aknán leereszkedve az altárna szintjén a Stampfer-aknáig nyomulni s onnét nyugat 
felé mély iszapos vízben gázolva, 5 méterről 5 méterre gyűjteni számomra példányokat 
(1887) és igy tudjuk, hogy a Stampfer-aknától nyugotra a quarczos Pala 115 méterig tart 
(22ia 1887); ott falazat zárja el a feltárást vagy 40 méter hosszaságban, melyen ablakot nem 
hagytak; annyit azonban valószínűséggel feltehetni, hogy nyugatról a Palák határa a Biotit 
Andesintrachit lenn éppen űgv, mint a felületen.

Ezen Palák a telérkőzetté átalakulás nyomait oly erősen hordják magukon, hogy biz
tosan nem, de csak valószínűséggel lehet állítani, hogy a Triaspala csoportba tartoznak, 
megfelelőleg a felületen is előforduló ilyen kőzetnek a Stampfer-akna táján a Hodrus-völgy 
mindkét lejtőjén.

A 11. József altárna ezen legrégebben kivájt részéről a nyílástól a Stampfer-aknáig a 
hivatalos irományok között, úgy értesítettek, hogy semmi jelentés vagy térkép sem maradt 
fenn; annál inkább érdemel, figyelmet Dávid kéziratában 1829-ből azon szelvény, melyei 
autopsia alapján készített, s a melybe különösen be van rajzolva a hírre kapott «Pechstein- 
gang». Ez csakugyan valamennyire nyugatra van téve a rajzban is a Stampfer-aknától, 
és így bizonyítékul szolgál a mellett, hogy azt a Murán riolit-gerinczeátszelésénél kapták meg, 
miben már Dávid sem lát feltűnőt ezen szavai szerint: «Allgemein herschte die Sage: lm 
Sienit des Hodritscher Erbstollens ist ein Pechsteinlager zu sehen. Bei Untersuchung des 
Erbstollens (1829) fand ich diese Sage nicht bestátigt, das vermeintliche Pechsteinlager 
scheint zuverlássig dem Perlsteingebirge anzugehören, und ist wohl irn Erbstollen, nicht 
aber im Sienite des Erbstollens, sondern in dem darauf folgenden Trachytporphyr gelagert. 
Unter dicsen Umstánden ist die Gegenwart des sogenannten Pechsteinlagers gar kein Wun- 
derding.w Az idézett «Perlsteingebirg» nem más, mint a Zapolenka s annak éjszaki nyúl
ványa, a most úgynevezett Murán-gát.

Dávid átmetszetét eredeti rajzában reprodukálva közlöm a 33. ábrában, az a II. József 
altárna legrégebben készült, csaknem felerészének a szelvénye, kezdve a szájától fel megy a 
Lill-aknáig. A kőzetek jelezve vannak az azon időben divó módon, mi olykor az egyes ásvá
nyok szerint történt és akkor azt a mostani jelzéssel összhangzásba hozni nem nehéz. Az 
L M N betű alatt valóban elmondja az associátió fő tagjait: Biotit Amfibol Quarcz, üveges 
Eöldpát. Ebből is reá lehet ismerni a Kojatin Biotit Andesintrachit típusú Riolitjára.

A Piroxen-Andesitünkct is jól jellemzi, mikor kéziratában egy helyen azt mondja: dm 
schwarzen porphyrartigen und sehwarzen dichten Grünstein fand ich nie Glimmerkrystalle.»

Valóban apróra kellett neki a kőzeteket megnézni, hogy azokban a körhéjjas Jaspis 
infiltratiót is észrevegye.

van

i
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33. Dávid szelvénye a II. József altárna nyugati részéről 1829-ből az ő magyarázatával.

T
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.1 Trachit Gongl. röthlich braune Grundmasse, theils mit, theils ohne Ilöhlungen.
/? (ílimmcr- und hornblendehiiltig.
C Tracliil Congl. diesen föl gén welche, den Grünstein-Trümmern ahnlich; fefte dunkelbraungriine Bindmasse; 

sehliesst wenn sic lel tér wird und dicker, iminer ciné kleinkörnig zusammengeriebene gríinsteinartige Bind- 
masse in síeli; in dieser befinden sich theils an den Eoken abgeriebene, theils noch frische grünsteinahn- 
lielie Bruchstücke, dicse enthalten röthliche Feldspath-,lichtgrüne Homblende-Kristalle, ode concentrische 
Jaspisringe.

D Iíalbglasiger schwarzer Trachit, liie und da jaspishaltig.
E Die Grundmasse wird grünlich, und dann durch Zunahme des Jaspis röllich, stets dunkel; schwiirzl. Horn- 

blende- und grünl. Feldspalli Kristalle.
F=-D G hat mehr glasigen Feldspalli.

II griiulich grüne Grundmasse mit röthl. glasigem Feldspath, fest.
I érdig, kleine Homblende-Kristalle.

K Liclitgrün, mit bedeutenden Glimmerparthien.
L blaulich griiner erdiger Trachit mit glasigem Feldspath und ausgezeichnete Hornblende Kristalle. 

il/«=*/, nur sind die Kristalle kleiner, und übergeht im verwitterlen Zustande in :
A' Trachit Porphir isi anfangs blaulichgrau in dér Grundmasse, wird dann rolh, fiihrt Quarzkörner, glasigen 

Feldspalli und kleine Glimmer-Kristalle.
0 bedeulend quarzhiiltiger Feldstein, staubartig Hornblende eingesprengt liaufig mit Kiesen impragnirt, erdiger 

Brucli durch einige Mengung mit aufgelöster Hornblende übergeht er in:
P Grünstein.
Q feinkörniger Sienit, entsleht dadurch, dass sich dér erdige Grünstein in einen fein kristallinischen verwandelt 

und mit frischer Hornblende gemengt ist.
1\ Granitartiger Sienit, hier wird Q grobkörnig bliittrig, es ist ein ausgezeichnetes kristalliniscbes Gemenge 

von Hornblende, Quarz und Feldspath.
A' Fin Perlsleinlager.
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AZ ISTVÁN AKNAI BÁNYATELEP STEFU'LTÓN.

Az Islvánaknai bányatelep főkép az István leiéren dolgozik, egyikén azon 
teléreknek, melyekkel DK felé a gazdag ércztelérek végződnek. Ezen telérröl Pkcii 
Antal azt mondja * «löbb hasadásból áll, melyek quarezos manganokalcitos lülle- 
ményben Istvánakna körül rendkívül dús érczeket tartalmaztak, és még a mostani 
század elején is nagy jövedelemmel míveltettek. E hasadékok az akna körül 10 —12 
méterre is kivastagodtak és a nagy vastagságban voltak benne az érczes erek a 
telér csapásával párhuzamosan, és egyes kiágazásokkal egymással összeköttetés
ben, sőt gyakran előfordultak a meddő Trachitba vonuló érczes szakadványok 
is, és pedig néha úgy, hogy hasadékaikat az érez teljesen kitöltötte».

Az István telér magában véve röviden tart, s azon része, mely István aknától 
délre húzódik, a keletre közel eső Grüner telérrel parallel; az aknától éjszakra 
eső része pedig mind inkább keletnek fordul, közeledvén a Grüner leiérhez, sőt 
annak egyik mellék ágába, a «negyedik ér#-be mintha átmenne, mi rokonságra 
mutat a Grüner telérrel, de egyszersmind képessé is teszi a Grüner Lelér megis
mertetéséhez adatokat szolgáltatni.

Az István telér geodáiban gyakran találtak Quarczkristályokat víz és gáz 
zárványnyal.

A nemes érczek közölt Argenlil uralkodott a déli vágatokban, Stefanit az 
éjszakiakban. Pirit mindenütt sok. A gazdag érczek nagy lencse alakban léptek 
fel, mely a felületre ki se ment, sőt a melyben a dús gazdagság csak az első nyi
lam talpa fölött kezdődött, és letartott a János nyilamig. Egészben véve a csapás
ban csak vagy 150 — a dülésben vagy 200 méterre tartott.

34. ábra gyanánt közlöm ezen fejezet végén az István akna bányatérképét a

k. felsöbibertárnai bányák mi vei ősi viszonyainak* Selmecbánya vidéke földtani szerkezetének és a in. 
ismertetése. Selmeczbányán 1885. 12. lap. (Az országos kiállítás alkalmából.)

ni
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Ferencz császár altárna szintjén ÉK-re a Mária aknáig, melyről a II. József altárna 
A szakaszánál volt említés téve (189. 1.). Ezen bányatérkép a geológiai térképpel 
együtt a viszonyokba a bepillantást megkönnyíti, a banyaiérkép a felület alatt 
409 m. mélységben tünteti fel a petrografiai alakulást.

Geológiai tekintetben annyiból is érdekes, a mennyiben kétféle típusú Iracliit 
Zöldköve fordul elő benne, melyet a Propilil felfogás szerint egy kalap alá hozni 
lehetetlen. Az itteni Zöldkő legismeretesebb azon gömbös kiválásokról, melyek 
innét mentek szél gömbdiorit gömbzöldkö meg más hasonló nevek alatt.

István akna. — A síéiül tői bányamívelés legfontosabb helye az István 
akna, a mi a mull század utolsó negyedében az István telér kincseit megnyitotta. 
Az István aknának 8 szintje van, melyek neve és mélysége a következő:

55.4 méter 
39.o «

......... 20.i «

1- süszint: Az aknagárdlól az I. nyilamig
2- ik szint: Az 1. nyilamtól a 11. nyilamig
3- ik színt: A 11. nyilamtól a 111. nyilamig 
é-ik színt: A III. nyilamtól a Ferencz császár al tárnáig,

21.8a mely ezen térképen rajzolva van
5-ik színt: A Ferencz császár altárnától a János nyi-

............. 22.8Iámig... ...................................
6- ilc színt: A János nyilamtól a IV. nyilamig
7- ik szint: A IV. nyilamtól a Károly nyilamig
8- ik színt: A Károly nyilamtól az V. nyilamig

Az István akna összes mélysége 218'4 méter.
Közétek a felületen. Az István akna környékén kétféle Trachit találkozása 

van, s ezek a határon gyakran nagyon elmálloltak, különösen ott, hol a körülmé
nyek solfatárai tevékenységet engedtek kifejlődni; de másrésztStefultó-Szitnánszka 
tája aránylag mélyedmény, melybe a Nyirok nagy mennyiségben van összehordva, 
azért a felületen többnyire csak málladék van, a mi mint Nyirok talál is kifejezést, 
valamint azt a geológiai térképen látjuk; nem hiányzanak azonban egyes kiálló 
sziliek, melyek csaknem kivétel nélkül Piroxen-Andesitek. Néhány ilyen pont szol
gálhat tájékozásul.

A stefullói patak jobb oldalán a templomtól délre van egy meredek hegyoldal, 
kőzete Piroxentrachit, csak kevéssé zöldkövesedve, a normál állapothoz elég közel 
állj a Földpát benne ép, a Piroxen chloritosodásnak indul, de találni benne Biotitot 
is mint praiexistált elegyrészt nem ritkán (157x 1880). A lávarétegek keletnek 
dűlnek, egyezöleg a hegyalakkal. Ezen hegy keletnek kimegy a szitnai szekér- 
útig. A stefullói patak egyszersmind határ is Stefultó és Szitnanszka faluk közölt, 
amaz a bal, emez a jobb oldalán van. Stefultón a templomtól É-ra a Nyirok nagy 
terjedelemben képezi a talajt. Itl-ott alóla kilátszik a szilárd kőzet, az mindig

I. . iV; „ MA ..
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Piroxentrachit, hasonló az előbb említetthez. Még l'ölebb éjszaknak körülbelül Sle- 
fultó Mátyás tárna és az István akna között a Piroxentrachil kiemelkedik 
(1581 1880) a szekér-út vonalán és onnét oly módon terjed el, a mint a geológiai 
térképen van kimutatva. Pneexistált Biotit olykor ebben is látható.

A Piroxentrachil ezen előfordulási módjából az vehető ki, hogy az a legépeb
ben maradott trachitlipus, épebb mint a Biolitlrachit, mellyel ill érintkezik, és 
hogy minden oda mulat itt is, hogy a Piroxentrachil a Biolillrachitból töri fel, 
mely a felület alatt, meg is van, miként azt a bányamívelelek tanulságosan tün
tetik ki.

Az István aknának minden színijéből van közel példán yom, azok gyűjtését 
Pech miniszteri tanácsos rendelte el és Cseh Lajos eszközölte, de azon kívül ma
gam is gyűjtöttem a 4-ik, vagyis a Ferencz császár altárna szintjén, mely a többit 
felülmúlja terjedelménél és sok ágánál fogva s e miatt van a 34. ábra gyanánt külön 
térképen (István akna bányatérképe) bemutatva a kőzetpéldányokkal együtt azok 
gyűjtési száma szerint, az szolgálván azok feltalálására is a budapesti egyetemi 
petrografiai gyűjteményben, hol azok letéve vannak. A többi színi kőzetei is meg 
vannak, de azok tüzetes tárgyalása nem mondana mást, mint a mire a 4-ik színt 
tanít, azért elégnek tartom erre szorítkozni. Mielőtt azonban arra tüzetesen reá 
térnék, jónak tartom magát az István aknát függélyes irányban kutatni át kőze
teire nézve.

Az István akna kőzetei. Lássuk az István akna kőzeteit függélyes irányban 
le a 7-ik szintig a Károly nyilamig, a legalsó 8-ik színt (V-ik nyilam) az én olt 
létemben (1880) nem volt hozzáférhető, mert víz alatt állott.

Leereszkedve már az aknagárd és az első nyilam közölt Biotittrachit a kőzet 
(1662 1880), még pedig a Földpát szerint részletesebben a Biotit-Orthoklastrachit. 
A szövet szerint nagyszemű, de mivel mint jól mállótt Zöldkő van elváltozva, az 
elegyrészek nem igen tűnnek ki. Legfeltűnőbb a Biotit egyrészt mint hexagon levél, 
de valódi Oszlopok is vannak belőle. Pirit sok van utólagosan képződve. A kőzet 
színe világos zöldes szürke, melyben még világosabb pettyet a Földpát, kissé süté- 
tebb sárgásbarnát a Biotit képez.

Az első nyilam 55*4 m. mélységben van, annak a kőzete is Biotit-Orthoklas
trachit (186i 1880), színe szerint hol világosabb, hol kissé sötétebb Zöldkő; innét 
lemenve a második nyilamra, mi már 94• 5 m. mélységben van. a kőzet az első és 
második nyilam között gyűjtött példány után i Lélve hasonlókép Biotit-Orthoklas- 
trachit (1671 1880), az előbbinél tán valamivel kisebb szemű, egyébként minden
ben egyezik. A következő példány (187i 1880) magáról a 2-ik nyilamról való, az 
változást nem mutat a típusra, de igen is az elváltozás minőségére nézve: a Biotit 
annyira,elhalaványodott és elkopott, hogy már alig ismerhető fel, de kisegít a
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Quarcz, az fényes szemekben lálhaló. Ezen Fehérkő a riolitosodás bizonyos foko- 
zalán áll. Az István akna 4-ik színijéről, mi a Fercncz császár altárna szintjével 
összeesik, példányokkal nagy mennyiségben és a világtájak minden irányára kiter
jeszkedve rendelkezem. Ezen színt rakodójából való kőzet (löbj 1880) JÁoht- 
Oríholclaslrachü világos színnel ; mállóit ugyan, de utólagosan átjárta kovasav, s 

az meglehetős szívósságot kölcsönöz neki.
Innét bármely irányban menve, az aknának közelebbi környékén ugyan

azon típus fordul elő: nevezetesen ENy-ra a Miksa aknai 1 edüvágat és ennek 
DK-i folytatásában a Ferencz császár altárna irányában, úgyszintén erre kereszt 
irányban a Friedenfeld mezőben és EK-nek az 
mi csak esetleg nevezhető halavány Zöldkőnek. A Bioüt csaknem rendesen steati- 
tes levelekké vált, melyek kopnak és kihullanak és akkor a típus ásvány-asso- 
ciáliójának ezen vezértagja hiányzik ugyan, de gyakran pótolja a Quarcz kris
tályos szemekben és kissé amcthiszl-piros színben; csaknem mindenkor meg van 
azonban elég jó karban a Káliurnföldpát, mire tehát legáltalánosabban támasz
kodhatunk.

Az 5-ik szinten a János nyilamon szintén a Biotit Orlhoklas-Quarcztrachit 
van, de erősen elváltozva és az utólagosan beszüremkező Kalcit-ér állal telérkőzetté 
átalakulva. Így van a íi-ik szinten (a IV. nyilamon), hol az akna közelében fokozó- 
dottabb az elváltozás, attól távozva a kőzet épebb s a típus könnyebben felismer
hető. A 7-ik szinten (a Károly nyilamon) szintén ezen Biotitlrachit van, de már felé
rés kiképződésnek indulva.

Mindent összevéve mondhatjuk, hogy az István aknában le függélyesen 188 m. 
mélységig a Irachitlipus ugyanaz, t. i. Biolit Orthoklas-Quarczlracliit, melyből a 
fekete ásványok elpusztultak, az uralkodó szín ennél fogva fehér. A sok között 
csak egyszer akadtam egy olyan helyre, hol ugyanezen típus még elég sötét Zöld
követ képezett.

Hogy szintes irányban az itteni eruptív kőzetek hogy viselkednek, lássuk a 
következőkben:

István mezőben csupa Fehérkö, a

A 4-ik vagy a Ferencz császár altárna szintje. — Miként 
említve volt, ezen a szinten a világ négy tája szerint lehetne menni, de legérdeke
sebb azon tárnarész, mely EK-nek indul az István aknából, és a mely összehoz 
egyrészt a Grüner felérrel a Mária akna felé, másrészt útközben eljuttat bennünket 
oda, hol <a Zöldkőben a gömbös kiválások fordulnak elő.

Ennek az István aknához legközelebbi része az, melynek helyi neve miként a 
bányatérképen is felírva látjuk «Odábbolás István mezőben a keleti teléren».

A rakodótól vagy 5 méterre távozva az István telér fedü-erének csapásában a
M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1888. 111. 30
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közét (109i 1880) folyvást Biotit-(htlmklm'rákit mint elég ép Zöldkő néhány 

nagyobb Földpáttal, melyek anyaga is még alkalmas a mégha tarozásra. A Biotit 
barnás, fénytelen, de kivehető hogy egész Oszlopokban van kiképződre. Pirit aprón 

hintve sok. Repedések Qnarczczal töltve húzódnak keresztül. Ezen kőzetben vagy 

két évvel ezelőtt liajezüst fordult elő kalcitos értöltelék társaságában, valamivel 
alább, mint a hóimét ezen példányt ütöttem le.

Tovább haladva az István telér fedőjéből vagy 10 méterre a telér tői a 

kőzet (17Oi 1880) még folyvást Biotit-Orthoklaürachit s az előbbenihez igen 

hasonlít.

:

:

Éppen így Biotittrachit az egész sorozata azon kőzeteknek a Cseh féle gyűj
tésből, mely az előfordulási helyzetnek megfelelöleg 36—40 és 57—60 számokkal 
van a mellékelt hányatérképen elhelyezve.

Ezen ötünkön elhaladunk egy keleti irányú vágat mellett, melynek neve a 

«Közép fedüvágat a «Segengottes» ür felé»; kőzete kezdettől végig a 41—56 pél
dányok szerint Piroxentrachit, legtöbbször mint Zöldkő és olykor erősen el is mál
lóit állapotban. Megjegyzendő azonban, hogy ezen példányok között már van egy 

(42), melyben gömbös kiválások mutatkoznak.
Folytatva htunkat a ((Kitérésben a Mária akna felé» körülbelül ott, a hol a 

mellékelt bányatérképen kimutatom, megszűnik a Biotittrachit s felváltja a Piro
xentrachit. Zöldkő ez is, mint a Biotittrachit, de csak az elváltozás nemében és 

eredményében hasonlítanak egymáshoz, mi azonban itt nem szolgál alapul, hanem 

az eredeti állapot s ezt vizsgálva nem nehéz rájönni azon trachittipusra, a mely 

ezen elváltozásnak a sol fatárai hatás következtében tárgyává lett.
Ezen szakaszba esvén a Gömb-Andesit, példányokat nagyobb számban gyűj

töttem, s azokkal, melyeket a megrendelt gyűjtésből kaptam, igen jól kiegészíthe
tem: 61—75 ezen gyűjtés példányai azon helyekről, melyeket Cseh Lajos bejegy
zett; 171]—185-2 az általam gyűjtött és bejegyzett példányok. Kezdjük nyugaton 

a Biotittrachit határán.
A következő példány (17li 1880) Piroxentrachit s azt az Isten áldása nevű 

fedüvágatot éjszaknak vagy 150 méterre elhagyva ütöttem. A mállás oly annyira 

nagy fokú, hogy alkalmas példányt kapni nem könnyű s ha mind a két trachittipus 

közel Kaolinná változott, a kettő között a határ is nehezen mutatható ki élesen. 
Példányt ütöttem éjszaknak haladva vagy 10 méterrel tovább (172i 1880). Ezt 
valamivel megelőzi a 62 és 63 példány, mi nevezetes annyiból, hogy a gömbös 

kiválás első biztos nyomai itt mutatkoznak. A gömbök oly aprók, hogy a szövetet 
apró gömbösnek vagy tán variolitosnak mondhatni. A 64 példány szintén még 

apró gömbös, a 65-nél a gömbök között már nagyobbak is vannak, innét aztán 

csaknem szakadatlanul tart a gömbös kiválás; a 66-ban sűrűn vannak az apró

I
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gömbök, ;i (»7-nól Ián ;i maximumát éri cl a gömbös kiválás a mennyiségre és 
nagyságra nézve. Ugyaninnét van a 174, (1880) példány is. Ellenben megszűnik 
a G8 vagy a 175 (1880) példánynál s tovább haladva keletnek nincs is több.

A bányaiérképen egybe foglaltam azon helyet, melyen a Piroxentrachil 
Zöldkő gömbös kiválással fordul elő. A gömbös Trachit vagy gömbös Andesit 
(Gömbdi őri Inak is nevezték) 37. ábra nem egyéb mint. Piroxentrachil, de tetemes 
elváltozásnak indulva. A mikrokristályos alapanyag zöld s abban igen halványan 
válik ki egyrészt a feliér Földpát, másrészt valami sütétebb de fénytelen elegyrész,

37. ábra. Gömbös Piroxenandesit, mállottabb.

melyről pusztán rátekintve nem tudhatni, hogy Augil-e, Amfibol-e? Vékony csi
szolat sem igen segít, csak annyit mond, hogy ezen sülét ásvány valami Chlorit, 
de az alapanyag is lele van ilyen chlorit-féle anyaggal s ez okozza a kőzet zöldes 
színét általában. A Chlorit mint pseudomorf képződmény valamely silikát ásvány
nak utólagos elváltozásából eredeti, de az elváltozás annyira ment, hogy az eredeti 
alakra biztos következtetést a kőzet maga nem nyújt. Szerencsére kimentenek a 
gömbök. A gömböket széttörve tapasztaljuk, hogy belül épebbek mint a közel a 
gömb körül, különben maga a kőzet is különböző fokát mutatja az elváltozásnak, 
de a gömb belseje mindig épebb, ott a Földpát üvegfényű, ikerrovátkos és Piroxen 
is vehető ki. Ilyen gömbből véve meghatároztam a Fölclpátot, az Anorthit-Bytownit, 
néha Bytownit-Labradorit; a csiszolalon pedig kaptam olyan Piroxent, melynél 
az alak nevezetesen a kristálykürvonalak semmi kétséget nem hagynak a felett, 
hogy az, noha az anyag már Chlorit, de egy-kél kristálynál még igen kevés meg 
volt az eredeti anyagból is és azon az elnyeletés hiányát konstatálhattam. Az István

yo*
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aknai Zöldkő leli ál Piroxentraehil, melyben a Piroxen nagyja és apraja valami 
chlorilásvány pseudomorfává lelt. Eredetileg az egész közel fekete normál Piro- 
xentrachit voll; a gömb olyan részt képez az egykori fekete anyagból, mely képes 
volt az elváltozásnak jobban cllenállani, olt azon közel sűrűbb volt, és így a gázok 
és folyadékok nem bírtak oly könynycn behatni mint egyebütt. Olyan példányon, 
melynek egy lapját köszörül tettem és csiszolt attam, jól kivenni, hogy a gömb fénye 
erősebb, a szín is sötétebb mint a környezeté, valamint hogy az elegyrészek aprób
bak s az egész kőzet ott sűrűbb 38. ábra. Ilyen Iekelés gömböknél még kivenni,

_.2>

mu
^ '' V \ *fr' vv

38. ábra. Gömbös Piroxeuandesit, épebb. Csiszolt.

hogy azok a kőzet többi részével szakadatlanul és eredetileg függnek össze, míg a 
mállásnak indult példányoknál ez összefüggés gyengül, utoljára a gömbök kihulla
nak, de mindig megmarad szabályul, hogy azok anyaga épebb mint a kőzeté egye
bütt. Ezen gömbök képződése némi analógiával bír a Homokkő gömbök Képződésé
vel, a melyek szintén mint valamely Homokkő réteg nagyobb ellenállási képesség
gel bíró egyes helyei foghatók fel.

Ilyen gömbös kiválás nyomairól tettem említést ugyanezen a szinten a keleti 
fedüvágatban a «Segengott.es» iir felé, de legismerelesebbek és legjobban hozzáfér
hetők itt a kitérésben Mária akna felé. Annyit azonban lehet.következtetni, hogy 
ezen helytől dél felé haladva a Piroxentrachit Zöldkőben a gömbök valószínű
leg tartanának az említett déli parallel vágásig, melyben az szintén megálla
pítva van.

Ismerek ilyen gömbös kiválást Piroxentrachit Zöldkőben Erdőbényéről is. ott 
szintén érezbányában fordultak elő a tárna szájától vagy 34 ölben; a gömbök néha

,i



237FERENC/. CSÁSZÁR At,TÁRNA SZINTJE.

fej nagyságúak és egészen normál fekete Piroxentrachitból állottak, melyek nem 
mint zárvány, hanem mint a kőzet folytonosságának eredeti kiegészítői voltak 
behelyezed ve. B. Andrián említi, hogy még nagyszerűbben fordul elő ilyen gömb- 
képződés Zsarnóczától be Zsubkó felé, hol szintén bányászat volt egykor, melyek
ből többi közöli a Tetradimitek kerültek ki; én még a Mátrában is ismerek göm
bös kiválást Piroxentrachitban. Mind a mellett meg kell vallani, hogy benn a 
bányában ezen sok golyó fejünk felett a fötén és a tárna oldalain több méteren 
tartva a figyelmet lekötő tünemény és így nem csoda, hogy ezen gömbös Piroxen- 
trachil vagy gömbös Andesit oly sokszor cmlíltctik. A tárna felületén a Zöldkő ren
desen mállóit, azért egyszer-egyszer lenn a bányában sem jutni kifogástalan pél
dányokhoz. Az épebbeket úgy kaptam, hogy Cseh Lajos robbantást eszközlütt, így 
aztán sokkal jobb példányok kerültek ki.

A gömbök nagysága átlag 1—3 centiméter az átmérő szerint, ennél nagyob
bak igen ritkák, de kisebbek gyakran vannak. A mátrai Piroxentrachitban a göm
bök néha kétszer ekkorák és gyakran kiszabadulnak a bezáró ép Piroxentrachitból, 
míg itt csak a mállásnak indult Zöldkőből hullanak ki s akkor szabad gömböket is 
gyüjlhclni nagy számmal.'

A Piroxentrachitban ezen nagyobb gömbös kiválás vagy 40 m. hosszaságban 
tart a Fcrencz császár altárna szintjén a kitérésben a Mária akna felé, utána 
következik a Russegger-ér igen mállóit kőzettel; azt elhagyva ismét felismerhető a 
PiroxcMracliit mint Zöldkő (1 7ÍR 1880), de gömbös kiválás nélkül. Ez aztán tart 
a Russegger-érlől vagy 100 méterig, hóimét elég ép példányt (176a 1880) kap
hattam. A Piroxentrachit helyenként vékonyabb-vastagabb táblákban van kikép- 
ződve, melyek anyaga különben igen szívós és a tárna itt egészen száraz. A Zöldkő 
állapot azonban még folyvást tart. Tovább haladva a Mária akna felé a Piroxen- 
Irachilláva Biotittrachit darabokkal vegyest fordul elő, ezek abban kisebb-nagyobb 
szögletes darabokat képeznek (1771 1880). Általában kitűnik ezen érintkezésnél, 
hogy a Piroxentrachit a feltóduló aktív szerepű kőzet, mely a már előtte megvolt 
Biotil Orthoklastrachitot összezúzta s darabokat izzón folyó anyagába zárva később 
egész eruptív Konglomcráttá fejlődve találjuk (178á 1880); Ezen Konglomerátban 
nemcsak a Biotittrachit darabjai, de Agyagpala darabok is vannak, melyek a mál
láskor kihullanak és jól felismerhetők. A Biotittrachit csaknem egészen fehér, 
kivéve a kissé barnának mutatkozó foltokat, melyekben a Biolit-oszlopok az ö stea- 
Litcs leveleikben még felismerhetők; kivehető néha a Quarcz is üveges erősen 
fénylő hexagonos szemekben.

=

- A gömbös kiválásokról különösen írt a Magyarhoni Földtani Társulat Közlönyében (1882 Budapest) 
Szterényi Hugó, nSelmeci és máira hegységbeli gömbös és sphaerolithos Trachytok*.
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nem tart; újból a Piroxentrachit következik (179, 1S80), 
úgy mint a bányatérképen is kivehető. Ez fekete, normál állapotban van. Elvá
lásai itt is táblásak, a táblák síkja görbe. Tovább haladva tart a tipns, még a követ
kező példány (180, 1880) is az, noha állapota után már valóságos Zöldkő a sel- 
meci nomenklatúra szerint. Elhagyva ezen helyet ácsolat következik, melyet az 
ú. n. 4-ik ér tett szükségessé, mely mögötte van az ö mállóit kőzetével. Ez a 4ik 
ér, melynek menete a geológiai nagy térképen ki van mulatva, a «(Iriincr» telér 
egyik mellék-ere, mely attól a Mária-akna meg a Ferencz József akna közötti tájon 
szakad ki, hogy DNy csapást követve, végre az István-telérrcl egyesüljön.

Az ácsolat után valamivel túl a 4-ik éren ÉK-nek kapható kőzet (1811 1880) 
fehéres. A fehér szín legszokottabb lévén a Rióidnál, ennél fogva a bányász, sőt a 
geolog is első tekintetre minden fehér mállóit kőzetet valami trachitvidéken Rióid
nak mond. Fehér színt azonban felvehet minden trachittipus, ha hasonló clválto- 
zási körülmények közé jut. Lássuk közelebbről ezen kőzetet, melynek hasadókában 
maga a kőzet is ennyire elváltozott, de meg a benne meggyűlt utólagos ásvány
képződmények folytán abból az ú. n. 4-ik ér lett. Itt e helyen az utólagos fémve- 
gyekböl a Pirit van meg elszórva a szürkés fehér foltos kőzetben Penlagondode- 
kaéderben, melynek csúcsán olykor a Trapezoid húszon négyes szépen ül. A kőzet 
a szövet szerint közép szemű s közel egyenlő nagyságú szemekben a világos szürke 
felzites alapanyagban csak Földpát, a mi még néha eléggé tartja magát és egy 
elpusztult elegyrész látszik, melynek hosszúkás, barnás romja hogy Piroxen-e, 
biztosan nem vehető ki. Számra nézve a Földpát messze túlnyomó. Nem látni benne 
a Biolit romját elég biztosan, noha egy helyen a gödörben bronzszínü anyag ül, de 
nem úgy, hogy teljesen reá bizhatná magát az észlelő, másrészt olyan fehér slcali- 
tes foszlányokat, a minőkben a Csillám a Biotiltrachit pusztulásának végstádiumá
ban is a legtöbbször fentartja magát, sem venni ki; Quarczot sem látni, melynek 
szemei olykor a Biotit elpusztulása után is biztos kalauzunk. Ezen viszonyt jól 
(vagy 20-szorosan) nagyító lencsével így találva a feliéi- kőzetet, biztosan megne
vezni a tipus szerint nem lehelne s be kellene érni olyan általános kifejezésekkel: 
<>Zöldkő fehérre változva#, vagy általában «Fehérkő-nek» mondani. Ilyen esetben 
lényeges szolgálatot tesz a Földpát, vagy általában a kőzet ép részének meghatáro
zása a lángkisérlctben. Ezen kőzetnél többször ismételt határozás az uralkodó 
Káliumfüldpátot derítette ki, ennélfogva ezen Fehérkő a Biotit-Orthohlastrachit 
típusra vezethető vissza, a mely itt a Piroxentrachit közé beékelve fordul elő. 
A 4-ik ér ennél fogva a kétféle Trachit érülési határán képződött ki.

A 4-ik értől ÉK-re valamivel tovább ismét ütöttem példányokat (182, 1880), 
a mennyiben a fehér kőzetet itt a fekete váltja fel. A fehér csak folytatása az 
előbbinek, az Piroxentrachit-Fehérkő, a fekete Piroxentrachit normál állapotban.

238

Ez azonban soká
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A fekete közel van alul, és felső része tömegének az, a mi solf'atárai hatás követ
keztében feliéire változott az által, hogy a vasvegyület mind elpusztult s a vas 
eltávolodott. Ezen Piroxentrachit (183, 1880) aztán tart tovább egész a Grüner 
téléiig, mi csaknem derékszög alatt találkozik a most elhagyott vágattal. A másik 
sorozat kőzetei (58—75 szintén csupa Piroxentrachit, úgy hogy a 4-ik ér kivéte
lével, hol egy kevés Biotitlrachil ékelődött be a Mária akna felé vezető elhajlásig, 
csupa Piroxentrachit van.

A légajtót elhagyva, a Grüner teléren vagyunk. Annak fehér kőzete 
(184, 1880) az ácsolat. hézagai közül kivéve úgy itt, mint valamivel tovább 
(185-2 1880), quarczosodott lelérlültelék Piriitől, néha még Galenit Sphalerittel.

így tart ez aztán a Mária aknáig, minthogy az altárna ezen része a Grüner 
lelér csapásában van hajtva, miként ezt a II. József altárna leírásánál a Ferencz 
József aknánál említettem (187. 1.).

Közelebb vizsgálva ezen két kőzetet a Grüner telérböl az eredmény az, hogy 
a 184, (1880), csupán csak utólagos képződmények összetömörülése, az kiválókig 
quarcitos telérközet, melyben hintve fémkénvegyületek is vannak, de Trachit asso- 
ciátioi ásványokból egyet sem ismertem fel; a Mária aknához még közelebb eső 
példány (185-2 1880) egyike szintén csak quarcitos telérközet, mely a bezáró Tra- 
chitot nem árulja el, a másikban azonban még biztosan felismerhető a Biotitoszlop 
az ö romjában. A Grüner telér quarczitos telértölteléke ennél fogva már legalább 
egyik oldalról a Biolit-Orthoklastrachittal érintkezik. A tárna itt ácsolva lévén, 
nem volt jól hozzáférhető. Lehet, hogy a nyugati oldalon Piroxentrachit a határ és 
hogy a Grüner telér itt a kétféle trachittipus érintkezési határán képződött ki. 
Hogy ez meddig tart, azt a bányatanulmányok vannak hivatva felderíteni.

Az István akna ezen tanulmányából egészben véve a következőket von
hatjuk ki :

1. A térképet nézve kitűnik, hogy középtájt csupa Piroxentrachit van a két 
NyK irányú vágatban, sőt ha éjszakra követjük az ezen két vágattal közel parallel 
Kornberg altárnán, annak a kőzete is Piroxentrachit-Zöldkő; ellenben ezen Piro
xentrachit lömzs határa úgy nyugatról (István telér), mint keletről (Grüner telér) 
Biotit-Orthoklastrachit, és hogy ezen két telér részben ezen kétféle Trachit érint
kezési határon képződvén ki, korra nézve a fiatalabb ércztelérek közé tartoznak, a 
mennyiben azok képződéséhez a Piroxentrachit hozzájárulása nyilvánvaló. Ste- 
fultó geológiai viszonyai a felületen itt szintén egy Piroxentrachit eruptiót mutat
nak, mely a magaslatokat olykor meredek szírt oldalakkal képezi, a mélyedmények 
azonban nagyrészt málladékkal, talajjal vannak kitöltve.

-• Az István akna kőzetei arra tanítanak, hogy valamely ércztelér nincs egy-
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féle kőzethez kötve. Lipold szerint az István telér Duciiban lép fel, a telérlöl- 
telék Szarukő Amelhiszt, azután fehér és vereses Manganokalcil meg Barnapát. 
A Dacit nem egyéh mint Quarczlrachit, de annak Plagioklastrachitnak kellene 
lenni, mert a Dacit elnevezést egy ilyenre hozta javaslatba Stáció: a Vlegyásza 
Biotit-Andesin-Quarcztrachitjában, az István telér BiotiUraehilja pedig Káliumföld- 
pátot tartalmaz túlnyomókig, az Ortlioklastrachit, nem Plagioklastraehit, a Dacit 
elnevezés ennélfogva nem helyes.

Lipold után Zeiller és Henry foglalkoztak az István akna kőzetével. Ezek azt 
mondják: a bezáró kőzet Zöldkő s az rendesen igen tömött; mindig tele van 
Pirittel. Ott a hol a kőzet meddő, kevéssé van elváltozva s csaknem mindig sötét, 
a hol gazdag a telér, a kőzet fehér. Megkülömböztetni benne Biotit-oszlopot, Amíi- 
bolt elmállva, sok Pirit mellett.

Zeiller és Henry felfogása helyesebb, ezek a kétféle anyagot felismerték, de 
azt egymástól csak úgy lehet biztosan elválasztani, ha a Trachitokat az állandó 
ásványassociátio alapján különböztetjük meg.

Az István akna telérei mind a két típusban vannak. Néha a telér bezáró 
kőzete csupán Piroxentrachit, más helyen csupán a Biotittrachit, ismét más helyen 
a határ ezen kétféle Trachit között. Még az a sajátság is elöfordúl az István akna 
kőzetei között, melyre Pech idézete is utal, de a mit magam is láttam többi között 
a Károly-nyilam kőzetei közölt, hogy a Piroxentrachit normál állapotban is hozzá
járul a telérképzéshez vagy úgy, hogy repedéseibe vonult be az érczképzödés, 
vagy hogy törmelékei leltek utólagosan beszüremkezett telérquarczit meg érez 
által összetartva. A Piroxentrachit ezen része nem is volt kitéve solfatárai I iát ás
nak, hanem repedés képződvén benne, az alulról felnyomuló vízoldat a felhozott 
anyagot abban rakta le.

Az István akna viszonyai geográfiái tekintetben egyszerűek, mert itt csak két
féle trachittipus között fordulnak elő a telérek, azért könnyen felfoghatók és tanul
ságosak.

i

A mellékelt bányatérkép ezt jól tünteti ki.
A Ferencz császár altárna szintjének fontossága az István telér történetéből bőven 

kitűnik, melyre a felvilágosító adatokat Hegedűs Pál bányatiszt után közlöm. A Ferencz csá
szár altárna hajtásával a múlt században lett az István lelér oly dúsan megütve, hogy még 
ezen század elején is egy ideig a Felső-biebertárnai bányadalom egyik legáldásosabb tárgyát 
képezte; ugyancsak a Ferencz császár altárna szintjéből lettek a rníveletck foganatosítva a 
lég és könnyebb szállítás szemponljá! ól is.

Az István telér az István akna körül három fő és több melléklapra oszlik, melyek a 
II. nyilamon érték el legszebb kifejlődésüket s ettől mind lel- mind lefelé helyenkinl egyesül
tek átszőve számos érczes erecsektől egész 12 méter vastag érczes oszlopokká alakulván, 
melyeket a telérkőzet lágyságánál fogva igen gyorsan lemélyesztettek, 
berakattak s most is «Segengottes» berakatnak nevezik. Hogy mily dúsak lehettek ezen

keletkezett üregeks a
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közök, onnan Juliul kövutkuzlulni, hogy vagy 50 évig ezen telep leginkább ilyen berakatok 
átszeinuléséből tartotta fenn magát.

Az alkalmazott lejtési mód mellett az érczoszlo ot az István akna körül kiszedték a 
IV. nyilamtól küzdve lel az I. nyilam szintjéig; de miután nem gondoskodtak kellőleg a tör
melék számára eléggé szilárd támpontokról, a berakatok önsúlyoknál fogva az ácsolalot 
összumorzsolva a IV. nyilarnot elzárták sőt az aknát is összeomlással veszélyeztették. Ezen 
nagy omlás következtében akkora üreg támadt az I. nyilamon, a mi most is látható, hogy 
abba az aknaház a telepházzal együtt elférne. Hogy miféle üregek keletkeztek az «Örök béke# 
(Friudunfeld) bányatelekben egyelőre megmondani nem lehet, de hogy vannak, azt a bányá
ban gyakran hallható nagyobb omlások moraja után lehet következtetni.

Az István-ér és három főlápja a 11. nyilam szintjén bizonyos vastagságú meddő közök 
által elkülönítve önállóan lépnek fel s itt cgyenkint is mivelésre méltók voltak, csakhogy 
más mellék- vagy keresztcrecskékkel nem bírtak s fémtartalmúk sem volt oly dús, mint egye
sülésük helyén, hol azonban ámbár érczesek voltak a főlapok is, de a fő fémtartalom az azo
kat átszelő erecsekben mutatkozott. A íőlapok telérkőzele quarezos volt s az abban előforduló 
érez (rendesen Slcphanil) leginkább kisebb fészket töltött ki; míg a fóerekből kiindúló apró 
crecsek töltelékének vezérásványa Manganokalcit, mi a jó érezvezetés tapasztalt jelensége. 
A nemes érez uralkodókig Argentit vala. A három főlapot átszelő mcllékerecsek fémtartal
mára nagy befolyást gyakorolt azon szög is, mely alatt azok egymást metszették s ezek között 
legdúsabbak voltak olyanok, melyek 30—50° között találkoztak.

Ezen viszonyok a IV. nyilamtól a III. nyilamig szépen megfigyelhetők. A IV. nyilamtól 
lefelé az ellenkezőről győződünk meg: az érczoszlopok mindinkább összeszorulnak, nagyobb
részt meddőkké válnak, a bennük ilt-ott még találtató érez gyérül és szegényebb lesz; a Ká
roly nyilamban s alatta az ezüstérczet ólom- és rézércz kezdi helyettesíteni, az V. nyilam 
szintjén pedig már csak igen kevés helyen volt az István-ér haszonnal fejthető.

Az István akna telken ÉK Mária akna felé egy másik igen gazdag érezoszlop is táratott 
fel, melyen túl az egyesült erek elágazódnak egymástól s külön nevet is kaplak, s az aknától 
mintegy 300 méterre a főtelér három lapja csapásának irányában még megkülönböztethető 
egymástól, majd átmegy a «Morgenkluft» érbe, onnét a lapos érbe. hol mindig szegényebb, 
végre a Grüner telér IV-ik erecse által elvágódik. DNy felé az Örökbéke telepen István akná
tól 250 méterre kisérhető, hol a «Fehér-ér» által (melynek közelében az éiintkezési lapjain 
dúsgazdag volt) elvette tik, az elvetett rész eddig ismeretlen.

Fontos szerepet játszott a «Keleti-ér» (Morgenkluft). Ez voltaképen nem képez egy jól 
kivált vezéreret, hanem inkább több egymással hol párhuzamosan, hol keresztül-kasul egy
mást átszelő csoportozatot, melynek fémtartalma tetemesen alább szállt, másrészt az Arse- 
nopiril gyakori kísérője lett; mind a mellett tömeges termeléssel mivelése jövedelmezett.

A «Lajos-ér# telér kőzete riolitos lévén, alakulatára nézve némi szabályossággal bír, a 
mennyiben folytonos kőzettelérnek néz ki; ércztartalma azonban igen gyenge.

Az V. nyilamon a Grűner telér szakadéka a IV. ér, mely az István eret ÉK felé hatá
rolja, igen szívós Zöldkő a kőzete; át van szőve 1—2 cm. ólomérczes erekkel, melyek azonban 
nemes fémet nem tartalmaznak oly mennyiségben (alig haladja meg az aranyezüst a 70—80 
grammot mázsánkint), hogy a IV. ér a költséges munka mellett haszonnal volna mivelhetö.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. I8S8. III. 31



11.

A BÉLABÁNYAI GYÖRGYTÁRNAI BÁNYATELEP 

ÉS A GYÖRGYTÁRNA VÖLGY.

Selmec környékének ÉK részén egyeztetve a felületi viszonyokat a földalat
tiakkal, egyikét találjuk a legérdekesebb pontoknak, ez a bélabányai györgytárnai 
bányatelep, melyhez tartozik a Nándor-tárna, a György-tárna, a Miklós-akna és a 
bélabányai altárná. Ezen tárnákkal három telér van feltárva: a Kórház-, a Bicber- 
és a Teréz-telér. Itt találjuk a mesozói kőzeteket tanulságos viszonyok között az 
ö legkeletibb előnyomulásukban. Lássuk előbb a kőzetek feltárását a mélyben s az 
után kövessük azokat a felette érdekes györgytárnai völgyben.

Nándor tár na. A Nándortárna Selmec és Bélabánya között csaknem 
középtájba esik, Selmectől éjszakra azon kanyarulatba, melyet a selmec-szklenoi 
út képez a györgytárnai völgy torkolatában ott, hol az országút kétfeté ágazik, 
éjszaknak folytatólag Teplára — de keleti kiszakadásával Bélabányára vezetvén.
Az út mellett látni fehér hányót, ennek jelentékeny része Agalmatolith, s egy 
bányatiszti lakot, melynek udvarán van a Nándortárna szája kővel kirakva s egy 
lapon ezen felírással ellátva: «Kronprinz Ferdinand Stollen. Anno 1S11.» Maga 
ezen tárnaszáj még Selmec határába esik.

A Nándoriamat többször mondják Nándor altárnának és csakugyan teljesíti ezen szerepet a béla
bányai Györgytárnához képest, de én magamat a kőlap kimondásához tartom annál inkább, minthogy 
a bélabányai györgytárnai telepnek van csakugyan egy altárnája, nyilassal a Kozclniki völgy bal olda
lán, a város alatt nem messze még mielőtt a bélabányai vasúti állomáshoz érnénk. Ez Bélabánya alatt 
megy a Zsófia-aknáig, innen a Miklós-áknáig s attól tovább ÉNy-nak vagy 1200 méterre már régebben 
volt hajtva, most a fejtést folytatják, miként majd leírni fogom..

A tárnanyilás táján felette mállott a kőzet, azonban az egész tájnak fel
vétele által kitűnt, hogy azt a legrégibb, a legviseltebb típushoz, a Biotit 
Ortkoklastrachithoz kell venni, mert még találtam olyan Földpátot, mely a láng- 
kisérletben Kálium-Földpátnak bizonyult be.

,1
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Cseii Lajos bányagcolog Selmecen szives volt a Nándortárna kőzetei eloszlása 
szempontjából bányafelvételt tenni s nekem a 39. ábra gyanánt (a következő lapon) 
közölt rajzot megküldeni, melyet a kőzetek topográfiájában követek is.

Befelé haladva a Nándortárnában, kis helyen Piroxentrachit (81 1878) váltja 
fel a Biotittracliitot, mállóit állapotban. Csak két elegyrész árulja.el magát, melyek 
között a fehér a Földpát, a fekete a Piroxen. Ez amannál épebb. A Füldpát láng- 
kisérletben határozva Bytownit-Anorthit. A fekete ásvány néha még sötétes zöldes 
színű, máskor csak rozsdafolt van helyén.

Csakhamar Biotittrachit jön (9, 1878), nagyszemű, különösen a Biotit nem 
ritkán egész oszlopokat képez, valamint gyaníthatólag Cordierit is van benne. 
Egészben véve azonban erősen mállóit, és így falazást tett szükségessé. Ezen Bio- 
tittrachit csak folytatása a kezdetben megállapított orthoklastrachit-típusnak. Azon 
keresztül hatol nemcsak a Spitaler-telér vagy három érre válva szél, hanem szá
mos egyéb ér is, miként az alaprajzban kivehető. A szelvény hosszának közép táján 
ismét Piroxentrachit üli fel magát rajta, ele nyugatnak határosán Dolomittal. 
A határ a hol a Trachit a Dolomittal érintkezik éles, a Dolomit a tárna szájától 
vagy 542 méterben kezd föllépni (10.) 11j 21a 1878, 10« 1887) és tart 750 mé
terig. Az hol szürkés-fehér, hol sötétszürke, hol nem pezseg savval, hol kissé 
még pezseg ugyan, de sósavban felolvasztva erős Mg csapadékot ad. A Dolo
mitnak van olyan félesége is, mely porrá esik szét, de van a mi már erede
tileg por alakban rakodott le egykor mint sediment és most a bányában görbült 
rétegeket képez. Ezen szürke Dolomit por savval élénken pezseg, melegítve leg
nagyobbrészt felolvad s az oldatból Ca lecsapása után Mg tetemes mennyiségben 
válik ki. Mikor először jártam ott (1878), említették, hogy sokat hordanak ki s 
használják építésnél homok helyett a vakolathoz, másrészt hordtak szodavízgyár- 
táshoz. Van azonban szilárd Dolomit is, mit ott közönségesen Quarczitnak mon
danak. Savval hidegen nem pezseg, de melegítve pezsgéssel legnagyobbrészt 
felolvad. Némely félesége a szilárd Dolomitnak kékes és keresztül-kasul van 
járva Kakit meg Quarcit erektől, ez utóbbiak sejtet képeznek, melyből a Dolomit 
kiporlik.

A Dolomittömegbe bezárva csaknem a felismerhetlenségig elváltozott Biotit
trachit következik; az szolgáltatja az Agalmatolith tömzsöt kezdődve a G00 méter
ben s végződve a 696-ban, benne mint vereses mag Diaspor képződik ki.

Következik most vagy 750 méterben a Nándortárna szájától Mészkő, még 
pedig kezdetben aprószemű, majd aztán durvaszemű, melyek között egy keskeny 
Piroxentrachit ér tör fel. E kétféle Mész tart 787 méterig, a hol egy keskeny Agalma- 
tolith ér határt, képez a Mész és a Biotittrachit között, mi innét 815 méterig tart. Ez
után fekete Mészkő 830 méterig. Savban felolvasztva, a fekete szemek leginkább
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Pirii., de azon kívül egyéb kén-fémvegyület is. Ezt felváltja ismét Biotittrachit egész 
a Bieber-telérig 895 méterben. A Bieber-lelér tölteléke részben Mész- és Dolomit- 
Konglomerát fekete és szürke színnel, melyben az összetartó anyag Mészkarbonát 
(7, 1878). Láthatók a leiéiben olykor csuszamlási görbe lapok is.

A nagyszemű szép fehér Mész azon kívül, hogy ércz-erek is húzódnak 
keresztül arany-ezüst tartalommal (arany-ezüst 0-060 klgr. és arany 0-046, mi 
tehát kifizeti magát), egyéb zárványokat is tartalmaz, olyanokat, a minőket csak 
egy ily utólagos képződmény vehetett fel; ilyen az Agyag, mállott Trachit stb.

A Bieber-telérnek itt különben egészben véve fekűje is (1!L 1887), fedüje is 
(13i 1887) Biotittrachit és pedig a Kis-Sobó Biotit. Andesin-Labradorittrachitja, 
nevezetesen ezen utóbbi esik közelebb a Kis-Sobó magasabb részéhez. Az akkori 
vájatvégböl is Biotiltrachitot gyűjtöttem (14* 1887) a mállás különböző stádiumát 
képviselő példányokban. Egy helyen már egészen fehér a Trachit, más helyen még 
látható a Quarcz s az egészen ép.

Tovább nyugatra a Bieber-telértöl nem mehettünk (1887), a tárna folytatása 
be volt rakva kővel, melyet az előtt a kidre vinni elmulasztottak.

A Nándor-tárnán a Bieber-lelér vagy 895 méterben van elérve, s az kereszt- 
irányban találkozik a tárnával (a Nándor-tárna csapása 20'1 6°, a Bieber-teléré 
141' 9°). Á Bieber-lelér déli része a Mihály-akna felé meszes, ellenben folytatásában 
éjszaknak a mesozoi Mészkőbe jut bele, s vagy 600 m. hosszaságban tart benne, 
ott még Piriiét is alig tartalmaz. Vastagsága átlag O'ö—1 méter. Egykor híres volt 
a Bieber-telér ezen tája a sok Baritról, mely Sphalerit és Quarczczal mint telér- 
ásvány csinos táblás kristályokban nagy mennyiségben fordult elő. Künn a hányon 
most is találni satnyább példányokat.

A Nándortárna jelenleg csupán az Agalmatolith fejtéssel foglalkozik, azt 
belülről az Agalmatolith tümzsről hozzák, künn a hányon kiválaszt ják s szétküldik. 
Selmecen a központi kohó tűzálló téglát készít belőle, küldenek Pécsre Zsolnai 
majolika-gyárába, Körmücre a pénzverő-hivatalba stb.

Selmecen tényleg Agalmatolithnak mondják a keményebb fehér anyagot, Dilinknek a 
földesebbet, agyagosabbat. Ez a megküiömböztetés nem helyes, mert az elemzett Dillnitek 
közölt is találkozott összeálló és poralakú.

Az egyetemi gyűjteményben nagy számban levő példányok között csak egyet találtam, 
mely a chemiai elemzés követelményének megfelelve alkáliment Dillnit volna, a többi mind 
mutatott több kevesebb Na és K tartalmat, tehát keverék Agalmatolithtal, mi a kálium - 
földpátos Traehithoz még elég közel áll.

A nándortárnai Diasporral előforduló fehér ásványokat többen analizálták, hol egybe
vágó eredménnyel, hol annyira eltérővel hogy külön néven nevezték el. Ezen elemzések 
egymás alá írva képét adják azon képződési folyamatnak, mely szerint az alkálik eltávozásá
val a kovasav is fokozatosan alászáll, mig végre a kovasavment vegyidet gyanánt az alumí
nium hidroxid mint Diaspor jön létre.

)
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ALÓs ILO SiOo (KNa)tO
Ayalmatolith...................... 27.*
Vholerit

49.5oi 10.2 ...................... Kar a ki at.
42.8

Dillnit (poralaku)............. 53.o
h (kemény)

(Kulli/rit
Dicisjtor ............

12.0 42.4
20.5 23.5
21.x 22.4
42.0 14.o
15.0 —

Smitii.
Kar aki at. 
Hutzelmann. 

... Klaprotii.) 
Löwe.

56.4
45.o
85.x

A Pholerit- közel áll a Kaolinit átlagos összetételéhez (ALOaW. ILO\3. SiOAS.) és 
igy mondhatni, hogy a Biotit-Orthoklastracbit előbb Kaolinná lesz; azonban határos lévén 
Mészkővel, ennek erős bázisa további kovasavtávolodást idéz elő; a Dillnit már szegényebb 
a kovasavban, de ez még alább is szálhat. Valószínűleg meg van a Nándor allárnán is olyan 
feher agyagos málladék, melyet még Klaprotii vett chemiai elemzés alá, és a melynek lelő
helyéül az István-aknát meg a Grüner-telért említik, hol szintén a Biotit-Orthoklastrachit 
málladékot találjuk több-kevesebb mészkarbonát jelenlétében, és igy feltehetjük hogy a 
Kollyrit-féle vegyület volna azon eddig ismert legalsóbb fokozatú hidrosilikát, mely a savat 
még tovább vesztvén, a Diaspor képződésre szolgáltatna alkalmat.

A Diasporon kívül a fehér Agalmatolith-Dillnit kőzetben bennőve Pirit fordul elő, de 
Fluoritról is van említés téve az irodalomban.

A lángkisérlet igen feltűnővé teszi a K és Na jelenlétét nem csak magukban, de a 
viszonyos arányban is úgy minőlegesen mint mennyilegesen.

Új bélabányai altárna. — A régi bélabányai altárna egész hosszában 

több mint 100 év óta nyugodott; l8SG-ban újra kezdetlek dolgozni annak folyta
tásán nyugatnak azon czélből, hogy a fötelérck valamelyikét a Bieber- vagy tán a 
Terézlelért ilyen éjszaki folytatásában is kutassák. A Miklós-aknánál menénk le, 
melynek mélysége 150 m. Innen nyugatnak 380 méterre van a Vilmos-akna, 
miként a geológiai térképen kivehető; a Vilmos-aknától vagy 300 méterre esik a 
Breitenberg-hegy, de azon túl már vagy 600 méterrel haladtak tovább a Rudlova 
völgy felé. Azon esetre, ha a telért megkapják, aknát mélyesztenének.

A talált kőzetek a következők. A Miklós-akna táján határa van a Piroxen- 
trachitnak a Biotitorthoklaslrachittal, de maga a Miklós-akna felülről le egészen a 
Biotit Orthoklastrachitban van mélyesztve. Vagy 10 m. mélységben a létrán 
lemenve a Biolitlrachit (li 1887) mint Fehérkő, tehát domilos módosulatban van,
de nagyfokú mállásnak indulva.

Az altárna talpán haladva a rakodótól vagy 30 m. távolságban is folyvást 
Biotit .Orthoklastracbit (2, 1887). Látni, hogy itt kezdetben véső munkát vittek 

véghez.
Haladva a Vilmos-akna felé megváltozik a kőzet, a Vilmos-akna behányt rako

dóján túl nyugatnak vagy 10 méterrel, és a Miklós-aknától vagy 308 méterben a 
kőzet már Piroxentrachit (3i 1887) Zöldkő módosulatban, mely az elváltozás, 
azon stádiumában van, melyben alig lehet elegyrészeket kivenni, fénytelen földes

*
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a közel, de szívóssággal bír, Kalcit-erecskék szelik keresztül. Annyit azonban 
kivenni, a mennyi a tipus-megállapításhoz szükséges.

' Tovább haladva a Breitenberg-hegy középtája alá jutottunk, a kőzet itt is 
Piroxcntrachit-Zöldkő, de épebb és a kőzet szerkezete jobban kivehető (4! 1887). 
Itt látni bevésve a tárna oldalába «1782».

Vagy 1006 méterben a Miklós-aknától Biotittrachit törmelék van (5i 1887), 
riolitos, fehéres, tele Pirittel, de nemes fémben szegény. Itt-ott szénnyomok is 
vannak benne. Ezen Biotittrachit törmeléknek feküje Piroxcntrachit (Gs 1887), 
a mit 1200 m. távban gyűjtöttem ,i Miklós-aknától. Ilyen Tufa- meg Konglomerát- 
réteg darabok elragadva a Piroxcntrachit lávájától, mint nagymérvű közetzárvá- 
nyok itt többször fordulnak elő. Nevezetesen észleltem újra 1226 méterben a 
Miklós-aknától, hol a Piroxentrachitban (7:J 1887) a Biotittrachitnak tán fél m. 
vastagságú rétegfoszlánya fordul elő. Ebben is láttam kis darab szenet.

A vájatvég ez nap (1887 18/7) 1300 méterben volta Miklós-aknától, a kőzet 
(8, 9i 1887) az utolsó néhány méterben is folyvást Piroxcntrachit. Erősen Zöldkő 
állapotban van ugyan, de a közelebb vett példányon a Piroxentrachit szerkezete 
még igen jól látható, a vájatvégből való már egészen teléres kőzet gyanánt néz ki, 
fehér, csaknem földes és Pirit erősen átjárja.

Györgytárna völgy. A Vereskúltal közel parallel megy a György- 
tárna völgy, de attól éjszakra a Nagy- és Kis-Sobó-hegy választja el. A Nándor- 
tárnai telepháztól nyugatra menve jutunk a Györgytárna völgyébe. Déli oldalát a 
Nagy- és Kis-Sobó, az éjszakit a Breitenberg (777 m.) és ettől ÉNy-ra a Kalten- 
berg (Studeny Vrch 876 m.) képezi. Nyugatra a bezáró hegy a Piroxentrachit 
o Vogelhübel», melyen a Vereskútról elágazó szép gyalogút vezet Szklenóra. Miként 
neve mutatja, ezen völgyben van a Györgytárna, még pedig kettő: felső és alsó, 
azonkívül a YValaszka-Wolftárna stb. Két fölelér, a Bieber és a Teréz, nehány 
melléktelérrel e völgy oldalain is kibuván, már a régieket is foglalkoztatták, miként 
arról a nagyszámú horpa is tanúskodik.

Geológiai nevezetessége e völgynek a kőzetek nagy változatossága és egymás 
iránti viselkedése: a Trachitok mind azon három fő tipusa megvan benne: a Biotit 
Orthoklastrachit, a Biotit Andesintrachit és a Piroxentrachit, melyek a 39. ábra 
szelvényen kimutatva vannak; de megvan a mesozoi erupliv kőzet, a Diallagit- 
Dioril és a Mész-Dolomit, melyen szépen láthatólag tör keresztül a legfiatalabb Pi- 
roxentrachil.

A györgytárnai völgy kezdetben Biotitorthoklastrachit erősen megviselt álla
potban (159i 1880), van benne Biotit sok, valamint lángkisérletben Orthoklasnak 
határozható Földpát, de egyébként a szövet zavart. Kissé fölebb éjszaknak a völgy
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bal oldalán a Szklenóra vezető ül Piroxentrachit dombot tár lel erősen zöldköve- 
sedve. Fölebb menve a györgytárnái völgy jobbról-balról Biolil Orthoklaslrachit- 
Zöldkö, mit azonban a völgy éjszaki vagy bal oldalán nemsokára Piroxentrachil 
vált fel, mint a Breitenberg-hcgy kőzete, a mely hegy az ö déli tövével a György- 
tárna talpáig ér. A völgybe mint keskeny szirtink nyúl be, de jó feltárással, a 
mennyiben azt kőbányában fejtik s útcsinálásra hordják (löt), 1880). Valamivel 
tovább nyugatra a Mészkővel találkozunk, mely itt kisebb tömegben lép lel. Ennek 
az alsó Mész nevet adom.

Az alsó Meszet fejtik és hordják kohóba, ezért ezen kis tömegnek a kinézése 
időről-időre változik. 1880-ban láttam, hogy a Piroxentrachit nemcsak hogy érint
kezett a Mészkővel, hanem abba mint ék benyomul (löti 1880) 4—5 m. vastag 
érben és a mészkötömeg keleti végét kellé vágja, azon túl pedig mint vékony 
erecske tán 0-2 m. vastagságban a völgygyei párhuzamosan haladva folytatódik 
benne (1023 1 8 80). Az innét gyűjtött Trachil példányok némelyikén a Mészböl is 
van darab. A Piroxentrachit azonban általában is annyira át van járva kalcium
karbonáttól, hogy pezseg, néha nagyon is erősen; Piriiét is tartalmaz hintve. 
A Mészkő néha agyagos keverékéi annyira, hogy meszes Agyagpalának is mond
ható. Ezen alsó Mész a Györgylárnai völgynek csak a hal oldalán van, a jobbra 
nem megy át, ott Biotittrachit van.

A völgy fölfelé folyvást Biotittrachit, de Mészködarabok mint tüskök és höm- 
pölyök a patak medrében nagy számmal hevernek, jeléül annak, hogy még egy 
felső mésztömegnek is kell lenni. A völgy fölebb többfelé ágazik: legfontosabb 
reánk nézve azÉNy ág, melynek neve «Hirschengrundi völgy» a térképen s neve
zetes azért, mert ebben haladva, a Mészkő szálban van jóval nagyobb tömegben, 
mint a völgy alsó táján. Itt az a völgy mindkét oldalán megvan. Fölfelé követve 
ezen völgyben végre Piroxentrachit váltja fel, melynek lávája a Vogelhübel hegy
től ömlött ide. A felső mésztömeg egész hosszasága a völgyben kilépve vagy 
240 lépés. A jobb oldalon fel tart egész a fensíkig, hol a felületen is tán 5—6 m. 
szélességben látható. A völgy felső kezdetén a Mész, illetőleg meszes Dolomit 
(58, 1884) a legvastagabb, a völgy talpától fel 10—12 méterben látható, de men
tői lejebb követjük a völgyben, annál vékonyabb, míg utoljára a völgy alján a 
Biotit Andesintrachit mint feküje következik (59, 1884). Ezen Trachil itt sokszor 

egészen fehérre van mállva.
Egy más nevezetessége a Györgytárna völgy felső tájának az, hogy a felső 

Mészböl DNy-ra azzal érintkezve a Diallagit-Diorit lép fel. Különösen a Felsö-György- 
tárnát lehet megemlíteni, mint annak fő fészkét, onnét ÉD irányban a Walaszka- 
tárna felé, sőt innen fel a Nagy- és Kis-Sobó között ezen két hegy által képezett 
nyereg felé találni azon a vonalon, melyen a térképen a Teréz-telér éjszaki

f
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lala van .jelezve. Ezen irányban horpa horpát ér, mint hajdani felületes mívelés 

emlékei.I
A Diorit azonban egészen fél a nyeregig nem megy, még kevesebbé csap 

át a Vereskúti oldalra. Megjegyzendő, hogy ezen ÉD irányú völgy alsó jobb sar
kán, tehát a Kis-Sohó-hcgy ÉNy táján a Walaszka-lárna táján Quarcitok és Agyag
palák is fordulnak elő szálban, de csekélyebb mennyiségben. A térképen is ki van 
tüntetve. Nevezetes ez azért, mert ebből látni való, hogy a Hecklslein Quarcitja 
nem áll magában, az a Kis-Sobó-hegy DK oldalán van, míg ugyanazon Kis-Sobó- 
hegy ÉNy oldalán ugyanazon kőzet szintén feltalálható oly helyzetben, mintha 
valaha ezen két Quarcittömeg összetartozott volna, csakhogy utólag a Biotittrachit 
rajta keresztül tört s kettéválasztotta.

A Györgytárna-völgy patakkövei között előfordul néha Arkoza (1031 1880), 
valamint Konglomerát, melyben főleg Dolomit és Mészkődarabok vannak, ezek a 
felső Mészkő tömeg tetején vannak szálban a völgy hal oldalán, de csekély meny- 
nyiségben; van azonban Dolomit és Mészkő Konglomerát a Nándor-tárnán is a 

Bieber-telér felé.
A Györgytárna völgy legfelső részében, í'ölebb mint a felső Mészkő, tehát a 

Ilirschgrundi völgy azon táján, hol a három hegy Nagy-Sobó, Kaltenbcrg és Vogel- 
hübel (Ptacsnik) összeszögellcnek, a patakban a Trachit igen érezdús Zöldkő álla
potban van, itt két «Mária Empf;'ingniss» tárna van egy felső és alsó, melylyel egy 
ÉÉK—DDNy irányú «Mária Empí;ingniss» ért míveltek. Á patakban a Piroxcn- 
trachiton kívül Dioi it darabok is láthatók s ezen két kőzet egymáshoz olykor any- 
nyira hasonlít, hogy a megkülönböztetés csak pontosabb összehasonlítás után s 
különösen vékony csiszolatban vihető keresztül.

'

!
■

Már most egyeztetve a földalatti és a föld színén levő viszonyokat a Mészkőre 
nézve, azon érdekes dolog állapítható meg: először, hogy a kiterjedése a Kaiéit 
tömegnek határozottan nagyobb a föld alatt, mint a föld felületén; másodszor, 
hogy a Dolomit itt is megtartja azon stratigrafiai sorrendet, hogy alantabb jön elő 
mint a Mészkő, a Dolomit jellegesen van meg lenn a bányában, annak fellépése 
kezdődik a Nándor altárnán már ott, hol a tetőn még Biotittrachit van és nyugat
nak haladva következik a magneziás Mészkő úgy mint fenn. A Biotittrachit részben 
alula tör fel, részben borítja lávával; a Piroxen Trachit az áttörést és a borítást 
osztja a Biotittrachittal, csakhogy különböző időben. Egy másik nevezetes mozza
nat a Mészkő és Dolomit földalatti elterjedésére nézve az, hogy az sem éjszakra 

fordul elő a Nándortárnával közel parallel irányú bélabányai altárnában, sem 
pedig délre a Mihály altárnában, ennélfogva a Mész és Dolomit egészben véve 
éjszakról a Breitenbcrg Piroxen trachit ja és délről a Sobó hegyek Biolittrachitja

M. 1. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. III.

nem
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között foglal cl helyet a Györgytárna-völgy hosszában nagyobb méretben, mint
egy erre kereszt irányban.

A Bieber-telérig nem találni a Nándortárnán a Dioritol, de elhagyva a Bicber- 
telért a tárna nyugati folytatásában, az valószínűleg szálban van, miután fenn lát
ható, azonban jelenleg ezen táj hozzáférhetlen lévén, saját tapasztalatomból nem 
szólhatok hozzá.

Megjegyzendő, hogy a Nándortárna által keresztül hatolt telérek ha tartalmaz
tak is nemes érczeket, de azon fokát a nemességnek, mely azokon a Vereskúllól 
délre ismeretes, soha sem mutatták; különben másrészt az is áll, hogy e bánya
telep területe a bélabányai altárna szintje alatt eddig még érintetlen, mi le a 
II. József altárna szintjéig vagy 200 m. függélyes kiterjedést tesz.



12.

Ó -A N TA LTÁ K N A VIH N Y É N,
SZELVÉNNYEL VILINYE ÉS HODRUS VÖLGYEK KÖZÖTT, 

A SZENT IIÁKOMSÁG- MIHÁLY- ÉS LILL-AKNA VONALÁN.

A magyar királyi ó-anlaltárnai bányatelep Selmeetől 9 kilométerre esik s 
leereszkedve a Vereskúl lejtőjéről, Bankái líot'er allárna táján elhagyva, a felső 
Vihnye völgy legkiválóbb csúcs hegyének a Szarvaskőnek (Hirschenslein) éjszaki 
tövénél találjuk. Egész egy nagy csoporton tán 15 teléren és erecsen folynak 
a iniveletck, melyek között legnevezetesebbek a János-, Iszap-, Antal- és az 
Erzsébet telér, mely utóbbi már a Hodrus völgybe vezet át. Ezen telérek egyéb 
kisebb erekkel együtt legnagyobbrészt a Szarvaskő hegy belsejében egész hálózatot 
képeznek, főleg a Diorit liasadékaiban s a múlt században ezüstöt nagy mennyi
ségben szolgáltattak: quarczos és kalcitos telértölleniényben főleg Pirargirit és 
Polibasit fordult elő bőséges Pirit társaságában. A bányászat már a robbanó szerek 
meghonosítása, vagy is nálunk 1626 év elölt űzetett, miként erre a több helyen 
látható feszítő ék-munka vall.

A telérek fel vannak tárva a Szent-Háromság aknával és három tárnával, 
melyek közül legmagasabb a Sprohova tárna a felső Sprohova völgyben a Vihnye 
fővölgy déli (bal) oldalán. Ez nem hosszú s nem is dolgoznak rajta, mindazonáltal 
a hegység geológiai szerkezetének megállapítására jó támpontot nyújt. Alatta követ
kezik a Páduai Ó-Antal láma, vagy újabb néven a «Vaspályaszínt», minthogy e 
bányatelepnél csak ezen a szinten van vaspálya. Nyílása a Vihnye fővölgybe esik, 
ennek déli oldalán, a telepház mellett, ferdén szemközt a Szent-Háromság akná
val. Függélyes távja a Sprohova tárnától öS'709 m. Végre a legalsó a Keresztfel
találási láma (Kreuzerfinclungs-Erbstollen), mit mint eddig a legalsót, altárnának 
is mondanak. Nyílása a Vihnye fövölgy déli oldalának alantabb részén van, a Hod- 
ruska völgytől kissé nyugatra, az «Ujház» alatt. A vaspályaszínt tárna alatt 50'826 
méterrel fekszik mélyebben.

3á*
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Ezen kél alsó tárnán jó feltárások vannak, melyek geológiai szempontból 
különösen azért érdekesek, mert a inesozoi Diorit eruptioi viszonyaival ismerked
hetünk meg nem csak a két tárna szintjén, hanem ezekkel cgybevehclöleg kívül is 
a hegység felületén. A Diorit mutatkozik az Ó-Antal tárnái mivelelekben a legak
tívabb tényező gyanánt a gcotektonikai viszonyok alakulásában; ily nagymérvű és 
ennyire tanulságos feltárással másutt nem ismerem.

A Keresztfellalálási tárna alatt még 143'ü07 méterre van a II. József a 1 tárna; 
az Ó-Antal tárnái bányatelep mélysége a 11. József altárna szintje felett még vagy 
100 méterben érintetlen.

A Vihnye-Hodrus völgyek által határolt ÉK irányú hegység Seltnec környé
kének a legérczesebb második hegysége, az derékszögben csatlakozik a Tanádhoz, 
mint az első legérczesebb hegységhez. Ezen kél nevezetes hegység között lényeges 
különbség van az uralkodó kőzetre és a korra nézve: a Tanádol túlnyomókig a 
fiatalabb Piroxcntrachit képezi s ennek eruptioja után jöttek létre az ö 1 Kisadóké
ban kiképződött érczlelérek; ellenkezőleg a Vilmyes Hodrus völgyek befogta hegy
ség régibb korú, ott tetemes területen nincs Piroxcntrachit, annak lelérei a Biolit- 
trachit eruptioja után kezdettek kiképződni s a Piroxenlraciiil csak módosításokat 
idézett elő utólag kisebb-nagyobb fokban.

Ezen Biotittrachit érczvidék is megérdemli, hogy behatóan tárgyaljuk, minél 
fogva nemcsak a felületét mulatom be a geológiai térképen, hanem az említett 
három tárnában is külön, és azután egyesítve az azokban tett, észlelőieket, a hegy
ség szelvényét állítom egybe Vilmye és Hodrus völgyek között, kezdve Felső 
Yihnye völgy jobb oldalán a Szent Háromság akna tájával, onnét a Keresztfeltalá
lási altárna irányában haladva átmegyek a hodrusi Mihály aknához s a Lili akná
hoz azon vágatban, melyei all. József altárna szintjén most készítenek egyenes 
vonalban a Mihály akna felé.

Cseh Lajos bányageolog az Ó-Antaltárna bányatelep egy részét 1882-ben 
tette geológiai tanulmánya tárgyává s az eredményt egy térkép és szelvény kísére
tében közzé is tette.* Később kiterjesztette tanulmányait úgy a geológiai, mint a 
bányászati viszonyok tekintetében, részletes felvételeket telt,* * ugyanegyütl kőze
teket is gyújtván.

Ezek alapján kérésemre megkészítette (1888) a 40. ábra gyanánt mellékelt 
szelvény bányamérnöki részéi, s az így kapott becses keretbe a kőzeteket az 
ö kölcsönös településük kitüntetésével petrografiai meghatározás alapján rajzol-

* A vihnyei Ó-Antallárna bányatelep földtani viszonyai. Földtani Közlöny. 1886.
** Vagy 150 lap, körülbelül a kataszteri lapok nagyságában. 1 : 1000. 1 méter = 0-4-9354- bánya 

öl = 0-5273 bécsi öl.
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tam be. Az anyagól részben magam gyűjtöttem, részben Cseh L. .kőzeteit átnézve
kaptam.

Ezen szelvény némileg kiegészíti a II. József altárna átmutszetét, a mennyi
ben ennek KNy irányával éppen keresztben ÉD irányban enged bepillantást olyan 
kőzetek tektonikai viszonyaiba is, melyeket a II. József altárna vonala nem érint.

Nagyban tanúskodik ezen felvétel is a mellett, hogy a geológiai viszonyok 
alapos ismerete a bányászat egyik legbiztosabb támasza; de viszont kiderül, hogy 
a bányákban kapott eredmények a geolog meghatározását elősegíteni s állításainak 

exáktabb kifejezést képesek adni.I
A szelvényben kitüntetett vidék a kél szomszéd nagy völgy között felületi viszonyaira 

nézve geológiai tekinleiben a nagy térképen könnyen megkapható, ha a három aknát egy
mással egyenes vonallal kötjük össze. Ennek első eredménye, hogy nem esvén a három akna 
ugyanazon vonalba, voltaképen egy külön oldalú háromszöget kapunk, melynek leghosszabb 
oldala az, mely a Vihnye völgynek csaknem a talpán levő Szent-Háromság aknát a Hodrus 
völgynek szintén közel a talpán levő Lili aknával köti össze s legkurtább az mely innét a Mihály 
aknához vezet. így tehát a szelvény, noha egészben véve ÉD irányú, pontosan kifejezve kissé 
kiszögellik nyugatnak, s az előnyomulás a Mihály aknánál éri el maximumát.

Vihnyéről már ugyan most is lehet a tárnákon keresztül a Hodrus völgybe jutni; akár 
a Keresztfeltalálási allárnából, akár a Vaspályaszint tárnáról átalkán (létrákon) feljuthatni 
az Erzsébettárnába, melynek nyílását a Hodruska völgyben találni; onnét szintén átalkán fel
juthatni a legmagasabb szintű Kuntzertárnába, melynek nyílása a Hodrus völgy maga
sabb táján van. A Mihály akna fontossága az, hogy közvetítő akar lenni a hodrusi és a vihnyei 
telérek között; egyelőre csak a Ferencz császár altárna szintjén van meg az összeköttetés, 
most pedig a II. József altárnán fogják azt nem sokára bevégezni. A további lépés a Mihály 
aknát Vihnye felé kötni össze az innét éjszakra cső miveletekkel, a jövő feladata.

A magassági viszonyok becslésére a szelvény két szélén levő beosztás szolgál.

I. SPROHOVA TÁRNA.

A felső szintet Vihnye völgyből a Sprohova tárna képviseli, még pedig két fő 
irányban. Az egyik NyK megy, az a geológiai térképen látható úgy irányában, 
mint csekély hosszúságában, mi nem több mint 147 m. A szelvénynyel ezen ág 
keresztirányba esvén, azon nem tüntethető ki. A kőzet a felületen Triaspala; benn 
a tárna szájától a vájatvégig annak fajai ezen sorban váltják fel egymást.

...........  21 méterig.

........... 87

A Sprohova tárna NyK ágában Triaspala ...
Ezután Quarczit leléres kiképződéssel 
Gneisz, mi néhol kaolinos teléres, tart 
Diorit váltja fel, inállott, de ércztartalmű
Quarczit, itt-ott teléres kiképződéssel.........
Gneisz mcállott ... ...
Biotittrachit irruplio, de nagyon mállott ..

Ezen irruptiv kőzet másik határa Triaspalájk, melyek a vájatvégeig tartanak.

22

105
... 109

145
146
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A Sprohova tárna másik ága ED iránynyal a szelvénybe bele,jut, de csak 
szakadozott vonalakkal, minthogy a Kérésztfoltalálási altárna ÉD irányú függélyes 
síkjától némileg keletre esik. Irányára nézve a Vaspályaszíni tel megegyez, a meny
nyiben ez is az Antalfeleiért követi. Hosszasága G50 m.; ugyanott az Antaltölelér 
megtörik s a Dioritban sok felé ágazik, ezek kelettől nyugatnak a Fekiilap, a 111. és 
11-ik Ellenlejtes- és Küzöstelér, a llenrik-ér, Mátyás-ér, Kereszt-ér.

A Kőzetek csaknem egészen megegyezvén a Vaspályaszínt kőzeteivel, itt 
külön nem említem.

II. PÁDUAI Ó-ANTAL TÁRNA VAGY VASPÁLYASZÍNT.

A második szint Vihnye fövölgyböl a szelvényben a Pádnai O-Anlal tárna 
vagy újabban gyakran használt neve után a Vaspályaszínt. Ez is pontozva van a 
szelvényen, mert az altárna síkjától szintén kissé keletre esik. A geológiai térképen 
Vaspályaszínt névvel van jelölve. Hossza tetemesebb mint a Sprohova tárnáé, de 
fontosabb is. Szállításra élénken használják.

Az ó-antaltárnai bányatelep 'á Vilmye völgy mindkét oldalán terül el. de nem 
egyenletesen, zöme a déli oldalon van, azért azonban az éjszaki oldalon lévő cse
kély rész szintén nyújt tanulságot, már annál fogva is, hogy itt Mészkövei, Dolo
mittal és Triaspalákkal találkozunk. A szelvény ÉÉNy kezdete az Oszlruzsla hegy 
Mészkő-Dolomit, melybe bemegy ugyan egy-két telér, de egészben véve elvágód
nak. A leírást az Osztruzsla hegy azon részével kezdem, mely egy Biotit I racliit 
közettelér által tűnik fel a geológiai térképen. Itt van a Felső- és Alsó Ferencz 
tárna, a Szent-Háromság akna; itt a Vihnye fővölgyet húránt átszelő lszap-ér 
éjszaki ága, valamint a János-ér. Ezeknek előre bocsátásával megyünk át az 
Ó-Antaltárnai telep déli részére a szelvény irányában haladva délnek, a Hodrus 
fővölgyben nyugatnak tartó II. József altárna felé.

Felső Ferencz tárna. A Felső Ferencz tárnál a völgy talpa s ugyan- 
együtt a Szent-Háromság akna felelt is 1878-ban vették üzembe. A kőzet a tárna 
kezdetén Dolomit, mi itt a hegy magasságát általában képezi, de törmelékes. Tart 
vagy 5 méterig, felváltja Porjiros Biotit-OrthoklastrachU mint Zöldkő gyér Amíi- 
bollal (156, 1879). Bellebb újból vettem példányt (157, 1879), valamint a vájat- 
végből (158á 1879), mi akkor (1879. aug. 18.) vagy 83 méterben volt. A Biotit 
olykor egész oszlopokká áll össze; kívüle csak a Földpát van .jól individualizá
lódva. Később még tán 5 méterig haladtak ezen Trachitban ugyanazon irányban; 
de kezdve a 35 méterben egy oldalvágatot hajtottak ÉK-nek s 14 méterig ugyan
azon Biotittrachitban haladva elérték a Dolomit halárát lh 10° csapással és ÉK
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dőléssel 40 °- Azután folyton nz érülés határán menve vagy 10 méterből való két 
Biotittrachit példány (17a 1881), melyben az ikcrrovátkos Füldpát van jobban 
megtartva, az lángban Andesin viselkedést mutatott. Az ellenkező oldalról kékes 
Dolomit - Kong lom érát van 
jobb példányban mint az előbbi. Zöldkő módosulatéi ez is, de a Földpát épebb. 
A nagyobbak Káliumf'öklpálok. A Bioüt nem ritkán oszlopokat képez; elég gyakran 

azonban slealites kinézésű.
Ugyanezen Porjiros Biotittrachit a hegyoldalon kívül is látszik mint egy 

hatalmas kőzettelér, mely a geológiai térképen is kitüntetve ED irányban szeli át a 
Vi 1 ínye völgyet s a Palákon meg a Mészköven tört utat magának, az által a viszo
nyos koráról tanulságot is nyújtván. Éjszaknak a magas hegység kétharmadáig 
követhetni; ott Mészkő luskók borítják, melyeket égetés czéljából többször fejtet
tek, de alaltok mindannyiszor Triaspalát találtak, melyekben Szilníczky és Dérer, 
kik ezen a tájon több kirándulásban szívesek voltak kisémi, többször találták a 
Mi/acites-nck biztos nyomait. Ez tehát egyike azon fontos helyeknek, a hol meg 
lehet győződni, hogy a fehér tömött Mészkő és a Dolomit a Werfeni palák fedőjét 
képezik.

(18j 1881). Tovább ismét Biotittrachit (19, 1881)

János telér,
nához. Ebben már a János téléin él találkozunk s annak települési viszonyairól 
annyit mondhatunk, hogy a feküje Gneisz, fedője Palák; vastagsága változó, 
fenn 15 centiméter, lenn 2—3 m. A mellék kőzetek erős zúzódást mutatnak. 
A János telér a vilmyei völgyet csaknem derékszög alatt metszi. Csapása ÉD, dű- 
lése keleti. Fele hossza a völgy éjszaki oldalába hatol s csaknem ugyanannyi megy 
a délibe. Tölteléke quarczos, kalcitos. Az érczek oszlop alakúlag vannak kiválva; azok 
jó ezüst érczek: Argentit, Stefanit, Proust.it. Azonban csak az éjszaki (jobb oldali) 
tájon volt érdemes fejtésre, ott sem messzire, a mennyiben vagy 200 méterre a 
Mészkő határt szabott, melybe az érczek nem hatoltak be.

Nehány évvel ezelőtt a .lános-leléren az első mély nyilamon a Szent-Háromság aknától éjszakra 
egy cincikében termés ezüstöt találtak, melyből egy példánya bányageologiai gyűjteményben van (Cseh).

A János telér miatt mélyítették hajdan a Szent-Háromság aknát a 
völgy jobb oldalán. Ez a telért 95 m. mélységben szeli át s Martiny bányatiszt 
szerint újabban még 13 méterrel hatoltak lejebb.

A Szent-Háromság aknában szintén előfordul a Porjiros Biotit-Orthoklas- 
trachit mint Zöldkő (155i 1879), hintett Pirittcl, Quarcit és Kalcil erekkel, mi 
miatt savval elég élénken pezseg. A Biotit erősen chloritosodásnak indult, de a 
Földpátok között vannak kifogástalanok. Ezen Biotittrachit itt is mint a régi Palák
ból feltörő kőzettelér vehető ki; ez ugyanazon kőzettelér (dyke), mely a felületen

Az Alsó Ferencz tárna is közel van a Felső Ferencz tár-
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látható és a geológiai térképen ÉD irányban van kimutatva. Innen fel 
V-ihnye völgy déli oldalán a Divimus hegyre, hóimét példányaim szintén vannak. 
A Szent-Háromság akna tájáról Gneiszt gyűjtöttem (21s 1SS5) mint ezen kőzet 
málló félben levő illustrátióját, melyen az említett Biotittrachit keresztül tör.

megy a

Iszap-telér, Péch-ér. — Nyugatra a János t elértül van a Vilmyc völgy 
jobb oldalán az Iszap-ér (Schmund-Kluft), melyet újabban Péch-érnek is neveznek, 
holott ez nem egyéb, mint folytatása az Iszaptelérnek, mely a völgy déli oldalán, 
ha kis megszakadással is, de mint folytatás vehető ki. A kitöltésben van kis kii- 
lümbség, a mennyiben a Pécli ér tölteléke inkább egyezik a János leiérével, és 
érczdúsabb, míg déli folytatása, miként neve is mutatja, agyagosabb. A térképen 
mind a két része a Vihnye völgy éjszaki és déli részén «Iszap-érnek» van nevezve. 
Az-Iszap-telér is tanulságos példát szolgáltat arra, hogy a telérképződés közvet
lenül nem valami külön kőzethez, hanem igenis valami külön repedéshez 
kötve, a mely külömböző kőzeteken vonulhat keresztül. Az Iszap-telér éjszaki része 
Mészkőben van s ott nem méltó a fejtésre; bemegy délnek a Palákba s még délibb 
részében a Gneiszba, s ebben maradva egyesül az Antal fötelérrel.

van

Az Iszap-telér megvan a geológiai térképen. Annak kőzetei a Vaspályaszíni szájától a kö
vetkezők :

Quarczitpala erősen töredezve . .
Gneisz, nem jó megtartással _
Porfiros Biotittrachit Zöldkő ...........
Gneisz, melybe az irruptio történt 
Újból Porfiros Biotittrachit irruptio ...
Gneisz hosszan tartva, néha quarczos telérrel átszelve ...........
Diorit irruptio Gneiszba a 398 méterben, vastagsága 4 m., csak 

a nyugati oldalon ; aztán Gneisz 
Diorit másodszor 423 méterben, vastagsága 5 in. Nagyon mál

lóit ; aztán Gneisz ... _.. — ...........
Porfiros Biotittrachit irruptio 2 m. vastagságban 

de csak a nyugati oldalon látható.
Gneisz váltja fel s végződik — — ..........
Diorit nagy tömegben, melyet 938 méterben egy quarczos telér 

szakít meg, melynek csapásában a feltárás folyvást Diorit- 
ban ment a vájat végéig, mi 124G méterben van. Maga az 
Iszap-telér a Vaspályaszínt szájától csak 320 méterig tart.

5 méterig.
42
45
50

... 422

571
572 méterben,

...........G58

— Az ó-antaltárnai miveletekVaspályaszínt (Páduai Ó-Antaltárna), 
zömét a Vihnye völgy déli (bal) oldalán legkényelmesebben járhatjuk be a Vas- 
pályaszínten, honttét egyszersmind a legelagazóbb vágatokba is eljuthatunk.

Az Ó-Antal tárna szájánál (felírás «St. Antonius de Padua. 1823.») Quarcit- 
vagy 5 méterig, aztán felváltja Gneisz, kezdetben erősen átjárva Kova-pala van

■fit.
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savtól (78, 187')), későbben felismcrhelőbb küllemmel. A Gneisz kihordva a hegy 
tövében az Ó-Antallárna meg az alsó Sprohova völgy közötti téren található, hol 
nagy rakásba gyűjtve tanulmányozásra jó és változatos anyagól szolgáltat (95« 1879), 
azt a rendszeres leírásnál külön is igénybe veszem.

A Gneisz a Vaspályaszínten megtart ugyan 058 méterig, de nem megszaka
dás nélkül. Vannak azon kívül is sajátságai, melyekből mémcly részletet, közölni 
nem tartok feleslegesnek. Ilyen az, hogy a 14-ik méterben a larna szájától a Quarcz 

piros lencsékben van benne kiválva 
JdaMrachii mini közelidéi- lör rajta keresztül 3 m. vastagságban, ezen kívül még 
vagy kél helyen (az 50 és 55 m.) észlelte Cseh vékonyabb ágazatban. A Gneiszből 
vettem példányt az Iszap-teleméi elhaladva az A utal-foteléi* közelében (7 91 1879).

Az Iszaplelér itt is megtarlja a DNy csapását; dőlése meredek és változva 
hol ÉNy, hol DK. Fedője, feküje Gneisz, helyenkint azonban a feltörő Biotittrachit 
is érinti.

a 40—45 méterben a Porfiros Biotil-()r/ho-

Az ó-antallárnai bányatelep telérei oly nagy csoportot képeznek s oly sűrűn vannak, 
hogy mindnyájának neve a térképre nem féri, azért csak néhány van nevével jelezve, a 
többi számozva, nevezetesen az Ó-Anlal foteléi- után van a sok apróbb ér, azok nyugatról 
keletnek igy következnek:

i\Iátyás-ér, a legnyugatibb.
30. 2-ik Ellenlej les-ér.
31. 1 -ső Ellenlcjtes-ér.
32. Kereszt-ér.
33. Mihály-ér.
35. Közös-ér.
30. Márton-ér.
37. Függélyes-ér.
38. Függélyes-ér.

39. Közép-ér.
40. Ellenlcjtes-ér.
41. Ileise-ér.
42. Nepomuk-ér.
43. Károly-ér.
44. Dreyerin-ér.
45. József-ér.

Keleti-ér, a legkeletibb.

A dülés iránya mindannyinál ki van mutatva a 0 lapú geológiai térképen.

r

O-Antal fő telér. — Az Iszap-lclér az ö dőli folytatásában csekély meg
szakadás és fordulás után mintha átmenne az Ü-Antal főtelérbc, melynek csapása 
ED, dőlése Ny 40—45°. fíneüzba van befoglalva, melyen azonban helyenkint a 
Bwtrttrachit tör keresztül. Tölteléke Quarcit, Kalcit (84-. 1879). A nemes érczek 
oszlop alakúkig, de nagy ingadozással vannak kiválva. A Szarvaskő-hegy éjszaki 
lejtője alatt kiválóan dús volt. Nagyobbszerű fejtések az András fedüvágat közelé
ben voltak, különösen a Kereszttellalálási altárna, Vasúti tárna és a Felső tárna 
(Sprohova tárna) között. A főtelér délfelé szűkül, mígnem egy erecs alakjában a 
Dreyerin, József, Heise társerekbe és a Koncsiár magas hegy ÉNy lejtője alatt a 
Nepomuk-érbe megy át. Ezen kisebb társ-erek csapása és dőlése a foteléivel ellen-

M. T. Ak. III. Oüztályának külön kiadványa. 1R8S. 111. 33

Jé
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lejtes. Vastagságuk 0'5—1-5 m.; anyaguk quarczos kalcitos, mint a főteléré. A fel
sőbb szintek felé keskenyülnek s végre kiékülnek.

Lássuk a petrografiai viszonyokat. Gneiszt gyűjtöttem a föl déren (80* 1879) 
annak fedőjében, valamivel túl az tó villán»; nagyszemű, de erősen van elvál
tozva. Az elváltozás egyenesen a Csillámot illeti; néha felismerhető, noha steatit.es 
küllemű lett, esetenkint még tovább pusztul s helyén limonitos barna foltok kép
ződnek ki. Tovább, de vagy 20 méterrel előbb mint a Gneisz végződik a példány 
(SÍi lS79)'még túlzóbb fokát mutatja az elváltozásnak, itt is a Quarcz és az Or- 
thoklas nagy szemek kivételével. Egyes példányok első tekintetre Arkozának 
néznek ki.

Miután a Gneisz vagy 658 m. hosszaságban tartott, felváltja a Diorit és az 
jelentékenyen (1050 m.) húzódik. Az imént említett kis társ-erek egészen Diorilba 
vannak bezárva. Az érintkezési határ a Diorit és a Gneisz közöli nem éles, mállás 
és zúzódás nagy fokú. A repedéseken érez- és kalcit-erek vonulnak, llelyenkint a 
Diorit épebb s ilyen helyről van egy példányom az Ó-Anlal vasúti tárna fedüvága- 
tából (82i 1879) (po drevenuo), melynek színe még feketés s állapota normál; de 
tovább csak néhány méterrel a vasút elágazásától a Diorit valóságos Zöldkő 
(S3i 1879), itt az a Függélyes-ér (Saigere Klnfl) fedüközetét képezi. Gyakoriak 
benne a kalcitos erek, melyek nemes érczct is tartalmaznak.

A Fötelérnél is tapasztaljuk, hogy a kőzetet változtatja: eleinte Gneiszben 
van, később Dioritba megy át, melyben halad a János leiérig s azt elvágja. Folyta
tása nem ismeretes. A Főtelér Szilniczky bányatiszt szerint (1879) nem oly jó a 
Gneiszben mint a Dioritban, ebben érezdúsabb.

Nepomuk-ér. — Az előbb nevezett telér-csoport között legfontosabb a 
Nepomuk János-ér. Csapása DNy, dőlése DK 30—35° a felsőbb szintekben, de 
lejebb a fok például az altárna szintje alatt nagyobb lesz, s eléri az 50°- Fedője, 
feküje Diorit. Vagy 30 évvel ezelőtt Argentit és Stefanil bőven fordulván elő, a 
mi vele t jól jövedelmezett, különösen oly helyeken, hol a telér vastagabb volt.

Keleti-ér. — A Nepomuk-ér DNy folytatását a Keleti-ér képezi, neve mu-
a geológiai térképen is kivehető. Vastatja, hogy a csoport legkeletibb tagja

tagsága 0-5—2 m. Kitöltő anyaga quarcitos, kalcitos. Az altárna alatt, föképen 
altárna és a vasúti színt között volt a legjövedelmezőbb; a nemes éicz egyes osz
lopokban fordult elő; föl felé szegényebb. A Keleti-ér csapása DNy, és DNy-i foly-

s ez
az

tatásában az Arkozát (Aplitot) éri el.
A tárna szájától 682 méterben az Ó-Antaltárnai mezőben az ú. n. Tizenkettes 

vágat van hajtva K irányban 140 méterre, a kőzet folyvást Diorit, melyben egy
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sokára Arkoza (Aplit)leiéi* van kiképzőelve, (le a telep bezáró Diorit után 
jön. Egy helyen rétegesnek mutatkozott (85i 187b), de ez csak kis lieljie látszott 
szorítkozni. Tovább haladva törmelékes(861 1879), mintha Aplit és Gneisz volná
nak összezúzva és keveredve. Az Aplitban lurmalin kezd fellépni. Az Aplilot a

nem

bányász itt nem szereli, a telér benne elszegényedik. A Janostarnai mezőben ott a 
hol a Keleti-ír a fővágatot találja (az u. 11. Erzsébelvagat kezdetétől 370 meteiben) 
igen ép Aplilot gyűjtöttem (871 1879), melyben Lurmalin nem látható. A két 
elegyrész: a Földpál és Quarcz egészen épek. fölváltotta az Aplilot a tárná Éfsy 

oldalán a Diói it (S8.» 1879) 2—3 m. vastagságban. Az Aplittal a határ jól lát
ható, az hol szabálytalan, hol egyenes vonalú s különösen a főién éles. Arról hogy 
egymásba átmennek, miként régibb írók említik, szó sem lehet. Olykor azonban 
mint zárvány is látható az Aplit szögletes darabokban a Dioritba foglalva.

Más ponton leütve a Diorit (89-> 1879) épebb. Innét letart az uj-vitláig, mely
nek déli szárnyvonala abban van hajtva. Vastagsága Szilniczky szerint itt vagy 
40 m. Éjszakról a határ körülbelül a Szarvaskő, délről a Koncsiár. Ezen Dioritot 
újból Ap'it (90, 1879) váltja fel, melyen szabálytalan vonalú és változó vastag
ságú Turmalin-ér vonul keresztül. Tart 4—5 méterig, azután ismét Diorit követ
kezik határozott vállappal: azt az uj-villa járgánya körül törmelék váltja fel, mely
ben az Ariit és Gneisz felismerhető. A kőzet szerkezetében olykor a rétegesség s
palásság kis helyre szorítkozva kivehető.

Függélyes-ér. A geológiai térképen könnyen kapunk tájékozást az iránt, 
hogy az Ó-Antal foteléi* az ö déli folytatásában a Szarcasko ÜK lejtője alatt ketté 
válik körülbelül olt, hol a felületen a Diorit és a Quarczilos Palák érintkeznek. Ez 
vagy 1000 méterben van a Vihnye völgytől délre. Az egyik ág DK-nek, a másik 
DNy-nak tart s átmegy a Jánostárnai mezőn a Függélyes érbe, mi a Fötelérnek 
folytatása, annak mintegy fedü telérét képezvén. Tart a Keleti telérig, mely azt 
elvágja. A Függélyes-ér vastagsága 0*5—2 in. Az Diorit hasadékban képződött 
ki, ennél fogva fedője, feküje ugyanaz a kőzet. Az 1830-as években igen jól jöve
delmezett.

A Foteléi* és a Függélyes-ér között terül el a Haránt-ér, ettől tovább 
D-nck a Közép-ér, mely már szintén a Jánostárnai mezőbe megy át. Mindkét ér 
a Diorit hasadékában van. Vastagságuk 1*5 m.

Szilniczky 1879-ben a hányon bemutatta nekem a Keresztelő János 
magan banya kőzeteit.. A tárna az Ó-Antal tárnából megy ki a Függélyes leiéren, 
de saját nyilasa nincs sem akna, sem tárna alakban. Hosszabb ideig állván az ö 
vezetése alatt, érdekesnek tartottam azon földalatti tájból is kapni kőzetet 
(lol,o 1879), ezek itt Diorit, Gneisz és Arkoza (Aplit) Turmalin erekkel. Főleg

33*
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tanulságos példányok vannak arra, hogy a Gneisz és Aplil a mini érintkeznek, a 
határon törmelékesek. Egyiken az Aplil a Gneisz palásságának fején terül el úgy, 
hogy nagy szög alatt képez táblát, melyben Turmalin van (3—8 mm. érben 
kiválva. Egyik Aplilban a Turmalin-ér 4-—5 centiméterre is kivaslagszik.

A Fö-telértöl Ny-nak 80 méterben a Szarvaskő É lejtője alatt a lHantban a 
Márton-ér van feltárva, de nem 
Szarvaskő ÉNy lejtője alatt ismét van egy lelércsoporl: az első fedő- vagy Közös
ös a II-ik Fedü-ér, melylyel kapcsolatban a Mihály-ér van, valamint ennek 
tedQjőben a Focher-ér. Ezen telérek csapása és dőlése azonos az Ó-Anlal főte- 
lérével. Legjobban jövedelmeztek a vasúti tárna és a sprohovai tárna között 
1867-ben; míg a vasúti tárnától lefelé a fejtés gyengébb volt. A nemes érezlölte- 
mény itt is oszlopos. Nevezetes ezen lelér-csoporlnál, hogy az aranylarlalom ben
nük nagyobb mint a Fötelérben, és az ettől keletre eső teléreknél (Maktiny).

A Közös társ-ereket összekötő Mátyás-ér ÜNy haladásában a Szikorova lejtő 
alatt a jánostárnai bányamezőben ismét egy telér-csoporlra vezet át: az 1-sö és 
2-ik Ellenlejtes-érre és a Kereszt-érre. Ezek is Dioritban vannak és vagy 
20 évvel ez előtt a Jánoslárna fénykorát képezték. Aranylarlalmuk színién maga
sabb mint az azoktól keletre eső ó-antaltáruai teléreké. Csapásuk irányában azon
ban csak vagy 150 méterre voltak fejtésre érdemesek. Ezen tű-serektől K felé 
30 méterre szintén a Szikorova lejtő alatt a Mihály-ér és ettől keletre a 
János-erecs képezte a jánostárnai bányászat tárgyát, de röviden tartottak.

váll soha jövedelmezővé. Ettől Ny-nak a

Erzsébet-telér. — A vaspályaszínt tárnából vagy 1045 méterben szakad 
ki DNy irányban az Erzsébet- vagy Baptista-János szárnyvágat, mi azonban úgy 
tekinthető, mint amannak folytatása. Itt Arkozát ütöttem le (93i 187!)), melyre 
Palás Quarczit (94i 1879) következett, felette zúzódott állapotban. Az Erzsébet- 
szárnyvágattal az Erzsébet-telér van feltárva, melyre nézve petrografiai tekintetben 
szabadjon megjegyezni, hogy az Erzsébet-telér fedőjében levő letérőkre egy beható 
vágatot hajtottak (az Ede gurító alatt) a hodrusi Brenner- és Finsterort telérek felé, 
melyben 1885-ben 143 méterre haladtak volt. A kőzet csupa Arkoza, legnagyobb
részt meddő (208 1 8 8 5). Kihordják s útcsinálásra használják. Az Arkozán Porfiros 
Biotittrachit több ízben tör keresztül, 140 méteren túl a Sienites Biolittrachit 
szerepel, zárványul itt-ott a felkapott Aplil tuskók fordulván elő benne.

Az itt gyűjthető nagy anyagban midőn először néztem (1885), nem nagy változatossá
got találtam. Az Arkoza fehéres, középszemű. Elég gyakran húzódik rajta keresztül véko- 
nyabb-vastagabb turmalin-ér; a turmalin-erek között vetődés is lordul előj melyei leidén 
egy fiatalabb turmalin-ér vág el. Az erek ritkán parallelek, hanem a minő szabálytalan volt 
a repedés, olyan a fekete turmalin-töltelék a fehéres tömegben. Egy példány Arkozában*
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ürlölleiekéi. Később (1888) újból álnézvén,Dolomit fennőll krislálycsoportokban képezi 
nemcsak hogy olyan dolgokul láltam, a minők az elöli nem lüntek lel, hanem azon kőiül 
ménynél fogva, hogy Mautinv bányatiszl kisérvén, halározotl felvilágosítást adhatott az elő
fordulásról, újból gyűjtöttem, s azok között nehány nevezetesebb tárgyat ilt meg is említek. 
Ilyen egy apró szemű Aplit lény veszteti elegyrészekkel, melynek űrjében utólagosan ki\alva 
Pegmalil módon Ortlioklas és ibolyaszínű Quarcz van. A Földpát. fehér de fénylő, hasadás
lapjai hossza nem ritkán a 2 cinéiért meghaladja; ily arányú az ametiszt-piios zsiilényű 
vaskos Quarcz is. Az Aplit ezen két ásványa itt utólagosan bcszüremkezve ol\koi az egész 
űrt egymaga tölti be, máskor az űr kitöltetlen és ekkor ezüstérez is jutott bele, mint a téléi kép
ződés egyik tényezője. Az ApJil repedésfalait esetleg nem Pegmatit, hanem sejtes Quarczit és 
Barnapál, nyereg horpadású Rhomboéderekkel vonják be (91o 1888).

Más példányok a hányon az állal tűnlek ki, hogy látszólag Orthoklas halmazból álla
nak (92-1 188S), melyek igen épek. A szín szürke, a szemek nagyok; az Orthoklas határai 
legtöbbször szögletesek, szóval sokban eltér az Aplit tói, melynél a törmelékes szerkezet a 
kiváló sajátság. Mautinv szerint ez a kőzet az Ede Remény vágatban vastagabb eret képez az 
Aplitban vagy 140 méterben, tehát 100 méterre a vájatvégtől (mi 240 méterben volt 
1888-ban). Vannak ezen Orthoklas aggregálban egyes hasadékok, melyeket telér Quarczit

az

tölt ki, a mit néha Pirargiril és Pirit szépen kisér. Maga az Aplit itt is meddő.
Találtam olyan Aplitot is, mely a Sienites Biotittrachittal érintkezik (944 1888); a Tra- 

chit erősen el van ugyan mállva, de a nagyszemű szövet és a Biotit levelek olykor még osz
loppá összcállva jól kivehetők. Ugyan együtt ezekkel találtam a hányon egészen normál 
Sienites Biotitlrachitol és Porfirosat, ez utóbbit Zöldkő állapotban. Végre megemlitendőnek 
tartom, hogy a régi hírű Tigris érez (Aplit Turmalinnal, ez utóbbi fekete sugaras gömbök 
alakjában), a vasúti tárna felett 40 m. magasságban a tizes guritóban (Zelmer Schutt) a köz- 
belnében mint lelértöltelék fordul elő. Sehol sem oly szép, mint ott, de meddő, tehát nem 
mívelik. Nem rég Pécii robbantatott valami gyűjtemény számára és én is részesültem 
példányokban (95? 1888). Az Ede Reményvágatban szintén gyűjtik, itt távol sem oly szép és 
kevés van.

Egy szép Amethist geodát ajándékozott Mautinv bányatiszt az Ó-Antaltárna telepről 
(931 1S88). Az Amethist kéreg nagy Kalcit benyomatokat mutat, melyek anyaga már el van 
távolodva. Ilyenek nagyobb számmal ismeretesek a Colloredo teléren és a Schöplertárnában, 
de az Ó-Antallarnai telepen nagy ritkaság. Lelőhelye a Vasutitárna és az Antal belne között 
az Erzsébet teléren a íekü-éren a Vaidtzik guritóban van, az Erzsébet tárna keresztpontjától 
vagy 900 méterben. Igen laza kitöltésben volt. Maguk a halavány Amethistkristályok nem 
nagyok, de a kalcit Rhomboeder benyomatok nagy kristályokra emlékeztetnek.

A mint a telei* tele közeledik az Arkoza, javul s zúzóérczet szolgáltat. 
A 123-ik méterben egy ért értek el csinos Markasittal (27, 1885) az itt oly gya- 
kori szőllőded halmazokban.

Az Erzsébettelér vájatvégéböl egy oly szép fénylő Piritct (90, 1888) adott 
Cseh L., a minőhöz hasonlót Selmecröl nem sokat ismerek.

Az Erzsébettelér Marti ny bányatiszt szerint a felsőbb szintekben összekötte
tésben látszik lenni a Keleti-érrel, az alsókban az Ellenlejtes telér-csoporttal s külö
nösen ennek egyik tagjával, az Ellenlejtes érrel. Az Erzsébettelér fedüje a jános- 
tarnai mező közelében Árkom (Aplit), feküje Biotittrachit. Itt még nem jelenté-
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kény, de tovább DNy-nak Hodruska völgy telő hatalmas telérré lesz, vastagsága 
20 m., sőt néhol több. Fedője, feküje Biolitlraehit. Csapása DNy, dőlése K 55°. 
Tölteménye elváltozott Trachit, Quarcz, Kaiéit és Kaolin. A leiérben több lap for
dul elő, melyek magában a telér vastagságában majd csapásukat, majd dőlésüket 
gyakran változtatják és anyagukra nézve is ingadoznak. A nemes érezek oszlopo
sán meggyűlve találtatnak az egyes lapokban a telér vastagságában. Nagyobb 
mes fémtartalom ott, a hol több lap találkozik s ilyenkor az egyes lapokon 
szamlási sík mutatkozik. A nemes érezek Pirargirit, Proustit (arzenes és antimonos 
kén-ezüst) vékony vonalakban vagy fészkekben fordulnak elő.

Az Erzsébettelér a vidék leghatalmasabb telére, a mely közel 2000 méter 
hosszaságban van feltárva (gyanílhatólag összeköttetésben áll a Sehöpferfárnai 
István télénél) s már rég óta ismeretes. Hodrus felől «Unverzagt» telér néven 
nevezték, s a felső Kerling keleti oldalán levő völgyben az ő. n. alsó- és felső 
«Unverzagt» tárnával igyekeztek hozzá férni. Később a völgy mélyebb részében a 
Kunczer-tárnát. hajtották reá; mi a szelvény közép táján mint legmagasabb színt 
tűnik ki (559'35S a tenger felett). Az érczes oszlopok azonban gyéren és bizony
talanul fordultak elő benne, minek következménye volt, hogy az egyes részvénye
sek jogaikról lemondottak s a kezelést az 1850-es években a kincstár vette kezébe. 
Érczes oszlopok azóta is szakadozva ugyan, de mutatkoztak, sőt mondhatni, hogy 

a jövedelmezőséget illetőleg az Erzsébettelér folyvást javul, míg a többi: a Jáuos- 
és Iszap-telér, úgyszintén a Közös- s részben a Fö-lelér és Mátyás-ér inkább 
hanyatlanak.

a ne-
csu-

1887 elején Maktiny szerint az Erzsébettelér altárnai vájalvégbcn gyönyörű érezfészek fordult 
elő; a vájatvég képe a következő volt: a fedü mellett Kaiéit, behintve érczezel KI in. vastagságban; 
alatta agyagos réteg, de meddő, vastagsága 0 3 in. ; ez alatt quarezos réteg érczlartalommal; feküje 
gyanánt ismét egy agyagos meddő réteg jött Of) m. vastagságban ; ennek ledolgozása után újból vékony 
érczes szalag, alatta vékony agyagos meddő réteg s ez alatt 7—8 cm. vastag érczes vonal.

Ezen érez előfordulásoknál jellemző, hogy a nemesség inkább lefelé az Ó-Antaltárna talpa alá 
húzódik, a telér maga is lefelé lazább üreges Mészpátból áll, a felsőbb színiekben szilárdabb és quarezo- 
sabb. Ebből azon remény keletkezik, hogy ha a Hodrus felől Vilinye felé irányított 11. József altárnával 
ezen közök alá jönnek, a hodrusi bányászat annál is inkább uj lendületet kap, minthogy Hodruson az 
Erzsébettelér a mélyben egyálUdán nincs feltárva.

III. KERESZTFELTALÁLÁSI ALTÁRNA.

A Keresztfeltalálási altárna (néha csak tárnának nevezve) (Kreuzerfindungs- 
erbstollen) * nem csak azért érdekes, mert az tárja fel eddig a legmélyebb színi
ben a geológiai viszonyokat az ó-antaltárnái bányatelepen és vagy 2545 m. hosz-

* A geológiai térképen Kreuzerfindungá altárna névvel van jelölve.
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ágban: liánom mivel több bolyon más irányban halad mini a felsőbb \as- 
pályas/mt. os így szaporítja a/, adatokat a hegység geológiai ismeretéhez.

A Koros/.ttoltalálasi átlátnának három nyílása van a külre, egy szintes és két 
függélyes. Szintes az altárna szája, moly a geológiai térképen ki van mutatva a\ih- 
nye völgy bal oldalán IVszeriutöl kissé délre. Innét bemenni csak vagy 200méterig 
lehet.azon thl ninesjárható állapotban. A térképen látható az iránya az Antaltelérig. 
Hossza illáig tldOm. A mélység jelentéktelen lévén, feltehetni, hogy az altárna 
ezen részén a kőzetek ugyanazok, mint a Yilmye-völgy hal oldalán. A szelvényen 
azon pont. a hol a telérek csapásával érintkezik, ezen felírással: «Az altárna szája 
felé' van kimutatva. Idáig csak levezetési csatorna; ellenben a találkozási ponttól 
kezdve jut a Kereszt feltalálási altárna a szelvénybe mint alapvonal, mely a telérek 
csapásában hajtva mivelési vájatot képez.

Az Antaltelértöl éjszak felé menve az Iszap-érhez jövünk s innét a Benedek 
(Benedictn fekü vágat van belőle hajtva, úgy mint a geológiai térképen ki van 
mutatva DK irányban az Alsó (Zadna) Kizova völgy felé a kizovai légaknáig. 
Hossza idáig 1175 m. Ez az egyik függélyí s nyílás, másik a Szent-Háromság akna, 
mely közel van a Benedek vágathoz is, attól kissé éjszaknak tartva, az összekötte
tés csakugyan megvan. A szelvényen jelezve van a «Benedek vágat* név által 
hogy hóimét indul ki. de az csaknem derékszögben állván, ott csupán mint pont 
látható.

szas

Benedek vágat. — A Benedek (Kizovai vagy Hofer) vágat * kőzetei megindulva az 
Iszap-értől a következők:

Kezdetben Gneisz az Iszap-értől 10 méterig, holott a felületen Pala van. A Gneiszon 
itt keresztül tör azon Poifiros Biotiilrachit vagy 7 méter vastagságban, mely a térképen is 
mint hatalmas kőzettelér (dyke) van kitüntetve. Túl rajta Gneisz újból, hol épen, hol mál- 
lottan és némileg teléresen.

20 métertől 140 méterig tart a Gneisz.
141 —102 Triaspala, mit ismét egy sűrű Porjiros Biotitlroclrit (119a 1888 Cseh) mint 

kőzettelér vált fel. A felületen tett gyűjtésem alapján ide két helyen Biotit-Andc- 
sintrachitot festettem a geológiai térképen. A kőzet sűrű, apró szemű, de mint 
Zöldkő, ép.

D’4 métertől Palák következnek hosszan tartva úgy mint a felületen is látható. Egész a S27 
méterig egyéb mint Porfiros BiotiUrachit a Palákat nem zavarja, de ez ismételve tör 
keresztül; annak ezen 063 m. hosszaságában kilencz feltörése ismeretes. A legtöbb csak 
vagy egy méteres és ezek anyaga rendesen mállóit, de van aztán 10, 14, 25, 30 m. vas
tagságú Iraeliit-telér is jobban megtartott anyaggal. Ezen sok. áttörés a Palákon nagy 
fokú zúzódásl idézett elő, azért olykor törmelékes szerkezetben jelennek meg; találni

Mert a hofertárnai letérőket is el akarták érni, de addig nem mentek, a munkát az Alsó-Kizovai 
völgyijén tényleg beszüntették. Tájékozást adhat a Hofer tárna helyrajza a Vihnye völgyijén SS. S9. lapon.
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a Palákat a Biotittrachitban zárvány gyanánt is. A Palák nem csupán Triaspalák, 
hanem Quarczitpala is mutatkozik; a kölcsönös települési viszony a Palákat illetőleg 
azonban itt nem világos.

82S méterben a Porfiros Biotittrachit lé]) fel s tart 840 méterig. Itt a közetzárványok között 
benne hol Diorit, hol Gneisz fordul elő.

840—S55 in. Palák, közöttük konglomcrátosak is.
858—878 m. Diorit 20 m. vastagsággal.
879—885 m. Gneisz kétféle: van vékony réteges, olyan mint a Józseftárnai völgyben, mi 

Csillámpalára emlékeztet, a mennyiben a feketés Csillámok vékony szálakat képezve 
vannak kiválva; van azután világos színű az által, hogy a Csillám meghalványul 
sőt kipusztul és ekkor fokozatosan olyan kinézést kap, melyben Aplilnak vagy legalább 
is aplitos kőzetnek mondják.

886—92S m. Triaspala utolszor lép fel.
928—948 m. Gneisz összeroncsolva, néha telércs.
943—1195 méterig tehát a vájat végig (lSS2-ben) folyvást Diorit, melybe egyszer (1140—1155 

méterben) Porfiros Biotittrachit nyomul be, másszor közcfzárványul hol Gneisz, hol 
Aplit fordul elő.

A Benedektárna 20 méterrel tovább van vezetve keletnek, mint a kizovai légakna.
A kőzelpéldányok a Felső Vihnye völgy leírásánál vannak megemlítve (92. 93. lap), 

mint nagy választékban kapható anyag egy hányon az Alsó Kizova völgy torkolatánál, mely 
a Kizova aknából került ki. Az egész hányon csak kétféle kőzet van : Diorit és Porfiros Piotit- 
irachit. A Diorilból sokkal több; anyaga ép, nagyszemű, szívós; egészben véve jelleges Diorit. 
Piriiben bővelkedik.

A Keresztfeltalálási altárnán a szelvényben kitünteteti Jánostelér 
É vágatát a János átalkától E felé folyton Palái,bán hajtották, míg G7 méterben a 
Dolomitot érték el, melyben a vágat 131 méterig ment. A Dolomit nem pezseg 
savval, kivéve a Kaiéit, ereket, melyek azt kereszttil-kasul járják át. A Palák között 
találkozik Gneisz, de nagyon roncsolt állapotban; ez itt a legrégibb, a legalantabb 
fekvésű kőzet.

A Keresztfeltalálási tárnából kihordott kőzetek közölt a hányon jó alkalom van tanul
ságos példányokat gyűjthelni (117a 1S79), melyeknél a Gneisz érintkezése a Bioti11íachittál 
kivehető. A trachit-magma irruptioja a Gneisz palássági síkja között ment végbe; de olykor 
magával ragadott darabokat a Gneiszből s azok most mint kőzetzárvány szerepelnek a Biotit- 
trachitban.

Az alsó, inkább quarezos Palák fölött vannak aztán rendesebb településsel 
Triaspalák: szürkés Agyagpala, Mészpala, mi igen élénken pezseg. Ezen Pala
szakaszon nyugszik aztán az Osztruzsla hegy Dolomitja. Van végre a közélteiért 
képező Porjiros Biotittrachit Zöldkő is, melyben a Biot.il Oszlopokban kiválva fel
ismerhető. A János-telérnek egy helyen ilyen Zöldkő képezi az egyik határát, a 
másikat az alsó Triashoz tartozó Mészpala. A telértöllelék quarezos.

Délre a János-telér a Quarczitpalálcban halad az Iszap-telérig vagy a Lukács- 
vágatig, kivéve a 15—35 méterben a János-gurítótól számítva, hol a 15 méterben
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a Porfiim Biotittrachit Zöldkő lép fel a talpon, de később a 35 méternél már a 
föléig hatol fel. Ezen Zöldkő dyke igen mállóit, több példány van, a mely nem 
pezseg, de van olyan is, mely savval leöntve pezsgést mutat.

A János- és Iszap-lelér találkozásától a Lukács-vágat felé a Gneüz 5 m., 
azután Porfiros Biotittrachit Zöldkő (dyke) jön s tart 43 méterig (kivéve eg> 
kély megszakadást, hol Gneisz maradt 33—38 méterben); a 43 méter után Gneisz 
végig, a hol az Iszap-lelér az Antal Fötelérrel találkozik, ezen ponttól is folyvást 
Gneisz az Antal Főteléren 788 méterig, hol Diorit váltja fel. Azonban ezt megelő
zőleg is jelöl ki Cseh már két helyen kis Diorit áttörést a Gneiszon, melyek a szel
vényben láthatók. Egyiknek kőzete (08 Cseh) igen mállott, de savval úgy találtam, 
hogy nem pezseg. Éppen ilyen mállott a hozzá közel álló szám (70 Cseh). Ez még 

Limonittől is van erősen átjárva.
Az Antal Főteléren a Diorit jobb karban van. 1:200 méterben a Porfiros 

Biotittrachit tör rajta keresztül, de nagyon mállott állapotban (76 Cseh), savval 
erősen pezseg, közelében lévén az Antaltelérnek, a melynek tölteléke maga is kai
éit os. A szelvényben ki van tüntetve az András vágat, mi nem messzire van dél
nek hajtva folyvást Dioritban. Az innét kapott példányt (110 Cseh, 18S8) azért 
említem meg, mert a legnagyobb szemű Dioritok közé tartozik s mellette ép.

Az Antal Fötelér 1285 méterben találkozik a Függélyes telérrel. A kőzet 
folyvást Diorit hol épebb, hol málloltabb s néha a szó legvalódibb értelmében 
Üiorit-Züldkö, mely itt erősen pezseg. A vágatot a Függélyes telér mentén az 
«Erzsébet szárnyvágat»-nak nevezik. Kezdettől számítva a 11 —18 m. között 
Por pro <, Biotittrachit (dyke) tör fel 7 m. vastagságban. A kőzet ugyan mállott, de 
a Biotit jól látható egyes nagy pikkelyekben, úgy szintén a Földpát is néha még 
alkalmas a meghatározásra a lángkisérletben. Ezen Trachit feltörés után a Diorit 
mállott ugyan nagy fokban, de szerkezete elég jól kivehető. Mállásának nagy foka 
daczára savval nem pezseg (107, 108 Cseh). A Baptista aknától lOméterre ismét
lődik az áttörés, itt. már 55 m. hosszaságban. A Biotittrachit mállott, de ezen 
vezérásvány jól felismerhető (201, 202 Cseh). Ezután Diorit a 330 méterig, de 
kél kis Biotittrachit feltörés által háborgatva a 250 és a 305 méternél majd a 
tárna ÉK, majd a DNy oldalán; 330 méternél találkozik az Arkozával. Diorit 
aztán többé nincs. Helyébe a Biotit Orthoklastrachit lép 690 méterben, mégpedig 
mint közettelér (dyke), mi a szelvényben fel a felületig tartva, követhető.

A 2-ik Keleti ért. az Ujvitlától Arkozában (Aplitban) hajtották, melyet 
Porfiros Biotittrachit szakít meg itt is mint közettelér, hanem csak vagy 85 mé
terre. Ezen Zöldkő csaknem kaolinos, mind a mellett nem pezseg. Utána Quar- 
cit, vagy legalább olyan Arkoza jön, melyben a Quarcz annyira túlnyomó, hogy 
inkább Quarcitnak mondhatni. Ezt elhagyva a 690 métertől az akkori (1886)

N. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1888. 111.

r cse-
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vájatvégig (10G1 méterig) a kőzet szakadatlanul a Sienites Biotit Ortholdastraehit 
(Síi 1878) gyakran a megtartás kifogástalan állapotában és ebben van az Erzsébet
idéi- a 690 métertől kezdve kifejlődve.

Mind ezen bejárási vázlat nagyobb vonásokban a szelvényből kivehető. Az 
Erzsébetteléren a hajtás megszűnvén, ugyanazt egy felsőbb szintben, mely a 
Sprohova tárnáéval csaknem azonos, újból megtaláljuk az Erzsébet tárnában; 
aztán ettől is fölebb a Kuntzertárnában.

A Kuntzertárna nyílása a Hodrusvölgyben van; ennél fogva a Vilmye völgy
ből a föld alatt a Hodrusvölgybe juthatunk a megfelelő átalkák felhasználásával, 
melyek helye a szelvényen ki van mutatva. A geológiai térképen megvan a 
Kuntzer-tárna Hodrus falu völgyének azon ÉNy mellék völgyében, melyben valami
vel lejebb a Mihályakna is van. A Kuntzertárnának alaprajzából kivehető, hogy 
azzal az «Unverzagt» telért érték el, mi nem egyéb, mint maga az Erzsébet telér 
az ö DNy folytatásában. Annak még azon időben adták az «Unvcrzagt» nevet, 
melyben az összefüggés a Vihnyei és Hodrusi telérek között nem volt ennyire 
kiderítve. Az Erzsébetidéi- egész a Kuntzertárnáig szakadatlanul a Sienites Biotit- 
Orthoklastrachitban van. Az Unverzagt-Erzsébettelér a hodrusi telérek között a 
legnagyobb hosszaságban van feltárva és mivelésén egy helyen a Ferencz császár 
altárna szintjéig hatoltak le.

A geológiai viszonyok folytatására azonban a Mihály akna szolgáltat jő 
alkalmat, a mennyiben az függélyesen arról nyújt tanúságot, hogy állandóan 
Sienites Biotit-OrtholdastracJiit a kőzet; szintesen a Ferencz császár altárnán a 
Finsterorti telérek megérintésével össze van kötve Hodrus fővölgyben a Lili ak
nával (375-52l m. magasságban a tenger felett); jelenleg pedig a Lili aknától 
a II. József a ltárna szintjén is hajtanak egy vágatot egyenes vonalban (22L718 rn. 
magasságban a tenger felett) ICNy irányban, a mi szintén érdekes geológiai feltá
rásra szolgáltat alkalmat.

A Lill-Mihályaknai vágat kőzetei. — Hodrus fövölgyben a 11. József 
altárna szintjén a Lili aknától kiindulva hajtják azon vágatot Mihály akna felé, 
mely a Hodrus-Vihnye-vülgyi szelvényen ki van tüntetve s a melynek kőzetsoro
zatát részletesen bírom Cseh L. szívességéből, ki a bányafelvétel alkalmával szá
momra is gyűjtött példányokat a távolság feljegyzésével.

A kőzet az akkori vájatvégig Sienites Biotit Ortholdastrachit nagyobbrészt elég 
ép állapotban, de helyenkint Zöldkővé változik át, majd még tovább változva fehér 
kaolinos anyaggá lesz, mely néha teléresen fejlődik ki. Ilyenkor telérquarcit. is 
tölt ki benne repedéseket. Idegen anyag gyanánt a Sienites Biotit Orthoklastrachit- 
ban Porfiros Biotittrachit képez megszakadást, mint irruptio; végre kisebb mér-

.
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lékben zárványkénl fordul elő benne hol Gneisz, hol Aplit. hol egy sajátságos 

Pegmatit.
v A közel sorozat nevezetesebb pontjai a Lili aknától kezdve 1104 méterig a következők.

62—70 m. között Zöldkő és kaolinos módosulat van tetemesen kifejlődve.
78—86 m. között ismétlődik.

J 03—122 m. között ugyanilyen kaolinos elváltozás.
279 és 295 méterben a Zöldkőről azt mondhatni hogy ép.
377_525 m. között a Sienites Biotittrachit hosszan tartva van teléreskiképződésben, helyen* 

kint telérquarcit-ér vonul rajta keresztül érez tartalommal.
526 méterben érdekes zárvány gyanánt Pegmatit fordul elő, melynek főleg a Quarcza erősen 

fénylik, de fénylik olykor a Földpát is. Ezen Pegmatit a tárnának csupán egyik olda
lán, a keletin 1*5 m. hosszaságban látszik, az ellenkezőn a kőzet úgy mint eddig 
általában a Sienites Biotit-Ürthoklastrachit. Már azelőtt kaptam onnét példányt, de 
nem voltam megelégedve a megtartási állapottal, ennél fogva robbantás által készí
tettek új feltárást jelenlétemben s ekkor kiváló épségűhöz jutottam (6820 1888). Két 
lyukkal történt a robbantás, egyik a főte felé, másik a talp felé; az anyag különbö
zött, az alsó lyuk körül vált ki vagy egy csillére való szilárd Pegmatit, melyből a pél
dányokat künn választottam. A felső lyuk Sienites Biotittrachitot adott, mállóit álla
potban (69ö 1888), ezek között több példányon e kétféle kőzet összenőve van. Az érint
kezés határa éles, a Trachit mállott, a Pegmatit ép. Általában is mállott a Trachit s 
tele van repedéssel, mit hol Quarcz, hol Kalcit tölt ki. A Pegmatit-tömeg egy nagy 
szögletes zárványt képez a Sienites Biotittrachitban, melynek Földpátja nagy ellentét
ben áll a Pegmatit ép Földpátjával. Oly szívós Pegmatit darabok is voltak, hogy az 
akkor rendelkezésemre állott kalapácsokkal szét. sem üthettük. A Földpát Ortlio- 
klas, s képezi az uralkodó elegyrészt, melyben a Quarcz hol vékonyan, hol vastagab
ban, néha pedig eresen kiválva foglal helyet.

i
í

I

A Pegmatit Földpátja az Adulár sorozatnak felel meg a lángkisérletben; olvadéka kül- 
hólyagos úgy mint a Gránit Káliumföldpátjáé szokott lenni. A vékony csiszolaton a oP vég
lapon az extinctio 0°, nagy ritkán 5°. Mikroklin nincs benne, sem iker vagy ikerrovátkos 
Földpát. A Pegmatit e helyen a feltörő Sienites Biotit-Orthoklastráchittól egy régibb kőzet- 
l)ől magával ragadott darab, minden genetikai összefüggés nélkül a bezáró Biotittrachittal. 
Hogy mi azon kőzet, a melyhez tartozik, már az elegyrészek által jelezve van, annak elmé
letileg is az Aplitnak kellene lenni, de tényleg is meggyőződünk az által, hogy á Vaspálya
szinten az Ede Remény vágat kihordott Aplitjai között leírtam olyan példányokat is (916 
1888), melyeknél kétségtelen, hogy a Pegmatit utólagos képződmény az Aplit üregeiben. 
Ilyen utólagos bejutása az Aplit két elegyrészének, Selmec kőzetei leírásánál egyebütt is meg 
volt már említve s vannak nagy, közép, apró, sőt igen parányi szemű Pegmatitok, ezen utób
biak valósággal Mikropegmatitok, melyek csak a mikroskop alatt tűnnek ki.

527—553 m. között aztán ismét Sienites Biotittrachit.
593 méterben Porfiros Biotittrachit irruptio.
606 méterben a Sienites Biotittrachit, mint elég ép Zöldkő.
678—701 m. között a Sienites Biotittrachit kiképződése teléres quarcitos.
770 méterben Porfiros Biotittrachit irruptio.
776 méterben az Aplit mint zárvány fordul elő a Sienites Biotit Orthoklastrachitban. Az 

Aplit szögletes, az érintkezési határ éles.

\
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Innen túl a Mihály akna felé a vájatvégig (110-1- ni.) a Sienites Biotit Ürthoklustrachil 
legtöbbször ép, néha quarcitos vagy tcléresen kiképződön. A Mihály aknáig ÍS'.H) elején 
még vagy 8(5 in. hiányzott.

A Ferenc/, császár altárnai vágat hasonló viszonyokat tüntet ki pelrografiai tekintet
ben; de a kőzetzárványok között egy érdekes Gneiszt (327 1888) nem hagvhatok említés 
nélkül, melyet Cseh L. talált a Lill-aknától a Mihály-akna felé 410 méterben a Sienites 
Biotit-Orthoklastrachitban. Ezen Gneiszban nem mindig tűnvén fel hamarjáhan’a Csillám 
keztet az Aplitra, de eltér, a mennyiben a típusos Aplit szövete szemcsés, ezé pedig palás, a 
Quarcz és Földpát sorosan lévén elhelyeződve. Jobban megnézve azonban kivenni, hogy meg
van a kipusztult Csillám helye, hébe-hóba látni is még romját fehér stoatites küllemmel. 
Az elpusztult Csillám helyébe érez, legtöbbször Pirit jutott be. Vau azonban jól (elismerhető 
Gneiszra is példa.

, em-

A Vihnye és Hodrus völgyeket vagy 5400 méternyi vonalban összekötő szel
vény geológiai tekintetben a következőre tanít.

a) A Diorit a Gneisz és az Aplit között tölt ki, ezen két régibb kőzetet egymás
tól elválasztván; az itt felnyomuló tetemes Diorit tömeg maga elölt tolla azon 
Quarcittümeget, mely a Szarvaskő hegy tetejét alkotja. A szelvény éjszaki részén 
a Diorit magából a Gneiszből is feltör ismételve.

b) Gneisz és az Aplit összetartoznak, minek itt sem vagyunk bizonyíték 
hiányában, a mennyiben a Vaspályaszínten kihordott anyagban találtam olyan 
Kohglomerátokat a Függélyes-ér tájáról, melyek törmelékei Gneisz és Aplit bői álla
nak; mi azt jelenti, hogy azon a tájon ezen két kőzet egymással közvetlenül érint
kezett. Egyéb kőzet, mint Gneisz és Aplit azon Konglomerátban nem fordul elő.

c) Sienites Biotit örthoklastrachit a Vihnye-Hodrus völgyi szelvénynek több 
mint fele hosszát tölti ki Hodrus völgy felöl, éjszaki határa az Aplit, mely alól 
feltör, melyből zárványt találni benne, tehát fiatalabb mint az Aplit.

cl) A Porfiros Biotit-Orthoklastrachit feltör a Sienites Biotil-Orthokias- 
trachiton, az Apliton, a Dioriton, a Triaspalákon, a Quarczitpalán, tehát mindezek
nél fiatalabb; általában a legfiatalabb eruptív kőzet a szelvényen, s annak délj 
végén nagyobb tömegben borul a Sienites Biotit-Grthoklastrachitra.

e) Dolomit s Mészkő a szelvény éjszaki végén az alsó Trias rétegeit borítja, 
tehát fiatalabb mint az alsó Trias (Werfeni palák).

f) Piroxentrachit nem mutatkozik; a telérek régibb kőzetek hasadékában 
képződtek ki a nélkül, hogy a Piroxentrachitba valahol behatolnának, tehát a 
szelvényen látható telérek a régibb korú trachittelérekhez tartoznak.

fi





-

:

V:

..

.

.



MÁSODIK RÉSZ.

rr r
A KŐZETEK RENDSZERES LEIRASA.



c

4

i

J



II. RÉSZ.

SELMEC KŐZETEINEK GEOLÓGIAI RENDSZERES
LEÍRÁSA.

BEVEZETÉS.

Külömbség a petrografiai és a geológiai osztályozás — vala
mint a kőzet petrografiai és geológiai fogalma között.

A kőzetek leírását és osztályozását három elv uralja: első a közel anyaga s 
képződési neme, második a szövet makroskoposan mikroskoposan, harmadik az 
összetett kristályos kőzeteknél az ásványok társasága, kiképződésük sorrendje, 
valamint ezen ásványok alaki s elváltozási viszonyai. Ezen tulajdonságok a kőzet 
kis darabján megállapíthatók s ennélfogva a Föld minden tájáról összehordott 
kőzetekre kiterjeszthetők, úgy hogy a petrograí végre indíttatva érzi magát az 
ekként megállapított kőzet-egységeket összefoglalni olyan rendszerbe, melybe min
den ismert kőzet beilleszthető, az újabbak számára pedig hely található.

Ilyen teljes kőzet rendszer az, mely a mostani geológiai tankönyvekben leírva 
s azok szerint a kőzetgyűjtemény a múzeumokban felállítva van.

Ez a kőzetek petrografiai osztályozása.

Minden vidéken, melyen geológiai kutatást szándékozunk tenni, első hogy az 
eltérőknek látszó kőzetekből gyűjtünk, azokat a petrografiai meghatározás után 
megnevezzük s így tudomást nyerünk arról, hogy ott e tekintetben mi van. így 
volt ez Selmec vidékén is, hol a petrografiai módszer keletkezése óta is többen 
tettek gyűjtési kirándulást, mások pedig a múzeumokban levő példányokat tanul
mányozták, mi által Selmec kőzeteinek petrografiai ismertetéséhez járultak, sőt 
esetenkint. nagy becsű adalékot szolgáltattak.

Ha azonban a petrografiai meghatározás után a kőzet-tanulmányozást a tér-
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lueszeiben folytatjuk, arról győződünk meg, hogy még bővebb ismeretek kimerít - 
hetlen forrásához juthatunk, hogy mentői inkább bemélyedünk a részletekbe, annál 
világosabb lesz előttünk, hogy a petrografiailag meghatározott közelről nem csak 
azt tudjuk, hogy mi, hanem azt is, hogy miként van ott, mi módon és micsoda 
relatív időben foglalta el helyét. A kőzet mint a hegység anyagának egysége 
egész voltában még tömegének nagysága, alakja és viszonyos kora szerint is dom
borodik ki s olyan sajátságok ismeretkörébe vezettetünk, mely a petrograíiai mód
szerek határán kívül esik. Meggyőződünk, hogy a petrograíiai meghatározás a 
geolog kutatására nézve csak bevezetés, alapvető, nélkülözhetetlen eszköz, de 
végczél, mert távol sem elegendő arra, hogy a kőzetnek mint a Föld szerves részé
nek minőségéről kikerekített és a tényleges viszonyokból okszerűen folyó képet 
nyújtson.

a maga

nem

A geolog nem tekinti a kőzetet oly konkrét anyagnak mint a pelrograf, az fog
lalkozik a kőzet történetével is, mit csak úgy tehet, ha azt mint orogratiai tömeg
egységet fogja fel, mely a Föld alakulása fázisaiban tér és idő szerint bizonyos 
hatás előidézése mellett kapta meg alapjában azon sajátságokat, melyeket rajta 
kifejlődve találunk. A geolog ezen nyomozása viszhatással lehet a petrografra; így 
például a 'Fradiitokra nézve bizonyos vidéken megállapítható, hogy azok nem mind 
egykorúnk,-hanem van közöttük, mely az eruptiói ciklust megkezdette, más foly
tatta, más bevégezte. A típusok a kor szerint megállapítva külön ásványassociátiót 
is tüntetnek ki, melynek egy-két lényeges tagja kronológiai jelentőségével áll 
élőnkbe, miből aztán annak osztályozó képessége kerekedik ki. Ez egy új és fontos 
tulajdonság, olyan, melyet a petrograíiai tanulmányozás az ö saját körében felde
ríteni nem képes.

A kor biztos megállapítása a Trachit felfogására lényeges befolyással van. 
A legfiatalabb Trachit minden öregebbre, melylyel az eruptio alkalmával érint
kezni talált, sokféleképen módosítólag hatott, mi által a normál és módosult álla
pot fogalma szülemlik meg azon tényállással, hogy a fiatalabb Trachit az aktív,, 
az öregebb a passiv szereplő. Az ilyen módosulatok lokál vagy regionál természetét 
szintén csak a tömegen a természetben és nem egyes darabokon magyarázhat
juk ki.

Már most ha valamely vidék kőzeteinél a petrograíiai meghatározás adatait a 
geológiai tanulmányozás eredményével kibővíthetjük, önként következik, hogy más 
osztályozást és nomenklatúrát is állíthatunk fél, olyat, mely e két rendbeli ered
mény egyesítéséből keletkezik, mi a petrograíiai osztályozástól annyiból el is térhet, 
hogy bizonyos petrograíiai egységek között oly családi összefüggést derít fel, mely
nél fogva azok egy magasabb egységbe vétetnek fel, minek kifejezésére az össze
tartozást kifejező családi névvel ellátni válik szükségessé.
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Ezen elvek alapján keletkezik a kőzetek geológiai osz
tályozása.

Az osztályozás ezen két neme két külön elvet képvisel: a petrografiai 
osztályozás egyesít olyan kőzeteket, melyek hasonló körülmények között jöttek 
létre. Minden Bazaltról állíthatjuk, hogy hasonló körülmények között képződött, 
mert a létesítő tényezők hatásának eredménye ugyanaz. Ebből kifolyólag a Bazalt 
név elegendő, a Melaíir megkülömböztetés fölösleges; legfölebb annyit mondhat a 
petrograf, liogy a geolog a kenozoinál régibb Bazaltot Melafirnak nevezi. A Por- 
lirról stb. hasonlót mondhatni: itt is elég ezen név, míg a geolog lényegesnek talál
hatja, hogy a korkülömbséget alapul véve a kenozoi Porfirokra nézve a Trachit 
családi nevet fen tartsa.

\f

Fououé és Michel Lévy tisztán petrografiai szempontból nevezik és osztályozzák az ösz- 
szetett kristályos kőzeteket, és ezt a szempontot újabban is* védelembe veszik Rosenbusch 
beosztása ellen, melybe Lossen azon kimondásának engedve, hogy a kőzet geológiai foga
lom, minél fogva azt azon helyzet szerint kell tekintetbe venni, melyet a Föld szilárd kér
gének felépítésében elfoglal, a kőzetalakulás három fő mozzanata is be van szőve, sőt alapul 
véve váljon a mélyben képződött-e vagy a csatornákban fölfelé, vagy végre mint kiömlés a 
Föld felületén. Rosenbusch a petrografiai osztályozásnál tehát geológiai hipothezist vesz ala
pul, míg Fouqué és Michel Lévy az osztályozást és nomenklatúrát minden hipothe^istől 
menten csupán pozitív adatokra fektetik, olyanokra, minőket a petrografiai módszerek köz
vetlenül nyújtanak. A modern petrografiában már meg vannak állapítva a kőzetalkotó ásvá
nyok associátiójábana fő szövetek, másrészt magukat az ásványokat is képesek vagyunk pon
tosan meghatározni.

A franczia iskola nevezett vezérei kikelnek azon felfogás ellen is, hogy míg ők az 
ásvány-associátio tagjait a kiválás és képződési időszak sorrendje szerint írják le, fölényt 
nem tulajdonítván az uralkodó elegyrészeknek; addig Rosenbusch, valamint én is, a diagnó
zisnál az első generátio nagy kristályaira mint az uralkodó anyag képviselőire annál fogva 
is fektetjük a fősúlyt, mert a későbbi elváltozások sora is gyakran ezeken tükröződik vissza 
leghívebben.

A kiválási sorrend genetikai tekintetben kiváló fontosságú, de osztályozásra nem való.

A geológiai osztályozás kiindulása a kor lévén, annak alapján össze
hozunk olyan kőzeteket, melyek ugyanazon időszakban keletkeztek, elválasztván 
olyanoktól, melyek noha petrografiai fogalom szerint hasonló fajok, de más kor
szakból valók, más eruptiói ciklushoz tartoznak; megállapítjuk a bizonyos geológiai 
korszakban felismert vulkáni kőzetek összeségénél a sorrendet, melyben keletkez
tek s ezzel kapcsolatosan kimutatjuk a íiatalabbnak aktív, a régibbnek passiv visel
kedését az alkotásban, valamint a módosító hatás minőségi és terjedtségé voltát. 
A geológiai osztályozás egysége a hegytömeg, a kőzet az ö természeti összefüggésé-

Structure et Classification des Hoclies Eruptive?, pár Michel Lévy. Paris, 1SS9. 

T* Ak- HL Osztályának külön kiadványa. 1888. III. 35
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ben, egybefoglalva a szilárd, ép, a módosult és a törmelékes tagokat, úgy a mint 
ezek összesége alakilag és helyzetileg individualizálódva kor szerint foglal helyet, a 
földkéreg alakulásában; ilyen egységnek a kiderítése nem oly egyszerű, mert 
nem minden vidék alkalmas arra, hogy valami közetcsalád geológiai viszonyainak 
mélyébe kellőleg pillanthassunk, néhol lehel, hogy van tömeg és abban változatos
ság, de jó feltárás nincs elégségesen, másutt a kőzet tömege csekély vagy anomál, 
a minőt a Föld alkotásában nagyban szerepelni nem ismerünk.

A petrografiai osztályozás beéri a saját módszereinek alkalmazásával, a geolo- ^ 
giai a történelmihez is nyúl, vizsgálja az eruptív kőzeteknél az áthatolást, a kőzet- i 
vagy ásványzárványt, a kontakt képződményeket, az üledékes kőzetek sorrendjét, 
valamint az azokban netalán előforduló szerves zárványokat .

Mindezekből foly, hogy míg a petrografiai osztályozással valamely vidék min
den kőzetét, és másrészt minden vidék kőzeteit bemutathatjuk, a geológiai osz
tályozással csak kivételesen találkozhatunk ott, hol arra a természet maga nyújt 
módot egy helyen az egyik, más helyen a másik közetcsalád tanulmányozására, 
végre a hol ilyen fáradságos, hosszadalmas, meg költséges munkára valaki vál
lalkozik.

A petrografiai sistematikának eszköze a mikroskop, s az eredmény lényegben 
a mikroskoj i petrografia. A közel teljes ismeretében azonban annak minőségi, 
mennyiségi, alaki, helyzeti és kor ismerete kiválhatván meg, világos, hogy ezek 
közül csak az elsőről képes tájékoztatást, de e tekintetben exact tájékoztatást nyúj
tani; a mikroskopon keresztül nem látjuk a hegy tömegét, alakját, tektonikáját és 
korát, ezen adatokat a geolognak kell megszerezni s azokat a petrograíiába bejut
tatván megszülemlik a geológiai petrografia az ö saját sistematikájával és nomen
klatúrájával. Ha minden kőzetre nézve lehetséges volna a geológiai adatokat kellő 
módon megállapítani, akkor lehetne szó egy oly petrografiai sistemaíikáról, a minő 
Lossen* szemei előtt lebeg, midőn azt mondja, hogy «a petrografiának, mint leíró 
természettudománynak feladata a kőzeteket, mint a geológiai képződéstörvények 
megtestesülését, minden lényeges tulajdonságaikkal úgy írni le, hogy ezen tulaj
donságok összefüggéséből a leírt természet tárgy létrejövésének történetébe lehető
leg mély bepillantást nyerhessünk--. Ezen eszmény felé fejlödésszerüleg halad is 
a tudomány, de még távol állunk tőle; egyelőre megmaradunk a mellett, hogy 
határozza meg a petrografia (most már egy önálló tudomány) az ö laboratóriumi 
exact módszereinek segítségével a kőzetegység minőségét, a geolog pedig adja hozzá 
az ö módszerével azon kőzetnek, mint geológiai egységnek a megállapítását.. Ezen

die petrogi'uphische Systematik. Jalirli. -lei' k. preuss.* Ueber die Ani’orderungen dér (xeologie 
geol. Landesanstnlt. Berlin, 1884*.

all
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kétféle kutatás alapján lehetséges csak oly osztályozást hozni létre, melynél a geoló
giai és petrograliai rokonság szorosan találkoznak, míg külön válva megesik, hogy 
a petrografia egy magában széjjel választ olyan kőzeteket, melyek geológiai alapon 

összetartozóknak bizonyulnak be.
Azon külömbségből, mely a kőzetek petrograliai és geológiai osztályozása 

közöli van, önként következik, hogy van külömbség a kőzet petrografiai és geológiai 
fogalma között is: a kőzet petrografiai fogalma a qualitativ egység az 
anyag minősége szerint szöveti és mineralogiai tekintetben; a kőzet geológiai 
fogalma a quanlitativ egység, melynél a minőségen kívül a tömeg idomára, 
helyzetére, hatására és korára is kiterjeszkedünk.

)

Selmee vidéke a Tracbit család tagjainak részletes geológiai tanulmányozására 
nyújt páratlan alkalmat. A Trachitok összefüggő nagy tömegben fordulnak elő s 
azok tanulmányozása nemcsak a felületen ejthető meg oly módon mint Magyar- 
ország egyéb trachitvidékein, vagy Szerbiában az Euganeákban, hol a Trachitok 
előfordulási viszonyaival szintén behatóbban foglalkoztam, hanem a föld alatt is, a 
sok százados bányamíveletekben, hol az előfordulás részleteire nézve nem egyszer 
oly becses adatok birtokába juthatunk, melyeket a felület sejteni sem enged. A Tra- 
chit család lesz tehát a kiindulási és visszatérési pont az egész környék geológiai 
leírásában.

Selmee kőzeteinek geológiai rendszeres leírását kronológiai rendben következ
tetem egymásra, miként az már a bevezetésben (17. lap) van bemutatva és a 
geológiai térkép színkulcsában kitüntetve, úgy hogy a 11. Rész voltaképen Selmee 
geológiai atlaszának bővebb magyarázata s indokolása.

Felosztom a következő három fejezetre:
I. Fejezet. Selmee kőzeteinek geológiai sistematikája és nomenklatúrája.

II. Fejezet. Selmee kőzeteinek tektonikai s fejlődési viszonyai kronológiai 
megállapítással.

III. Fejezet. A selmeci ércztelérek geológiai tekintetben. 

Kiijyelék. Eljárásom a közetmeghatárazásban.

35*
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:
I. FEJEZET.

SIlLMEG KŐZETEINEK GEOLÓGIAI SISTEMATIKÁ-JA ÉS NOMENKLATÚRÁJA.

Selinec geológiai térképén valamint az atlasz egyéb lapjain kimutatott szín
kulcs egyszersmind a kőzetek kronológiai csoportosítását tünteti ki. A kőzetek 
geológiai rendszeres leírásánál ezen sort követve kezdem a jelennel és végezem a 
legrégibb kőzetekkel, azokat nemcsak petrografiai tekintetben írván le, de a topo
gráfiái viszonyokra nézve is kiemelve azt, mi erre igényt tarthat.

A kőzetek ezen leírásánál okvetlenül hivatkoznom kell Selmec geológiai atlaszának 
valamely lapjára, de nem érdektelen egyszersmind összehasonlítani Selmec eddig megjelent 
öt térképének osztályozásait is, mit az irodalom végén (20. lap) állítottam egybe. Bizonyos 
kőzetekre nézve nézeteltérés nincs, másokat illetőleg van, és a fejlődés menete is kivehető.

A geológiai korszakok nincsenek nagy változatban képviselve; a gyenge Allu
trim és Diluviuvi után a Kenozoi grup az, melyre a kőzetek zöme esik, még
pedig túláradva a Trachit család vonul keresztül a pliocen és miocénén, úgy hogy 
a sedimentek is mind ezen vulkáni közei törmelékéből állanak. A trachitvulkánok 
működésének befejeztével bazaltkitörés volt egyes pontokon, melyek azonban elég 
nagy számmal vannak. Az eocen már tisztán marin sedimenl a tracbittörmelék 
legkisebb nyoma nélkül.

A Me*ozoi grup-bői a Kréta és Jura üledékes képviselők nélkül van; csak a 
Rét és Triasból találunk réteges kőzeteket. Érdekes azonban egy Üiorit, melynél 
minden oda mutat, hogy az a Rétet megelőző valamelyik fiatalabb Mesozoi period 

eruptív kőzete.
Paleozoi és Arcliei grupok nevét egyesítem, mert kövület nem fordul elő a 

Trias alatt találtató kőzetekben, ezek az Agyagpala, Quarcit, Arkoza (Aplit), Csil
lámpala és a Gneisz. Az utóbbiak mint a környék alapkőzete nagy valószínűséggel 
az Arcliei grup tagjai, de a Quarczitról és az Agyagpaláról nem minden esetben 
lehetünk tisztában az iránt, hogy a Triashoz veendők-e vagy régibbek.

ALLUVIUM.

Selmec sziklás, változatosan bevágódott s helyenkint szaggatott vidékén a víz 
mechanikai hatása csak az anyaghordásra szorítkozik; ennél fogva nagyobb olyan 
területek, melyeken az rétegeket alkotna, nincsenek. Mindazon része a geológiai 
térképnek, mely fehérre van hagyva, Alluiviumnak van véve: ilyen legnagyobb

. A . .
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kiterjedésben nyugat felé a (Janim völgy Zsarnócza táján, ilyenek a tavak, akár ter
mészetesek, akár mesterségesek; ilyenek végre a mellékvölgyek, melyek még azon 
szolgálatot is teszik, hogy a geológiai színezésben tagosultságot tüntetnek ki.

A víz chemiai hatása a geológiai térképen a Forrásmészben van kimu
latva saját színnel és monogrammal. A nagy térképen csupán Vihnye fürdőnél 
látható két csoportban. Ezekben már Pettko talált Helix, Bvlivius, Pupa, Clau- 

silia, Planorbis és Lymneus fajokat.
A szövegben leírva Szkleno fürdőnél is van Forrásmész, az a nagy térkép 

határán már túl van éjszakra, de a kis térképen (115. lap) ki vau mutatva. Ebben 
is találni csigákat valamint növénylenyomatokat.

Mind a kél helyi Forrásmészröl azonban azt a megjegyzést lehet tenni, hogy 
az hosszú időre vezet vissza. A mostani kiömlés képez lerakodásokat lefolyása 
mentén, de azokat, melyek magasabb szinten vannak, nem képezhette, hanem 
képezte egy oly forrás, mely a mostaninál magasabb helyen ömlött ki. A selmeci 
Forrásmész lerakat is a mellett szól, a mi a budai, a gánóczi, a tatai és több más 
meszes víz tektonikájából kiderül, hogy a táj színi-változásokon ment keresztül. 
A tényleges kifolyás a legmélyebb, ez a dolgok mostani rendjének felel meg. Ezt 
megelőzte egy magasabb, ezt egy még magasabb kifolyás, végre a legmagasabb az, 
mely a Forrásmész képződésének és ugyanegyütt a mai hegy völgy-rendszer dom
borzati megalakulásának kezdetét jelzi.

A vihnyci és szklenói Forrásmész részben ugyan alluviál, de a magasabb 
helyzetű lerakatok az időben felfelé megszakadás nélkül vezethetnek az Ó-AUu- 
viumba Diluviumba, söl a pliocenbe.

A víz romboló és alkotó hatását a jelenben, a mennyiben az a teléreken ész
lelhető, külön fejezetben az érezteléreknél fogom megérinteni.

Ü1LUV1UM.

Diluvium alatt kél kőzetet: a Hömpöly- és a Nyirok-lerakodást, valamint a 
glaciál hatást foglalom egybe.

Hömpöly alatt olyan kőzetek mechanikai halmazát értem, melyet a patak 
vize az ö saját környékéből ma is hord, de a nagy magassági különbség alapján, 
a Diluviumhoz számítandó. Legfeltűnőbb a kozelniki völgy felső részében 
domb, melynek tövénél a kolpachi és a halesi völgyek vizei találkoznak. Itt a patak 
bal oldalán tetemes magasságban látni felhalmozódva Piroxentrachit, Bazalt stb. 
hümpölyöket, melyeket az egykori viszonyok között a most is meglevő völgyek 
vizei hordtak össze. Felülről egy fensík ez szántófölddel s a vasútvonallal. Magas
sága a patak felett 8—10 méter. Egy második, de kisebb hely a kozelniki völgy-

azon
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íiek szintén bal oldalán van a bélabányai altárna táján, valamennyin} DNy-ra a 
bélabányai vasúti állomástól. ILI is van Bazalt hömpöly. Egy harmadik hely gy; 
liánt szolgálhat, tán a Vereskút déli lejtőjének tetején levő hömpöly halmaz, mely
ben a Bazalt vándorkövet (54. 1.) találtam. A feltárás ugyan nem nagy és nem 
oly biztos mint az előbbi kettő, de némely analógiát megtagadni nem lehet. Ez a 
térképen külön kijelölve nincs. Végre egy negyedik helyet jelöltem ki ilyen diluviál 
lerakodásnak a sz.-antali völgy bal oldalán.

Mindezen hömpölylerakatok csak az enyhéiben visszamaradott foszlányai a 
völgyek egykori magasabb töltelékének, mely a vidék emelkedése és az allnviál víz 
mélyebb bevájódása folytán eltávolodott, kivéve olyan helyeket, melyekre a mostani 
vízrendszernek behatása nem volt.

i- r

Nyirok. A Mátrában és Tokajhegyalján a nép különbséget tesz a ((Sárga
föld » meg a «Nyirok» között, amaz a geolog nyelvén a Lösz, emez egy képlékeny 
nehéz Agyag, mely savval nem pezseg, löszcsigát nem tartalmaz és eredésre nézve 
a Mátrában úgy mint Tokajhegyalján a Trachit végelmállási terményének ismertem 
fel. A tudományban a Lőtérit meg Blocklehm néven nevezett Agyag a tulajdon
ságok szerint megegyezőnek látszik lenni, de mivel Selmecen az eredés szintén 
olyan mint a Mátrában vagy a Tokajhegyalján, a Nyirok nevet megtartom azon 
képlékeny Agyag talajra nézve, mely a Trachit hegység mélyedményeit néha több 
méter vastagságban kitölti. Legjobban kifejlődve láthatni a téglavetőkben, neveze
tesen Selmecen a Kalváriahegy körül keletnek és éjszaknak. Keletnek van egy 
téglavető Ribnik és Kisiblye között, melyen a vasút is keresztül megy. Éjszakra a 
Kalváriahegy tövében találni a bélabányai útig, sőt ezen keresztül van folytatása, 
s ebben nagyszerű feltárás a bélabányai téglavetőben. A legnagyobb kiterjedésben 
találni a selmec-sz.-anlali völgy jobb oldalán, hol lllia felé húzódik és a szántóföldek 
talaját képezi. Sz.-Antaltól délre szintén a téglavetőben győződhetünk meg legjob
ban, hogy függélyes kiterjedése is oly nagy, hogy az mint külön kőzet a térképen 
kiválasztást igényel.

Lipold és A.ndrian térképén Lösz van Diluvium alatt befestve Hodrus-vülgy végén és a Garain bal 
partján. Ott Lösz nincs, hanem Nyirok. Azon időben a Lösz és a Nyirok még nem voltak egymástól így 
megkülönböztetve. A Lösz a Garam-völgyben csak lejebb délre kezdődik mint a térkép határa van, 
körülbelül Magaspart körül. A térkép egész területén sehol sincs valóságos Lösz. Ugyanez a megjegy
zés áll Paul geológiai térképére Zólyom környékét illetőleg, ki azonban nem határozottan Lösznek, 
hanem «Löszartige Bildungen» néven említi a Nyirokot Korponától éjszakra, és Kolpachtól keletre, 
messze a térkép határától Pelsöcz, Szász és Dobraniva medenezéjében.

A glaciál hatás nyomai meg vannak a felvett területen legbiztosabban a 
Garam-völgyben. Míg egyebütt a hömpölyök között csupán oly kőzetek vannak 
képviselve, melyek az ottani hegyek anyagát képezik, a Garam-völgy oldalát képező-

<7

nem-
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Lrachithegyek lejtőjén ilyeneken kívül még Homok és Quarcz meg Gránit höm- 
pöly is előfordul oly magasságban, melyre a Garam még az Ó-Alluviumban sem 
hathatott fel. A glaciál korszak emlékei pozitív módon itt a sűrű hegységben 
moréna-képződések által nem tüntethetők ki, mert a jégárakra nézve is csak a rom
bolásra, az anyagharczolásra voltak a körülmények megadva. A zólyomi Gránit
havasokról a Ptacsnik magas gerinczéről a lecsúszó jégtáblák az alacsonyabb sel- 
meci hegységnek tartva mindazt, mi ezek tetején mozgó volt, eltávolították s messze 
délre az akkori mélyedményben rakták le. Ennek következése, hogy a vulkánok 
laza felépítménye a kráterek elpusztultak s csak a mélyebb, szilárdabb szikla ma
radt meg. Ilyen nevezetes sziklatömeg a Szitna csúcsa, mely éjszakról és éjszak- 
nyugatról egész a hegy belsejéig van elkoptatva, ez képezett olyan szirtsarkantyút, 
melynél a jég-ár megtörve két oldalról keresett utat tovább lefelé.

A Garam-völgy mély kivájása és a völgyoldalon a zólyomi Gránit, Gneisz s 
Ouarczit kőzet hömpölyök szét hordása, valamint a kőtengerek fejlődésének fő idő
szaka, a selmeci belsőbb hegység mélyedményeiben a Nyirok oly jelentékeny meg- 
gyülése stb. szintén a glaciál hatásnak tudandó be.

BAZALT.

A kenozoi éra kőzeteinek leírását a Bazalttal kezdem meg, ez mutatkozván az 
eruptív kőzetek során a legíiatalabbnak. Az atlasz térképén csak három helyen és 
ott is csekély kiterjedésben ugyan, de a térkép határán túl nem messze többször 
találkozunk vele analóg és nevezetesen olyan körülményekben, melyek a Bazalt és 
a Trachit eruptiója közöttlszoros viszonyt tüntetnek ki; ennél fogva ezekre is — és 
így a selmeci trachit-csoport minden olyan Bazaltjára kiterjeszkedem, melyről a 
helyszínén nyertem tudomást.

Az egyes helyek Bazaltjainak leírása után az általános tulajdonságokat és 
azokból folyólag a Bazaltnak mint kőzetfajnak geológiai charakteristikáját igyek- 
sze m megái 1 api tani.

BAZALT A TÉRKÉP HATÁRÁN BELÜL.

1. Bazalt a Kalvárialiegyen. Mint a legkinálkozóbb kirándulások 
egyike Selmecen a Kalváriahegy tája külön van leírva (35. 1.) és kitüntetve nem 
•csak a geológiai térképen, de a panorámán is. A selmec-környéki bazalthegyek 
között ez a legmagasabb (727 m.). A topográfiát itt nem ismételve csupán a pet.ro- 
grafiai leírásra szorítkozom.

A Kalváriahegy Bazaltja feketés-szürke, olykor kékes sűrű kőzet, domború 
töréslappal. Olivin makroskopos szemekben zöld színnel kiválva bőven van benne;
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praeexistált. elegyrész gyanánt Amfibol (181, 1877; 73, 1879) utólagos képződ
ményként kevés Opál fordul elő benne. Tömöttsége 3

Alifcroffra/hl. A sűrű közel kis szemecskéjét lángkisérletnek kitevén, fekete üveggömbüt kap
tam (olvadás tok 4), melyből az egyik oldalon nem olvadó zöld Olivin szemek állottak ki. Nátrium festés 
nagy 3—4 mind a három kísérletben ; Kálium az első kísérletben nem, a másodikban már kezd mutat
kozni, de azért a harmadikban gipszszel sem emelkedik -2 fülé. Ezen anoinál viselkedés valami illéko
nyabb sav jelenlétére vezethető vissza. A nagy A a tartalom nátriumdűs Plagioklasra enged következtetni 
(li>l, 1®//). Ezen eredmény támpontot talál a ehemiai elemzésben is, melyet Zkillkr és IlENuv-nak 
köszönünk, kik ahoz a példányt a Kálvária-kúphegy tövében ütötték le.

•a-

M,/<) ...
IQ>
AA,(t ... 
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A Földpát oly kicsiny, hogy abból lángkisérlethez darabot nem választottam ki. : Még a mikro- 
skoppal nézve is csak igen apró, de számra nézve sok plagioklasztos Füldpátot látni, melyeknél az extinctio- 
kisérletek szintén nem határozhatók meg elegendő biztossággal; annyit azonban a sok kísérletből kivet
tem, hogy helyzetre nézve (Schuster-Tschermak állítása szerint) az elsötétedés negatív (—), fokra nézve 
nagy eltérésekkel, mit a kellő orientátio hiánya magyaráz meg.

Az uralkodó elegyrész az egyének nagysága szerint is az Olivin, azután az Angit s csak ezután jön
a Földpát.

Hussak a kalváriahegyi Bazalt mikroskopi tanulmányozásában a következő leírást adja : «Olivin
in grossen Krystallen die sehr frisch, nur am Rande und auf Sprüngen hie und da etwas grün serpen- 
tinisirt und reich an Einschlüssen sind ; als solche sind hervorzuheben : Picotitkörnchen, Angit, Mag- 
uetit, schliesslich ganze Círundmassepartieen mit reichlichcr brauner, durch büschelfönnige Trichite ent- 
glaster Glasbasis. Die rechteckigen, meist braunen Picotitkörnchen besitzen öfters auch einc dunkel- 
blaugrüne Farbe, die rundén und eiförmigen bláschenführenden Glaseinscliliisse sind oft vollstándig 
durch grüne Augitkörnchen entglast.

Angit, schön zonal gebaut, von violettbrauner Farbe, oft mit anders geíarbtem Kern, reich an 
Einschlüssen braunglasiger, durch braune trichitische Gebilde entglaster Basis, Feldspatleistchen und 
Magnetitkörnchen ; er bildet auch öfters grössere, feinkörnigere Partieen in dér Grundmasse (Augit- 
augen).

Dér HagioJdas tritt nie in Fönn grösserer Einsprenglingc, sondern nur als schmale frische 
Leisten, die reich verzwillingt sind, und zwischen den Zwillingslamellcn vielfach Einschlüsse. wic Augit- 
und Magnetitkörnchen führen, in dér Grundmasse auf.

Die an wohlerkennbarer glasiger Basis freie Grundmasse besteht aus den envahnten farblosen 
Feldspathleisten, griinen Augitsáulchen und Magnetitkörnchen. Hin und wieder sind die Feldspiithe zu 
kleinen augitfreien Partieen vereint und nicht scharf von einander abgegrenzt; Apatitnadeln durch-
spiessen dieselben.

Als Zersetzungsproducte sind radialstrahlige farblose, innen braunliche Eisenpathkiigelchen, Ser- 
pentin und Calcit zu nennen.»

Halaváts Gyula részletesebben foglalkozván «Selmecbánya Andesin-Bazaltjaival*> a földtani Köz
lönyben (1875. 150 1.) a Kalváriahegy Bazaltjából kiválasztott Füldpátot a lángkisérletben Andesinnak 
találta.

Beitrage zűr Kenntniss dér Eruptivgesteine dér ümgegend von Schemnitz. Silzungsberichte dér 
kais. Akad. dér Wissenschaften. Math. Naturwissenschaftliche Klasse. Jabrgang 1880.
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Hússák beszél kontakt képződményről valami Trachiltal, valamint Dacit zárványról, 
melyek annyira el vannak változva, hogy a tnikroskopi kibetüzés nem vezethet eredményre. 
Az én csiszolataim között is van ilyen kőzetzárvány, de én biztosabbnak tartom itt maga
mat a tektonikai viszonyokhoz tartani, a melyek oda mutatnak, hogy a Kalváriahegy Bazaltja 
kétféle trachittípussal van érintkezésben: nagyobbrészt a Biotitorthoklastrachittal s kisebb- 
részt a Piroxenlrachiltal, és hogy zárványt ezek mindegyikéből vehetett magaba feltódulása 
alkalmával. Makroskopos kőzetzárványt én még nem láttam benne.'

2. Bazalt Kisiblyén. Ellentétben u Kalváriahegy feltünöségével, egé
szen szerényen fordul elő a Bazalt Kisiblyén (Kiszhübel, Gieshübel), hol az a kal- 
váriahegytől keletre a kolpachi (kisiblyei, még lejebb kozelniki) patak jobb oldalán 
csaknem a patak meredek martját képezve három kis tagban tör keresztül Biotit 
Andesin-Labradorit Quarcztrachilon, melyből makroskopos zárványt is többször 
tartalmaz. A geológiai térképen topográfiája, valamint a Kalváriahegy körül tett. 
kirándulásnál fellépésének viszonyai részletesen vannak közölve (39 1.).

A kisiblyei Bazalt többféle: van sűrű, van salakos, mandolaköves, sőt való
ságos kontakt konglomérátos, melyben a Bazalt és a Biotittrachit törmelék ismer
hető fel. Haidinger a Pettko által Bécsbe küldött példányok között olyan darabo
kat talált (1848.), melyek polármágnességet árultak el. Pettko szerint a kisiblyei 
Bazalt herint is tartalmaz.

Mikronra fia. A legeltérőbb külömbségek egyike a kisiblyei Bazaltra nézve az, hogy 
benne a Földpátok gyakran oly nagyok, hogy lángkisérletre megfelelő nagyságban sikerül 
kiválasztani. Az eredmény állandóan az, hogy a nagyobb Földpát az Oligoklas-Andesin soro
zatnak felel meg. Olvadás szerint (4—5 fok) éppen azon eredmény kapjuk, mint a nagy Ka 
tartalom szerint (4—5); mig a Káliumból (1—2) csak annyi van, a mi egy Plagioklaszt 
megillet.

Hussak tüzetesebben a kissé elváltozásban szenvedő a mandolaköves féleséggel foglalkozik s arról 
azt mondja «Basaltmandelstein von Giesshübel. Die an grösseren Magnetitkörnern reiclie Grundmasse 
bestéi11 znm grössten Theil aus friseben Plagioklasleisten und spárlichen Augitsáulclien. Dér porpby- 
risebe Olivin ist totál lein fasorig, grün serpentinisirl, und zielien sicli durch die Grundmasse grüne und 
gelbrotbe Serpentinbánder. Um die erbsengrossen, lárbenlosen, radialfaserigen, aggregatpolarisirenden 
Mandela ist die Grundmasse reich an farnwedelarligen, trichitáhnlielien Góbiidén, die wahrscheinlich 
Hámatit sind, da unzweifelbafle braune, scchsseitige Tafelchen von Eisenglanz nőben vorkomnien, und 
lángén áusserst sclunalen Nadeln, wele.he in einer grünen serpentinartigen Masse Hegen**.

3. Bazalt Repistyén. A geológiai térképen több mint az imént leírt 
két Bazalt nincs; de a térkép éjszaki határának közép táján Repistyétöl még éjszak-

Megemlítettem a Vereskúti kirándulásnál (54. 1.) a vándorbazaltkövet, mely u kalvárialiegyihez 
mindenben hasonlít. Valószínűleg ebből kapott Hussak is, melyet mint a selmeckörnyéki Bazalt új lelő
helyét vezeti be, midőn ezt mondja •Ferners wurde mir ein Basaltvorkommen (Aphanit) noch von Rotlien- 
brunn obev Schemnitz bekannt*. Van benne szerinte Plagioklas, Augit s kevés Olivin; ez utóbbi ép és nélm 
Picotitot tartalmaz. Miután azonban ez itt szálban nincs, mint külön lelőhely nem szerepelhet.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1S8S. 111. 86
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nak jelölve van azon Bazalt, mely ezen falu nevét viseli, minthogy annak határába 
tartozik; a Bukovec térképen (115. 1.) azonban a maga saját helyén látjuk s ez a 
ö. lapu geológiai térkép éjszaki határvonalától nem esik távol.

A topográfiái viszonyok a szklenói kirándulás alkalmával vannak leírva (láö. I.) 
s megemlítve, hogy a Biotit Orthoklastrachit Riolitjából csak kis helyen tör fel 
azon az úton, mely Repistyéről a Pustihrad riolitcsúcsra vezet. A Riolitból van 
zárvány a Bazaltban. A repistyei Bazalt sűrű, szürkés-fekete; uralkodik benne az 
Olivin, de 1 lagioklasok is vannak oly nagyságban, hogy az ikervonalakat már 
kisebb nagyításnál is jól látni; van azonban salakos és mandolaköves féleség Kaiéit 
tai tál ómmal. A poná tölt Bazaltban Hamatit pikkelyek nem jelentéktelen mennyi
ségben vannak.

j)lf'Off)'Cíficu Lángkisérletben az alapanyag nem mutatja az olvadás oly nagy lokál, mint a 
Bazaltok átlag, a n
lett (olvadás 2—3); de gipszszel mutatta a szokott nagy Na (4) ás K (3) tartalmat. A kiszedett Földpát 
(fehér, üveges, hasadó) Andesinként viselkedett; vannak húsvörös Földpátok, melyek szintén jól hasad
nak, lángban a színt rögtön elvesztik, de valamivel nehezebben olvadván, inkább a Labradoréhoz 
hajolnak.

íennyiben a repistyei Bazalt fehér pettyes szürke alapanyaga egészen gömbbé nem is

Mikroskoppal a vékony csiszolat azt mutatja, hogy a nagy kristályok közöli legtöbb az Olivin, aztán 
jön a Földpát, Angit legkevesebb van.

Az alapanyag csaknem teljesen mikrokristályosnak látszik a közönséges fényben erős nagyításnál. 
A mikrokristályokat Földpát, Angit és Magnetit raja képezi; a Magnetit szemecskék nagyobbára Angit 
mikrolitokhoz tapadnak. Az alapanyag egyéb részét csekély részben szemcsésen devitriíikálódolt szürkés- 
fehér és még csekélyebb részben zöldes amorf bázis képezi, melyben itl-ott a Spinellidekre emlékeztető 
alakok tűnnek fel.

Az Olivint nagyrészt szemek, kristályok ritkán képezik. Eléggé épek, csuk egy részük van ser- 
pentinesen elváltozva, nevezetesen a felületen és a repedéseken. Az oldalas és a bázisos Pinakoid irányá
ban menő hasadást némelyiken elég jól lehet látni. Az ilyen metszeteken dr. Szádeczky tengelyképet is 
látott. Zárványként Spinellidek némely Olivinban láthatók másban nem. Magnetit gyérebben fordul elő, 
Angit még gyérebben mint zárvány az Olivinban.

A Földpát többszörös ikreket képez a legtöbb esetben. Az aprók épebbek mint a nagyok ; ezek
nél főként a belső részben sok az idegen anyag, s a körül az épebb Földpát anyag élesen külöinböző 
zónaként helyeződik el. A zárványok között sok a Magnetit, Augit-féle pálczika és Globulit; van továbbá 
alapanyag meg tán Spinellidek. Az extinctio sokféle, de éppen azért nem érvényesíthető.

Az Angit inkább szem mint kristály. Némelykor több egyéne apró szemcsés halmazzá áll össze. 
Zöldesbarna; pleochroismus alig észrevehető. Harántmetszetük 8 szöges, csaknem egyenlő oldalakkal. 
Az Augit legtöbbször meg van támadva: össze-visszahasadozva, a felületen kimarva; némelyiken ser- 
pentines elváltozás harapódzik el, másszor magnetittartahnu alapanyag látszik benne mint zárvány. 
Dr. Szádeczky talált egy hosszmetszetet, a melynek közel egyközesen (i° alatt) sötétedő kimart felületű 
belső magva körül 4-5° alatt sötétedő vékony burok A pleochroizmus mindkettőnél csekély.van.

BAZALT A TÉRKÉP HATÁRÁN KÍVÜL.

Legtöbb Bazalt van a térkép határától éjszaknak, Selmec és Körmöc vonalá
nak középtáján, a Garam folyó jobb oldalán, hol két csoportot különböztethetünk 
meg: a nagyobbat a Körmöc patak keleti (bal), a kisebbet a nyugati (jobb) pait-
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vidékén. A magyar állami vasút vonalától (Garam-Berzencze—Körmöc) nem esnek 
távol, a közbe eső állomásokról felkereshetők.

A térkép keleti vagy pontosabban ÉK táján van egy más csoport a kozelniki 
völgygyei parallel irányú azoii modellezőben, melynek ugyanazon Biotittrachit 
liegyláncz a nyugati határa, mely a kozelniki völgyben a keletit képezi. A kozelniki 
völgybe tett kirándulás leírásánál tájékoztatásul említést tettem róla (29. 1.).

Nyugatra a térkép határától nincs Bazalt, de DNy Bakabánya és Újbánya 
között van két csoportban: a nagyobb a (tárám bal, a kisebb a jobb partján Újbányán.

4. Ostrahora. Elhagyva a garam-berzenczei vasúti állomást nyugatnak, 
JalIna (Vilu következik a Garam bal partján, melylyel ferdén szemközt van az lhrács 
patak kis völgye, elzárva egy hatalmas, de magát fékezni nem igen engedő vasúti 
gáttól. Ili kezdődik a bazaltterület, melynek keleti határa az (ÉD irányú) lhrács 
patak, a déli és nyugati vasút, mely Ó-Körmöcke falunál bekanyarodik ED irány
ban. Hal helyen van kimutatva Bazalt Pityelova, Kruziny és Jastraba között 
dr. ZtxaiLiVTNER térképén (1874). ' Ezek között legjelentékenyebb az Ostrahora 
(í)G4.r, m.), mii magasságra e tájon csak a Kálvária bazaltkúpja (727 m.) múl felül 
Selmecen.

Bartos-Lehota vasúti állomásról tettem meg a kirándulást Jastrabára s onnét
a déli halárába eső Ostrahora bazaltkúpra, melynek közel a tetejéhez a DNy olda
lon (145., 1877) és Ny tövében (146a 1877) gyűjtöttem anyagot. Riolitból tör fel, 
annak rétegeil emelte, mit a bazaltkúp aljánál többször jól kivenni. A sűrű feketés 
csillámló Bazaltban egyes Olivin szabad szemmel is kivehető, az hol színtelen, hol 
gyengén zöld, néha sárgás-zöld a vas-tartalom és az oxidátiói fok szerint. Az Olivin 
a legnagyobb elegyrész, de nincs sok. Kézi példányon nem hiányzik, a vékony 
csiszolatba nem mindig sikerül bejuttatni.

Angit nem tűnik fel egyszerű nagyítással; Földpát néha ikerrovátkosán is
kivehető.

J)llÁ7 0(/i'(tjiu. A vékony csiszolalon a Földpát ugyan a leggyakoribb elegyrész, de víztiszta 
lévén, a közét színéhez csak úgy járul, hogy a mögötte lévő nem átlátszó Magnetítet engedi keresztül 
hatolni s ennek kell főleg a fekete színt tulajdonítani. Egyes nagyobb Földpát is találkozik, az azonban 
úgy alakjánál mint tisztában belsejénél fogva idegen anyagnak látszik; egynél az vehető ki, hogy a kris
tály széle és közepe ép, de a zónás szerkezet közép táján alapanyag iníiltrálódott a Földpát lemezek 
közé. Mutatkozik ikerképzödés is polárfényben, az extinctio szög szerint (körülbelül 20°) Labradoril 
is lehet.

Némely Bazalt hat a mágnestűre, más nem. Savval nem pezseg. Tömöttsége 2.7a (lü°C.-nál).

Geologicky vid, zeleznicnej ciary od Jalnej po Stulmu, podáva l)r. G. Zechentner 1874. Nákladoin 
Matice Slovenskej, Kamenotisk Dr. .1. B. Zocha vo V. Revicci.

Andrian térképén i, Rettkóén 2 van kiválasztva, illetőleg 3, miután ö kettőt egyesit mint az Ostra
hora láva árját.

d(i*
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lángban elég könnyen olvad (4) zöldes barna fényes átlátszó iiveggümbbé. Na 
tartalma 4, A' 3—2 s tartós; minélfogva a káliumdns Bazaltokhoz tartozik. A K inár gipsz nélkül is 
kezd mutatkozni a 2-ik kísérletben.

A kőzet kis szeme

Az Ostvahora közelebbi csoportjához tartozó inás öt alacsonyabb bazalttöme
get nem néztem meg, azokból példányaim sincsenek. Zechentner térképén bizo
nyos simmetriával fordulnak elő, L. i. párosán oly módon, hogy ha 3 vonalt kép
zelünk parallel a körmöd (ÉÉK irányú) völgygyei, akkor az Ostrahorával együtt 
egy más bazalt tömeg is ugyanazon vonalba esik. Ez a közép vonal, ettől egy keleti 
van, hol Kruziny falutól éjszakra és délre esik a második pár, végre van egy nyu
gati vonal, mely Pityelovától kissé nyugatra egyesíti a legkisebb két bazalttömegei, 
melyek azonban a vonalon távolabb állnak egymástól, mint az előbbi két pár.

Van azonban a Zechentner térképén kimutatott (i kúpon kívül nehány kisebb 
feltörés is, melyet a bartos-lehotai állomástól délre vagy 900 méterre egy bevá
gásban láthatni. A Bazalt itt is Riolittufa rétegeken hatol keresztül.

Pf.ttko azt irta (1846) az Ostra-Hora Bazaltjáról, hogy az egy árt bocsát DNy irányban 
csaknem két órányi hosszaságban, melynek szélessége helyenkint több száz lépést tesz ki. 
Ezen láva-ár Trachitkonglomeráton és Tufán terül el és szakadatlanul tart körmöd völgyig; 
ott megszakad, de a völgy ellenkező (jobb) oldalán újra megjelen Szent-Kereszttől ÉK-re, a 
Smolnik hegyen egy bazaltfensikot képezve, melyet már Beudant is megemlít, de települési 
viszonyát illetőleg nem volt tisztában.

PETTKO-nak ezen nézetét nem osztom; a körmöd vasút vonalán tett feltárások nem azt 
bizonyítják, hogy egy bazaltláva áramlat hatolt volna a körmöd völgyön keresztül Szent- 
Kereszt felé, ellenkezőleg a vasúti bevágásban levő bazalttelérek a mellett szólanak, hogy 

egy, de több nyíláson tódult fel a Bazalt és hogy nevezetesen az Ostrahora csoport min
den kúpja külön felnyomulás szüleménye, annál inkább a Garam jobb partján az Akasztó
hegy Bazaltja.

5. Akasztóhegy. (Sibenicki Vrch). Szent-Kereszt (Svati Kriz) mezőváros
ból ÉK irányban a Garam jobb partján kimenve egy alacsony dombhoz érünk, tete
jén egy kápolnával s a tövében elvezető szekérúttal; kőzete Bazalt (1314 1877), 
mely durván táblás, sőt némileg oszlopos szerkezettel bír. Az oszlop-táblák közel 
függélyesen mennek a földbe, de nem látni, hogy valami kőzeten nyugodnának. 
A Bazalt igen szilárd, és nem nehéz szabad szemmel is Olivint ismerni fel benne, 
mennyisége azonban jelentéktelen. Külön kis ormot képez, melynek magassága 
a Garam felett alig több 40 méternél; * tetején quarczkavics meg trachithömpöly 

Fölebb ÉNy irányban magasabb domb van, az is Bazalt (118, 1879), mit 
különösen a keleti oldalon jól látni, mely a legmeredekebb s legsziklásabb. Fel

nem

van.

* A Garam jobbparii lapályán a magasság a tenger felett a térképen (1:25000) 248 m.; a kápolna
dombé 289 m. A felsőbb bazaltdomb magassága 383 m.; míg a Sibenice Piroxentracbit hegy magassága
394*6 m.
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menve Szent-Keresztről DNy-tól az előhegy Piroxenlrachit-Tnía, melynek törmelékei 
között Bazaltot nem láttam; délről fel mén ve a tető felé már találtam Bazaltot, de 
megtartott élekkel; a tető nyirokt'ensik, melyből Bazalt állott ki. A keleti oldalon 
a Nándor-altárna felé eruptív Bazaltkonglomerát van szálban, olykor nagyobb 
bazalt tüsköt is foglalván magában. Oly összefüggő tömegben a Bazalt itt fenn nincs 

mint alant a kápolnadombon.
A kápolnadombi Bazalt elegyrészei között a Föklpát a túlnyomó, az üveges de iker- 

rovátkák is kivehetők, utánna jön az Angit, legutóbb az Olivin. A mikrokristályos alap
anyagban szintén nagyrészt Földpát, kisebrészt Angit és Magnetit van. Lángkisérletben 
világos szürkévé halaványuló gömböt ad. Alkálikban dús, Na már magában elég erős benne, 
a K csak gipszszel, de jól (Ár:!) és tartósan mutatkozik.

B. SoMMARUGA-nak adott b. Axdrian egy darabot a Sibenicky Vrch Bazaltjából elem
zésre, a melyben Olivin nem, de néhány Zeolith volt látható.1 Töm. 2.765.

M'/O ...
Kr.ll ...
XaJ) ...
Veszteség

__  4.17
3.oi
nyom
^.54

53.it
I 7.05
J Ü.oli

1.10

100.42

Ezen Bazaltban (Smolnik név alatt)2 Zikkel nevezetesen annak szép ikerrovátkos Föld- 
pátjában folyadékzárványt említ, inig az Augitjában nem észlelt.3

«Die priichlig gestreiften triklinen Feldspathe sind dadurch ausgezeichnet, dass sie die aller- 
scliönsten Flüssigkeitseinsclilüsse führen, und zwar nőben den rundliclien Emseid üssen von lichtbráun- 
lichem Glas (mit dicken Blaschen), welclie in Farbe und Umrandung den deutlichsten Gegensatz gégén 
jené zűr Schau tragen. Audi íelzenartige Partikel dér larblosen Glasmasse mit den braunen Körnchen 
Hegen in den Feldspathen und jene homogénen Glaseinschlüsse scheinen sicli von dicsen nur dadurch 
zu untcrscheiden, dass bei ilmen zűr Zeit dér Finhüllung die Spaltungin Glas und Körnchen sich noch 
niclit vollzogen hatle, wesshalb sie eben gleichmassig, aber lichter braun als die Körnchen ausselien. 
Fs ist bemerkenswerth, dass hicr die Flüssigkeitseinsclilüsse in den Krystallen eines an Glassubstanz so 
reichen Gesteins vorkommen.*

6. Bazalt Dnbovo-Baczur és Osztroluka-Gunda között. 
A kozelniki völgy és ettől keletre a zólyom-korponai vagy saját nevén nyeresnyi- 
czai völgy között van egy alacsonyabb hullámos terület, melynek közép táján a 
Bazalt két csoportban fordul elő egy déliben Dubovo Brezini és Baczur között, és 
egy éjszakiban Osztroluka meg Gunda puszta között.

Pettko volt az első, ki Baczur és Dubovo között a Bazaltot megismertette, 
utánna Paul bécsi geolog járt ott és az előfordulást konstatálván a Bazaltot a geo
lógiai térképen (Altsohl t" = 2000°) négy foltban tünteti ki. Három ízben tettem

1 Jahrb. d. geol. Reichsanstalt 1SÖ6. 416 lap.
‘ Maga Pettko vezette lie elöszöT Smolnik név alatt ezen Bazaltot egy olyan név után, mely a tér

képeken a szomszéd dombra van alkalmazva, melynek anyaga nem Bazalt; későbbi leírásában (1847) e nevet 
már nem használja.

3 Untersuchungen iiber die mikroskopische Zusammensetzung und Structur dér Basaltgesteine.
Bonn, 1870.
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ezen érdekes vidéken kirándulási és arról győződtem meg, hogy van még egy más 
csoportja is a Bazaltnak, mely Osztrolukánál kezdődik s húzódik éjszaknak Bunda 
puszta felé, hol azonban egészen a (tárámig nem nyomul, a szegély hegységet ott 
Trachit képezvén.

A déli csoport megtekintésére a kirándulást Zólyomból tettem délnek a Nye- 
resnyicza völgyben, hol a nyugati (bal) oldalon Alsó (Dőlni) Brezini falunál betér
tem. A faluhoz közel éjszakra találtam az első Bazaltot (49.-, 1879) Ülcha Urast 
hegyen, melynek tetejét Bazalt, alját Trachit képezi, melyen a Bazalt egy elömlött 
tömegként foglal helyet. Nyugatnak a Bazalt-ár letart egészen a patakig. Alsó- 
Brezinitöl ÉNyNy-nak van a magasabb, Ostri Vrch (50-2 m.), kőzete Trachit 
(50.-, 1879) egykori solfatárai hatás élénk nyomaival. A Földpátokat mállási burok 
veszi körül, a mag azonban ép. Magán a hegyen nincs bazalt-hümpöly. de tövénél, 
hova az ottani fensík terjed, sok hazait tuskó hever szanaszét Nyirok alapon.

A két Brezini (Alsó és Felső) között az úton a fensík keleti oldalán likacsos 
Bazaltot (511 1879) gyűjtöttem. Felső (Horny) Brezini keleti része Piroxentra 
chiton (52, 1879) áll és egy patak választja el a nyugati résztől, hol a temető már 
bazaltfensíkon van.

Dubovonak tartva a mint a Nyirok fensíkról ezen faluba ereszkedénk, Bazalt 
több helyen fordult elő hömpöly és táblatörmelék alakban (89:: 1873); ugyanazon 
a fensíkon a Bazalttal együtt mint hümpöly Trachit is találkozik, még pedig nagy- 
szemű, kissé riolitos Biotit - And esin-Labr ad őrit trachit (9(h 1873), de gyéren.

Dubovo faluban közel a templomhoz a fensíktetőn a Bazalt olyan feltárással 
fordul elő, melyből kitűnik, hogy az alsó rétegekben ép (91.j 1873), olivindús, míg 
fölfelé mállásnak indul erősen. Elhagyva a falut délnek Dobrona (Dobroniva) felé, 
a fensík tetején még van Bazalt, de a hegy alsó része, mit az útbevágásban több
ször látni, Bioi ittrachit, melyből esetenkint nagy tüskök fordulnak elő. A példány 
(57á 1879) fíiotit- A ndcs in-habi rt dóri t trachit kissé riolitos állapotban, úgy mint 
a Kozelniki völgyből ismerjük, a völgy jobb oldaláról való; tovább haladva Dobrona 
felé a völgy bal oldalán is ütöttem lejó példányt hasonló típusból (58., 1879).

Bazaltot még erre is találtam elszórtan egyes darabokban, nevezetesen Ribnik 
felé (59;1 1879) (mi néhány házból áll a Dobronai út mellett), itt sűrűn vannak a 
bazalttuskók, de egyszersmind meg is szűnnek még mielőtt Ribniket elérnénk. 
A közel ezután Piroxentrachit (60, 1879).

Dubovótól éjszaknak tartva Baczurra jutunk, alig hagyjuk el Dubovot, Bazalt 
nagy mennyiségben van összehordva kerítésnek; némely darabon látni, hogy lőpor
ral fejtették. A Bazaltot itt jól lehet tanulmányozni s példányokat nagyobb szám
mal vittem (92,o 1873). Általános színe sötét hamuszürke, van tömött és likacsos,
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mi az uuvergne-i Volvic-lele lávához hasonlít, mit közép-Francziaországban épí
tésnél faragó kőnek már századok óta használnak.

Ülivin gyér; zárvány elég gyakori s ezek között kisebb-nagyobb Quarcz nem 
ritka; még feltűnőbb egy fehér hólyagosán salakos zárvány,melynek ürfalai simák. 
Nagyon könnyű olvadási! földpátos anyagnak kellett lenni, mely a bazaltmagmában 

ennyire változott át.
Bazalt tuskók a Iensík nyugati lejtőjén a szántókon is hevernek (55* 1879). 

Mindezen darabok látszólag egy bazaltdombból kerültek ki, mi a Dubovo-Baczur 
közel ÉD vonalától kissé ÉNy-ra esik s a körülvevő trachithegyekhez hasonlítva 

csak alacsony magaslatot képez.
Baczur határában Alsó-Brezini felé a iensík tetején Bazalt elszórtan többször 

fordul elő (88., 1873^ (54, 1879). Olivin szabad szemmel felismerhető. Van sűrű, 
van likacsos; színe sötét hamuszürke.

Pettko a Baczur-Dubovoi Bazaltról megjegyzi,* hogy ott nincs valami kirívó bazalt- 
csúcs, melyet a bazalt mező központjának lehetne tekinteni; sőt ellenkezőleg az előfordulás 
olyan, mely a szokottól elüt, a mennyiben a bazalt-elfoglalta terület egy nagy tóvölgy, melyet 
egy jól jellemzett tolvettetési kráternek tart, milyennek honunkban más példáját nem ismeri. 
A králerszegély idoma ellipsz egy órányi kerülettel, hosszasága tán háromakkora mint szé
lessége. A kráterfenék közép mélysége a szegély alatt vagy 155 bécsi láb. A hosszabb átmérő 
éjszaki végén van Baczur, a délin Dubovo, mindkettő részint a fenéken, részint az ereszke- 
dőn, de a baczuri tornyos templom a partháton fekszik. A kráter szép látványt nyújt, kivált 
ha Dubovóról végig tekintünk rajta és az éjszaki végén alant a tavat, aztán a falut és leg
felül ennek templomát szemléljük. A déli kráterszegélyt Dubovo-nál keskeny völgy hasítja 
át keleti iránynyal, ez esős időben a vizet a kráterből kivezeti, mely azonban rendesen száraz. 
A lejtő alsó részét tömött Bazalt képezi szálban, fölötte szürke likacsos bazaltláva szintén 
szálban. A nyugati partszegély több alacsony, egyenes sorban álló csúcsból áll, melyek 
kőzete hasonló likacsos bazaltláva.

Az éjszaki part Agyaggal borított fensik, mely aztán a meredeken emelkedő trachit- 
hegységig tart. A felületen szerteszét Bazalt tuskó hever, bizonyságául annak, hogy az Agyag 
feküje se más mint Bazalt. Ezen a síkon egy ritkás tölgyerdő van, mely legelőül is szolgál. 
Erről Pettko kalauza azt állitá, hogy nedves időjáráskor mocsáros és valami rossz bóditó 
légnemet rejt, úgy hogy a pásztorok néha fényes nappal tévedeznek. Valószínűleg szénsav* 
A keleti kráterszegély is fensik, de kevésbbé róna. Bazalt sok van mint törmelék, de szálban 
nem látott. A szántókon a munkát akadályozván, a határon összehordják.

A kráterfenék az éjszaki végén két kis tóval kezdődik, melyeket egymástól a földgát 
választ el. Ezen tavak köré épült Baczur félkörben. A nagyobbiknak kerülete 416 — 
a kisebbiké 270 lépés. A nagyobbik sekélyebb, száraz nyáron kiszárad, s a visszamaradó 
iszappal a nép trágyáz; esős időben ellenben a tavak úgy megtelnek, hogy ilyenkor a viz a 
házakat is körülveszi és szigetekké változtatja. Lefolyásuk nincs.

Mifcroffrafia. A Baczur-Dubovo medencze Bazaltja általában tömött és ekkor csaknem fekete, 
ebből van átmenet sötétszürkébe s bamuszürkébe, ez utóbbiak a likacsos bazaltsalaknál lévén uralkodók.

Baczur-Dubovoi föl vettetési kráter (Explosions-Krater oder Maar) Pettko JÁxos-tól. A in. Orv. és 
Terin. Vizsgálók Pesten tartott IX. nagygyűlésének munkálatai 1864. Pest. 320 1.

i i iri' ír i i ii'
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A síim alapanyagból nagyobb kristályokban legtöbbször Földpát van kiválva, inellette Olivin, hosszúkás 
zöld uvegfényu s repedezett kristályokban.

A nagy Földpátok lángkisérletileg Labradorénak telelnek meg, de ingadozással, hol Andesin, hol 
Bytownit felé {Na 3, K 1—2, olvadás 2—3); erős sósav megtámadja (az oldat lángkisérlele 0/3,
An 3—4, A 1—2). Az ikerrovátkok gyakran látszanak már szabad szemmel is, extinelio fokuk 20_30.
Az üveges átlátszó, de repedéses anyag ritkán bír kristályliatárral, a kristály külső része többnyire leol
vadást, sőt nem ritkán töredéket mutat valami nagyobb egyénből.

Az alapanyag kis nagyítás mellett mikrokristályosnak látszik, csak erős nagyítás mellett fedezni 
fel, hogy amorf szürkés üveges bázis is van a 
melyek mellett még zöld foltok foglalnak helyet. A Földpátmikrolitok léezek és tűk, melyeknél a kristály 
alak ritkán van egészen kifejlődve. Gyakran vannak összekuszálódva a nélkül, hogy íluidál szerkezetet 
láttatnának.

Földpát-, Angit-, Olivin- és Magnetilmikrolitok között

Sok közöttük az iker, a melyek olykor 10 vagy még kevesebb fok alatt sötétednek el, míg mások 
elsötétedéséhez 25 fok is kell. A mikrolitok között számra nézve a Földpát az első, utána a Magnctit 
jön koczka alakban. Jóval kevesebb az Angit világos zöld szemekben vagy pálezikákban, a melyek 
némelykor szürkés színi vesznek fel a felületükön. A kristályok 
Augitkristály kiválása igen ritkán észlelhető, de azon is leolvadás nyomai mutatkoznak. Olivin ű szá
mítható némileg az alapanyaghoz, noha csak mint apró törmelék foglal abban helyet. Színe még világo
sabb zöld mint az Angiié. Polár fényben a színjáték igen élénk, az extinelio egyenes. A felületen és a 
repedéseken gyengén a serpenlinesedés kezd mutatkozni. Nagyobb (450-szeres) nagyításnál némely 
olivintöredékben, sőt a fehéres alapanyagban is barna Picotit szemek és halmazok vehetők ki. Az alap
anyag erős savban olyan oldatot ad, melyben a sok Ca lecsapása után sok Mg van, mi az Olivin re vezet
hető vissza.

egyközösen sötétednek el. Nagyobbnem

Lángkisérletben a Dubovoi Bazalt könnyen olvad (4 fok Szabó) fényes fekete gömbbé, alkali tar
talma olyan nagy minta többi Bazalté Selmec körül (Na 3—4, 7v 2—3); a baczuri likacsos féleségé 
még valamivel nagyobb (Na 4, 7v3), és különösen kiemelendő a 7v tartalom, mely néha már a második 
kísérletben kezd mutatkozni, és a harmadikban gipszszel tartós.

A dubovoi Bazaltban (G2io tS73) a már említett fehér hólyagos zárvány részletesebben vizsgálva 
azon eredményre vezetett, hogy az valami kádiumnátrium-földpálos kőzet, mely a bazaltmagmába be
olvadod, és a valóban Bazalttá változott rész meg az a mi még az állvállozás stádiumában van, egymásba 
éles határ nélkül átmennek. Maga a fehér hólyagos anyag könnyen olvad külhólyagos gömbbé (4 fok 
Szabó), alkálikban dús (Na 3—4, 7v3—4). Van azonban a fehér hólyagos anyagban olykor Földpát 
is, melynek szélei mutatnak ugyan olvadást, de belsejében ép, üveges, jól hasadó. A lángkisérletben a 
nátriumdús Káliuinföldpátként viselkedett (Na 5 ; 7v 4); könnyen olvad (4) külhólyagos üveggömbbé. 
Némi nyoma az egykori fekete ásványnak és a Quarcznak is megmaradt ; azonban a salakosodás oly 
nagy fokú, hogy a kőzet eredeti állapotát kibetüzni nem bimm.

Osztrolnka-Gundai Bazalt. tíaczurról éjszaknak tartva Üsztrolukára 
mentem. E két falu között a f'ensík kiemelkedik; az Nyirok, melyet itt-ott diluviál 
quarczkavics fed vékonyan. Osztrolukát elhagyva éjszaknak a Bunda puszta követ
kezik, mi még Ősztrolukához tartozik ugyan, de a térképen (1 : 7n,0()0) ezen néven 
van kitüntetve közel a Garam bal partjához. Ez a terület is egy mélyedmény körül
véve keletről és éjszakról Piroxentrachit magaslatoktól, míg nyugatnak mar Biotit- 
Andesin-Labradorittrachit is van riolitos állapotban. Ezen mélyedményben Bazalt 
előfordul nem kis mennyiségben. Négy helyen gyűjtöttem. Először a f'ensík kezde
tén Osztroluka és (lunda határán (13 1878), hol bazalt-kőtuskó nagy számban 
hever. A kőzet sűrű, kékes-fekete, igen aprón kristályos, de azért a jellemző Olivin 
zöld szemekben elhintve már szabad szemmel is kivehető. A talaj Nyirok, mely

M
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savval nem pezseg, helyenkint vörösebb s azt mint pipaagyagot fejtik és Selmeere 
viszik. A pipaagyagbánya Osztrolukához tartozik.

Második hely ÉK-re Oszlrolukától Cservena Hlina (vörös Agyag), a Bazalt 
(2* 1878) itt is süni, kékes-fekete. A darabok külső határán a Bazalt ugyanazon 
vörös Nyirokká változott át, melyet pipaagyagnak gyűjtenek. A darabok mállás- 
felületén a sűrű Bazaltból olykor az elegyrészek kristályai kiáltanak, bizonyítván, 
hogy az alapanyag könnyebben rnállik.

A Garamparti táj megtekintése szempontjából egy kirándulást Zólyomból 
Bucsra tettem, onnét DNy-nak fordulunk s a vaspályán keresztül hatolva a Garam- 
lioz élénk, melyen átkelve a bal part kőzeteit Gunda pusztán közvetlenül vizsgál- 
hatám.

Uhrbja Oszlroluka nevű dombocskán is gyüjték Bazaltot (3:i 1878), mely 
hömpölyökben fordul elő, s ezek hol teljesen meggömbölyödtek, hol néha még 
némi tompa él látható. A darabok ketté ütve belül épek, de a felületet Agyag kéreg 
veszi körül, sőt itt nagyobb területű kopárság van, melyet vörös pipa-agyag borít, 
mely fölött itt is vékonyan quarczkavics terül el. Az Agyag alatt kékes bazaltmál- 
ladék látható egyes Földpátokkal. Itt még inkább meggyőződni, hogy a Bazalt 
tömeg a mélyedmény belsejében szálban van, az azonban össze-vissza van repe
dezve, a repedéseken gázexhalátió idézte elő a Bazalt el mállását Agyaggá, mely a 
sok vas által a vörös színt vette fel. Olykor ezen agyagosodás nagy mértékben 
következett be, ilyen helyen kikaparják, és ez által geológiai bepillantást kapunk, 
ügy hogy teljes meggyőződést szerezhetünk az iránt, hogy a vörös pipaagyag, melyet 
itt gyűjtenek azon czélból, hogy egyéb agyagokkal keverve abból Selmecen az ismert 
selmeci pipát készítsék, a Bazalt elváltozási terménye, mi egy kráterszerű mélyed
mény ben solfatárai tartós behatás eredménye. A kőzet sűrűbb részei tovább álla
nak ellen s ezekből lett a hömpölyök nagyobb része, melyek a felületi Agyag eltá
volodása után kiszabadulnak.

Keletre Oszlrolukától a Trachithegység közelében is gyűjtöttem Bazaltot 
(4S 1878), hol az tömegesen van szálban, de szintén össze-vissza repedezve és a 
repedéseken vörös Agyaggá vált hol vékonyabban, hol vastagabban. A sűrű Bazalt 
tetején salakos fordul elő. Olykor jól kivenni üveges ikerrovátkos Föklpátot. A pipa
agyagot itt is ásták, valamint még Osztrolukától DNy-ra is.

Mikrografia. A Gunda puszta táján előforduló Bazalt általában sötétebb színű, mit hogy a 
Magnóik nagyobb mennyiségének kell lulajdonítni, a vékony csiszolat igazol; Plagioklasföldpát és Augit 
mikrolit az alapanyagban csekélyebb számban van mint a selmeci Bazaltok legtöbbjében ; ellenben 
megelőző képződési! nagyobb Földpát, sőt még Augit is találkozik benne. Ezen nagyobb Földpdt anyaga 
ép, de külsején meg van támadva leolvasztás által. Belsejében a többszörös ikernövés vehető ki. Van 
eset reá, hogy az ikrek egyike zonás szerkezetű, a másik nem. Az extinctio foka (megközelítőleg) 
25 körül van. Magnetit mint zárvány olykor észlelhető.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. III. :Yi

4
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Az Angit nagy kristályok haránt metszetében az Oszlop a két Pinakokldal .egyesülten a szokott 
nyolczszöget adja. Néha Magnetit van benne mint zárvány, egyszer Oliviu is előtűnt zárványként melv 
azonban részben serpentinesedésnek indult. ‘ ’ ‘

Az Olirin szemekben harántrepedések gyakoriak és azok mentén valamint 
serpentinesedés nagyon elharapódzott.

A lángkisérletben az olvadásra nézve némi ingadozás mutatkozik. A fekete üveggömb némely 
példánynál tökéletesebben képződik, az olvadás foka 4 (Szabó); másnál a gömb nem egészen teljes, 
az olvadás foka 3 4 (Szabó). A Aa foka az alapanyagban nagy 4—5, valamint a Káliumé is 3; ez 
utóbbi tartós.

a szemek felületén a

7. Bazalt Magaspart és Garam-Berzencze táján. Szent-Kereszt
nél láttuk a Garam jobb partján a Bazaltot, azt elhagyva nincs többé Bazalt a 

Garam partján mint Újbányával szemközt Magaspart (Brelii) határában a Garam 

bal partján. Az úton a kőzet folyvást Piroxentrachit s keletnek minden magas csúcs 

abból áll, de azok között szerény magasságban és még szerényebb tömegben, de ' 
sajátságos körülmények között Bazalt foglal helyet.

Hogy a Bazaltot megtaláljuk, Magaspart falun túl kell menni délre; a Liesna- 

Dolina-völgy torkolatánál, hol egy malom áll, kezdődik a Bazalt (135a 1878); innét 
délnek Berzencze felé az út Bazalt oldalban visz, és meglehetősen tart. Más pontról 
is ütöttem le az épből (104t 1878); ellenben bemenve a Liesna-Dolina-völgybe, 
míg azt kezdetben a jobb és bal oldalon találjuk, beljebb menve a jobb oldalon 

csakhamar kimarad, ott Trachitkonglomerát váltja fel. A Bazalt többnyire szferoid 

alakú málladékban van, a mállásnak indult Bazalt valósággal gombóczos szerke-
azonban ép is sötét hamuszínnel, ez sem egészen tömött, apró likacszetű; van

sok van benne (134; 1878). Az egyöntetű aprókristályos kőzetben Olivin zöld
szemek üveg fénynyel, olykor sok repedéssel, másszor kagylós töréssel jellemzően 

válnak ki. Egyéb ásvány makroskoposan nem különböztethető meg. Kőzet zárvány 

gyanánt b. Andrian Perlit darabokat is említ.
A Bazalt itt azon felisíknak meredek oldalát képezi a Garam felé, mely a

katonai térképen (1 : 75,000) Babin Vrsok (266 ni.) névvel van jelölve. Ezen a 

tájon van b. Andrian térképén is a 3 vörös folt közül a legerősebbnek kitüntetve. 
A fensík teteje Nyirok, mely savval nem pezseg, s a melyet a magaspartiak ;i szom
széd berzericzeiektől megvesznek göröncsér agyagnak cserépedénykészitésre. Lbxz

de nem emelkedik fel a fensíkaz csak a Garam-völgyijén van 
* A Babin Vrsok fensík keleti határát a Liesua Dolina képezi; ezen völgy 

Bazalt, a fensíkon, hol vékonyabban hol vastagabban elterülve
Piroxen11tichit-hegy (Kuntzo

a fensíkon nincs 

szintjéig.
bal oldalán van a 
és Nyirok által fedve, míg a jobb oldalon azon magas

Schen.nitz und Kfini^hcry. 1"=2Ü00°) a ten.-fk hoznék 
volt a Lösztől elválasztva.

B. Andi-üan térképén (IJmgebunp;en 
befestve; akkor a Nyirok még nem

von
van
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Vrch) van. mely közvetlenül Magaspari falutól délre emelkedik 403 méter magas
ságra. A közel nagyobbrészt Eruptivkonglomerát (129, 1878), mely egy a hegy 
tetejéről legurult tuskóban kétféle Trachitot enged felismerni: Piroxentrachitot és 
túlnyomókig a Biotittrachil fehér Riolitját. A fehér törmelékben a fényes cjuarcz- 
szemek jól kivehetők, egy helyen kis Obsidián szem is mutatkozik.

Más ponton Jaz Vinyi (Liesavenski Vrch felé) a hegytetőn nagy tömegben 
egy nagyobb szemű Eruptivkonglomerát (130, 1878), ebben a Piroxentrachit 

mint a Biolillrachil törmelék bezárója, jobban kivehető.
Innét lebocsátkoztunk a Liesna-Dolina völgybe s itt is arról győződtem meg, 

hogy e völgy szorosan választja a magas Piroxentrachithegységet a szintes terje
désű Bazalttól; azonban a völgy bal partján a magasabb pontok szintén Piroxen- 
trachit, de megviselt állapotban (131, 1878).

A Bazalt f'ensik déli határa Berzencze, hol a falun keresztül húzódó s közel 
KNy irányú fövölgy jobb oldalán mint a Babin Vrsok fensík kiegészítő része szere
pel. Ezen fővölgy neve Cbvalena dolina, mi a Liesna dolinától délre esik s azzal 
közel parallel. A Bazalt alant tömött, a felsőbb szintekben likacsos. Berzenczéröl 
bemenve a Cbvalena dolinába, ennek bal partján meredek hegy van (Szokolova 
Skala, 442 m.), mely már a Garam-partról is feltűnik. Kőzete (100+ 1878) Erup
tivkonglomerát, melynek törmelékét Riolil képezi.

A Földpát. mindig üveges repedéses, gyakran nagyszemú. Lángkisérletben 
Káliumíöldpát egyszer sem találkozván, ezen Riolit. a Biotit-Andesin-Labradorit- 
trachittipus Riolit ja.

A kőzet többször likacsos s a likacsokba nem ritkán van Hialit beszüremkezve. 
Általában a tető felé nagyszemű és világos, a világos szín a hegy anyagának felü
letére általában vonatkozik, míg belül és különösen a hegy töve felé aprószemü s 
a kőzet a Piroxentrachit jellegével bír (1012 1878). Leereszkedve a Chvalena doli
nába a völgyfenéken Bazalt darabok is vannak Olivin tartalommal a Piroxentrachit 
tuskők között, a Bazalt tehát a völgy mentén fölebb is van szálban.

Álmenve a völgy jobb oldalára szemközt azon hegygyei, melyből a (101 

Piroxentrachitot ütöttem, van egy alacsonyabb hegy (Pudiko Vrch), melyet Bazalt 
képez (102) 1878). A tetőn likacsos, de Olivin azért felismerhető; alantabb sűrűbb 
s ebben az Olivinen kívül már üveges Földpát is kivehető (103.> 1878).

Ezen hely nevezetes, mert ezt tarthatni a Magaspart-Berzenczei Bazalt kifolyási 
helyének, mire nemcsak magassága képesíti, de a vulkáni agglomerát képezte két 
szirttömegnek alakja is olyan, hogy azok az egykori vulkáni kúp maradványai 
lehetnek. A felsőbe egy barlangszerű nyílás vezet, melyből az anyag kiömölhetett. 
Az egész oly frisseségét mutatja a vulkáni tevékenységnek, minőre a balatonvidéki 
Bazaltok kivételével, Magyarországban nagyon kevés példát lehetne felhozni.

van
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Ezen helyen már Beudant is ismerte a Bazaltot * s azt írja róla «Ily exisle sur les pen- 
tes du terrain des traces évidentes des volcans postérieurs á la l'ormation des roehes Iracliy- 
tiques. Ge sont des basaltes, que l’on rencontre au prés du viliágé de Magospart... Eektije, 
mondja tovább, a patak fenekén Trachit. A Bazalt egy tömegben van, ritkán látni oszlopos 
elválást, a felületen gömbölyű darabokra esik szét. Ölivin van benne szemekben, színe 
világos-zöld. Augit nem látható. Gyakran salakos. Olykor igen is sejtes lesz, mig másszor 
keverék fordul elő benne a különféle szövetűből csak úgy mint a Vivarais bazaltláváiban és 
Auvergne némely pontjain. A földön heverve látni fekete salakot ide s tova görbülve, olyant 
mint Auvergne-ben a Nugére Pariou Puy-de-la-Vache stb., vagy a most működő vulkánok 
környékén; van bomba, vulkáni könv. Mind ezekben az Olivin állandóan megvan.

JUikrOffWtfia. A magasparti Bazalt alapanyagában a inikrokristályok túlnyomó számban Angit- 
szemek és pálczikák, melyekkel összekuszáltan Füld púi
Magnetit bőven s többnyire az Augitra telepedve van. Poríiros ásvány legtöbbször 
ép, csak néha vonja be vörösbarna limonilos kéreg. Hol egész kristályokban látni, hol ilyenek töretléké
ben. Fölismerhetni benne esetleg valami barna Spinellid zárványt. Gyéren van nagyobb Augit kiválva 
sárgás-zöldes színnel; többnyire csak töredék. Az extinctio szöge 40°. Poríiros Földpál ritka.

Az alapanyag lángkisérlete változatlanul fekete fényes üveggömböt ad (olvadási fok 4. Szabó). 
A Na tartalom nagy 4, a 7v3 és ez utóbbi tartós. Egyik példánynál (1022 1878) a nagyobb Földpát is 
külön lett meghatározva, az Andesinnek felel meg (olvadás 4; Na 4. K 2). Nevezetes tehát, hogy 
alapanyaban a K tartalom nagyobb, mint a nagyobb Földpátban.

keveredve, de alárendelt mennyiségben.van
Öli cin, rendesenaz

:

iaz

8. Bazalt Újbányán. A Liesna dolina völgy irányában van egy völgy 
a Garam jobb partján is Újbányán, melynek egyik oldalát a Kalváriahegy (348 m.) 
képezi. Ennek kőzete Biotit Quarczlrachit Riolitja. minek közvetlen szomszédságá
ban nyugatról Piroxenandesit van nagy tömegben elterjedve. A Kalváriahegy déli 
lejtőjén Bazalt kis tömegben közettelér gyanánt szintén fordul elő. Van példányom 
CsehL. szivességéből (77. 1878); a Bazalt sűrű, csaknem fekete. Magnctitben dús.

JlliÁ‘7‘0(/7’ClJlu. Az alapanyag kristálykái között kevés amorf bázis vehető ki. A kristálykák zömét 
Augit képezi világos-zöld színnel igen apró szemekben, de oszlopok is vannak. Nagy Augit-kristály sem 
hiányzik, ennek felülete sokszor le van olvadva. Az extinctio foka egyiknél 42° körül van. Találni iker- 
kristályokat úgy a hossz- mint a harántmetszetben.

A Magnetit szemeken kívül Földpát van sok karcsú iker-oszlopban. A Földpát mikroliíoktól 
átmenet van a fokozatosan nagyobbakba, melyek egyszer összehalmozódva, másszor összetöröd ez ve 
nak. Augit mikrokristály vagy nagyobb Augit zárvány sem ritka bennük. Az extinctio-fok változó, leg
többször 20—30° között ingadoz.

Olivin csak apróbb kristályokban vagy ezek töredékében van; azonban ezek is többnyire elvál
toztak. Az elváltozást a serpentinesedés indítja meg, kezdődve a felületen vagy a repedések síkján. 
A serpentines zöldes rész szemcsésen polároz. Az elváltozás haladtával a serpentinesedctt részt magne- 
titpontos keret fogja be. Olykor a belső mag még ép Olivin, melyet serpentinzona és ezt kívül magnetit 
keret vesz körül.

Lángkisérletben a kissé nehezebben olvadó) fajokhoz tartozik; olvadási foka 3—4° (Szabó), a^ 
tökéletes üveggömb világosabb színű is mint a Bazaltoknál megszoktuk. Na tartalma nagy (4 ): K tar- 
talma kisebb (3—1) és nem tarlós.

va Il

iiéin

* Voyage min. et géol. en Hongrie 1S18- 1. p* 243.
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A selmec-környéki Bazaltok közös tulajdonságai.

A Selniec környéki Bazaltok szövete legáltalánosabban holokristályos-porfiros, 
de nagy változatossággal a kiképződésben, melyek azonban a szövet ezen nemét 
végkép meg nem másítják. Az alapanyag olykor inkább panidiomorf elegye 
léezes Földpát Angit és Magnetitnak, kevesebb Ülivin mikrolittal; máskor a gyér 
üvegbázis valamennyire szaporodván, a szövet hajlandóságot mutat a hipokristályos- 

poríirosba csapni át.
A poríiros kristályok s különösen az Olivin és a triklin Földpát, de meg az 

Angit is elég gyakran vezethetők vissza kél generátióra, melyek egyike az intratel- 
luros, másika az extratelluros időszakban keletkezett; amaz már készen jött fel a 
lávában, emez a még nem differencziált magmából később vált ki kisebb, de nincs 
kizárva, hogy helyi körülmények kedvező volta mellett, olykor nagyobb kristályok
ban is.

A vezér-ásvány Olivin, nemcsak osztályozási képességénél, de annál fogva is, 
hogy a Selmec környéki Bazaltokban a legnagyobb s már makroskoposan vagy 
egyszerű lencsével jól felismerhető, mi által ezen Bazaltok a velők igen gyakran 
közvetlenül érintkező Piroxenandesittól eltérnek és kis utánjárással össze nem 
téveszthetek. A vékony csiszolat, a Bazalt sajátságos szöveti viszonyát még bizto
sabban tünteti ki, különösen az elektromos mikroskoppal, mi vagy 220-szoros 
nagyításban gipszfalra vetve oly képet ad, melynek vagy 2 méter az átmérője. 
Ezen egyszerre látjuk az associátió tagjait az ö viszonyos nagyságuk, mennyiségük 
és alakjokkal, valamint megtartási állapotukkal; ha már most Piroxenandesit csi
szolattal hasonlítjuk össze, az eltérés annyira szembeszökő, hogy ezen két kőzet 
nem téveszthető össze. A főszereplő az Olivin, majd idiomorf, majd szemcsés; 
ikrek nincsenek, sem gömbök; csak egyeseiben találtam egy nagy Olivint, mi a 
polár fényben mint hét egyén összenövéséből álló aggregét tűnt ki (Selmec, Kal- 
váriahegy).

Hogy Olivin van tetemes mennyiségben az alapanyagban, a sósav-oldal is mutatja, melyből a Ca 
lecsapása után még Mi/ bőven választható ki. Az Olivin színe világos-zöld, mi esetleg sárgás-zöldbe, vagy 
helyenkint fűzőidbe megy át. Hasadás ritkán látszik, repedés ellenben gyakori. A nagyobb olyan egyé
neknél, melyeknél a körvonalak és a szegély arra mutatnak, hogy egy megelőző generáliéból valók, 
esetleg a mikrolit raj gyenge torlódása is észlelhető, míg ez az ugyanazon generátió egyéneinél nincs. 
A vékony csiszolatban átmenő fényben olykor csaknem színtelen ; dichroizmusa semmi, ellenben kettős 
nikol között színjátéka élénk.

A Selmec környéki Bazaltokban a Földpátok számra nézve a legtöbb esetben 
a legjelentékenyebb elegyrészt képezik, de nagyságra nézve is. Üveges repedéses 
küllemüek úgy mint a fiatalabb vulkáni Földpátok általában szoktak lenni, de mind
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a mellett a legtöbb esetben az ikerrovátkosság is kivehető. Azon Földpát, mely az 
alapanyagból vált ki, idiomorf, hoszukás léczszerü, de olykor nagyobb egyének is 
fejlődtek ki; vannak azonban régibb generátiójú olyan Földpátok is, melyek külseje 
meg van támadva leolvadás által, a melyek egykor a magmába kezdettek beol
vadni, ezek a szomszéd kőzettípus Földpátjaival egyezvén meg, geológiai okoknál 
lógva, melyeknek lejebb bővebb magyarázatát adom, pneexistált elegyrésznek 
tartom.

I

A Földpátok csupa triklin CaXa Földpátok, melyek között a lángkisérletek szerint túlnyomókig a 
Labradorit van ; némely Bazaltban azonban Andesin viselkedést is kaptam, de viszont olykor a Labrado
rt a Bytownitba hajlott. Nemcsak az egyes Földpátok, de általában az alapanyag lángkisérlete is tetemes 
Na tartalomról tanúskodik. A mit az extinetio fokának megközelítő s csak némileg tájékoztató meghatá
rozása nyújt, a lángkisérlet eredményével összliangzásban

Káliumfóldpátot a selmeci Bazaltok egyikében sem találtam.
Az Augiton kívül más Piroxen (Hipersthen) nem fordul elő.
A Selmec környéki Bazaltok tömöttsége nehány esetben eléri, sőt valamivel 

meghaladja a 3, de legtöbbször a 3 alatt marad. A meghatározás 20 Bazaltnál a 
következő ingadozást mutatta 3.0-27—2.500. A nagy tömöttség természetesen olyan 
ásványok túlnyomóságának a kifejezése, a melyek már magukban is bírnak 3 vagy 
ennél nagyobb tömöttséggel; ilyenek a Magnetit Olivin Augit. Ezek ugyan minden 
Selmec környéki Bazaltban megvannak, de ingadozó arányban, sőt gyakran a 
Földpát kerekedik felül, mi a tömöttséget leszállítja; még inkább szállítja le a szö
vet. A nagy tömöttség csupán a sűrű tömött Bazaltoknál van (Kalváriahegy Sel- 
mecen); a likacsosaknál soha. Ezek durva por alakban mérve már valamivel na
gyobb számot adnak; a szám még nagyobb lett főzés után, de a 3-mat egészen 

elérni így sem sikerült.

van.

A Bazaltnak lángkisérlete is nyújt némi támpontot a charakteristikára. A Selmec környéki 
Bazaltokból vagy 26-nál az eredmény az olvadásra nézve az, hogy fekete fényes gömbbé olvadnak 
(4 Szabó); egy-kettőnél a gömbből meg nem olvadott ásványok hegyes darabjai állottak ki s az olvadási 
fok valamivel kisebb (3—4). A lángfestésnél nagy az alkálik és pedig úgy a Na, mint a K mennyisége. 
A Na 3—4, a K 3. A Na és K bizonyos mennyisége a Földpátokra vezethető vissza ; a K azonban úgy 
viselkedik, hogy azt lehetetlen csupán a Földpátnak lulajdonítni, nem lehet azért, mert a Plagioklasok- 
nál a K csupán a harmadik kísérletben (a gipszszel összeolvasztva) mutatkozik, itt pedig több esetben 
már a 2-ik kísérletben is észrevehető, a harmadikban pedig erős és tartós annyira, hogy a K bizonyos 
mennyiségét az alapanyagban vagy az amorf knstályodási maradékban az üvegbázisban kell elhelyezve
gondolni.

A Selmec környéki Bazaltokon megállapított tulajdonságok alapján 
petrografiai charakteristikájára nézve azt mondhatjuk, hogy a Bazalt egy kiistályos

az Olivin mellett Na Cec

il közét

összetett kenozoi Olivinközet, melynek associátiójában 
Földpát Augit és Magnetit foglal helyet; a normál sűrű féleség tömöttsége eléri a 
húromat, vagy igen közel van hozzá; olvadási foka nagy, általában 4 (Szabó) s az

üveggyöngy legtöbbször fekete.

j
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A Bazalt praeexistátt ásványai. A Petrografia nyílt kérdéseinek egyikét a 
prceexistált ásványok képezvén, a Selniec környéki eruptív-kőzeteknél figyelemmel voltam 
arra és itt először is a Bazaltnál teszek azokról említést. A Bazalt is íoglal magában olykor 
darabokat olyan kőzetből, melylyel képződése vagy feltörése helyén érintkezésbejött 
darab hol épen van megtartva, hol a bazalt-magmába többé-kevesebbé beolvadva.

A selmeci Bazaltok közölt ezen szempontból legtanulságosabb a kisiblvei, mely Biotit- 
Andcsin-Labradorittrachitból tör fel és ugyanezen típus kisebb-nagyobb zárványait toglalja 
magában oly módon, hogy a felismerés minden nehézség nélkül megy. Ilyen kőzetdarabok 
kisebbek is lehetnek, úgy hogy csak a mikroskoppal vehetni ki, de ekkor az elváltozás ren
desen már oly fokú, hogy a kőzettípus felismerése nem sikerül. Valamint az egész kőzet 
fordulhat elő, úgy azon kőzetet alkotó egyes ásványok is találkozhatnak mint zárványok, 
csak az a kérdés, hogy van-e módunkban arról bizonyságot szerezni, hogy ezek ilyen jöve
vények. A kisihlyei Bazalt trachitzárványaiban a Földpát jól van megtartva s arról a 
lángkisérlet meggyőz, hogy Andesin. Feltűnő, hogy a trachitdarabokat magában foglaló 
Bazalt felette dús egyes Földpátokban is; ezek között oly nagyok sem hiányzanak, melyek
nél a lángkisérlet ben ki lehet mutatni, hogy szintén Andesinek tisztán vagy hajtással 
Labradoréba. Ha már most a vékony csiszolatban azt látjuk, hogy ezen Földpátok kristály 
körvonalai nincsenek meg, a külső szegély körül meg vannak támadva, esetleg darabokra 
törve, míg más Földpátok idiomorfok, akkor valószínű, hogy a megtámadott porfiros régibb 
generátiójú Földpát és a szintén porfiros első generátiójú, de idiomorf Földpát között 
külömbséget kell tenni, mert míg ezeknél semmi ok sincs feltenni, hogy nem a bazalt-mag
mából váltak ki még az első időszakban lenn a Föld mélyében; amazok valami szom
széd közeinek, a jelen esetben kézzelíoghatólag a Biotit Andesin-Labradorittrachitnak 
olyan nagyobb Földpátjai, melyeknek még nem volt módjukban akár az idő rövid volta, 
akár más kedvezőtlen körülménynél fogva a bazaltmagmának alkotásához teljes mérték
ben járulni.

Magyarország Bazaltjai között ilyen megkülömböztetés kínálkozik a Karancs hegy
séget É és ÉK-ről körülvevő Bazalt csoportnál is. Legismeretesebb előttem azon Bazalt 
telér, mely Salgó-Tarjánon az alsó miocén Homokkő hasadékán és így az azon emeletben 
eltemetett Barnaszén telepen is keresztül törve jut a felületre. Azon Bazaltokban általában 
van meglehetős sok porfiros Földpát koptatott (leolvadott) felülettel, de belül feltűnő szép 
megtartással, úgy hogy némelyik (Tilici) az izlandi pát tisztaságával vetélkedik. Ezen Földpát 
első tekintetre is mint idegen zárvány tűnik fel; a chemiai elemzés szerint változatlanul

s ezen

Andesin hajtással Oligoklasba. Ilyen összetételű Földpát van a Karancs hegvség Trachitjá- 
ban is es így nem lehetetlen, hogy ezen nagyobb idegen zárványok a feltörő bazallinagma 
által foglaltattak be, és mivel a magma összetételével meglehetősen egyezik, nem olvadt még 
bele egészen, csupán a szélekből hiányzik valami, mi a magma alkotásához járult. A Bazalt
nak a László-tárnái feltörésében azt láttam, hogy ezen vagy egy deciméter vastag bazalt- 
telérben dió , sőt néha csaknem ökölnyi Oligoklas-Andesin darabok a kőzettelér felszíne 
táján voltak nagy számban meggyűlve, inig lejebi) gyérebben találkoztak.

Ennek magyarázatát abban lelhetni, hogy az izzón hig bazalt-magma nagyobb tömött - 
ségíi volt mint ezen Oligoklas zárványok, melyek a csekélyebb tömöttségnél fogva a híg 
magma felsőbb régiójába nyomódtak fel s ott nagyobb számban gyűltek meg. Arra, hogy 
csakugyan a Karancs Trachitja szolgáltatta ezen idegen Földpát zárványokat, nagyon való
színűvé teszi dr. Szontagh Tamás azon észlelete, hogy ö Salgó-Tarjánon a Pécskőhegy bazalt
jában az Andesinföldpáthoz nőve a Gránátot is észlelte, mi a Karancshegy Trachitjára 
nézve annyira jellemző, hogy én azt egyszerűen Gránáttrachitnak is mondom.
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Dr. Schafarzik Ferencz Salgó-Tarjánon a Pécskő Bazaltjában ilyen idegen loldpátzár- 
ványt Őrt hoki ásnák ismert tel a lángkisérletben, mi a Parancs hegység egy kis részében 
szintén előfordul. :

Hogy a quarczkavics, mely néha igen csekély összefüggést mutat a karancsvidékr 
Bazaltok tömegével, szintén a bazaltmagma tartózkodásának szomszédságából vétetett fel, 
olykor kézzelfogható.

Erdélyi Bazaltokból a Detunata (Abrudbánya) szintén jó példát szolgáltat ilyen meg-
külömböztetésre. Ezen Bazaltnak feltűnő nevezetessége a Quarcz tartalom nem csupán 
szabálytalan szemekben, de néha felismerhető, sőt olykor bámulatos jó állapotban meg
tartott bennőtt kristályokban. Ezen bipiramisos kristályok mindenben megegyeznek 
Quarczkristályokkal, melyek nem messze Verespatakon a templom közelében a Biotit- 
Orthoklastrachitban vagy még inkább a Csetátye-Trachitban ismeretesek. Az alakon kívül 
a nagyság is körülbelül akkora. A Quarczkristályok azonban nincsenek a Detunata egész 
tömegében eloszolva. Hiába keresné azt valaki azon nagyszerű oszlopos tömegnek az aljá
ban vagy az ott heverő oszloptörmelékben, melyből a Bazalt a gyűjteményekbe vétetik ; 
az a két Detunata (Flocosa, Cola) felső tömegében van csak meg, bébe hóba kőzetzárvány- 
nyal együtt, mely a Csetátye-kőzethez hasonlít. Hogy csak itt van, ennek is megfelel 
magyarázat, hogy a bazaltmagma a régibb keltű Biotitquarcztrachittal érintkezésbe jött és 
míg a többi ásvány assimilálódott, a Quarczkristályokkal ez tökéletesen nem történt s a

azon

azon

megmaradottak az izzón híg magmába bejutva, csekélyebb'tömöttségükkel a felszín felé húzód
tak és a kihűlés bekövetkeztével ott elszóródva maradtak meg.'

Hogy azonban a Quarcz nem illett a bazaltmagma bázisos anyagába, világosan 
kifejezve azon állapotban, melyben a Quarczot találjuk. Ritkák olyan kristályok, melyeken 
a Piramis mindkét vége oszloplapok nélkül, vagy azoknak csak nyomával teljesen volna 
kiképződve; olykor a kristály körvonalak már nincsenek meg, a megmaradt szem össze
vissza van hasadozva, és a hasadási síkból befelé éppen úgy mint a külső határtól befelé a 
Si0.2 anyaga elváltozik, egészen oly módon, mint ez az Olivinnél a mikroskop alatt annyira 
ismeretes. Ezen elváltozásnak van haladása s bevégződik akkor, midőn a SiO.> anyagából 
semmi sem maradt meg s az egész egy fehér ásványnyá változott át. Van a példányaim között, 
melyek gyűjtésére gondot fordítottam a helyszínén, olyan Quarczkristály is, melyből az 
anyag nem csak elváltozott, de el is távozott, ez tehát negatív kristály, az űrt azonban véko
nyan fehér anyag bélleli ki, melynél savval esetleg pezsgést vettem ki.

Vannak tehát jövevény kőzetdarabok és jövevény ásványok a Bazaltban s ez utóbbiak 
szintén a Bazalt régibb keltű, régibb generátiójú ásványaihoz tartoznak általában, de kétfélék : 
némelyek valóban a Bazalt képződési helyén, annak magmájából intratellurosan váltak ki; 
ellenben mások mint a bazaltmagma képződésének nyers anyaga a szomszéd kőzetből kerül
tek be, olyanból, mely tán a határát is képezhette a Bazalt medenczéjének, vagy a melyet 
lassú feltódulás alkalmával vett fel, s a mely a hosszabb vagy rövidebb tartózkodás szerint 
a magmában, ennek átváltoztató hatását nagyobb vagy kisebb tokban mutatja.

Ezen ásványokat a preeexistált névvel jelölöm, miután azok geológiai kor szerint 
öregebb kőzetekből származtak bele.

Ilyeneknek veszem még a Biotitot és a nagy Amfibolt, a melynek a ferridsilikátja 
egészen idegenszerű lévén a Bazaltban, ebben mint csak ferrosilikátot megtűrő közegben 
Augittá és Magnetittá esik szét. Esetleg megmarad Magnetitek áltál jelezve az Amfibol alak,

van

:*s A Bazaltok quarczzárványa. Szabó JózsEF-től. A magyarhoni földtani társulat munkálíitai. III. kötet
1867. Hesl.

i
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fin Augittá változva cl, másszor csak részek olvadlak le ezen a módon s átmentek a bazalt- 
magma alkotásába, míg a még megmaradt A miiből az ő sajátszeríi korrodálási nyomaival 
mini a bazallos Andiből tartotta lenn magái kisebb-nagyobb krislályrószekben, de soha 
nem cgyiillesen idioniorí* mikrolilokban.

TRACIUT.

Selmec környéke monográfiájának első részében a topográfiái viszonyokkal 
foglalkoztam, itt a Tracliit geológiai sistema ti kajára és nomenklatúrájára térek át.

A Tracliit egy konozoi porliros földpálkőzet, melynek tagjai a Földpatokban, 
ele egyszersmind az ásvány associálioban kifejezett savas és bázisos alkat — vala
mint a viszonyos kor szerint egy cruplioi ciklus lánczolatában oly módon fűződnek 
össze, hogy a savas Trachit az öregebb s abból a bázisosság arányában fokozatos 
átmenet van a fiatalabbá.

Trachit lehál a családnév, mely minden tagot megillet; a kor lévén a geológiai 
sislernatika kiindulási pontja, a felosztás ezen az alapon történik úgy, hogy az 
associálio vezérásványai korjelentőséggel legyenek a részletesebb nomenklatúrába 
bevezetve.

Selmec környékén ezen szellemben a következő három típust választottam ki: 
I. Piroxentrachit (Piroxenandesit), a legfiatalabb, legbázisosabb;

után na a
II. Biotit Labradorit-Andesintrachit; végre a 

III. Biotit Ortlioklastrachit, mint a legrégibb s egyszersmind a leg
savasabb.

Általánosal)b vagy csupán makroskopos tárgyalásnál két csoporttal is beérjük: 
Piroxentrachit és Biotittracliit. Ezen beosztásnál elég a makroskoposan felismer
hető vezér-ásványokat venni tekintetbe, ez tehát olyan beosztás, melyet már a fel
vételnél érvényesíthetünk, de azután alapját képezheti azon részletesebb beosztásnak 
is, melyet a pelografiai módszerek alkalmazásával állapítunk meg.

A Piroxentrachit és a Biotittracliit egymástól feltünöleg elül az átlagos habitus 
által is, minek a geologok már régóta adnak kifejezést. Leopold v. Buch, kit kora 
legnagyobb geologjának mond Naumann,* Andezit-nők nevezte az And-ok apró szemű 
sűrű s szürke vagy fekete Piroxenlrachitjál. Ámen alkalmazta az Andezit kifejezést 
a hasonló küllemű és nagy el terjedésű vulkáni kőzetekre a Kaukázusban ; Haukr és 
Staciie Erdélyben, későbben én Magyarországban. A Biotittrachitokat. pedig ren-

* Leli rímeli dér Geognosie. Leipzig, 1S58.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1SSS. III. 38
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desen jellemzi a Trachitra eredetileg megállapított küllem: érdesség, a tarkaság, 
a gyakori hialinosság, szóval Cii. Saint-Claire Deville szerint a tmchiiimm.

A Iiachit. családnév tehat a küllem alapján Andesitra és szorosabb értelemben 
vett Trachitra oszlik fel, amazt

az

andesitizmus, ezt a trachitizmus jellemezvén; 
batározotlabbá ezen nomenklatúrát a két vezér-ásvány hozzáadásával Leheljük és 

így ered a Piroxenandesil meg a Biotittrachit; szem elöl nem tévesztvén azon fontos 
kronológiai momentumot, hogy az Andesit (= Piroxentrachit) a fiatalabb, a Trachit 
(= Biotittrachit) az öregebb.

az

A 1 éti ogi aíiti kezdetleges szakában a küllem nagyjelentőségű és rátekintésscl 
megállapítható ismejelet mellőzvén, a Földpát szerint indítványozták az Andesit és 
Trachit fogalmat szabályozni, Andesitnak mondván mind azon Trachilot, melyben 
Orlhoklas nincs, míg a Trachit nevet csak a káliumföldpátos tagokra szorították. 
A Trachit ezen petrografiai fogalmát az imént említett sistematikai nomenklatúrám
mal összehasonlítva az tűnik ki, hogy a Piroxenandesitben nincs eltérés, azt én is 
Andesitnak mondom; a Biotittrachitoknál azonban eltérés van, a mennyiben a pelro- 
graf ezekből azokat, melyekben Orlhoklas nincs, szintén az Andesitek közé veszi. 
Ezen osztályozás a geologra nézve nem alkalmas, sőt zavaró, mert annak a hely
színen a felvételnél hasznát nem veheti, sohasem lehetvén tisztában az iránt, hogy 
valami Biotittrachilot Trachitnak jegyezzen-e be a térképen vagy Andesilnek, mint
hogy a trachitizmus foka a kétféle Biotiltrachitnál egyenlő lehet; ezen beosztással 
ennélfogva térképezni nem bír. Azon Trachitok, melyeket a bécsi geologok a ma
gyarországi felvételeiknél ezen melléknévvel «echter Trachyl» apostrofáltak (Déva, 
Vizsegrád stb.), csupa Biotit Andesin-Labradorittrachitok, pedig küllemük minden
ben olyan, mint az Auvergne és a Rajna Trachitjaié, melyekre a Trachit név erede
tileg lett behozva, a melyek után e nevet Beudant Magyarországija importálta (1818) 
s utánna itt a geologok több mint fél századig használták. Hasonló zavart azonban 
a mikroskop sem képes eloszlatni, ha a chemia által nincs támogatva, minthogy a 
Földpát specifikátio kőzetekben a mikroskopi rendszernek nem erős oldala. Hague 
és 1 ddings említik,* hogy mindazon kőzetek, melyeket Zirkel mikroskopi meghatá
rozással normál Trachitoknak mond azon alapon, hogy az ikerrovatkosságol nem 
mutató üveges Földpátokat Sanidinnak vette, az azóta megejtett chemiai és mikro- 
chemiai meghatározással * * mindannyian tri ki in h öldpatoknak bizonyultak be, tehát 

kőzetek normál trachitos kinézésök daczára nem Iracliitok, hanem Andesitek.azon

Volcanic rocks oí' the Great Hasin. American Jour. of Science. New Ha ven Conn : 1884.
isolated hy the Thoulet solution, and were í'ound upon analvsis 

in examining Ilié leldspars in these so called Iracliyles application wasr

* Notes on the
** In these cases the leldspars were 

to he andesine or oligoklase. Again 
mailé of Dr. Szabó’, melhoil ül UelermiminK feMspare in rocks l.y means ol color nnpar leülő the Ilame of a 
Bunsen humor with most satisfactory resulls, the fehlspars giving the reacl.ons tor andes.no and ohgoklase, 
and coníirming the optical and Chemical determinations.

tr
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A bajon .segíteni a tudomány órtlokében v;m s minthogy a geologot. az átlagos
hahilus valamint a makroskoposau felismerhető ásványok vezetik legbizlosabban, 
azt. indítványozom, hogy tartsuk meg a históriai fejlődés kapcsán a Trachil szót 
minden Biotitlrachitnál, akár van benne Ort.hoklas akár nincs; ellenban ha a tra
chil izmus feltűnő sajátsága hiányzik, söl a helyett az andesitizmus, ezen szintúgy 
feltűnő habitus tulajdonság van kifejlődve, akkor nevezzük a Trachitot részleteseb
ben Andesitnek. A Föl (Ipátok szerint úgy is bárom osztályba kell a lrachitokat

h) melyben Ortboklas nincs, hanemvenni egy olyanba a) melyben Ortboklas van 
Andesin-Labradoril, végre c) melyben Ortboklas nincs, hanem a még bazisosabb Pla-
gioklasok a BylowniL-Anorthit sorozatból uralkodnak. A Tracbitok beosztása az 
Ortboklas és Plagioklas szerint csak két osztályba, ma már meghaladott álláspont, 
a Plagioklastrachitok roppant mennyisége és kiképzödésben a nagy változatossága 
azok további megkülömbözletését. igen is megkívánja.

Az Andesitekét a petrografok csakugyan fel is osztják savas és bázisos Ande- 
sitekre, a savasak Biot.iltracbitok Ortboklas nélkül, a bázisosak a Piroxenandesilek. 
A savas Andesiteknél csaknem mindenki oda teszi, hogy tracbitos küllemiiek, ennél
fogva a bazaltos küllemű Piroxenandesilek össze vannak keverve olyan kőzetekkel, 
melyeket a geolog első tekintetre Trachitnak mond, de csak aggodalommal, mert 
előre nem tudhatja, hogy a Füldpál meghatározás eredménye mi lesz. A pelrograf 
valóban nem a geolog érdekében cselekedett, midőn az Ortboklas- és Plagioklas- 
Irachilot osztotta fel Trachilra és Andesitra; a geolog érdeke azt hozza magával, 
hogy a család tracbitos jellegű tagjait BiotittrachiInak nevezzük, s a bazaltos vagy 
andcsiles külleműek egy maguk maradjanak Andesitek. Ezen beosztást hathatósan 
támogatja a viszonyos kor is: a Trachil Biotit nélkül vagyis a Piroxenandesit a 
legfiatalabb tag a családban és olyan közel, melyet tégelykisérletekkel utánozhatunk, 
míg a BiotitIrachitok (a petrografok Trachitja és savas Andesitja) régibbek és oly 
körülmények között képződlek, melyekre az experiinenliál-geologiának reá bukkanni 
eddig nem sikerült. Geológiai szempontból tehát a kétféle Biotitlrachit egybefog
lalása és azokból egy magasabb csoport alkotása a megfelelőbb és kívánatosabb, mint 
a Piroxenandesitnek egyesítése a Biotittrachitok plagioklasztos tagjaival.

A TRACHIT LÉNYEGES ELEGYRÉSZEI.

A trachitcsalád lényeges elegyrészei nincsenek nagyszámmal; minden ásvány 
között legfontosabb a Földpál, a mennyiben csupán ez az, mely soha sem hiányzik, 
a mely nélkül a közel nem volna Trachil, mely tehát lényeges a Trachil létezésében 
és fogalmában; a többi ásványról ezt nem mondhatjuk, hanem csak azt, hogy vala
melyik közülök a Földpál mellett mindig meg van, egyszer egyik, másszor másik,

38*
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egyszer több, másszor kevesebb. Ilyen változékony társak a 13iol.il, Quarcz, Aluliból, 
llyperslhen, Angit és a Gránát. Ezen fő elegyrészekből a Földpállal esetenkint meg
jelenők bizonyos állandóságot tüntetnek ki az associátioban, mi által a Iraehittipns 
fogalmát kapjuk meg, összefüggésben az ernptio sorrendjével. A Tracliit lényeges s 
Bkögger szavaival «tipológiáikig perzistens» ásványainak ennélfogva genetikai és 
kronológiai jelentőségük is van. Lássuk azokat ezen kellős szempontból előbb külön.

Földpát. A tiachil alkotásában találkozunk a legsavasabb Kálinmföldpállal 
s fokozatos átmenetben lejutunk a legbázisosabb sorozatig az Anortbitig. Olyan 
luchil, melyben csak egyféle Földpát volna, nincs; van kél, bárom s fán még 
többféle az egyes lrachitokban, de úgy, hogy a bázisosság sorozatában 
szádokat találjuk együtt rendesen, a végletek nem igen kerülnek össze. Az egész 
közel savas vagy bázisos voltát egyik elegyrész sem szabályozza oly közvetlenül, 
mint a Földpát. Quarcz előfordulhat különféle Irachiltipnsban is, éppen így Biolil, 
Amfibol stb., azok közvetlenül nem döntik el részletesen a trachillipust a savasság 
vagy bázisosságra nézve, de a Földpát azt mindenkor híven tükrözi vissza. A Piruxen- 
trachitban találjuk az Anorthitot, de nem kizárólag: lehet még benne Földpát, mely 
a Bytownit, a Labradorit sorozatnak felel meg, ezek az uralkodók, míg alárendellen 
helyenkint Andesin sem hiányzik. A Földpát a helyi körülményekhez felette köny- 
nyen alkalmazkodó vegyület, azért annak alkata minden chemiai befolyásnak a leg
könnyebben enged. Innét van, hogy a zonás szerkezetű kristályoknál az egyik és másik 
zonaanyaga egymástól többé-kevésbbé külömböző összetétellel bírhat annyira, hogy 
viselkedése szerint külön fajnak felel meg. A trachitcsalád egyes típusainak felisme
résére ennélfogva egyik ásvány sem nyújt oly nagy szolgálatot, mint az uralkodó

a szóin-

i

Földpát meghatározása.
A Földpát meghatározására egyéb módszerek mellett is a lángkisérlet meg

becsülhetetlen. Mindazon fogyatékosság, melylyel a Földpát meghatározását illetőleg
a mikroskopnál küzdünk, itt elesik, s az eredmény éppen azon nemével bír a biz
tonságnak, mint a chemiai elemzés. A Káliumföldpátnak legjellemzőbb tulajdon
sága a nagy káliumtartalom, a Nátriumföldpáté a nagy nátriumtartalom, és éppen 

irányadó elemek jelenlétéről kapunk csalhatatlan felvilágosítást első tekintetreezen
nemcsak a minőségre, de a viszonyos mennyiségre nézve is. A Calciumföldpátoknál 
a Nátrium csekélyebb foka káliumhiány kíséretében már magában elég figyelmez
tetés, de vannak ezen módszernek részletei, melyek a földpátfaj megállapításai a itt is
gyorsan és biztosan vezetnek.

Magánál a földpátok chemiai elemzésénél is fordulnak 
bülsö fáj létezésére kell következtetnünk; ugyanezt a lángkisérlet is megállapítja, es 
így gyakorlati szempontból a kőzethatározásnal megbízható alapot nyújt.

makroskoposan is könnyen

elő esetek, midőn köz-

Biotit. Kiváló kronológiai szolgálatot tesz ezen

ilí
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felismerhető ásvány, az az öregebb Irachillipusokat jellemzi, úgy hogy a Biotit sze- 
rinL van a kél csoport felállítva: Biotitlraehit, és Tmcliil Biotit nélkül; a Biotit- 
l.rachil az öregebb.

A selmeci Trachi tok bárom típusánál a Piroxenlracbil az egyedüli, melynél 
Biotit nincs, a más kél régibb lipus mindegyikénél előfordul.

A Biotit tetemes külörnbségel mulat olvadására, a savnak ellenállási képessé
gére, alkati tartalmára és így egész chemiai alkatára nézve. Van nem olvadó és 
könnyen olvadó, némelyiket erős sósav megtámad, mást nem; némelyik tartalmaz 
kevés Nátriumot, máskor Lithiumol, miként arról a lángkisérletnél a spektroskop 

alkainíazásával gyakrai i meggyőzödtern.
Quarcz. A Quarcz mindenben követi a Biotitot, a mennyiben csak azon 

típusokban fordul elő, a melyeknél a Biotitot is találjuk; e szerint minden Quarcz- 
Iracbit egyszersmind Biotitlraehit is, de nem fordítva; mert lehet Biotitlraehit akár
mennyi, a melyben Quarcz nincs. A Quarcz tehát oly fontos osztályozási képességgel 
mint a Biotit nem bír. A Quarcz nincs meg a legbázisosabb típusban a Piroxen- 
trachilban. de a Labradorittrachitban Biotit mellett már felléphet. A Quarczot 
ennélfogva a Trachitokban a lipus megállapításnál használhatjuk: Quarcztrachit 
annyi mint Biolitlrachil. Az elváltozások folyamatán a Biotit elpusztulhat, míg a 
Quarcz megmarad; ilyenkor úgy tekinthető mint a Biotit helyettesítője.

A selmeci Biotit 1 racliilok csaknem mindenkor egyszersmind Quarcztrachitok 
is. Azokban a Quarcz nagy ingadozásnak van kitéve a mennyiségre nézve, találha
tunk olyan kézi példányokat is, melyekben éppen nincs. Alaki tekintetben legtöbb
ször szabálytalan szemeket képez, allolriomorf, de elég gyakran idiomorf, hol ép, 
hol kopott élekkel s csúcsokkal. Az ép kristályoknál az átlátszóság foka nagyobb, leg
gyakrabban azonban a szemek szürkék s nem igen átlátszók. A selmec-környéki 
Trachi tokban a Quarcz gyakran gyengén amethist-színü; a nem átlátszó esetleg 
sárga, zöldes, veres slb.

Amfibol. Az Andiből Selmcc környékén szintén csak a Bio ti ttrachi tokban 
van, de nem megbízható elegyrész, mert a Bio ti ttrachi tok mindkét típusában egy
aránt fordulhat elő hol nagyobb, hol kisebb mennyiségben; abázisos Piroxentrachit 
associáliójában nem vesz részt. Más trachitvidéken ellenben osztályozó képességet 
vív ki magának: a dunai, az eperies-tokaji stb. Irachitcsoportban vannak bázisos 
Amfibolandesitek, melyekben Biotit nincs, és az Amfibol ajánlkozik makroskopos ^ 
vezérásványnak.

Az Amfibol sokféle összetételéről a lángkisérletben úgy győződünk meg, hogy 
találunk könnyen és nehezen olvadót (l—5° Szabó); némelyikben nincs alkali, 
másban találunk Nátriumot vagy Na- és K-ot. Néhányszor volt alkalmam tapasz-
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talni, hogy alkálidusabb Föld púi társaságában az Amiibolban is több az alkáli; a 
bázisosabb Ca Föld [Kilókkal szegényebb alkálikban és nehezebben olvad.

Uipersthen. A Ilipcrslhen a tracliitcsaládban felelte fontos és kiválókig 
osztályozási képességgel bíró ásvány. A legbázisosabb típust., melyben sem Biolil, 
sem Quarcz, sem Andiből nincs, a Föld púion kívül a lliperslhen annyira uralja, 
mini az Olivin a Bazaltot, ügy hogy azt a mit azelőtt Augittrachitnak (Augil-Ande- 
silnek) mondottunk, bízvást Hipersthentrachitnak (Hiperslhen-Andesilnek) lehelne 
mondani. Hogy ezt nem teszem, oka, hogy nem maga van a Piroxencsaládból, 
hanem van Angit is változó, de ritkán uralkodó arányban, ennélfogva helyesebbnek 
tartom Piroxentrachilnak (Piroxen-Andesitnek) nevezni. A Hipersthen kronológiai 
jelentősége kiváló.

Angit. Az Angit kronológiai jelentősége nem oly határozott, az kőveli a 
Hipersthent, de követi az Amfibolt is, mely mellett a Biotitlrachitokban elégszer 
találjuk.

Gránát. A magyarországi 'Fradiitok egyik kiváló sajátsága a Gránát tar
talom nagyobb szemekben vagy tökéletesen kiképződött bennöli kristályokban 
(illőm, ■» 0), melyek a rendesen elég élénk piros színnel és nem ritkán mogyoró
nagysággal makroskopos vezérásványul szolgálhatnak. Ezen vezérszereppel mindig 
csak a Biotiáradatban s ott legtöbbször az Andesin-Labradorit típussal lép fel, úgy 
hogy ezen középsorozatú típusra a Gránát tartalomnál fogva lehet következtetni. 
Egy esetet ismerek, a hol a Biotit. Orthoklastracliitban is megvan, ez a Karancs- 
hegy Gránáttrachiíjának legrégibb láváit képezik, melyek a hegy tövénél (Karancs, 
Lapujtő) kisebb tömegben találhatók, míg a hegy zömét a csúcsig tornyosuló későbbi 
láváit mind a Biotit. Labradorittrachil képezi Gránáttartalommal. A Piroxeni rád út
ban csak kivételesen találni gyér és apró szemeket, abban makroskopos szerepet 
nem játszik.

A Gránáttraehit ennélfogva a NaC'u Plagioklasok társa s így a bazicitás középső 
sorának megfelelő kronológiai jelentőséggel bír.

Ritka eset, hogy a Gránátkrislály egyaránt sírna legyen köröskörül, legtöbbször 
van, hogy az alárendelt Rhombtizenkettős lapok sírnák s ezektől megindulva, a 
dekrescentia törvénye szerint következnek lépcsőzetes szerkezettel a fokozatosan 
nagyobb lapok, melyek aztán a Deltoidikositetraéder rovátkos lapjait eredményezik. 
A mállást illetőleg a Gránát nem tart lépést a Föidpáttal, ellenkezőleg néha úgy 
látszik, mintha a kőzet egyéb ásványainak mállásterményeivel táplálkoznék, nagyobb 

kristály külseje tökéletesebb lesz. A szebb kristályokat rendesen a mállásnak 

indult Trachitban találjuk.
A piros színen kívül a barna is előfordul.
A Trachitgránátnak a könnyű olvadás is közös tulajdonsága.

!
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A Iracliilcsalíid geológiai egységeinél azok hegyképző tömegökben feltűnő a 
tipológiai pcrzistenlia (Bröoger), az állandóság az associálioban; ennek tagjai ren
desen mini idiomorf ásványok uralkodnak olykor a kristályok nagysága, de min
denkor azok számára nézve; ezeknél arról is meggyőződhetni, hogy nem jövevények, 
hanem a kőzetképződés megindul Láva] a magmában keletkeztek s folytatólag növe
kedtek; tehát a közei lényeges elegyrészei.

Az állandó ásványtársaság párosulva a geológiai szerepléssel, adja a trachitlipus 
fogalmát, az tehát kettős alapon: petrografiain és geológiáin nyugszik. Ily módon 
van Selmec környékén a Inudlitokra nézve azon három típus megkiilömbüztetve, 
melyet csupán kor szerint már felemlítettem, most pedig a makroskopos karak- 
teristikára nézve emelem ki.

Kezdetben arról sem voll tudomásom, váljon ;lll;incl<>k-e csak egy hegynek tömegében is például a 
Földpátfnjok. K végből különösen Tokaj-Hegyalján, Sátoraija-Ujhely táján a Viírhegy kőzetét vizsgáltam 
a hegytetején sok ponton, éppen így az oldalán köröskörül, valamint a tövében. Azt találtam, hogy a 
Füldpál és a többi elegyrész is állandóan ugyanaz. Kiterjesztettem később ezen kutatást a szomszéd 
hegyek közül olyanokra, melyek a makrodiagnozis alapján hasonlóknak mutatkoztak. Ezen állandóság az 
uralkodó ásványok társaságéiban igen fontos jelenség, mert oda mutat, hogy azon kőzet képződési körül
ményei lenn a Föld mélyében hasonlóik voltak, találjuk bár azon kőzetei két külön hegyen, sőt a Föld 
bármely tájéin is; a hasonló eredmény mindenkor hasonló okra késztet következtetni.

I. Piroxentrachit (Piroxenandesit). A legkiválóbb elegyrész a Hiper- 
slhen inár nagysága állal is; Angit csaknem állandóan kiséri nemcsak önállóan, 
liánéin elég gyakran összenőve a Hipersthennel. Egészben véve alárendelt, de esetleg 
egyenlően szerepelnek, sőt néha túl tesz a Hipersthenen nagyságra és számra nézve. 
A Földpátok közül a bázisosak uralkodnak. Anorthit csak ebben a típusban lordul 
elő, de van Bylownit, Labradorit s eselleg ennek az Andesinbez közeledő faja. 
A Plagioklasok igen könnyen változtak cl a képződési körülmények ingadozása sze
rint bázisosabb vagy savasabb árnyalatra, de egészben a bázisosabb sorozatok ural
kodnak.

Magnetil, Meuakkanit van hol több, hol kevesebb, mit általában a közel 
sötétet)!) vagy világosabb szürke színe is elárul, de osztályozó képességgel nem 
bírnak.

Negatív tulajdonság gyanánt jellemző, hogy a vezérásványok közül hiányzik 
benne a Biotit és a Quarcz.

Mint a Iraehilcruptio legutolsó tagja, gyakran jött érintkezésbe minden más 
trachittípussal, sőt minden egyéb kőzettel Selmec vidékén, ennélfogva azzal mint 
aktív szereplővel előbb kell foglalkoznunk.
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A következő típusok vezérásványa a Biotit, azokat a felvételnél az első benyo
más alapján Biotittrachitnak mondhaljuk és térképezhetjük. Ha azonban a polrogra f iái 
és geológiai tanulmányozás eredményeit egybefoglaljuk, a következő kél Biotittrachil- 
tipus külömböztetendö meg.

I

II. Biotit Labradorit-AndesintracMt. A Biotit mellett mindig 
más fekete silikál: leggyakrabban az Amfibol, melyet nem ritkán Angit kisér. 
Hipersthenről eddig nincs tudomásom, kivéve a Lipuskeveredési eseleket, melyekről 
a mikroskop nem, hanem csak a geológiai kutatás a helyszínen adhat biztos 
tájékozást. Qnarcz Selrnec környékén legtöbbször van, a mennyiség változó, cse- 
tenkint ki is marad. A Föl Apát ok közül a (Ja Na Plagioklasok a Piroxentrachit 
típusból általában a felsőbb sorokba, a Labradoril és Andcsinba emelkednek fel.

Negatív tulajdonságul, mint lényegesen döntő, az emelendő ki, hogy Kálium- 
füldpát az ásvány-associátioban nem fordul elő.

vau

Hl. Biotit-Orthoklastrachit. It t is meglehet a Biotit mellell az Aluliból 
esetleg Angii, hasonlóképcn a Qnarcz csakúgy mini az előbbi típusban; akiilömb- 
séget az ásvány-associátioban a Földpát teszi, a mennyiben az előbbi típus NaCa 
Plagioklasain kívül az Ortkoklas is részt vesz benne olyannyira lényegesen, hogy 
a típusnév-alkotásnál az maga elegendő, a Plagioklasok meg sem cmlíttetvén.

A Biotit-Orthoklastrachit szövete kétféle: porfiros rendesen, de esetleg szem
csés, a mely különbség geológiai tekintetben oly fontos, hogy azt Selrnec környéke 
Trachitjaira nézve külön kell kiemelni, és így van

a) Porfiros Biotib-Orbliolilasbrachit, a mi a Biotit-Andesintrachilhoz 

közel áll, és
[5) Szemcsés vagy Selrnec viszonyaihoz alkalmazkodva Sienibes Biobib- 

Ortholllastrachib, mi túlnyomókig szemcsés kiképződésével a Gránitra, Sienitre 

emlékeztet.
A szövet maga még nem volna elég ok a szétválasztásra és az éles megkülüm- 

böztetésre, de hozzájárul a viszonyos kor és a bázisossag: a Sienibes Biobib- 
Orbhohlasbrachit savasabb és öregebb mint a Porfiros Biobib-ürbho- 

hlasbracliib.
Ezen megkülömböztetés szükséges volta különösen a 11. József altárná tanul

mányozásánál van részletesen előadva (209. lap).

Qnarcetrachit. Az összetett kristályos kőzeteknél általában nagy szerepet tulajdo
nítanak a Quarcz jelenlétének, így van a Gránit megkülömböztetve a Sienillői, a Quarczpoifii 
a Póriktól és éppen így lehet Quarcztrachitot (Liparitol) mcgkülömböztetni a Trachiltól. 
A Piroxentrachilnál ez a megkülömböztetés elesvén, csupán a Liotitliacliitokia vonatkoznék,

*
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és lia a Traclii lókat állalánosnn osztályoznám, csakugyan kellene figyelembe venni, hogy az 
ásvány-associálio egyéb tagjai megmaradván, némely vidéken ahoz csatlakozik a Quarcz, 
másutt nem. Magyarország területén, valamint az eddig ismeretes Éjszak-Amcrika nyugatján is 
a Biotit-Ortlioklastrachilok kizárólag Quarczol is tartalmaznak, míg a Biotit-Orthoklastrachit 
a Rajna vidékről, Auvergne-ből, Közép-Olaszországból stb. Quarcz nélkül van kiképződve; 
minthogy azonban itt főleg a selmeckörnyéki Trachitokról van szó, ott nincs helye e meg- 
külömböztetésnek, de másrészt az ásvány-associátio egyéb tagjai a kronológiai sorrendet egy 
magukban állapítják meg s az nem változik akár Quarcztrachit, akár Trachit eruptioi ciklust 
vegyünk. A Quarcz, mely petrografiai valamint genetikai szempontból fontos, kronológiai 
szempontból mellőzhető. Jelenlétéről meggyőződni igen is kell már azért is, mert a JJiotilot 
némileg helyettesíti s ha ez már végkép el is pusztult, a Quarcz mint eredeti elegyrész fel
jogosít bennünket a típust Biotitlrachitnak határozni meg. A geológiai sistematikaban, mely 
a korból és a képződési szintből indul ki, a Quarcztrachit és Trachit magasabb egységbe 

összefoglalva és ennek megfelelöleg a sistematikai nomenklatúra alkotva.van

A KENOZOI ERUPTÍV KŐZETTÍPUSOK SELMEC KÖRNYÉKÉN VÉKONY
CSISZOLATBAN.

A Bazalt és a három trachiUipus leírásához kiegészítésül ezen közetek kiváló 
példányaiból oly vékony csiszolatokat mulatok he, melyek a szöveti viszonyokat 
legalább nagyából kitüntetik s ugyanegyütt a vezérásványoknak csakugyan vezér
szerepét reá tekintetve is kivehetővé teszik. A mit ezen fololipiák mutatnak csak 
annyi, a mennyi a mikroskop asztalán egyszerre látható, az pedig az egész vékony 
csiszolat lapjára nézve igen kis rész. Az elektromos mikroskopra másutt is hivat
kozom, de itt újból felemlítem, hogy az a vékony csiszolat nagy részét láttatja oly 
nagyítással, hogy azt a mikroskopi leírásnál az összes hatás ecsetelésénél meglepő 
eredménynyel használhatni.

41. ábra. Bazalt. Selmec, Kálvária-hegy. Uralkodó ásványa az Olivin nemcsak nagy
sága, de gyakorisága által; feltűnik az Olivin az ő jó megtartási állapota által is. Kristályos 
körvonal legalább részben nem ritka. Ezen a csiszolaton a nagy fehér ásványok mind Olivinck 
azok főleg a kéj) közép és bal oldalán vannak nagy számmal. Zárvány gyanánt, benne alap
anyag és Picot.it vehető ki. A serpentincsedés csak kezdeti fázisban mutatkozik. Mellettük az 
Augit válik ki; a csiszolat jobb oldalán ennek egy igen nagy példánya látható. Zárvány sok 
van benne, az hol alapanyag, hol Magnetit; nehány helyen Galcit Chalibit mutatkozik mint 
utólagos beszüremkezés. A léczidomú fehér ásványok Földpátok, s itt nevezetesen Andesin 
van lángkisérletileg megállapítva. A ritkább ásványok közül Zirkon ismerhető fel. A másod 
generátió mikrolitjai csaknem mind ugyanazon ásványok.

A sok Magnetit legnagyobbrészt az alapanyagban van kiválva (280. lap).

42. ábra. Piroxcnanácsit. Selmec, Halcsi-völgy, Szaniár (7512 1884) (33. lap). A fehér 
ásvány csupa Plagioklas (Labradorit-Anorthit); anyaga általában tiszta, a kevés zárvány vagy 
alapanyag vagy Apátit tűk, vagy egyéb mikrolitok s ür interpositiok. A Földpátok között 
sok az iker az Albit Periklin és a Bavenoi törvény szerint. A finom zonás szerkezet a Zeiss 
lencsékkel szépen kivehető. Ezen típusban a Föklpát uralkodik a számbeli mennyiség szerint; 
ellenben nagyságra nézve a Piroxen felülmúlja. A Piroxenekből rendesen a Hipersthen a

AI. T. Ak. 111. Osztályának külün kiudváoya. 1888. III. 39
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43. ábra. Biotit Andesin-Labradorittrachit.
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nagyobb, ill az Angit. A nagy négyszögül repodéses kristály Angit, melyhez balról l li| 
stílen van nőve. A képen még vagy öt 1 liperstlion látható. Az Angit itt közönséges lényt 
van bemutatva; ellenben a Uipersthen és Angitok II. tábláján a r>G. ábrában polárfényben 
elárulja az ikerképződést zonás szerkezet mellett. A Magnetil nagy számmal van kiválva az 
Angit és Hiperstlienben, de egyenetlenül úgy a csoportosulásra mint a nagyságra nézve. Az 
alapanyagban is sok a íékete nem-átlátszó szem; a Földpátokban ritka s akkor is leginkább 
a kristály szélén van helyeződve.

43. ábra. Biotit Ándesin-Labrador itt vadát. Miként említve volt, Selmecen a normál 
ki képződési! Biotit-Andesintrachit alig fordul elő, a szomszéd dunai trachitcsoportból kölcsö
nöztem a képviselőt oly kiképződéssel, melyet minden tekintetben normálnak mondhatni. 
A példány a Duna jobb partján az annyira ismert vizsegrádi hegyről való, a királyi palota 
romjai alatt a főkapunál éppen az egyik kapukő alatt fordul elő mint nagyobb törmelék a 
Biotit-Labradorittrachit Konglomerátjában. A Biotit és Amíibol egészen épek, olyan a Labra
dort is. Quarcz nincs benne. Középtájon egy Andiből éppen a bázisos metszetben van, minél
fogva a kettős hasadás irányok bezárta rhombos mezők az ő eltérő prizmaszög értékeikkel, jól 
kivehetők. Látni több Amfibolt is, de inkább a főtengellyel parallel irányban. A Biotit, mely 
mikroskoposan a legfeltűnőbb elegyrész, e képen nem tűnik ki, a csiszolat egyéb részein 
azonban jól kivehető. Van Piroxen is, de ritkán nagyobb —rendesen csak kis kristályokban, 
még több a mikrolitok között. Az ép Földpátok zóna burok síkjai között egyéb apróbb külö
nösen űveginterpositiokon kivid amorf barna alapanyag van bezárva. Magnetit főleg az 
alapanyagban és a MtjFe ásványokban van kiválva szemekben.

44. ábra. Sienites Biotit Orthoklastrachit. Vágat a Lill-aknától a Mihály-akna felé, a 
II. József altárna szintjén. Ez tán a legépebb minden Sienites Orthoklastrachit közölt, mely 
Selmec táján előfordul. Nagyszemű. Kivehető benne a Biotit Amíibol, a Földpát és a Quarcz. 
Nagy ellentétet képez ezen két Biotittrachil között az, hogy míg a Biotit Labradoriltrachit- 
ban (43. ábra) a porfirosság legjellemzőbb kifejezését találjuk; itt a Sienites Biotit Orlho- 
klastrachitban a szövet holokristályos, ez az a mi a Nevadit jellegéhez megkivántatik. A leg
nagyobb fekelés ásvány a Biotit, kis része áttetsző barna. Egyéb sötét, de áttetsző ásványok, 
hol Amíibol, hol Biotit. A fehér ásványok között a legfehérebb s legtisztább anyagú a Quarcz, 
a többi a szürkés vonalakkal vagy foltokkal csupa Földpát, uralkodókig Andesin, de jellem
zően az Orthoklas.

Ezen négy képen is szembeszökő, hogy a két Biotittrachil inkább alkothat egy 
csoportot, mint a bázisosabb Biotittrachit a Piroxenandesinnel. A Piroxenandesit a 
Bazalthoz húzódik a Biotit hiánya és a szövet állal, a Földpát lánczolala azonban 
lényegesen a Trachit-család bán tartja vissza: míg ellenben a Bazaltot e földpal- 
lánczolat megszűnése a trachitcsaládból kizárja.

jel

ien

ERUPTIO-GIKLUS.

Egy-egy vidéken bizonyos geológiai időszakban meg külömböztethetjük a vul
káni tevékenység üszveségét azon kőzetekben, melyek a megállapítható sorrendben 
követték egymást. Magyarország területén semmi más geológiai eraban nem volt a 
vulkáni működés oly nagy mint a kenozoiban, melyben a Irachil és Bazalt jöttek 
létre oly módon, hogy az eruptio sorozatában legelső volt a legsavasabb Biotit-

I 1É
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Orlhoklastrachit, ezt követtea nálánál bázisosabb Biotit Andesin-Labradorittrachit, 
végre az ennél is bázisosabb Piroxenandesit, melyet, mint az akkori eruptioi sorozat 
legbázisosabb tagja, a Bazalt fejezett be. Ezen eruptioi lánczolat összesége adja az 
eruptioi ciklus fogalmát.

Selmec azon vidékek egyike, a hol a kenozoi eruptio említett tagjai nemcsak 
hogy megvannak, hanem láthatók is azon összefüggésben,melybe azokat a vulkáni 
tevékenység juttatta, a mi nem egy támpontot nyújt arra, hogy a vulkáni labora
tórium némely chemiai és dinamikai sajátságára nézve a tényeknek s a tudomány 
mai állásának megfelelő fogalmat alkossunk magunknak.

A TRACHIT NORMÁL ÉS MÓDOSULT ÁLLAPOTA.

A kőzetek azon állapotban, melylycl kiképzödésükkel bírtak, hosszabb ideig 
ritkán maradnak meg, elváltoznak és ezen elváltozásaikban is kell azokkal foglal
kozni oly szempontból, hogy az elváltozás módját tanulmányozzuk és esetleg az 
eredeti állapotot kibelezvén, a lipusok valamelyikére visszavezethessük.

A trachittipus megállapítása a kőzet normál állapotában történhetik legbiz- 
tosabban, vagy egy csak annyira módosultban, mely a normáltól még nem nagyon 
tér el; mentői nagyobb az elváltozás, annál bajosabb s végre kivihetetlenné is vál- 
hatik a tipus-meghatározás.

Az első módosulat a dinamikai, midőn valamely Trachitból már az eruptio 
alkalmával kisebb-nagyobb törmelék képződik, mely aztán kihajíttatva vagy vulkáni 
agglomcrátot vagy neplumi sedimentet képez. A petrograf itt hamar végez, nem 
lévén más feladata, mint a törmelékek között talált normál Trachitot a típus szerint 
meghatározni; nem úgy a geolog, erre sok és jelentékeny munka vár, neki jut fel
adatul a rétegek települése -— valamint a tán benfoglalt kövületek szerint a kort 
meghatározni, mi által az eruptioi ciklus az eltemetett Flóra és Fauna becses okmá
nyai szerint is körvonalazható. A trachit-törmelékkel tüzetesen foglalkozni fontos 
már azon szempontból is, hogy olykor két-liárom típus törmeléke is együtt van. Ilyen
kor a kor a legfiatalabb szerint állapítandó meg: ha Piroxentrachit-törmelék Biotit- 
trachit-törmelékkel van együtt, azon trachit-törmelékközet a Piroxentrachit eruplio- 
jának korában keletkezhetett, de határozottan nem régibb.

A Bodrog jobb partján Zemplénmegyében van két hatalmas trachit-törmclék- 
réleg, az alsó fehér s abban csupán Biotittrachit van; ezen réteg hullámos felületére 
rakódott egy fiatalabb Konglomerát és Tufa, melyben már Piroxentrachit is van jól 
megtartott karban, a nagyon megviselt Biotittrachit mellett.

Második általános, csupán a felületen véghezmenö módosulat az atrno- 
szfériliále behatása következtében a mállás, melynek végterménye a képlékeny Agyag
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neme, melyet a nép nyelvén.forgó Nyirok szóval vezettem a tudományba.* 
Közbülső fokozat is sok van; midőn csak részben következett be a mállás és 
pedig lehet, hogy más módon a bezáró alapanyagnál s más módon a bezárt por- 
Jiros kristályoknál. Van eset, midőn az alapanyag nudlik könnyebben és kiállanak 
a kristályok, másszor az alapanyag tartja magát és a kristályok kimállanak. A mállási 
felület tanulmányozása olykor nagybecsű eredményekre vezet, olyanokra, a minőkre 
a kutatót semmi más módszer nem juttatja. így a Piroxenlrachit belszcrkezetére 
nézve az ép példányokon gyakran semmi sem árulja el az anyagban a külömbséget 
sem makroskoposan, sem mikroskoposan; ellenben a természetben a málláslelülelen 
kézzelfogható, hogy azon egyöntetűnek osztályozott tömegközet voltaképen véko
nyabb-vastagabb lávarétcgekböl áll, melyek ellenállási képessége az almosztériliák 
behatása ellen nagyon eltérő lehel: egyik réteg könnyebben mállik, olt horpadás 
van, a nehezebben málló mellett, a mely kiáll; van külömbség a színre nézve is: 
az egyiknek (rendesen a könnyebben mállónak) a málláskérge világos, a másiké 
(rendesen a kiállóé) sötét. Ha ugyanezen példány belsejét nézzük, az egyaránt 
fekete. Ugyancsak a fekete Piroxentrachitnál ismerek egy esetet, hogy a kőzetben 
gömbök vannak bezárva Piroxentrachitból. Oly példánynál, melynél megvan a 
málláskéreg, az látszik, hogy a bezáró Trachit málláskérge világos, a bezárt gömbé 
sötét, tehát a gömb egy régibb eruplio lávájából jutott bele s a láva anyagában 
részben történt resorbtio következtében meggömbölyödött.

Rendesen a porfiros kristályok állandóbbak mint az alapanyag, és az alapanyag 
fokozatos eltávolodása által a kristályok gyönyörűen kipnepará lódnak. Ilyenkor látni 
azokat mint krislálypéldányokat teljes kiképződül tségökben; látni, hogy egyes vagy 
iker vagy polisinthetes kristályok-e; látni, hogy ép vagy megmart, meggömbölyödött 
felüleLűek-e. Ilyen málláskéreg felületén választottam le körömmel egy llipersthen- 
kinstályt Selmec kőzetei között (Pockhaus-liegy a Szitna-csoportban), melyet átadtam 
Dr. Schmidt SÁNDOR-nak; más alkalommal pedig az Angit állott ki oly módon, hogy 
a szokott kombinátiót látva, azt már makroskoposan is annak lehetett felismerni, de 
kiszabadítva Dr. Schmidt Sándor ezen is tehetett exakl kristályfizikai tanulmányokat 
hasonló eredménynyel. A természetben meglepő látványt nyújtanak a Piroxen
trachit vidékén a szürkésfehér málláskérgek, a fekete fénytelen rhombos Piroxenek 
miriadjával. Ilyen esetben a kőzet-diagnózis a felvétel alkalmával biztos.

Nem kevesebb azon szolgálat, melyet a málláskéreg a Földpátokra nézve nyújt. 
Ha a Földpát még némi fényL mutat, akkor ép és ilyen állapotban a langkisérlelhez 
jó anyagot szolgáltat. Sorba vehetünk többet és biztos tájékozottságot kapunk az 

uralkodó Földpát minőségéről.

* Ilyen Nyirok-féle képlékeny agyag természetesen nem a Trachit monopóliuma, minden löldpátos 
kőzet végelrnállása hasonlót eredményezhet.

azon

,1
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Ha a kristályok hullanak ki hamarább, az alapanyag pedig jobban ellenáll, 
ennek oka rendesen az utólagosan infiltrálódoll kovasav, mely a hézagokba magát 
bevette, azokat Kalccdonréleggel behúzta és úgy mint hathatós védő lép fel az 
atmoszferiliák behatása ellen, míg a porfiros kristályok komplikált összetételű saját 
anyaga a mállás ellen azon crélylyel mint az egyszerű kovasav védekezni nem képes.

A No fel in Sodalilli stb. kőzeteknél felette érdekes látni, l>ogy ezen említett földpátféle ásványok, 
melyeknek közös tulajdonságuk, liogy a sósav könnyen felbontja, az atmoszferiliák hatásos savának, a 
szénsavnak sem állanak ellen. Az erdélyi Ditroitból van néhány ilyen málláskérgü példányom, hol az 
Andesin jól megtartva kiáll, fényét sem vesztette, ellenben mély lyuk van a Nefelin és Sodalilli helyén. 
Ezen lyukak az ásványuk alakját is jól tükrözik vissza.

A harmadik módosulat, a Zöldkő képződés, melynek b. Richthofen a Pro- 
pilil nevet adta. Ez a módosulat sem kizárólagos tulajdonsága a Trachilnak, meg- 

analog körülmények közé jutott régibb füldpátközcteknél is, de alig vanvan az az
eset reá, liogy annak természetéről döntőbb adatot nyerhessünk mint a Trachitnál, 
különösen ott, hol a Zöldkő, érczvezetö lévén, évezredes bányászat által páratlan
feltárásokban nyújt, alkalmat a tanulmányozásra.

A bányász hozta be az ő nomenklatúrájába a Zöldkő nevet mindazon porfiros 
közeire nézve, melynek általános színe zöld és egyszersmind erezet tartalmaz. Ezen 
elnevezés gyakorlati tekintetben fontosságot nyert, az által, hogy ha ugyanazon hegy 
tömegében a közel zöld színe megszűnt, azt fekete váltván fel, kevés kivétellel megszűnt 
az érez tartalom is s a kőzet a bányászra nézve meddő lett. Azon hagyomány hangoz
tatása, hogy Selmecen a Zöldkő az érczvezetö, a makroskopos geologokra nézve oly 
hatással volt, hogy a Züldkötrachilot Trachilnak tartották ugyan, de valami önálló 
fajnak. így fogta fel Beudant, Pettkó, Íj. Andrian és 1). Richthofen, ki annak a 
Propilil. nevet nem egyszerű substitutio módjára adta, hanem azon kronológiai érte
lemmel, hogy a Zöldkötrachil. a legrégibb. Ezen nézet tartotta magát mindaddig, 
míg a petrografiai és geológiai kutatások egyesítve előttem világossá nem tették, 
hogy a Zöldkötrachil nem eredeti állapot, hanem egy vulkáni utóhatás előidézte 
olyan módosulat, melynek minden trachittipus (valamint a megfelelő összetételű 
régibb porfiros kőzet is) ki lehetett téve, és így a Trachitzöldkőnek annyi faja lehet, 
a hány trachittipus van.

A Propilit mint geológiai kőzetfogalom, mint valami egységes kőzettípus nem 
létezik, egy propilit-cruptio soha sem volt; ellenben mint petrografiai fogalom a 
Zöldkő éppen úgy megállhat mint akármely más metamorf-kőzet, például a Ser- 
pentin. A Serpentinröl tudjuk, hogy nem eredeti képződmény, igen, de ezeu elváltozás 

■fázisait követni nem mindig van módunkban, a közelet pedig leírni és osztályozni 
kell. így van a Trachitzöldkövel is, annál is vannak bizonyos állandó tulajdonságok, 
melyek miatt a kézi példány tanulmányozóinak teljes okuk van azt mint petrografiai
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egységet tekinteni; ellenben, a ki a Zöldkövet a természetben mint hegységanyagot 
tanulmányozza, abban egy többé vagy kevesebbé elterjedett regionál-melamorfizmus 
esetét latja és a kőzet geológiai osztályozásánál azt egy magasabb egységbe veszi 
be, meghatározván azon trachittipust, melynek kisebb-nagyobb része ezen elválto
zást szenvedte.

Lényegben a Zöldkő módosulat soltatárai hatás. A Trachitban a hasadékokon 
indul meg a nagyfeszélyii gőzök s mindenek fölött a vízgőz feltódulása által. A fő ha
tás az üvegbázis meg a fekete silikát ásványok hidratálioja, mi azoknak chloritosés 
epidotos elváltozásában találja fő kifejezését. Ez ilyen esetekben valódi pseudomorf 
képződés, a mennyiben az eredeti ásvány alakja megmarad, csak az anyag változik 
el főleg oly módon, hogy hidrosilikáttá lesz. A fehér ásványok közül különösen 
nagy hajlammal a Nátrium-Calcium-Földpátok változnak át Epidotra; van azonban 
eset reá, hogy az Epidot olykor önállókig tölt be űrt vagy erei utólag a Zöldkő 
állapot fejlődése alatt. A solfatárai tényezők hidrothion és sokféle kénvegyek is 
lévén, ezeknek hatása először az, hogy a Trachit Magnelifja Piritté változik ál, a 
meglazult kőzet anyagába pedig a kénvegyek gázalakban bejutnak s ott új 
ciátiók keletkezvén, fekete «érczpor» járja át egyszersmind a kőzetet néha oly nieny- 
nyiségben, hogy azon helyeken a bányász «fekete Zöldkőről» beszél.

A Zöldkő valamely trachittömegnek azon része, melyre a solfatárai hatás kiter
jed. Ez lévén tehát az érczimpregnátio határa is, világos, hogy azon túl a bányászra 
nézve a meddő kőzet következik; de nem határ a geologra nézve, kinek a Zöldkő 
és a meddő kő egy és ugyanazon kőzet lehet akkor, ha erről az ásvány-associátio 
és a térbeli összefüggés alapján meggyőződést szerez. A különbség csak utólag 
keletkezett oly módon, melynek menetéről csak is a természet könyvének lapjain, 
ha ezeket kitartással behatóan tanulmányozzuk, kaphatunk világos képet.

A Proyilit történetéhez. B Riciithofen Magyarországban röviden foglalkozva a 
Iracliitfelvétellel, különösen az ország ÉK részén (Selinecet nem is érintve) állította a Zöldkő- 
tracliit önállóságát és minden trachitfaj között legrégibb voltát. Világutazásra kelvén, Észak- 
Amerika Pacüik-állámaiban szintén sebtében, de már Propilit névvel jelezte (ISG8) ezen ott 
roppant területen található trachitfajt.

Tudtommal én voltam az első, a ki a Zöldkőtrachit önállóságát tagadtam. Ezen néze
temmel legelőször 1873-ban téptem fel a Bécsi Világkiállításon, hol megjelentem tracliitgyüj- 
teményemmel, beosztva a Földpátok alapján, összefüggésben a geológiai korviszonyokkal. 
Eszme menetem !) lapnyi(4 l°) füzeikében nyomva, vagy 1000 német példányban hordalott el 
a kiállítás tartása alatt, de magam is osztogattam az érdeklődőknek. A 1 rucáitoknál meg- 
külömböztettem a normál és a módosult állapotot, és ezen utóbbiak közé számítottam a 
Zöldkőtrachitot, mondván, hogy ez «azon módosulat, melyet valamely öregebb trachitfajon 
leginkább a kénes és vízpárás exhalátiok idéznek elő>». Hasonló módon nyilatkoztam Bécsben 
1877 egy előadásomban a német geologok ülésén.*

* (Ueber ilie Chronologie, Classiíicalion und Benennung dér Trachyle 
dér Sitzung dér leutschen geol. Gesellschaft in Wien, Ü8. Sept. 1877.

asso-

Ungariu, vorgelragen invon



313TRACIIÍIT.

1878-ban még határozottabban szólottám:* «Az ón tanulmányaim bonunk minden 
trachitvidékén, egyesülten a Selmec vidékén tettekkel, hozzávéve a vulkánok soltatárai hatá
sának tanulmányozását, azon már többször kimondott meggyőződésre vezettek, hogy a Zöldkő 
állapot nem eredeti, az kiilömböző időben, külömbözó kőzeteken előidéztethetik solfatarai 
lassú, de több stádiumot számitó hatás következtében. Eyy külön Zöldkótrachit-képlet geoló
giai értelemben nem létezik; eyy önálló propilit-crupho soha nem volt.»

Magyar geologok közül mindazok, kik a dolgot nemcsak kézi példányon, hanem a hegy
tömegben tanulmányozták, osztják ezen nézetet.

Különben a Propilit kérdés voltaképen csak Magyarország és a Pacifik-államok kérdése, 
minthogy ezen két helyen lett a Propilit oly hatalmasan pronunciálva; és hogy áll a kérdés 
Amerikában? B. Richtiiofkn leginkább a VVashoe hegységben emelte ki (Nevada, California), 
Kincs elfogadta e nézetet a Waslioe District-re, melyet Rigiithofen társaságában utazott be. 
Azon kívül a 40-ik parallela geológiai kutatásánál is találták nehány helyen. Ezen utóbbi fel
vétet kőzeteit Zirkel átvizsgálta vékony csiszolatokban és megerősítette a Propilit önállóságát. 
Dutton is híve volt a Propilitnek Utah hegységeiben (1880). A kik azonban újból átnézték 
ugyanazon kőzeteket, oly amerikai szakférfiak, kik a petrografiai módszert a geológiai kuta
tással összhangzásban tudják tartani, nevezetesen Becker, ki a Washoe District-ben a Gom- 

telér geológiájával tüzetesen foglalkozott (1882), melynek viszonyai a selmeci Zöldkő-STOCK

trachitok teléreivei saját helyi meggyőződésem szerint is azonosak, határozottan azon meg
győződésnek ad kifejezést, hogy a Propilit név a geológiai nomenklatúrából elmaradhat, 
miután a régebben használt Zöldkőtrachit név elegendő és korértelemi zavart nem idéz elő. 
Irvinc; és Hague Becker munkáját is újból pontosabb mikroskopi tanulmányozás tárgyává 
lelték (1885), a Propilit re nézve Becker nézetét mindenben elfogadták. Itt egyszersmind az 
én nézetemre is kiterjesztvén figyelmüket Selmec Zöldkőlrachitjait, valamint Kocái megegyező 
felfogására Rodna Zöldkőlrachitjait illetőleg.

A negyedik módosulata a Trachitoknak a Riolitokat, mint a Tracliitok 
hialin ki képződésének öszveségét foglalja magában.

ATrachitcsaládban, úgy mint általában a vulkáni újabb kőzeteknél a riolitizmus 
bizonyos kisebb foka állandó tulajdonság: a Füldpát csaknem kivétel nélkül üveges 
repedéses, maga az alapanyag is többé-kevésbbé mindig hialin. Nem ezen első 
időbeli riolilosságot értem én itt, hanem egy felsőbb fokút másodlagos eredésben, 
mely csak a régibb típusok, tehát általában a Biotittracliitok valamelyikén követ
kezeit be és ily kiválóan csak azokra szorítkozik, de ezeknél azután nemcsak a 
szilárd tömegeken, hanem, a mi lényeges, még a típus megfelelő sedimentjein is 
kiképzödve találtatik.

A Riolit szerintem egy kisebb-nagyobb kiterjedésű, olykor regionál kontakt 
metamorfizmus, ugyanazon eruptioi ciklushoz tartozó két porfiros vulkáni kőzet 
között, előidézve a régibb itt. tehát a Biolittrachilon, a tenger alatt feltörő fiatalabb 
(legtöbbször a) Piroxentrachit által. A fiatalabb kőzet, tehát például a Piroxen-

«Petrografiai és geológiai tanulmányok Selmec környékéről*. Földtani Közlöny 1878. Kivonatban 
németöl: Verhandlungen dér k. k. geol. Reichsanstalt 1S79.

ön tlie developnient ol' crystallizalion in Ilié igneous roeks ol' Washoe Nevada, willi notes on the 
geology ol the district. Bulletin ot the U. S. Gcological Survcy No. 17. Washington 1S85.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 188S. III. 40

. .. ..- .ö. ári.* Ú« :
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andesil, feltörhet a régibb típusa Trachiton a szárazon is, és ekkor a tengervíz köz
vetlen befolyása nélkül, mire akárhány példa van trachitvidékeinken, de ilyenkora 
riolitizmus kifejlődése merőben elmarad.

A Riolitban nélkülözzük azon egyöntetűséget a szerkezei ben, sőt az össze
tételben, mely valami első képződéséi kőzetet jellemez; ill ellenkezőleg bámulatos 
változatosságot tapasztalunk akár makroskoposan, akár mikroskoposan, de 
változatosság megfelel azon geolektonikai viszonyoknak, melyek a Riolitok helyezö- 
désében mutatkoznak. Ezen viszonyokról csak a természetben tett kutatások adhat
nak felvilágosítási, azok a mikroskop elé az ö térbeli össze függésük ben éppen olyan 
kevéssé hozhatok, mint bármely más regionál melamorfosság viszonyai.

Eme fontos és vonzó tárgy tanulmányozására a helyszínen sok fáradságot for
dítottam, legelőbb Tokaj-IIegyalján, ‘ mely e részben klasszikái vidékke válik annak, 
ki az ottani számos, de elszórt feltárást néhány évig tanulmányozza; hasonlókép 
Selmecen, mi az egyes kirándulásoknál részletesen leírt előfordulási körülmények 
tanúsága szerint, szintén jó iskola; sokat tanultam Olaszország éjszaki részében az 
Euganeák kevés, de gyönyörű Riolitjainál is; ? ' keresvén azonban tevékeny vulkáni 
környéken szemünk láttára képződésben levő olyan kőzeteket, melyeknek ezen 
harmadkori kőzeteknél csak eredményét látjuk, miután e tekintetben a Vezúv, az 
Etna semmit, a Santorin igen keveset mondanak, végre Milo szigeten meglepő mó
don találtam, úgy hogy a Trachit kél fő módosulatának: a riolitosodásnak és a 
Zöldkő állapot keletkezésének tanulmányozására Milo valóban iskolának mondható. 
Mindezen geológiai tanulmányaim alapján, melyeknél a petrografia és a cliemia 
mint nélkülözhetetlen eszközök igénybe vétettek, az eredményeket a következő 
pontokba foglalom össze:

1. Riolit képződés csak oly vidéken van, hol a savasabb régibb Biotitlrachil és 
a bázisosabb újabb Piroxenlrachit egymással érintkezve fordulnak elő. A hol ilyen 
bázisosabb s mélyebb szintből, a tenger alól felnyomott vulkáni kőzet nincs, ott a 
Biotittrachit normál állapotban is található; ellenben a Riolit és az ugyanazon 
típusnak megfelelő normál BiotiLtracl 1 iL egymással soha nem fordulnak elő, azok 

egymást kizárják.
2. A riolitosodás a legintenzivebb módon a két típus közvetlen érintkezésénél 

ment végbe. Ha valahol Obsidiánl Szurokküvet lát unk, biztosra vehetjük, hogy ott

ezen

T Tokaj-Hegyaljai Album, geológiai térképpel Szabó JózsefIóI. A munkál négynyehii (magyar, néniéi, 
Íranc7ia, angol) szöveggel kiadta a tok aj-hegyaljai hormívelő-társaság 1867.

Az ottan foglaltak kibővítése és újabb áldolgozása megjelent Parisban «Étude pélrograpliique et géolo-' 
giquo du terrain Irachytique de Tokay» M. le Dr. J. Szabó. Assoeiation framjaise pour 1 avancemeni des 
scientes. Congrés ti'Alga r. 1 SS 1.

** Jelentés az 1865 (szept. és okt.) Felső-Olaszország ÉK részében az Euganeákban tett geológiai uta
zásról (Matli. és Terin. Tud. Közlemények IV. k. 1865—1866).
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ij^en közel a feltörő Piroxcntrachitot megtaláljuk; ellenben ezen határtól távozva, a 
riolitosodás foka alászáll, és ha alkalmas helyen soi'példányokat gyűjtünk, reájöhe
tünk olyanokra, melyek a normál állapotot annyira megközelítik, hogy a trachit- 
tipus teljesen meghatározható.

3. A riolitosodás intenzitását befolyásolja egyrészt a bázisos iiatalabb eruptív 
kőzet tömege, másrészt a savasabb régibb Biotittrachit anyaga. A Piroxentrachit 
csekély tömege (mint kőzettelér vagy apoliza) kevés vagy semmi hatást sem idéz elő; 
csak annak nagy tömegű felnyomulása helyén találjuk a riolitosodás legtökéletesebb 
nemeit. A Biotiltrachil anyaga sem egyaránt alkalmas: a Biolit Andesin-Labradorit- 
lrachit nem képez oly magas fokú hialin-kiképzödést mint a Biolit Orthoklastrachit,

lajlkövesedésre és perlilesedésre hajlandó, de tovább nem igen megy; míg 
a káliumföldpálu Biotiltrachit ezeken kívül Szurok követ és Ohsidiánt is szolgáltat. 
A Biolit Orthoklastrachit is különbözik: midőn ez megelőző quarezosodás után 
kerül a riolitosodás körülményei közé, korán sem képezi azon szép változatokat, 
melyeket az inkább normál állapotú Biolit Orthoklastrachiloknál valóban meg
bámulunk.

4. A riolitosodás a Biotittrachiton bekövetkezik akár annak szilárd kőzetével, 
akár törmelékével találkozzék tenger alatti eruplio alkalmával a melamorfáló bázisos 
kőzet, mi az általam vizsgált vidékeken csaknem kivétel nélkül a Piroxenandesit.

amaz a

:

A riolitosodás apparátusa.
B. Richtiiofen a Geológia azon alapelvét, hogy a fiatalabb eruplio terményei egy-egy 

cruptioi ciklus halárán belül fokozatosan nagyobb tömöttségüek, mert nagyobb mélységből 
nyomatnak fel, nem találta bevágónak a Rióiknál, melynek tömöttsége kisebb mint a Piroxen- 
andesité (Richtiiofen szürke Trachitjáé), holott fiatalabbnak tartván, nagyobb tömöttséggel 
kellene bírnia. Az anomáliái azon feltevéssel vélte eloszlatni, hogy a Riolit a Föld magasabb 
régiójából nyomódott fel kivételesen.

Fz a leltevés szabatos annyiból, hogy a Riolit képződés oly fiatal is lehet mint a 
Piroxentrachit, szabatos azért is, hogy a Riolit csakugyan egy felsőbb képződési szintből jut 
íel, olyanból, a melyben a kőzet a Riolit tömötlségével bír; hozzá tenni csak azon fontos 
megkülönböztetést kell, hogy a Rióiknak az eredeti anyaga régi, új ellenben és másodlagosa 
kiképződés a hialinosság magasabb fokával bíró Rióiknál, mely aztán a Piroxentrachit erup- 
tioja idejében a legkülönbözőbb módon jutott a felületre: legtöbbször a Piroxenandesit izzó 
lavája által előidézett tengervíz gőze által kihányva, de részben tömegében maradva és feltárva 
a képződési helyén.

Hogy a Biotiltrachit Riolitja általában öregebb mint a Piroxenandesit, azt alkalmas 
helyen, hol ez utóbbi kisebb tömegben nyomul fel, az által döntöleg bizonyíthatjuk be, hogy 
a Piroxenandesit a fehér Rióikból zárványt foglal magában. Ilyen érdekes eset adja elő 
magát a körmöczi völgyben, hol Riolitok a vasút vonalán nagyban vannak feltárva, melye
ken keresztül andesites küllenni eruptív kőzetek több ízben törnek át egy oly vidéken, hol 
kuphegyeket alkotva Bazalt és Piroxentrachit találtatnak. A közettelérek anyaga, hol jobb,

40*
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hol roszabb karban van, s ez utóbbi esetben a kőzet meghatározás nem kivihető. Annyit 
általában mondhatni, hogy a Bartos Lehota vasúti állomástól délre a 166 és 165 őrház 
között vagy 8 helyen Bazalt telér tör keresztül s Riolit zárványt foglal magában (28-1*. lap), 
tovább délnek a 161. és 163. őrház között Piroxentrachit feltörést jeleztem régibb (1877.) 
kirándulásomban s még tovább Jalna felé, a Riolit megszűntével is a Garam völgy
ben hosszú sora van a Piroxenandesit feltöréseknek. Még a riolit környékén nevezete
sen Kremnicska falu lelett a 164-ik őrháztól kissé nyugatra a Pod-Koren hegyben van 
egy bevágás, melyben látni, hogy a feltörő Piroxenandesit, mint Eruptivkonglomerát közvet
lenül érintkezik egyik oldalon Rióiittál, melynek hialin tagjai egész a Szurokkőporfirig foko
zódnak, abból aztán vannak a szokott átmenetek Perül be, Táj tkő törmelékbe és az érintkezési 
helytől távolabb jobbra a 45. ábrán a Földpát mint Táj tkő eltávolodván, likacsok támadtak

45. ábra. Vasúti bevágás Pod-Koren hegyen.
a Piroxenandesit Eruptivkonglomerátja. b Riolit. c Malomközét, d Piroxenandesit pontusemeleit Sedimentje.

s kovásodás következett be, minek az ott levő malomkőzet az eredménye. Ezen Riolit laza 
összetartásű tömegéből kisebb-nagyobb darabok szakadtak el és belejöttek mint zárványok 
a Firoxenandesit Eruptivkonglomerátjába. Az érintkezés határa igen meredek s azzal parallel

46. ábra. Kovacsovai bevágás. 
a Piroxenandesit Eruptivkonglomerátja. b Riolit.

mennek a Riolit rétegei, csakhogy ezek szabálytalanul görbék. Az ellenkező oldalon, 
a 45. ábrában a balon a Piroxenandesit utólagosan képződött sedimentje van, melynek 
anyaga tűlnyomólag Piroxenandesit, alárendelten Riolit. Ezen sediment van Andrian térké
pén mint pontusi befestve.

Szintén a 164-ik őrháztól nem messze a kovacsovai bevágásban is látni, hogy a Piro
xenandesit mint Eruptivkonglomerát feltör s a Riolitot emeli oly módon, hogy rétegein 
különféle görbitéseket idéz elő 46. ábra.

Hasonlóról a körmöd völgyben a föld alatt is szerezhetünk meggyőződést; ugyanis
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a tiaram leié nyíló Nándor allárnában az I. és II. számú akna között tömeges Piroxenandesit 
tör 1’el a Biot itt racli it Riolitján keresztül s abból zárványokat nagy számmal foglal magában 
a feltörés déli részében éppen úgy mint az éjszakin. A Piroxenandesit itt biztosan van meg
határozva, abban IJipersIhen nagyobb egyénekben van kiválva; Olivin nincs. Zárványok 
fehér Riolitból a fekete Piroxenandesitben a Tokaj-IIegyalján is több helyen ismeretesek.

A Riolil ezeknél fogva kettős módon lehet a Piroxenandesittal érintkezésben: először 
mint felemelt, másodszor mint az ő eruptioja alkalmával útjába eső és esetleg kihányt törme
lék. A felemelt öregebb, a kihányt Riolit egykorú sedimentet képezhet a Piroxenandesittel.

A Riolit képződés apparátusa világosabb lesz, ha a kiképződés egyes fázisait vizsgáljuk 
a településben. A legtökéletesebb állapot az Obsidián és Szurokká', azután jön a Feriit, végre 
a Tajtko. Ezek között leggyérebben az Obsidiánnal találkozunk ugyan, de annak települése 
tanít legtöbbre. Kezdjük azzal, még pedig a Tokaj-Hegyalján, mely a legklasszikaibb lelőhelyek 
egyike a Földön, és a mely már Beudant és Richthofen tanulmányozása óta a világiroda
lomban is kiinduló pontul többször vétetett.

Obsidián* — Beudant három helyen látott Obsidiánt: Liszka, Erdőbénye, Tolcsva; 
Richthofen kettőn : Szántó, Tolcsva es hozzá teszi, hogy egyebütt nem látott.* Én részletes 
tanulmányt téve, az Obsidiánt a Tokaj-Hegyalja egész hosszában Szántótól Sátoralja-Ujhelyig 
mindenütt találtam, úgy hogy a hány helynév van, annyit kellene felsorolnom mint az 
Obsidián lelőhelyét. I íozzá adhatom még éjszakra Szalánczot, keletre Szerdahelyt. Dr. SzÁ- 
deczky e két irányban újabban több lelőhelyet írt le részletesen.**

Több évig foglalkozván az Obsidiánokkal, végre feltűnt Erdöbényén a «Zsákos» hegy 
oldalán, hogy lenn a völgyben, a hegy tövénél Obsidián darabok bőven vannak, felfelé a hegy
lejtőn szintén előfordulnak, de a hegy teteje felé semmi sincs, pedig az egész hegy hasonló 
riolitos Konglomeráfból meg Tufából (kőpor) áll, mi réteges szerkezettel bír. Apróra nézvén ezen 
szintes rétegeket, egyiknél meglepetésemre találtam, hogy végig Obsidiánból áll s ez a határa az 
Obsidián előfordulásának, attól fölebb nincs, csak alatta van s az kétségkívül ezen rétegből 
gurul le. Hogy az Obsidián itt eredeti fekvő helyén van, bizonyítja az, hogy a réteg felső és 
alsó határát parallel síkok képezik. A vastagság csak 4—5 centiméter. A fedü és fekü Perlit. 
Az Obsidián-réteg folytonos ugyan, de az anyag Obsidiánnak keveréke Perlittel, oly módon, 
hogy a Perlit a bezáró a későbbi képződmény az Obsidián rovására. Az Obdsidián soha sem 
képez szögletes darabokat, azok mindig megvannak gömbölyűd ve s a Perlit olykor feltűnő 
módon van beevődve az Obsidián tömegébe. Legmeglepőbb azonban ezen Obsidiánoknál, hogy 
azon szalagos szövet, melyet az egyes darabokon észlelünk akár makroskoposan, akár mikros- 
koposan, minden egyes kivett darabnál parallel az Obsidián réteg és általában a hegyet 
képező Riolitkonglomerát összes rétegeivel. A másodlagos lelőhelyen találtató Obsidiánoknál 
ezen sávos szerkezet magyarázására semmi támpont sincs; az eredeti helyen lévő daraboknál 
látjuk, hogy a sávok a réteg anyagának ős tulajdonsága, mely az átváltozás későbbi stá
diumában is fenn tudta magát tartani.

Tolcsván két helyen találtam az Obsidiánt képződési helyén a Patkó hegyen, hol vastag
sága helyenkint 10—lí2 centiméter és a Gyapároson, hol a felső réteget, illetőleg magát a felü
letet képezi. A gyapárosi előfordulás nevezetes azért, mert itt vörös Obsidián is van a képződési 
helyén és látni, hogy a vörös Obsidiánt környező Perlit is vörös. Látni többször az Obsidián

Richthofen tévesen teszi azon megjegyzést, hogy Beudant figyelmét az Obsidián kikerülte.
A Magyarországi Obsidiánok, különösen tekintettel geológiai viszonyaikra. Szádeczky Gyula egye- 

Lemi tanársegédtől. M. Tud. Akad. Értekezések a Term. Tud. Köréből. Budapest, 18S6.

- - . i
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világosabb vonalait átmenni a Perlitbe is, úgy hogy kétségbevonlnillanul imilatkozik a hegy
tömeg tanulmányozásában, hogy az eredeti állapot a Biotil Orthoklastrachit sédimentes tör
meléke volt, még pedig olyan igen vékony rétegekkel, minőket ma is látunk, de riolitosodás 
nélkül azon a vidéken sok helyen, inig nehány helyen az elváltozás in sün megtörtént Obsi- 
diánba s Perlitbe, de oly módon, hogy az eredeti vékony rétegek vonalai az Obsidiánban és a 
Perlitben többször fenntartották magukat.

A többi lelőhelye az Obsidiánnak Tokaj-Hegyalján Szöllőskének (Szádkc.zky szerint) s 
tán a Tokajhegyinek kivételével, mi azonban nem beszél oly világosan, mint az említett 
három, mind másodlagos, melyen az Obsidián csak mint hömpöly szerepelvén, semminemű 
szerkezeti viszonyban nincs a környezetével. A geologok eddig csak ilyenekkel foglalkoztak, 
pedig az Obsidián képződési módját az eredeti fekvőhely ismerete nélkül alig lehet szóba hozni.

Tokaj-Hegyalja után egyebütt is figyelemmel voltam az Obsidián kettős fekhelyére, és 
e tekintetben Milo görög sziget nyújtott igen jó alkalmat; ott is majd másodlagos az Obsidián 
fekvőhelye, majd eredeti. A kik eddig írtak Milorúl geoló giai tekintetben (Russeísgku, Fidlkr, 
Sage stb.) mind csak a másodlagos fekvőhelyet említik, mert csakugyan ez van legtöbb, ez a 
legfeltűnőbb s ehez legkönnyebb férni. Nevezetes ilyen hely van Adamas és Ivaslron (főváros) 
között. Az út Tajtkőkonglomerátban van vájva, melyben sok a fekete Obsidián hömpöly, s 
színe által is igen elüt a hófehér Tajtkőtől. Az említett szerzők nem mulasztják el megemlí
teni, hogy az eredeti fekvőhely Milo szigeten nem ismeretes. Én szerencsés voltam azt fel
találni két helyen, egyik van Adamastól menve Bombarda fok felé. Itt nem messze a tengertől 
látni egy hatalmas Obsidián-réteget, csaknem szintesen közel három méter vastagságban, az a 
sediment kőzetek egyik tagját képezi, a melyek Feriit és Lithoidit törmelékből állanak és jól 
kivehetőleg vannak rétegekben települve. Az Obsidián felett jól látni, hogy a fehér Riolittuíá 
rétegvonalai egymással parallelek, de parallelek az Obsidián felső és alsó határával is. Az 
Obsidián alatt csak kevés látszik egy fehér Riolitkonglomerátbúl, de hogy réteges-e, nem 
venni ki.

i

Az Obsidián anyaga nem folytonos a réteg vastagságában, számos darabra van lel - 
oszolva, melyek idoma szabálytalan s a melyeket egymástól minden esetben egy periithárlya 
vagy esetleg vastagabb perlittömeg választ el. A darabok nagysága ritkán haladja meg az 
ember fejet. Az Obsidián darabok legtöbbször mulatnak már makroskoposan is szalagos szer
kezetet, melyet fekete és szürkés zónák tesznek feltűnővé. Ezen szerkezetet a szálban levő 
daraboknál nézve arról győződünk meg, hogy a szalagok végig futnak az egész réteg hosszában 
az egyes darabokon, úgy hogy azok tanúsága szerint egykor a Feriit választék nem létezett, 
hanem a fekete és szürkés hialin anyag megszakadás nélkül összetartozott. A rétegesség 
mutatkozik a törésnél is, mert ezen Obsidiánból lehet helyenkint 3—4 centiméter vastag 
táblákat is hasítani. Ezen szoros viszony az Obsidián szövete, általános határsíkja és a fedőjét 
képező Riolittuíá rétegek között döntő körülmény arra, hogy az Obsidiánt itt eredeti hely
zetében lenni mondjuk, ott a hol képződött, mert valami másodlagos fekvőhelyen ilyen 
összevágás soha sincs meg. Megemlítendő még ezen három méter vastag Obsidián rétegnél, 
hogy annak középtáján megszakadás van, előidézve egy fehér, alig nehány milliméter 
vastag quarczos likacsos erecske által, mely azonban irányra nézve az általános rétegzettel 
teljesen megegyezik, és ezen Obsidián képződés módjának ki magyarázására fontos támaszt 
nyújt.*

* A Bombarda foki Obsidián úgy látszik, hogy egykor fejtés tárgya volt, a mire alkalmas először inért 
a darabok a Perlit burokkal nehézség nélkül kifeszíthetők; másodszor, mert a tenger közelében lévén, a hajóra 
baj nélkül szállíthatták. Én Milo szigeten több helyen találtam Obsidián szilánkot mint prsehistoriai tár
gyakat, melyeket be is mutattam Budapesten az anthropologiai és pradiistoriai nemzetközi kongresszuson
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A másik hely Milo szigeten, a hol az Obsidiánt eredeti fekvésében találtam, az úton van 
Adamastól Castana felé, ellenkező irányban mint a Bombarda fok. A hegy neve Demenegati. 
Találni a hegy tövénél éppen ágy mint a hegy lejtőjén Obsidiánt elszóródva, teliát másod
lagos helyén. Fehnenve azonban a hegy lótejére, egyszerre kifogy, és apróra nézve, a határ 
egy Obsidián rétegben mutatkozik, mely Perlitbe van zárva rétegesen, egészen hasonló viszo
nyok között, mint Erdőbényén a «Zsákos» hegyen. Ezen réteg azonban tömegre nézve cse
kélység a Bombarda fokihoz képest.

Az Obsidián említett eredeti fekvő helyein a tektonikai viszonyok csak azon felfogással 
egyeztethetők meg, ha felteszszíik, hogy a Tokaj-hegyaljai és a Milo szigeti említett Obsidián 
in sün képződötl ul ólaga Riolitsediment bizonyos rétegében, melynek anyaga erre megfelelő 
összetétellel bírt, de másodszor a melynél a tenger alatti eruptio alkalmával a körülmények 
kedvezők voltak. Azon teljes összefüggése a zonaszerkezctnek az egész Riolittörmelék réteg- 
zetévcl máskép fel sem fogható. A helyi tanulmányozás arra is oktat, hogy az Obsidián egy 
eredeti hialin állapot, mely ritkán tartotta fenn magát, hanem Perlitté változott át. Ezen átvál
tozásnak kisebb-nagyobb fokait láthatjuk, de van Erdőbényén eset reá, hogy a legbelső mag 
is már Feriit, míg a Tokaji-hegy ÉK oldalán a héjjas szerkezetű Feriit apró legfölebb borsónyi 
magva még Obsidián, mely azonban alakra nézve irányadó a Perlitre nézve, a mennyiben, úgy 
tekinthető ez mint az Obsidián szem burkainak összesége. A Milo szigeti Obsidián átválto
zására Perlitté nem volt a körülmény kedvező, ott a perlitburok csak kezdetleges; Tokaj- 
Hegyalján ellenkezőleg nagy haladást tett a Feriit képződés, úgy hogy ez van túlnyomó 
mennyiségben, de mindenkor genetikai összefüggésben az Obsidiánnal.

Az Obsidián pvaeexistáit ásván íjai. — Tokaj-Hegyalja Obsidiánjaiban szemet 
vagy aggregétől képezve előfordul Quarcz, Földpát, legtöbbször Plagioklas (Oligoklas-Andesin), 
de ritkán Orthoklas; van továbbá Biotit hexagon levelekben igen sötét színnel, mit csak akkor 
látunk, ha a metszet a főtcngelylyel parallel, különben nem átlátszó fekete. A gazdag Obsi- 
dián-gyűjteményemben kétszer találtam Amfibol zárványt, felette érdekes módon. Az Obsidián 
Olasz-Liszkáról van, az ottani bőséges másodlagos lelőhelyről. A fekete Obsidián csiszolatában 
kis kőzetzárvány van, melynek nagyobb része egy Amfibol, kisebb egy Triklinföldpát. Az 
Andiből a bázisos metszetben jutott a csiszolatba, látni úgy a kristály külhatárát, mint az ezekkel 
parallel hasadási irányok által előidézett jelleges rhombos mezőket. Egy nikol forgatásnál 
teljes elsötétedés következik be. A körülvevő mikrolitok ezen zárványt kikerülték, az egyik 
oldalon torlódás látszik s azután kettéválás, mely magát ezen akadály megkerülése után is nagy
részt fenntartja. Nevezetes, hogy ezen Amfibolon egyéb változás nem látszik, minthogy fekete, 
nem átlátszó keskeny szegély veszi körül, de Augituk még nem kezdtek képződni az Amfibol 
rovására, mi kettőt jeleni: először, hogy az Obsidián könnyebben olvad mint az Amfibol és 
a mellette levő Andesin, noha mindkét ásvány a könnyen olvadók közé tartozik (olvadás 
(okuk 4—5 Szabó); másodszor, hogy ezen két ásvány még nem elegendő hosszan veszteglett 
az Obsidiánban arra, hogy magmájába úgy resorbeállassék mint ez a riolittörmelék aprajával 
történt.

yiz Obsidián szövete. — Az Obsidián szalagos szövete a mikroskoppal még szebben 
vehető ki, valamint a néha már nagyban is mutatkozó íluidál szövet. Van Obsidián, melyben

(lb76). Ilyenek készítésére lehet, hogy ezen nagy darátokat széthordták távolabb helyeire ezen, sut tán egyéb 
szigeteknek is. A szilánkok anyaga tökéletesen megfelel a Bombarda foki Obsidiánénak. (L’obsidienne pré- 
historiquc en Höngrie et cn Gréce pár M. Szabó. Gompte rendű de la Se session internationale d’anthro- 
pologie el d’archéologie préhistorique. Biutapest 1877.)



:

320 SELMEC KŐZETEINEK GEOLÓGIAI SISTEMATIKAJA ÉS NOMENKLATÚRÁJA.

a fluidál szövet oly gyenge, hogy még a mikroskoppal is tűlnyomólag egyenes parallel vonalakat 
látunk, ilyen többi közt Milo szigetről a Bombarda foki egyik példány, melynél hullámos rajz 
kicsiben sincs, hanem a sötétebb és világosabb, de közel parallel vonalú határokkal bíró terüle
teken aléczidomú kurtább-hosszabb mikrolitok is egészben véve ugyanezen parallelizmusnak 
hódolnak. Azt azonban kivenni, hogy a rétegek anyaga nem egyenlő. A mikrolitok képződése 
és mozgása egyik rétegben könnyebben, másikban lomhábban következett be, megfelelöleg 
az eredeti anyag különbségének, a világosabb rétegben nagyobbak a mikrolitok és trichitek 
is kezdenek képződni, a sötétebb inkább csak pontok homályos halmaza a mikrolit képződés 
nyomával. Mozgás azonban már az ilyen parallel vonalú Obsidiánban is volt s azt különösen 
ott látni, hol valami prmexistált ásványtöredék van, ezt az üveganyag mintegy akadályt kike
rülte s ilyen helyen ellipszes alakulat, mint kivétel a szabálytól, mutatkozik. Sokszor azonban 
látni már makrofluidál szövetet s ekkor az izzón folyó tömegnek egykori mozgásáról a 
mikroskop kétségen kívül győz meg.

Az Obsidián tömege tehát a mint megképződött lenn, ott hol fiatalabb eruptio (a mi 
esetünkben csaknem mindig Piroxenandesit) történt a tenger alatt, nem vesztegelt soká, 
hanem a felette levő s reá nehezedő kőzet által kinyomódott a legkisebb akadály irányában, 
mi az eruptio krátere volt, s ott vagy mint Obsidián lávaár folyt ki, vagy mint törmelék 
hányatott ki s anyagát szolgáltatta a Konglomerátok Obsidián tartalmának.

A mostkori vulkánoknál a kráter az Obsidián képződés apparátusának felső, az Erdő- 
bénye, Tolcsva és a Milo szigeti két hely az alsó részét képezik. A tevékeny vulkánoknál 
(Lipari szigeten, Teneriífán stb.) csak a felső részt látjuk, az alsóhoz nem férhetünk; az 
általam felsorolt helyeken nincs már kráter, az végkép elpusztult, de fel van lárva a képződés 
alsó és egyszersmind kezdőhelye. Ha a miocén tenger sedimentjeit vesszük mértékül, melyek 
legfelseje Tokaj-Hegyalján vagy 4oO méterrel van magasabban mint jelenleg a tengerszíne, 
úgy mondhatjuk, hogy itt vagy 400 méterrel mélyebben van feltárva az, a mi a miocén tenger 
szintje alatt a Piroxenandesit eruptioja alkalmával azon Biotittrachit sedimentekkel történt, 
melyek a lassan felnyomódott izzó láva s ugyan együtt a felmelegedett tengervíz hatásának 
voltak kitéve.

B. Riciithofen figyelmét Tokaj-Hegyalján nem kerülte ki és találó realizmussal ecse
telte a Riolit fellépése topográfiáját összefüggésben a Piroxenandesittal. «Das Auftreten dér 
Gesteine dér Rhyolithgruppe ist ganz und gar an das dér Trachyle gebunden und offenbar 
davon abhángig. Niemals theilen sic die Rolle derselben an den Masseneruptionen, nie- 
mals erscheinen sie in grossen Gangzügen odor centralisirten selbststándigen Gebirgsmas- 
sen, sondern sie setzen sich wie Schmarotzer an das Trachytgebirge fest, begleiten es lángs 
den Fiánkén und Abfállen, treten aber, wie schon Beudant beobachtete, nie auí den Hőben 
desselben auf».*

Az Obsidiánnál Selmec környékét említétlenül kell hagynom, ott Obsidián nem
ismeretes.

Szurokkő. — Míg az Obsidiánnál nem láttam más képződési körülményt, mint a Biotit 
Orthoklastraclnt Sedimentjeiből, a Szurokkő származik hol Sedimentból, hol tömeges Biotit 
Orthoklastrachitból, ha ez jutott érintkezésbe a tenger alatt leltörő Piroxentrachittal.

A Szurokkő általában két tulajdonság által tér el az Obsidiántól: első az üvegfény cse
kélyebb foka vagy e helyett még gyakrabban a zsírfény által; másodszor, hogy kiislá-

* Sludien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgen v. Riciithofen. Jalirb. dér Geol. Reicbs- 
anstalt. Wien 1860.

i
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lyok s kivúlólng Földpát a legtöbbször van benne. Ezen kristályok nem a hialin bázisból 
váltak ki, hanem azok az eredeti Trachitnak még cbemiailag be nem olvadt elegyrészei. 
A Földpátokezen beolvadásánál nevezetes, hogy a riolitosodás meneténél a Káliumfőldpátnak 
van nagyobb hajlama nz üvegmagma további képzéséhez járulni, a Nátriumfüldpát hajlama 
kisebb, tovább tartja magát, de mindig csak megtámadott állapotban látjuk mi az egyén 
küllialárán mutatkozik legjobban. A Káliumot a lángkisérlct elárulja az üvegbázisban, mig a 
Földpátok közölt csak kivételesen találjuk még eredeti vegyülctében. A Szurokkű tehát csak- 

mindenkor porfiros; olykor Sphterolitok is képződnek ki utólagosan, de úgy, hogy azok 
egy Földpát, gyérebben egy Quarez szemből indulnak ki. Úgy c Földpát valamint a Quarcz a 
Trachitnak megmaradt ásványai, s ezen Földpátot csaknem kivétel nélkül Nátriumföldpalnak 
találtam.

nem

A Szurokkő további elváltozása gyérebben Perlitté, legtöbbször Tajtkővé s ennek fehér 
homokos törmelékévé (kőpor Tokaj-Hegyalján) szokott lenni.

Pevtit. Tojt/kő. — Mig az inkább kivételesen és mindig csak kis helyre szorítkozó 
Obsidián és Szurokkő a trachittipust is elárulják, mit Selmec környékén a Biotittrachit riolitos 
területein két helyen érdekesen tapasztaltam, a mennyiben azon különben hasonló külsejű 
fehér hialinos Trachit, melyben Szurokkőporfirt találtam, Orthoklastrachitnak bizonyult, 
és így lett a hegy tömege mint Biotil. Orthoklastrachit kiválasztva: a szomszéd hegyek 
fehér Trachitjában Káliuinföldpálot nem, hanem csak Andesin-Labradoritot találván, azt 
Biotit Andesintrachitnak hagytam meg. A perlites és tajtköves kiképződés sokkal általáno
sabb, az úgy a káliumíöldpátos mint a csak nátrium-calciumföldpátos Biotittrachitnál is 
előfordul; azt azonban itt is bizonyítják a tektonikai viszonyok, hogy a hialin kiképződésnek 
perliles fokozata szintén regionál kontakt hidalo-pirometamorfizmus, csakhogy sokkal széle
sebb körben elterjedve mint a hialin kiképződés említett magasabb fokai.

A hialin kiképződésben aztán leszállunk azon fokokra és nemekre, melyek a vulkáni 
kőzeteknél eredetileg képződtek s a melyeket az összetételen kívül a kihűlés gyorsasága 
szabályoz.

A kontakt liidato-piroínetainovfizniHs némely helyi sajátságai.

A fiatalabb Irachil-cruplio nem csupán a riolitosodást és utóhatásában a Zöldkő módo
sulatot idézte elő, hanem az előtérbe nyomuló chemiai tényező természete szerint még a 
következő nevek alatt említett kőzeteket is.

Álunit. A riolitvidéken nem ritkán adja elő magát, hogy fokozatos átmenetben a hialin 
kiképződéssel kisebb-nagyobb mennyiségben az Alunit fellépését is tapasztaljuk, úgy hogy a 
Riolitnak egy alunitos módosulatáról is szólhatunk. Már Beudant felismerte Tokaj-Iiegy- 
aljan, hogy az ottani malomkövek űrjeinek falait, apró vörös kristályok vonják be, melyeket 
A1 unitnak határozott meg. Mádon szintén malomkőféle kőzetben én is találtam olyan fennőtt 
kristályokat, melyek alak, fény és mikrochemiai kísérletek alapján szintén Alunitnak tart
hatók. Legtöbbször azonban finomszemű vaskos féleségben fordul elő az Alunit, sokszor 
kivehetöleg egy vonulatban, mint a vulkáni gázok kitódulásának és az átjárt kőzetre való 
behatásának eredménye.

Az alunitos módosulat magasabb hőfokkal bíró oly gázexhalátio befolyása mellett kép
ződött, melyben szabad kénsav volt az irányadó. A Földpát ketteshidrosulfáira és kovasavra 
vált szét. A kovasav az alunitos kőzettel keverve vagy annak szomszédságában kiválva, mindig

M. T. Ak. 111. Osztályának klllön kiadványa. 1SS8. III. 41
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megtalálható. Ezen hatás nem csak a tömeges Trachitol, hanem annak törmelékét is elvál
toztathatja, mely utóbbi esetben, ha kövület volna benne, annak nyoma megmarad. Bereg
szász vidékén az alunitosodott trachiltörmelékbcn Beudant látott kövült tát, én is gyűjtöttem ; 
Tokaj-Megyalján Sárospataknál a Gzinege-hegy fehér tömött kőzete igen változó mennyiség
ben alunitosodott meg, dr. Sc.iik.nek elemzése szerint a kénsavtartalom 3.7—20.i°/« között 
ingadozik. Ugyanezen alunilos rétegekben tengeri kövületek benyomatni (Cerilhium pictum, 
C. Duboisii stb.) ismerhetők fel.

Az alunilos módosulat gyakran átcsap a kaolinosba az által, hogy a kénsav az exlualá- 
tioi gázokból kifogyván, a vízgőz tömege győz, elviszi magával az alkáli subátokat, migaz . HM, 
a vele levő kovasavval vizfelvélel kíséretében Kaolinná változik át. Csaknem minden nagy 
alnnit-telep mellett kaolintömeg is van (Beregszász, Tolta stb.) ; kicsiben ezt szintén gyak- 
ran észleljük.'*'

Milo szigeten az ilyen gázexhaláliok nagyszámú olyan elváltozásokat idéznek elő, melyek efemerler- 
inészetűek s a mint azon vulkáni utóhatás megszűntével többé nem regenerálódhatnak, nyomuk se marad 
vissza: ilyen egy quarezos kőzet, melyet ott limonád-kőzetnek neveznek azért, mert pohár vízbe 
víznek kellemes savanyúságot kölcsönöz. Ezen savanyúságot ehemiai megvizsgálás szerint szabad kénsav 
okozza, melyből azonban csak vagy 1% van benne.

Domit szintén egy a vulkáni működés utóhatásának szakában bekövetkezett módosulat, 
melynél a gázexhalátio a sósav uralma alatt, történik oly módon, hogy ez a vasoxidvegyfdelet 
eltávolítja mint vaschloridot, mi legelőször a Magnetittel történik meg. Tovább tartván e be
folyás, megtámadtatnak a fekete silikátok, s előbb az Amfibol Angit, mig a Biotit tovább áll 
ellen, de végre erre is reá kerül a sor, meghalaványodik s elváltozik. Azon elegyrészek 
ellenben, melyek vasat nem tartalmaznak, épségben maradnak, ilyen a Káliumföldpát és a 
Quarcz; a bázisosabb Földpát azonban több-kevesebb megtámadtatást árul el. Ezen halavá- 
nyító hatás következtében a Domit általános színe fehér.

A Domit eredeti hazája Közép-Francziaország (Auvergne), hol a legjelentékenyebb Puy 
de Döme szolgáltatta a nevet: de számos más hegy is Glermonl-Fcrrand táján aTrachitezen 
nevezetes módosulatában van meg. Nem ritkán megvan mag gyanánt az eredetihez közelebb 
álló minőségben. Ezen hegyek Dombjaihoz mindenben hasonló Quarczlrachit van Selmec 
vidékén (Vihnye), Tokaj-Hegyalján (Zombor, Szántó stb.), mi a hasonló képződési körülmé
nyekre utal. Auvergne-ben a domitos kiképződés a Trachit nagy tömegén, nálunk csak kis 
mennyiségben mutatkozik.

A hol a HGl ezen hatást gyakorolta, ott el lehetünk készülve, hogy kisebb-nagyobb 
távban az elszálló FeJJl* találkozván ILO-e 1, Hematit pikkelyek vagy dendritek képződésére 
szolgáltatott alkalmat. Ilyen igen szép Hematit dendriteket tartalmaz Auvergne-ben egyebek 
között a Puy de la Vache kráterjének ritkás kőzete; Hematit pikkelyek Magyarország Tra- 
chitjaiban sem hiányzanak. Más hegyek Domitja pedig a ElGl íolyvást történő exhalatiojaról 
tanúskodik; a Puy de Sarcouy kőzete a tetőn gyűjtve elárulja a szag által a sósavat; ha pedig 
papírba burkolva haza viszszük, az exhalált sav a papirt erősen megtámadja. E hatás csak 
nehány év múlva szűnik meg.

Quarezos módosulat. Felette gyakori a Trachitoknál általában, a Riolitnal különösen az 
elquarczosodás az által, hogy a SiOd különböző körülmények között és több időszakban is

/

leve, a

i

>

* A lángk isér lettel az Alunit jelenlétére a vaskos Földpátnak kinéző anyagnál az által jövünk, hogy a 
K reaclio már az első kísérletnél mutatkozik, de a másodiknál logy, a harmadiknál semmi vagy csak nyoma 

Valamivel nagyobb darabbal rendelkezvén, üvegcsőben a kénsavat fellengíthetjük s báriumoldattal lecsapván, 
hatjuk.
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ismétlődből ve a kőzetei áljárja s annak likacsaiba behelyezkedik, néha eltolási pseudomor- 
íizmus módjára is hatván.

Egyik már említett forrása a kovasavnak az alunitosodás vagy általában a kénsav 
cxlialátio, ennek tömeges hatása a siIlkátokat felbontja sav kicserélés által s a kovasav elfog
lalja mind azon űrt, mely a már eleve megtámadott és így meglazult Trachitban rendel
kezésére áll. Erre mulat azon tény, hogy éppen az alunitosodás táján vannak a malomkő- 
trachitok (Beregszász, Sárospatak stb.). Sokkal általánosabb azonban azon kovasav, mely 
az egyes eruplioi fázis után mint vulkáni utóhatás vízoldatban nyomódik tel, és regionul 
metamorf hatást idéz eló az által, hogy a Trachitot átjárja s minden kis meg nagy hézagot 
kitölt. Ezen nagymérvű quarezosodás fő eredménye Selrnec vidékén a telérquarczit, melynek 
sajátságairól a Bukovec Dolomitjánál tüzetesen szólottám, ilyeneket a régibb telérek töltelé
kében nagy számmal találunk, de maga a régi trachittipus a Sienites Biolit-Orthoklastra- 
cliil oly mérvben van elquarczosodva és nagyobb repedései ilyen utólagos Quarczczal ki
töltve akkora területen, hogy azt már a geológiai térképen is ki lehet tüntetni. Hogy ez a 
legrégibb Irachitcruptio után történt, kiviláglik abból, hogy a következő eruptio típusa a 
Poríiros Biotit-Orthoklaslrachit (miként már említve volt) a quarezosodott Sienites Trachi- 
ton áttört a nélkül, hogy ezen quarezosodás részesévé vált volna.

Tán még nagyobb azon quarezosodás, mely a Piroxenandesit feltörését követte. Ennek 
úgy a régibb, mint az újabb Trachitok ki voltak téve és ez is nagyban mint telérquarczit, mint 
Hidroquarczil, mint Limnoquarczil, mint Calcedon-Jasp és igen gyakran mint Opál, Menüit, 
llialith stb., hol nagyobb tömegben, hol csak a Trachit likacsait az egyes ásványok hasadás 
síkjait stb. átjárva idézett elő olyan módosulatokat, melyeket szem elől Léveszteni nem szabad 
akkor, ha a kőzetet nem az egyes kézi példányok után, hanem a hcgytöineget véve kőzet- 
egységű 1, akarj u k m égi tél n i.

Mindezen módosulatokból olykor egyszerre több is előfordul ugyanazon kézi példányon, 
és pedig annál több lalálkozhalik össze, mentői régibb a trachittipus. A Riolit mind a régibb 
típusokhoz tartozik, ennélfogva ezen feltűnő tagja a trachitcsaládnak azon bonyodalomnál 
fogva is felette érdekes, a melynek létrejöttét köszöni. Ezen bonyodalmakat egyes kézi pél
dányon sejteni sem lehet, a módosulatok hosszú menetéhez a kulcsot csak a hegytömeg-egy- 
ségek fáradságos tanulmányozása által lehet megszerezni ott, hol erre a természet alkalmas 
feltárásokat maga nyújt.

TIPUSKEVEREDÉS, PRAEEXISTÁLT ÁSVÁNYOK.

Azon kontakt hatás, mely a fiatalabb Trachit eruptioja alkalmával érintkezés
ben egy öregebb Trachiltal létre jöhet, felette változatos a számtalan körülmények 
befolyásánál fogva, melyek ilyenkor lehetségesek. A legegyszerűbb esetre is számos 
példa van s ez az, midőn a fiatalabb Trachit feltör az öregebbnek valami repedésén 
mint közettelér vagy mint valami irruptiv tömeg, de mindenkor kis tömegben. Kis 
tömege az eruptiv Trachitnak keresztül hatolhat a régibb Trachitnak nagy tömegén 
a nélkül, hogy valami módosulat mutatkoznék az érintkezés határán; máskép áll a 
dolog, ha nagy a feltörő vulkáni kőzet tömege és az eruptio tartós; ilyenkor a fel
sőbb régi Trachit felmelegszik annyira, hogy izzón nyúlóssá válik s minthogy a 
régibb Trachit könnyebb olvadásu, aránylag hamarább jön olyan helyzetbe, hogy

41*
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alapanyaga mozgóvá váljék és a feltörő Trachit szintén mozgó anyagával kevered- 
jék. A magmában lebegő anhidres kristályok magasabb l'okn olvadásuknál lógva 
szilárd állapotban maradnak, de egymással összekeveredve találtainak. Felelte tanul
ságos példáját az ilyen két különböző trachit típus keveredésnek tapasztaltam, de 
tán már a huszadik kirándulásom alkalmával a Tokaji-hegynek Ny oldalán egy kis 
szőlődombon («Terézhegy»). A részlet megértéséhez az általános tektonikai viszony 
ismertetése szükséges: a Nagy-Kopasz (a Tokaji-hegy) Piroxenandesit, mi Biot.it 
Őrthoklastrachitból tört fel, melyet megtalálni környöskörül a legváltozatosabb s 
legtöbbre tanító módosulatokban. A régibb Biotittrachit általában fehér, a Piroxen- 
trachit fekete. A Nagy-Kopasz Ny és DNy oldalán sokszor látni a Trachilot tarkán, 
része fekete, más része fehér. Ezen keverék egyszer szemcsés, másszor vonalas, 
harmadszor kerengős a legváltozatosabb modorban. Már makroskoposan arról győ
ződhetünk meg, hogy a fehérben felismerhető Biotit Quarcz Orlhoklas, a feketében 
mind ezek hiányoznak; a mikroskop azonban kimutat a feketében Hiperslhent, 
Augitot és néha finom Plagioklast, de rendesen csak bázist; a kétféle bázis azonban 
szintén mutat külümbséget már a színben is: az elektromos mikroskoppal szépen 
kivehető, hogy a Piroxenandesit sötét magmájában a Kiöli t alapanyaga világos szem
csés felhőzetei képez. Itt tehát a magyarázat egyszerűen az, hogy a feltörés határán 
a kétféle trachit típus alapanyaga összeolvadtál s az olvadék mozgását a kerengős 
szerkezet szépen bizonyítja. Tovább időzvén együtt, a nagyobb mennyiségű és aktív 
szereplésit Piroxentrachit jobban magába olvasztja a Biotit trachit darabjait, de nem 
egyenlő hatással az associátio minden tagjára nézve: a Quarcz tovább áll ellen mint 
a Földpátok vagy a Biotit, a Tokaji Nagy-Kopasz fekete Piroxenandesitjében Iaki
iünk olykor zöldes Quarczot kettős Piramisban, de csekély átlátszósággal és erősen 
kopott élekkel, nem úgy mint ott a Biotittraehitban, a melyben az élek épek, a fény 
élénk, a szín világos. A Tokaji-hegy Piroxenlrachitjába ezen Quarczpiramisok idegen 
anyag, mely a chemiai beolvadás bizonyos stádiumában van, de a melyről a ter
mészet könyvének lapjain kétséget eloszlató módon azt olvashatjuk, hogy kontakt 
hatás eredménye. Két lipus ásványai egy és ugyanazon kézi példányon keveredve 
lehetnek, a mikroskop csak arról értesíthet, a mit együtt látunk, de hogy két típus 

összekeveredve és hogy ez mi módon ment végbe, a mikroskopi módszer képesvan
ségének határán kívül esik, az okszerű összefüggést a chemiai és dinamikai válto
zások sorozatában csak a helyszíni tanulmányok dönthetik el.

A fiatalabb Trachit tartalmazhat zárványt minden öregebb kőzetből, melylyel 
feltörése alkalmával találkozott, de minthogy az eruptiok rendesen ugyanazon a 
nyíláson jutnak a felületre, természetes, hogy a fiatalabb Trachit gyakrabban talál
kozik öregebb Trachitokkal, ennek úgy szilárd mint törmelék és tufa állapotával, 
minélfogva a fiatalabb Trachitban az öregebbnek nem csak darabjait, de associátio-
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jának egyes lagjail is találhatjuk. Ezen egyes ásványok azok, melyekre ezen jelzés 
«prieexisiáll ásvány» reá illik s a mit a közel, leírásánál, melynél kiindulás az 

ásványassociálio, kiemelni kell.
Selmee környékén szintén Biotitrachitból tör fel a Piroxenandesit, melynek 

egyik lényeges tulajdonsága, hogy az associátiojában nem foglal helyet a Biotit; és 
mégis hányszor találunk fekete liexagon Biolit-leveleket, melyek csak jövevények 

melyekről a geolog meggyőződik, hogy csak az érintkezési tájon fordulnak elő,s a
attól távolabb nem. A Biotit is igen állandó vegyidet, nemcsak hogy nehezen vagy 
éppen nem olvad, de nehezen mállik és nehezen támadtatik meg mincralizáló 
anyagok által, minek az az eredménye, hogy a Piroxentrachit magmában is ellen 
tudott állni a resorblionak, ha l. i. a beolvadásra az idő elegendő nem volt.

A pneexislált ásványok egyik karakteristikája az is, hogy mikrolitokat ren
desen nem képeznek, mert a kicsinye be van olvadva, csak a nagyobbak tartják 
fenn magokat, de ezek is többnyire megtámadott anyaggal vagy csonkított alakkal.

A pra?cxistáit sajátságot Oebbeke :: a mikroskopi tanulmányozás alkalmával is sejti a Riveau-Círand 
(Mont-Dorc) kőzeténél, melyben makroskoposan van : Sanidin Rubcllan Amfibol, a mikroskoppal triklin 
Földpát (de premiere consolidalion), zöld Piroxen, Olivin gyakran környezve Magnetit és Apalitlól. Hogy 
ezen associátio nem rendes, azt a Sanidin és Olivin találkozása már gyaníttatja, és így lipuskeveredés esete 
foroghat fenn, mit a hely színén lehetne eldönteni, ha az előforduló kőzetek olyanok, hogy az egyik 
Sanidin-közct Olivin nélkül, a másik tán Bazalt és ekkor persze eredeti Sanidin nélkül. Oebbeke ezt a 
megjegyzést teszi: «Dans quelqucs éehantilloiis de la roelie du Riveau-Grand, les sanidines offrent un 
aspect trés eurieux. Elles paraissent eoinme fotidues sur les bords, leurs surfaces sont arrondies cl, 
elitre la roclie et la sanidine, il y a une zonc dans lacjuelle sont entassés de petits eristaux de magnétite, 
lasanidine elle-méine (maele de Claris had) est entourée d’une zonc d'un blanc inat, landis que Fintérieur 
est tont á Iáit inaltéré.

Clc phénoméne mc páráit assez remarquable pour appeler l’attcnlion. Peut-etre les eristaux de 
sanidine sont-ils les clements d'une roclie trach i/tiqne de Jormation antenmre.

I.

Piroxenandesit (= Piroxentrachit).

Ilypcrsthenc-Andesite (Cross). Piroxene-andesite (Hague and Iddings). Hypersthenaudcsil (Rosen- 
busgm). Augitandesit (Tsgiiermak, Hussak, Roth). Jüngcrer Andesit (Lipold). Andesittrachyt (Andrian). 
Grauer Trachyl (Rightiiofen). Trachyl (Pettko). Trachyte porphyroidc proxéniquc oü ferrugineux, Por- 
pliyre trachytique sans quarlz (Beudant).

Piroxentrachit, a családi néven vagy felosztva a küllem szerint, Piroxenandesit, 
Selmee vidékén igen gyakori. A geológiai atlasz térképén a terület ÉK sarkát kivéve, 
a többin megjelen nagy tömegben, de meg van a térkép egyéb pontjain is, hol 
nagyobb, hol kisebb terjedelemben. Nemcsak geográfiái terjedtsége tekintetében

* Bulletin de la Soc. Min. de Francé. 1885. Sur quelques minéraux du roclier de (lapuéin el du 
Riveau-Grand.
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válik ki, de magasságra nézve is. Selmec vidékének legnagyobb begye a Szitna 
Piroxentrachit, Tanád láncza is az, kivéve éjszakra a nálánál valamivel magasabb 
Paradicsomhegyet, mi Biolillrachit. Selmec várostól éjszak-nyugatra, aztán onnét 
Szélakna leié mind Piroxentrachit. Nagy területet foglal el Teplától nyugatra és 
ÉNy-ra, végre a térkép ÉNy, valamint DNy sarkán is. Zsarnocza lelett a térképen a 

Garam jobb oldalán kitüntetett Piroxentrachit végnyúlványa a kiaki Piacaink hegy
ségnek, melynek impozáns tömege és gcrinczének magassága (1 tíS7 m.) fogalmat 
ad a Piroxentrachit fellépésének minőségéről Selniectöl nyugalnak éppen úgy, mini 
ÉK-nek a Zólyomtól ÉK-re eső Polana hegy, melynek 1459 méter magas csúcsa és 
lávarétcgeinek köröskörül elterjedése szóló bizonysága az egykori vulkán kiváló 
méreteinek.

Tömegének alaki viszonyai szerint feltaláljuk mindazon változatosságot, melyet 
újabb eruptiv kőzettől elvárhatunk: eredetileg azon régibb rétegek repedésein lódult 
fel, melyek a Piroxentrachit eruptioja előtt otl a Föld felületét képezték; már most 
az egyszer feltodult mennyiség szabta meg a jelen alakulatot, a nagy mennyiség 
kuphegyet hozott létre, melynek magas kráterjáról a lávarétegek szétterjedlek és 
helyenkinl régibb közelekeL borítanak, kisebb tömeg csak a repedés töltelékét 
képezve mint kőzettelér, vagy mint oldalvást benyomuló irrupliv anyag foglal helyet.

Normál állapotban nagyobb tömegben csak a telérek halárán túl van meg; 
ellenben Selmec körül a telérek környékén megszakadozva, hol normál, hol elvál
tozott állapotban találjuk s ezen állapot a normálhoz néha elég közel áll, úgy hogy 
a térképen annak van festve, de ha távolabb esik a normál kiképződéstől, akkor a 
térképen függélyes sraff által el van különítve, mint Piroxenlracliit-Zöldkő.

A Piroxenandesit, mint a Lrachitcsalád legifjabb tagja, a régibb Traehilokon 
sokféle módon keresztül hat s azokon a változás több nemét idézi elő; ennélfogva 
azzal mint módosító tényezővel előbb kell megismerkednünk s csak azután megyünk 
át a régibb típusokra, melyeknek ezen változásoknál pusztán passiv szerep jutott.

A Piroxenandesit színe rendesen feketés, vannak átmenetek a világos szürkébe, 
sőt esetenkint barna vagy vörös. Az elegyrészek ritkán nagyok, rendesen közép-, de 
aprószeműek is. A kőzet átlag sűrű; a lávarétegek felső emeletében ritkás, söl 
salakos.

PIROXENANDESIT NORMÁL ÁLLAPOTBAN.

A normál vagy ehez még elég közel álló állapotban a Piroxenandesit úgy az 
ásvány associátio tagjaira valamint az egész kőzet anyagára szöveti viszonyára és 
külön az alapanyagban előforduló üvegrészre jön tekintetbe. Előre a vezérásványt 
bocsátom.

A Piruxen makroskoposan fekete, sötét szürke vagy zöldes, kurta vagy hosszú
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oszlopokul képez; a feketés kurta oszloposak íizelőü csupán Augitnak tartattak; a 
liosszú zöldes oszloposak ellenben nem ritkán fényesekés első látásra inkább Amli- 
bolnak látszanak, a nélkül azonban, liogy ebbe határozottan lehetne belenyugodni. 
Ez az csel. korábbi kirándulásaim alkalmával nekem főleg a Szitnától délre és külö
nösen keletre Zsibriló felé adta elő magát, hol a világos Piroxentrachitok lávarétegei 
néha felti'möleg nagyszeműek. Mindezen kétes esetek azonban a vékony csiszolatban 
azon határozott eredményre vezettek, hogy az Amfibolnak gyanított Piroxen nem 
Andiből, hanem a Piroxen-csoporl ásványaiból való, melyeken absorptio nem, hanem 
élénk plcochroizmus mutatkozott. Egy helyen, a Szitnától DK-re, a Pokhausz- 
hegy DK végén, a szent-antal-prcncsfalui út jobb oldalán egy jó példány zöldes 
PiroxenI. szabadítottam ki (1884), melyből dr. Schmidt nagy fáradtsággal készített 
a kél főmetszet irányában csiszolatol (1885) és meggyőződött, hogy az rhombos 
Piroxen = Hipersthen 1 (48. ábra 328. lap).

Ez azonban nem az első eset, hogy Selmec környékén az ú. n. Augittrachitok- 
ban a Hipersthen jelenléte megállapít látott; Cross Éjszak-Amerikúban a Buffalo 
Peak (Mosquito Rangé, Colorado) közelében azt találván, hogy a Plagioklas mellett 
a rhombos Piroxen a leggyakoribb elegyrész, a rendelkezésére álló magyarországi 
kőzeteket is átvizsgálta (1883), melyek között a piroxenes elegyrészt oly annyira 
túlnyomókig Hiperslhennek ismerte fel, hogy szerinte az Augitandesilet inkább 
Hiperslhcnandesitnek kellene mondani.9

Cross rendelkezésére részint azon vékony csiszolatok állottak, melyeket Zirkel összeállítása sze- 
i int részint azok, melyeket az énösszeállílásom szerint Fuess optikus készített és kereskedésbe jutta
tott ;nevezetesen az 1—0 van Zirkel gyűjteményéből, 10—12 az enyimből. A 7-9 ellenben a bécsi 
Cíeol. Intézet mintalracbitgyíijteményének példányai, az Egyesült-Államok geológiai intézetének múzeumá
ból, liová Bécsitől küldetett. Cross táblázatosán összeállítja az eredményi a talált Hipersthen és Augit 
viselkedési illetőleg viszonyos számokban kifejezve :

Hip. Augit
............ S : 2

15 : 5
............ 13 : Ü

21 : 1
............ 15 : 2

8:5
............ 47 : 11

43:17 
............ 24 : ü

1. Bagonya (Bohunitz), Selmectől délre.....................
2. Podlirad, Selmectől ÉNy-ra ..............................
3. Bagonya (Bohunitz), Selmectől délre . ............
4. Gönczi völgy (?) Magyarország....................
5. Felsö-Fernezély, Nagybányától ÉK ....................
ü. Rozsaj, Nagybányától EK......................................
7. Ránk, Abaujmegye ....................................... ...
8. Magos-Tér, Abaujmegye ......................................
9. Tuhrina és Veresvágás között, Sárosmegye ....

10. Tokaji-hegy (Nagy-Kopasz)
11. Lörinczi, Mátra
12. Boracs, Szerbia

Ezekben Angitól biztosan 
nem észlelt.

I

1 Földtani Közlöny 1885.
On Hypersthcn-Andesitc and on triclinic pyroxene in augitic rocks. tíy W. Cross, IT. S. geological 

Survey. Washington (1883).
30 Dflnnschlifle von typischen vulkánischen Gesteinen Ungarn und Serbien. Berlin, 1876.a us
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\ erblek (Buitenzorg, Java) az indiai Archipel Anclositjcit vizsgálván (1884) 

a Iliperstlient olt is általánosnak találta; a Hiperslhen olykor magában van, máskor 

együtt Angiltal, és Ián soha sincs Angit egymagában Hiperslhen nélkül. A Kra- 

kalan hamuban szintén találtak (1883) barna vagy zöldesbarna erős színjátékéi 
Hipersthent, valamint zöld és nem vagy gyengén színjátszó Angitól. Ezen Hipcr- 
sthen vékony csiszolalai megegyeznek a pleochroitos piroxenmelszetekkcl nemcsak 

a Krakatan tömegközetckben, hanem csaknem minden Piroxcnandesilbcn, mely 

eddig Sumatrán vagy Jáván a mikroskopos tanulmány tárgyát képezte.*

A Hiperslhen fellépése újabban is mindinkább megerősítést nyer a Föld lcg- 

külömbözőbb tájairól; az Andok lánczában azon feketés sűrű kőzetek, melyekre 

L. v. Bucii az Andesit nevet egykor javaslatba hozta, mind tartalmaznak Hiper
sthent; de különösen Magyarország mind az öt trachitcsoportjára nézve is állít
hatjuk, hogy a tracliitcsaládnak azelőtt Augitandesitnek nevezett tagjában a Hiper- 

sthen gyakori és kiválóan jelleges elegyrész, minélfogva a kőzet nevének a meg
változtatása szükséges s én a Piroxenandesit elnevezést használom azon okból, 
hogy a Hiperstlien és Angit vegyest fordulnak elő oly ingadozással, hogy esetleg az 

egyik, esetleg a másik látszik túlnyomónak, olykor pedig egyensúlyt tartanak.
Az alapot a tények legbiztosabban szolgáltatván, a magyarországi Piroxen- 

tracliitok tanulmányozásánál nyert adatokat állítom össze, előbb a 

diagnózisa, aztán konkrét előfordulása tekintetében, különösen Selmec környékén.
kristály általános

MAGYARORSZÁGI FT1PERSTHEN KRISTÁLYOK.

47. ábra. Málnásról, Háromszék (Er
dély), a Ilargitla trachithegységből Zsigmondv V. 
hozott példányt a budapesti egyetemi intézetbe 
(1883), melyben Dr. Sgiimidt S. ezen alakú 
Hipersthent határozta meg, hasonlót ahoz, 
lyet Blaas Perssából (Demavend) szintén I ra- 
ehilból ismertetett meg (Természetrajzi Füze
tek IX. 1885).

mo-

48. ábra. Selmec környéki Fliperslhe- 
nekre nézve a Szitna-csoport egyik DK tagja 
a Pokhausz-hegy Piroxentrachitjából való kris-

szabaditoltam ki a kőzet-
48. ábra. Selmec, 

Pokhauszliegy.
tály, melyet magam 
bői. Di'. Sgiimidt S. úgy ezen a szabad példa-

csiszolatokon észlelteken állapította meg a kns-47. ábra. Málnás.
nyon, mint a vékony 

tály ezen alakulatát (Természetrajzi Füzetek X. 188G).

Mineralogie, Geologie und PalconLologie 1885.* Neues .J ah 1‘bucli í’fir
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19. ábra. Az Aranyi-hegy a Maros-völgy alsó részében Hu- 
nyad megyében, egy a Maros síkjára előretolt kúphegy, melyet elő
ször tüzetesebben Kocái Antal ismertetett meg és abban több egyéb 
ásványon kívül kél újat: a Pseudobrookitot és a Szabóitot írta 
le (M. T. Ak. Malh. s Terin. Tud. Közlemények 1878). A Szabóitól 
illetőleg Kkknnek kimutatta, hogy az Hipersthen ezen alaki kikép- 
ződéssel (M. T. Akad. Malii, s Terin. Tud. Értesítő. 1884).

Az itt közölt három típus a bázisos 
metszel ben nemcsak egymással egyez 
meg, de igen közel áll az Angiihoz is. 
50. ábra. A monoklin Piroxennel analóg 
állásban a bázisos metszetnél a prizma 
hegyesebb szöge előre jut, úgy hogy a 
Hipersthennél a = oo p oo; b = oo P oo. 
A szintes vonalak a hasadás irányát 
tüntetik ki.

A selmeci típus egyik sajátsága, hogy annál a bázisos véglap 
c és egy lapos piramis c van kiképződve, eltérőleg főleg a málnási 
lipustól, melynél a terminál végeken a brachivéglapos metszés
nél a szög S0°42'. Az 51. ábra tünteti ki a Hipersthen hegyesebb 
terminál lapjait a málnási típusnál.

A bázisos véglap megjelenése a selmeci példányok vékony 
csiszolatniban gyakran észlelhető s az a Hipersthen diagnózisát 
biztosítja.

í
1

01° 20

88° 40
50. ábra. Hipersthen 

bázisos metszete.
49. ábra. Aranyihegy.

80° 42

8
51. ábra.

AUGIT KRISTÁLY A PlROXENTRACfÚTBÓL.

Az Angit egészben véve alárendeltebb, és fiatalabb elegyrész, mind a mellett vannak 
esetek arra, hogy makroskopos fejlődési) kristályokat is találunk, egy ilyennek a I lalcsi völgy- 
ből (33. I.) (75ia 1S84) adom a rajzát függélyesen és szintes vet ideiben (52., 53. ábra )•

a = (100] oo P oo

l) = (01 0} OO P oo
11 o! co p

n = {102} 1/‘2 P co 
111} P 

(?)c = [001} 0 P

Az egyes lapok ezen a kristályon 
majdnem fénytelenek, úgy hogy a szöge
ket csak igen közelítően, a kisebbítő táv
cső használatával lehet meghatározni.
E szerint:

i
isi \

im = i i

b :7)i= (010): (100) = 43° 40' 
a' : n = (100) : (T02) = 90° 34' ca. 
?tt3 : 5 = (T10): (111) = 59° 1G' ca.52. ábra. Augit, 

függélyes helyzetben.
53. ábra. Augit, 

szintes vetületben.

M. T. Ak. 111. Osztályának klllüu kiadvánvH. 1888. III 1>2
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A c — OP éppen ezen tökéletlen tükrözés következtében kétségtelenül meghatározható !
nem volt.

Ikerkristályok, az Angit közönséges módja szerint, elég gyakoriak. Az optikai orientá
lás ezen Angit kristályoknál: c :c = 43° 17', Na fényben.

Biztos megkülömbüzletési módot a Hipersthentől szolgáltat, mint alább következik, az 
extinctioi kísérlet és az olvadás.

GHEMIA1 ELEMZÉSEK.

A kőzet anyagának megítélésére nagy szolgálatot tesznek a ehemiai elemzések 
úgy az általánosak az egész kőzetre, mint a részletesek a vezérásványokra és 
üvegbázisra nézve. A kőzet általános elemzésével kezdem, mert abból a 
bázisos és savas természet átlagban is kitűnik. Hogy azonban megbízhatóbb tájé
kozást kapjunk, több elemzés kell, mert oly mellékkörülmények folyhatnak be 
tekint, hogy egy elemzés kellő tájékoztatás helyett inkább zavart idézne elő.

Az elemzéseket rendezem a kovasav szerint, tekintve, hogy ennek meghatá
rozása az elemzés első eredménye, és egyszersmind a bazicilási fokozat legszembe- 
szököbb mérve. A mellékelt táblázatban közölt 34 elemzésben

az

ese-

Piroxenlracliit Selmec környékéről van 
Magyarország egyéb vidékeiről 
Amerikából

16
14
4

A táblázaton a kovasav százalékos mennyiségének halárszámai 53—62. Ki
venni azonban, hogy nem a végletek vannak nagyobb számmal, hanem a közép- 
táj. Ha ezen két végletet összeadjuk és kettővel osztjuk 56% jön ki, és csakugyan 

az 56% SíOj fordul elő a legtöbbször.
Látni továbbá azt is, hogy a Piroxenandcsit magmája korán sem volt. egy

nemű, abban felette sok hullámzás tükröződik vissza, de azok a tipus saját
ságát nem alterálják. A kovasav közép mennyiségének egyik képviselőjéről, a 
18. számú példányról, mely a Kékkőről a Mátra legtömegesebb és legmagasabb 
hegyének anyagát képviseli, mondhatom, hogy nagy terjedelmű begynek a kőzete, 
melyet egészen normál viszonyok között kiképződötlnek tarthatni, menten minden 
befolyástól , mely a felnyomódott lávaárra módosítókig hatolt volna. Ennek 
alacsony kovasavát (56-73%) kellős okból lehet kimagyarázni, először, hogy 
üvegbázis igen kevés benne, másodszor, hogy csaknem az egész tömeg kristályok 

miriádjából áll.
A kovasav szaporodásának több oka van: első az üvegbázis nagy mennyisége.

I
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A legsavasabb példányokból ismerem a Lagorio-IóI elemzésre választott 34 számot 
(62‘30n/o)> melylycl én az elemzések sorozatát be is zárom. Ezen bagonyai Piroxen- 
andesit üvegbázist tartalmaz oly mennyiségben, hogy azt Lagorio külön elemezte 
azon eredménynyel, hogy az üvegbázis kovasav tartalma nagyobb mint a kőzeté 
általában; lehet azonban még egy ok, mely a bagonyai (bohunitzi *) Piroxenandesit 
kovasav tartalmát emeli, ez a későbben iníiltrálódott kovasav Kalcedon meg Hialit 
alakjában, mely a likacsok falait bevonja, sőt az egyes ásványok hasadás síkjaiba is 
behatol. Ha magyarországi 1 lialitot akarunk, legáltalánosabban éppen a bagonyai 
Piroxenandesitet veszszük, melyet az ö magas hialin volta miatt Beudant a semi- 
vrlrenx Trachitok között a legtipikusabbak egyike gyanánt említ. Kezdve Bagonyálól, 
fel éjszaknak a Garam bal partján, csaknem Voznilzig találni a Piroxenandesitek 
között olyan bialinos kiképződéseket (különösen sokat a Richnava völgy alsó részé
ben), melyek utólagos iníiltrálio következtében Kalcedont és Jaspot tartalmaznak, 
néha már szabad szemmel is kivehető mennyiségben. Egy további oka a kovasav 
nagyobb mennyiségének a tipuskevercdés lehet; ilyennek tartom a 33 számot a 
Pokhausz-hegyi Piroxenandesitet (öPG27o)> mely ott a régibb Biotit Quarcztrachit- 
ból tör ki s annak anyagával, néha látszólag, összeolvadt.

Ellenben a kovasav fogyásának is van még más oka, mint a mit fönebb emlí
tettem, ez a Trachit elváltozása először is Zöldkővé, ez már magában véve is 
mindenkor kovasav veszteséggel jár azon arányban, melyben a zöldkövesedés ha
lad; de még inkább másodszor az ezt követő kaolinosodás.

A kőzet általános elemzése után következik a Piroxenandesit Földpátjainak s 
egy esetben magának az alapanyagnak a chemiai elemzése, végre a mikrochemiai 
módszer alkalmazásával a lángkisérletek főleg a Földpátra nézve, mely kicsinységé
nél fogva a makroehemiai meghatározás tárgyát oly gyéren teheti, hogy a csupán 
így nyert adatotok alapján ezen vezérásványról megszilárdult tájékozásunk nem 
volna.

Magyai' neve Bagonya, lót Bohunilz; az irodalomban régebben csak Bohunilz név alatt, fordult elő, 
a kőzetpéldányok újabban Bagonya névvel is jelöltetnek.

12*
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Piroxenaudesitek kőzet-elemzése
K.,0 X<t„0 11^0 Veszteséi; Osszej:SiO., Al., <K. 1<\(K FrO CaO ' M<j 0

.
I10*55 i 8*58l 53*25 8*00 2*84 0*49 3*31 3*75 99*77

■

2 53*28 22*18 8*02 5*38
10*79 8*73
7*82 4*79 i
9*64 5*27

1*27 7*27 3*69 100*83nyom
1*573 53*75 j 19*02

4 53*91 ! 22-C.O
2*22 2*21 2*01 100*30
4*01 ; 7*09 0*90 I 101*12nyom — 

1*04 4*25 1*525 54*70 | 18*08 —
(> 55*00 22*50 4*25
7 55*07 ‘ 17*38

8 55*04 21*45

1*32 2*91 99*39
i

— , 2*00 ! 
11*12 7*72

1*03 2*04 11*37 98*19i
1*83 1*92 ! 2*00 2*40 99*52

0*58 5*59 3*105*41 1*00 ; 3*08 102*45
9 ; 55*75 18*38

10 I 55*75 1 20*12

11 55*84 17*35
12 1 50*03 20*85 i

9*37
7*38

7*50 1*92 0*92 3*85 2*00 99*09
3*074*00 2*30 3*40 

0*92 -
3*02 100*30

i

12*40 0*02 1.10 2*24 3*08 99*55
9*80 8*30 0*50 2*37 2*00 100*940*85

'
13 50*19 j 10*11 4*91 4*43 0*99

1 !14 i 50*25 18*37 | 0*02
! ]

15 í 50*50 21*07 | 2*41 j 2*57 8*52
16 i 50*00 17*23
17 | 50*02 14*20
18 56*73 9*38 13*32 I 4*53 10*04
19 57*00 19*05 5*19
20 57*70 20*79 —
21 57*79 17*57 7*05 l 0*52 ! 7*55
22 57*80 18*07 8*98 j
23 | 58*00 17*38 ! 5*87

24 | 5S*02 22*30 j 4*91 1*22 i 7*31
25 | 58*32 | 21*42 j —

26 58*70 17*34 | 7*77
27 ’ 58*90 j 10*59 | —

28 i 59*22 18*20 —
29 59*70 ; 10*10 7*97 j 6*83

10*12

I 7*83

4*00 2*30 ; 2*90 , 99*851*30

0*50 2*02 100*201*49 4*01 5*00!

3*12 2*53 0*37 1 *14 100*992*10 l

7*50 | nyom 
3*10 í 3*05 
1*84 | 1*37

2*45 | 4*07 
3*99 nyom 
1*30 5*01
2*61 4*00

101*853*454*40 3*028*59
3*00
0*98
3*75

100*001*8513*05 4*97
99*781*59

100*112*75 ;5*25
101*833*841*71 I5*458*35
99*401*221*45

i

99*051*184*09 1*12
! 98*732*021*182*40 1*48 3*177*75

100*921*012*782*01 1*36
101*501*710*501*90 3*895*71 j 

7*46 I 
3*59 
5*51 !

i8*05
99*392*102*07 0*93 l 2*30
99*394*692*23 4*98 nyom8*41 .

í 100*202*803*02 ; 3*202*906*09
! 99*00

100*00
98*43

1*103*121*501*108*01
1*382*002*061*855*33 í30 ; 59*77 i 17*43

31 ! 00*10 | 15*56

32 ; 61*28 15*77
33 j 61*62 18*95
34 í 62*30 17*45

0*955*111*691*225*97
4*42

1
99*99
98*62

1*234*592*857*96 | 
5*73 i 
5*50 |

1*89
2*12 MnOO*77j 0*312*50i 0*416*21

99*212*702*96 1 2*951*214*20
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Az elemzett Piroxenandesitek lelőhelyei s az elemző

1
..............Zeiller, Henry.

Andrian.

............. SOMMARUGA.

Andrian.

............. SoMMARUGA.

Zeiller, Henry.

............. SOMMARUGA.

SlEMIRADZKI.

Zeiller, Henry. 
Zeiller, Henry.

SOMMARUGA.

SOMMARUGA.

..............Hillebrand.

Zeiller, Henry.

VoLKMER.

Andrian.

.............. SoMMARUGA.

Bernáth. 
Zeiller, Henry. 
SoMMARUGA. 
Doelter. 
Doelter.

..............Zeiller, Henry.

Doelter.

... SoMMARUGA. 
SciIIRIDDE.

__ SoMMARUGA.

. ... Mixter.

Selmec. György tárna völgy. Sűrű Zöldkő, iholyaszínncl....................

Selmec. Bakabánya táján Berczanka dolina. Normál Zöldkőtrachit

Nógrádi negye. Cserhát. Berczelli hegy, Szandavár. Szürke.................

Selmec. Horncjsa. Sűrű szürke kőzet .....................................................

Szeleslény Balassa-Gyarmat közelében. Cserhát....................................

Schnec. Fercncz József-akna 5—6 nyilam között. Mállóit zöldkő...

Nógrádmegye. Cserhát, Bérezel, Közélteiéi-................................................

Ecuador. Alausi táján. Töm : 2*678 _ . ...................... ..............

Selmec. Vereskúl Hodrus felé. Élénken pezseg.......................................

Selmec. Roszgrundi tó és Banka között. Fekete .................................

Cserhát. Tepke hegy. Szürke kőzet. Töm : 2*088. .................... . .

Nógrádincgyc, Cserhát, Szandavár. Fekete. Töm : 2*745 
Colorado, Buffalo Peak, Fekete sűrű kőzet. Töm: 2*742 ... ...

Selmec. András-akna mellett kőbánya, a szélaknai úton. Pezseg...

Czibles. Vihorlat-Gutin traehithegység E. K. Magyarországban .

Schnec. Szentháromsághegy. Sűrű Zöldkőtrachit. Töm : 2*653 ...

Váczlól délre Csöröghcgy. Normálkőzet. Töm : 2*726 ... __

Mátra legmagasabb csúcsa a Kékkő, Közép-Magyarország. Töm : 2*66..

Selmec. Ottcrgrundi ló partja, a Paradicsomhegy alatt. Pezseg............

Selmec-től D.-Ny.-ra Garamvölgy, Benedek. Szürke salakos Trachit ...

Aranyvölgy (Klausenthal), Eperjes és Veresvágás között. Fekete kőzet 
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IKGYZF/rKK AZ ELEMZÉSEKHEZ.

3. 5. 7. 11. 12. 17. 20. 25 27. 29. Báró Sommaruga-U>1 van, ki a hatvanas években Becsben a Geo-
logisehe Reiclisanstalt laboratóriumában sok elemzést csinált, a kőzeteket az akkori felfogás szerint hol 
Andesitnek, hol Bazaltnak, Anamesitnck mondván. Most a mikroskop segítségével tisztába van már a 
dolog hozva, ligy hogy biztosan mondhatni, hogy az ill fölvett 10 kőzet mind Piroxentraehit a mai érte
lemben. Van azonban egy baj az ö elemzései legtöbbjében, ezeket csillaggal meg is jelöltem ; az alkálik 
meghatározására ömlesztő szerül egy időben égetett meszel használtak a Hauer Károly vezetése alatt álló 
chemiai laboratóriumban, minek következtében a Kálium százaléka rendkívül magasra szökkeni, a 
Nátriumé gyakran csak nyomra szállt alá. Maga is észrcvcltc és feltette magában, hogy az elemzéseket 
az alkálik meghatározása szempontjából ismételni fogja: arról, hogy megtörtént volna, nincs tudomásom. 
(Jahrbuch dér Geologischen Reiclisanstalt. Wien 1866. Chemisehc Studien iiber dic Gesteinc dér unga- 
risch-siebenbürgischen Trachyt- und Basalt-Gebirge. Von Dr. Erwin Freilie v. Somma rúg a.)mi

1. 6. 9. 10. 14. 19. 23. Bées után Párisnak köszönjük a legtöbb elemzési, különösen Selmec vidé
kéről. Az École des Mines laboratóriumában Zeiller és Henry az általuk a helyszínén 1872-ben gyűjtött 
példányokat elemezték, mi által érdekes «Mémoire»-jokal még tanulságosabbá lelték. Az itt felhozott hét 
kőzet az én felfogásom szerint mind Piroxentrachil, hol normál, hol Zöldkő állapotl: 
les roches éruptives el les íilons métalliféres du distriet de Schemnitz. Pár MM. R. Zeiller et A. Henry, 
ingénieurs des mines. Annales des mines. Paris 1873.)

21. 22. 24. 30. Doelter Bécsben Ludwig egyetemi tanár laboratóriumában a hetvenes években 
végezett sok becses chemiai munkál. Az itt beválasztott négy példányból egy (21) Erdély érczvidékéröl, 
a többi három az Eperies-Tokaji hegységből való Piroxenandesitck. (Tsciiermak Mineralogiscbc Mitthei- 
lungen. Wien 1874. Die Trachyte des Siebenbürgischen Erzgebirges. Uebcr einigc Trachyle des Tokaj- 
Eperieser Gebirges. Dr. G. Doelter. 1874.)

26. Doelter egyikét a Tokaj-Eperjesi trachitcsoport kőzeteinek egy porfiros «Augit-Andesitet®, mely 
Tuhrina és Zegenye közölt képezi a kuphegyeket, Heidelbergbe küldötte s az ottani egyetemi laborató
riumban Schridde assistens elemezte. A számok Doelter elemzéseinek számaihoz elég közel állanak. 
(Doelter : Ueber einigc Trachyte des Tokaj-Epcrieser Gebirges. Tsciiermak Mineralogische Mittlieilungen. 
Wien 1874.)

(Mémoire sur)an.

2. 4. 16. Báró Andrian Bécsben, mint a Geologische Anstalt tagja, a hatvanas években Magyar- 
országon végezett geológiai felvételei alkalmával gyűjtött kőzetekből néhányat maga analizált a Hauer 
Károly vezetése alatt volt laboratóriumban. A három kőzet Piroxcnandesit. Ezeknél is ugyanazon baj van 
az alkali-meghatározásnál, mint SoMMARUGA-nál említve volt s e miatt itt is a csillag jelzést használom 
figyelemgerjesztésül. Közzétette ezen elemzéseket «Das südweslliche Ende des Schcmnilz-Kremnitzer 
Trachytstockes.o Von Ferdinand Freiherrn von Andrian. (Jalirbuch dér Geologischen Reiclisanstalt. 
Wien 1866.)

18. Magyarország közép részéből a legtipikusabb Piroxcnlrachitok egyikét vettem gyűjtésemből s 
chemiai elemzését Bernáth J. vállalta magára Budapesten. (Magyarhoni Trachitok vegyclernzése. Ber- 
náth József-töl. Math. s Természettudományi Közlemények. Kiadja a Magy. Tud. Akadémia. IV. kötet. 
Pest 1866.)

15. Czibles kőzetéi Tcshermak Piroxenandesitnek határozta meg, az elemzést v. Ottomar Volkmer 
csinálta Bécsben Ludwig laboratóriumában. A kőzet nem egészen ép, elváltozásnak volt indulva úgy a 
Piroxen mint a Földpát. A tümütlség szerint a sűrűbb féleségekhez tartozik. (Tsciiermak Miner. Milthei- 
lungen 1872.)

33. Aranyi-hegy (Hunyadmegye) leírta Kocii Antal, elemezte Kocii Ferencz Budapesten, az egye
temi laboratóriumban. Sósavban feloldott rész 6*30%. Ebben a kőzetben találta a Pseudobrookilot és a
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Szabóil-nak nevezeti Hipersllnmt. (Magy. Tuti. Akad. Malii, s Természettudományi Közlemények 1878. 
M. Tud. Akad. Malii, s Terin. Tud. Értesítő. Ili. k.)

32. Stkimíausz Béla az egyetemi laboratóriumban Dr. Lengyel vezetése alatt elemezte kérésemre 
(1890) ugyanazon kőzetet, melyből Dr. Sun mi üt a Ilipersllient kiszabadított kristályban megállapította.

34. Lagoiuo egyetemi tanár Varsóban fontos tanulmányt telt közzé «Ueber die Natúr dér Glasbasis, 
sowic dér Krystallisalionsvorgange iin eruptiven Magma*. Az elemzett kőzetek között magyarországiak 
js vannak. Itt a Piroxenlrachilot Bagonyáról veszem ki, egy olyan kőzetet, mely Selinec környékéhez tar
tozik s melyben Cnoss Észak-Arnerikában a ilipersllient előbb ismerte fel, mint mi Európában. ( I sgiiermak 
Min. Pelro. Mittlieilungen. Wien 1887.)

13. A magyarországi Piroxenandesitek összehasonlításéira legalkalmasabbak az amerikaiak, mert 
ezekkel a jeles szakemberek egész serege foglalkozik, az eredmények pedig igen hozzáférhetőkké vannak 
téve. Itt legelőször azon Piroxenlrachilot veszem be, melyet Gross leírt s Hillebrand elemzett (Denver, 
Colorado). Elemezve van ezen kőzet Hipersthenje is. On Hypersthene-Andesite and on triclinic Pyroxene 
in Augitic rocks. Ily W. Cnoss. (Bulletin of tbc ü. S. Geol. Survcy No 1. Washington 1883.)

28. Mixter. Eszak-Amerika roppant trachitvidékén a régibb expeditiók egyike alkalmával a 40-ik 
parallela táján a Washoc hegységből (Silver Termőé) nagy számmal csináltak chemiai elemzéseket is 
Ezek egyike ez, mely összehasonlításra jó anyagot szolgáltat. (U. S. Geologieal Exploration of Ilié fortielh 
parallel. Clarence hing. Washington 1878.)

8. 31. Siemiraüzki tanulmányozta Közép-Amerikaban Ecuador vulkáni kőzeteit, s azokat chemiai 
tekintetben Varsóban Lagoiuo laboratóriumában kidolgozta oly módon mint Lagorio : a kőzet-elemzés 
mellett a Füldpátot, a Ilipersllient és az üveges maradékot külön elemezvén. (Ein Beitrag zűr Kenntniss 
dér typiseben Andesitgesteine von J. Siemiraüzki mag. min. üorpat 1885.)

A PJROXENANDESITEK FÖLDPÁTJAINAK ELEMZÉSE.

Ritkán van a Földpát nagyobb kristályokban kifejlődve s e miatt a Piroxen- 
andesit Földpátjai gyéren képezték tárgyát a chemiai elemzésnek. Néhányat azonban 
a megbízhatóbbakból felsorolok oly czélból, hogy az itt mutatkozó változatosságról 
meggyőződjünk.

! SiO., AIJ)a\ l''t\.Os \ CaO ! Mi/U KJ) Na.20 j Veszteség

43.0 : 36.o
4*5.00 | 35.57 
4*6.0 3 / .o
51.17 29.7i

53.hi | 30.19

55.01 ! 32.28

1 | 20.i : ...
í 18.31 nyom 

14.5 | — 
13.08 j nyom
12.o« —

7.90 i —

lOO.o
nyom! nyom 

— j O.o 
0.57 j 3.02

3.99 számítva
1 .34 2.84 I

2 99.48

3 98.i
4 1 .07 1 00.40 

1 00.OO

.24

5
6 99.80

;I I

1. Az Anortliit elméleti összetétele Tschermak szerint.
2. Piroxcnandesil Felsö-Fernezely Nagybánya mellett azon kőzet-példányból, mely a bécsi Geol. 

Reichsanstalt ininta-traclntgyüjteményében mint 18. szám van, s mely Cnoss szerint Hiperslhenl is tar
talmaz. Közel áll az elméleti Anorthithoz. (Richthoeen szerint •Grauer Trachyt* ; a inintagyüjternényben 
az akkori diagnózis szerint Sanidinitnek van mondva.)
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3. Java Piroxenandesitjéből Reinwardt (Poggendorfs Annáién I.). A 0/0% szerint a Bytownit 
sorozatba tartoznék, de a Si02 és az AlJ)a az Anorthithoz vonzza.

4. Dagonya ugyanazon kőzetből, melynek átlagos elemzése 34 alatt lordul elő. A Földpál elemzés 
is Lagorio-íóI van. A Földpát Labradorit, hajlással Bytownitba, tekintve, bogy a CaO kezdi meghaladni a 
13-at. Lagorio itt az egyes Földpátokat nem választotta el, hanem azok keverékéi vette mint átlagos 
értéket.

5. Kőhegy Doelter-IőI azon kőzetből, melynek elemzése 29. szám alatt van közölve. Ezen elemzés 
felel meg jól a százalékos határszámoknak, melyeket itt alább közlök összehasonlítás végett. A vezér- 

protoxid CaO szerint Labradorit volna, valamint a Si02 szerint is, míg az Al2Os inkább a Bytownithoz 
húzza.

nem

6. Siemiradzki 31. szám alatt előforduló Piroxentracbitjából; itt az eltérés tetemes: a CaO szerint 
Andesin volna, a Si02 szerint lehetne Labradorit is, míg az Al2()a egész a Bytownit sorozatba juttatja.

A Caliiomp lagio klaso h százalékos hat ár számul általában..

CaO M(jO KJ) Xa.20

Anorlhit .. 
Bytownit.. 
Labradorit.. . 
Andesin .. ..

43—46 37—32
47—52 34-29
50—56 30—25
54—GO 29-24

20 -17 0—1 0- 1 0 -2
17—13 0—1 0-1 1—3
13-10 0—1 1—2 j 3 5
10—6 ! 0 1—2 5—8

I
(Egy új módszer a Földpátok meghatározására Dr. Szabó József. M. Tud. Akad. Ilit. a 'remi. Tud. 

köréből 1S74.)

Az optikai viselkedés az Anorlhit nagy extinctioi szöge miatt a csiszolatokban 
tájékozást nyújt arról, hogy ezen Plagioklas elég gyakori; úgy szintén a lángkisér- 
letek is az Anorthit előfordulásáról adnak tanúságot, de az ingadozás is kitűnik, 
úgy hogy az uralkodó Anorthit-Bytownit mellett Labradorit, sőt kivételesen fel 
egész az Andesin sorozatig találunk Plagioklast, a nélkül, hogy a Piroxenandesit 
az ő jellegéből ki volna vetkőzhetve. A triklin Földpát ezen ingadozása a képződési 
hol általánosabb, hol inkább helyi kivételes körülmények befolyásának tulajdoní
tandó. A földpát-konslitutio kiválókig alkalmas arra, hogy hasonló alakulat mel
lett az izomorf vegyületeket a legváltozatosabb arányban befogadja. Ha a profoxid 
elemekből a Ca volt túlnyomó, akkor a bázisosabb Földpát, de megfelelőleg egész
ben is a bázisosabb kőzet képződött; míg ha az alkali elemekből különösen a Na 
kínálkozott, ennek arányában savasabb lett a triklin Földpát s azzal lépést tartva 
a kőzet. is. Több esetben az ilyen ingadozást tipuskeveredés okozza.
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A földpAtok langkisérletei általában.

A Földpát lévén a geológiai osztályozás egyik alapja, annak meghatározása minden 
lépten nyomon kell, többször mint a hányszor azt a chemiai elemzésnek lehetséges volna 
szolgáltatni. Ez indított arra, hogy egy mikrochemiai módszer után törekedjem, mellyel azo
kat kőzetekben is gyorsan s biztosan specifikálni lehet. Fáradságom eredménye Bunsen az 
experimenlál ehemia egyik legnagyobb mesterének azon észleletére van alapítva, hogy a 
Földpátok legjellemzőbb s mondhatnám legkényesebb alkatrészei az alkálik a lángkísérletben 
nemcsak qualilativ, de összehasonlítással quantilativ módon is kimutathatók. E mellett 
módszerem megengedi, hogy ugyanegyütt az ásvány olvadási fokáról és az olvadék minőségé
ről is kapjak pontosabb adatot, mint azt a régi meghatározás a forraszcsővel szolgáltatni képes. 
A Földpátok lángkisérleti meghatározása aztán becses támogatást és kiegészítést kap a 
mikroskop által, de a biztos alapot minden esetben amaz nyújtja. Minthogy tehát a mikro- 
grafiában a mikroskopi és lángkisérleti eredmények egyesítve adatnak, munkámból* átvett 
adatokból összeállítok egy táblázatot, mely a jól elemzett mineralogiai Földpátok lángkisér- 
letei alapján nyert eredményekben tünteti ki a Tsciiermak által az irányadó monoxid elemek 
requidistantiája szerint megállapított tíz sorozatot. Ezen táblázatban a KNa viselkedése van 
adva száraz utón; de az utolsó rovatban a IrICl oldat lángkisérlete is van közölve azon 
eredménynyel, hogy Na gyenge reaclioját minden Földpát adja, azaz hogy a IrICl sav igen 
kevés Na-mot minden Földpátból kihúz; a Ca Plagioklasoknál ezen monoxid elemre direct 
lángfestési hatást kapunk azon arányban, mentői bázisosabb a Plagioklas. Az olvadás vég
eredménye gyanánt a 11-ik kísérlet száma tekintendő.

Minden egyes konkrét Földpát vagy más ásvány lángkisérleti eredményének méltatása 
szempontjából ezen táblázat irányadó és azt előre bocsátva fogom majd az egyes trachit- 
tipusok, sőt más ásványok lángkisérletét is közölni.

Szabadjon itt mellesleg arra is figyelemmel lenni, hogy a Földpátok nedves utón kapott 
lángkisérleti eredménye az egyes fajok alkotásának felfogására mi módon foly be. Fia az Oli- 
goklasban Anorthit volna jelen, annak a HCl sav oldatban éppen úgy meg kellene jelenni, 
mint az Anorthit Bytownitnál a HCl sav oldatban nem volna szabad a K-nak kiszabadulni, 
lia ezekben a K mint Adulár volna jelen, a melyről látható a táblázatból, hogy a HCl sav
nak semmi nyomát sem engedi át a JC-nak. Azon hipothezisnek, hogy a Plagioklasok Albit 
és Anorthit keverékei, a melyekbe Adulár is keveredhetik, a lángkisérlet a HCl savas oldal
lal ellen mond; az Anorlhit-Bytownitban a K nem mint Adulár van jelen, mert a HCl fel
olvasztja, viszont az Oligoklas-Andcsitben a Ca nem mint Anorthit foglaltatik, mert a HCl 
nem olvasztja fel.

* «Egy új módszer ;i Földpátok meghatározására kőzetekben.« Dr. Szabó József-tői. M. T. Akadémia. 
Budapest, 1S7-1. Ugyanez németül «Ueher einc neue Methode die Feldspathe aucli in Gesteinen zu bestim- 
men», von Dr. J. Szabó. Budapest, 187(5. Saját kiadmánya. Bizománybán Berlinben Friedlánder & Sohn 
czégnél, Garlstrasse 11 (Mark 4*).

M. T. Ak. III. Osztályúnak külön kiadványa. III. 43
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Lángfestési kísérletek sora s eredménye

I-sö kísérlet
5 mm. magasságban 1 perczig

Tschermak 10 sorozata Olvad.
fokaNa

1—5
K I Olvadék minősébe1—3 1—5

3 | 1—2

2—3 ; 2—3

Adulár 1—3 üveges, fehéres, néha kfil- 
hólyagos

üveges, gyakran kül- 
hólyagos

üveges, gyakran kül- 
hólyagos

üveges, hólyagos

A mázon it 3Káliumfóldpátok .PcrthiL 3—4 0) 3
Loxoklas 4 I 3—41

| Álhit...

{ Oligoklas
0 | 3—4 üveges, hólyagos

j 3 — 4 , üveges, zománezos, hólya
gos

üveges, homályos 

üveges, homályos 

üveges, fehéres 

alig változik

o
Nátriumföldpátok

4—5 0

Andesin ... 3—4 
2—3 !

0 I 2—3
Labradorit

Bytownit

Anorthit

1—20
Calciumföldpátok

2—3 10
1—2 I 0 0

Lángkisérletek a Piroxen-

I-sö kísérlet
5 mm. magasságban 1 perczig£ A Piroxenandesit 

lelőhelye
1 A földpát leirása | Olvad.Na Olvadék minőségefoka i 

1—5o 1—5 1—3r—

Földpát üveges, kissé 
repedéses.

Földpát szürke, ép.

0 í nem változik, anyaga 
homogén

valamivel átlálszóbb lelt

1—2 0Felsö-Fernezely, Vihorlát- 
Gutin trachit-csoport.

Gzibles, Gutin-Hargitta tra- 
chit-vonulat egyik kiváló 
csúcsa. Kőzete elemezve 
van (15. szám).

Mátra, Gyöngyös, Farkas- 
mályi bánya, Piroxenan
desit Konglomerátjából 
kiválasztott darabban.

Krivány, Losoncz és Zó
lyom között a vasút vo
nalán.

Selmec, István akna a 
Gömb-Andesit (234. 1.).

Dunai trachitcsoport, Vi- 
zsegrád, Közettelér, a Vár
hegy Biotittrachit Kong- 
lomerátjában.

Dunai trachitcsoport, Kö
vesd.

1

! 0—12 02

csúcsain mintha kezdőd
nék a görnbölyödés

0—102Földpát üveges, ép.3

() — ] két helyen fekete pont 
mutatkozik

01 —2Földpát üveges, ép,4

alig változik12—3 0Föld pá t ü vegfé n y ii, n em 
jól hasad.

Földpát sárgás, ép.

5

0—1 I sárga színét vesztve szür
kés, üveges lelt

02G

0—1 alig látható változás02Földpát zöldes, ép.7
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a Földpátokra nézve, határszámokban.

Ill ik kísérlet 
gipszszel 2 perczig

Il-ik kísérlet
az olvasztótérben 1 perczig HC1 oldat viselkedése a 

lángbanKNa
1-5

Na Olvadék minősége 1—41—5 lOKíl
1 J 1-5 I

Ga 0, Na 1—2, K 0 

Ca 0, Na 1—2, K 0 

C'« 0, Na 1—2, K 0 

Ca 0, Na 1—2, K 0

2— 3 i 4

3 i 3—4

3— 4

3 külhólyagos, legtöbbször

ii veges, k íilhőlyagos gya k - 
ran

üveges, külhólyagos gyak
ran

üveges, külbólyagos is

2—3 3

2—3 3—43

343—4 2

4 ! 2—34—54*

Ca 0, A7a 1 -2, K 0 

Cra 0, Ara 2, K 0
5 0üveges, bel hólyagos

üveges, vagy homályos, 
belhólyagos

üveges, vagy homályos, 
hólyagos 

zománczos

4—55 0
1—24—54—54—5 0

Ca 0—1, Na 2 -3, K 0-2 

Ca 1—2, ATa 2—3, K 0—1 
Ca 1—3, A7a 1—3, K 0-1 

Ca 2—3, Na 1—2, ií 0-1

1—23—43—403—4
1—232-32—3 0

2—3 i 0—11—2 üveges, kissé homályos 

üveges, nem hólyagos

2—3 0
i

0—12—30 0—11—2

*
andesitek Földpátjaival.

III-ik kísérlet 
gipszszel 2 perczig

Il-ik kísérlet
az olvasztótérben 1 perczig

I Olvad, 
i foka 

1-5

A Földpát megnevezése 
s észrevételekNa JCNa Olvadék minősége 1—5 1 — i1—5

1—2 0 20—1 0 Anorlhit, jelleges. Ugyanezen Föld- 
pát elemezve is van (—lap) 2 szám.

Anorlhit.

üveges marad, kissé a 
piai inad l óihoz tapad

alig változott. Anyaga 
homogén

2 2—30 0—1

2 2—30 0 Anorlhit.üveges, de alig látszik 
haladás

2 0 20—1 üveges marad Anorlhit, a csekély zárvány nem 
hiúsítja meg az eredményi.

0

2—3 0 2 3kissé üvegesedik Anorthit-Bytownit.1

2—3 0 1—2 3a csúcsokon üveges, hólyag 
nélkül

Bytownit.0—1

• 2 0 1—2 1—23üveges a csúcsokon hólyag 
nélkül

Bytownit.

43*
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I-sö kísérlet
5 min. magasságban 1 porczigi A Piroxeuandesit 

lelőhelye
¥ A Földpát leirása

■g. I- i Olvad. 
, ! foka
1 | 1-5

Na ! 
1-5 |o Olvadék minősége

8 Vihorlát - Gulin trachit- 
csoport Ungvár, Kalvária- 
hegy. A kőzet nagyon ép.

Vihorlát* tető.

0Föld pú t szü r kés, ü véges, -> ()—1 alig változik
ép.

i
0 Földpát ép, világos- 

szürke.
Földpát ép, de nem 

tiszta.

-) 0—1 üveges, fehéres0

10 Selmcc, felső-utcza bal
oldalán, az akadémia ud
varából, Ó-város hegy 
töve.

Ugyanazon kőzet alap
anyaga.

0 l nem változik a Földpát, 
j de benne fekete zárva*
! nyok (Angit.) mulatnak 
I olvadást

0—1 alig nyoma az 
• dúsnak

11 Fekete alapanyag, men
ten a nagyobb Füld- 
páttől.

Földpát ép, üveges.

1 0 olva-

12 Sehnce, Szitnatető 
(1, 1873.)

Szitnatető nuis pontról 
(1633 1877.)

Szitnatető más pontról.
Veresvágás, Dubnik az 

Opáltrachit.
Mint dykca Bukovcc Mész

kövében 93,1878 (117.1.)

0—1 üveges, fehéres0

13 1Földpát ép, üveges. 0 ii véges

14 3Földpát üveges 
Földpát elég ép.

0 üveges, homályos
15 2—3; 0 0—1 üveges

16 1 — 2 0Földpát szürkés, azon 
ikervonalak láthatók.

alig változik, homogén
i

'
1—2 | szürke maradt17 Selmcc, Ferencz császár 

altárnán a Klotild ér fehér 
kőzetének bezárója 5t>, 
1878 (194 lap).

3 0Földpát ép, szürke.

1

A lángkisérlcti eredmények a Piroxcnandesit Földpátjának meghatározására össze 
vannak hozva Magyarország külömböző trachitcsoporljából, főleg azért, mert Selmec kör
nyékén a Piroxeuandesit legtöbbször a Biotiltrachilok közelében van s ennélfogva azok be
folyása érvényesülhet; a Mátrában a Vihorlát-Gutin- valamint a dunai trachitcsoportban 
oly helyekről is van példány, hol a Piroxeuandesit nagy tömegben uralkodólag lép lel. Az 
eredmény az, hogy ezek a legbázisosabb Ca Plagioklast tartalmazzák uralkodólag, és hogy 
általában az Anorthit és a Bytownit uralkodnak; míg ennek hajtása a Labradoritba inkább 
olyan Piroxenandesitben van, mely már a savasabb Ca Plagioklas tartalmú Biotittrachi- 
tokkal érintkezésbejutott.

A 11. számban a Piroxenandesit alapanyagának viselkedését látjuk, mi szemben a 
bazaltalapanyagának viselkedésével (294. lap) nagy eltérést mutat, olyat mely e két kőzet 
megkülömböztetésére általában (kivétel nélkül ez sincs) szolgálhat.
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Ill-ik kísérlet 
gipszszel 2 perczig

Il-ik kísérlet
az olvasztótérben 1 perczig

ír Olvad. |
; foka I 
i 1—5 !

A Födpát megnevezése 
s észrevételekKNai I

1—5 i 1-3 Olvadék minősége • 1—41—5

J2—3 Bytownit.1—2iá—3 0 kissé zománczos

0—12 Bylownil.; l—2 üveges, sírna0 i

i !
2—3 Bytownit.Í 2—3 2 üvegesen kezd olvadni, 

1 valószínűleg az Angit be
futása következtében

0

!
i

Összehasonlítva a Bazalt alapanya
gának olvadásával, ezen nagy 
külömbség mutatkozik.

Bytownit.

21—;2 j láthatólag Augitok vannak 
i a szem egyik oldalán sóit 

kezd olvadni

2 | zománczos, szürkés

2 0

2 102
■

1—23 Bytownit.1—2 üveges2—3 í)

2 Bytownit, Labradorit. 
Bytownit, Labradorit.

32 ! üveges, homályos

üveges, kissé zománczos
3 0

0—1312—3 0
!

Bytownit, Labradorit.
JJCl oldatában (Ja 3—í. Na 3. 
K 1. Boricin/ mód szeré v e 1 sok (Yi , 
kevés Na, mig K nem látszik.

Labradorit, a nagy Na tartalomnál 
fogva, ámbár a csekély olvadás 
inkább a Bytownithoz húzza.

BoricJci módszerével Ca>Na>K, 
egyezőleg a lángkisérlet ered
ményével.

3 12 kezd zománczosudniv) 0l

1—23—4nem homogén, kevés le- 
I kete punt tűnik ki rajta

0

■

A Hiperstheneh elet tízese.

!
A/J)n ! FejOz ; FeO j MnO | CaOSIÓ2 Mf/()

,
3^o0.20 | 19.70 | ----

0.3O 1 / .00 j 0.3Ü

---  22.00 j O.tH
— 21.27 •

5 1 .OS
51 .70

22.üh

25.00
23.79
21.31

9/.751
1.72

0.97

0.37

2.S72 100.04
'

1 .SS3 50.33 99.il
98.721 .32 3.095 1.304

;1

ö

1. Az Aranyi-hegy Piroxcnandcsitjéböl. Elemezte Koca Ferencz, Kolozsvártt. (M. T. Akad. Malii. 
Terin. Tud. Értesítő. III. kötet.)

2. BulTalo Peaks, Colorado Piroxenandesitjéböl, elemezte Hillebrand, leírta Cross (Denver). (Bul
letin of the U. S. Geol. Survey. Washington 1883.)

*

f- llk:
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3. Volcanoes of Northern Celifornia Oregon and Washington Tcmtory. A-/, ottani legmagasabb 
vulkánok egyike a Mount Shasla (14,440 láb) oldaláról tracliitlulából kivett Piroxenanclesilhöl. Hague, 
Iddings. (American Journal of Science. New Havon 1883.)

•i. Szent Pál-szigct, Labrador, mit minta előfordulás gyanánt lehet venni ezen gránitos szövetű régi 
kőzetben. Elemezte Damouh. (Annales des mines. IV.)

A Hipersthennek viselkedésében a lángkisérlelben szintén van valami közös tulajdonság’ 
s ez kitűnik, ha néhány kísérleti eredményt hasonlítunk össze, kezdve a Szent Pál-szigeli 
Hiperittel, melynek Fliperslhcnjét 1. a cheiniai alkatnál is mintául vettünk. 2 -- ('» llipersthe- 
nek magyarországi Piroxenandesitekböl. A 7. szám Angit nagyobb kristály Selmec vidékéről 
összehasonlítás végeit ugyanazon kőzetből, mint a melyiknek kristály alakja közölve 
(3:29. lap).

van

I. k isérlel
5 mm magasságban
Na | K 

1—5 j 1-3

II. kísérlet
olvaszlótérben 1 perez

K | Olvadás 
1—5 1—3 1—5

111. kísérlet 
gipszszel

Na I K 
1—5

TOlvadás Na
1—5 1—4

1. Szent-Pal, Labradorpat...........
2. Selmec, Zsibritó (233& 1881) ...
3. Selmec, Antal-Rákvölgy (219s 1884) ...
4. Selmectől DK, Csábrágvár (23a 1879).
5. Selmectől DK, Ipoly-Szécsénke (5i 18G5)
6. Budapest ÉK, Tótgyörk (193 1877)
7. Angit, Selmec, Halcsi-völgy (75ia 1884)

0—1 0 0 0 12
1—2

00
0 00 0—11
10 0 0

1 0—1 1—2 00 1—2 0
1 0 0—1

0 0—1
0 11 2 0

1—2 2 o0 1 —2 0
o 3 1—20 0 4

Látni való tehát összes eredmény gyanánt, hogy a Hipersthenben l\ nincs, Na mindig 
van, de igen kevés; a nagy Mg tartalom teszi tehát nehezen olvadóvá, csaknem oly nehezen 
olvad mint a Bronzit. A mint azonban a Na szaporodik (mint a G. számnál), az olvadás is 
könnyebbül, és így fokának kifejezésére a szám emelkedik.

Ezen tulajdonság által eltér a vele együtt előforduló, de fiatalabb generáliojú Augiltól, 
melynek egy szabad kristályát rajzban is adom (329. lap) s a lángkisérletre is felhasználhattam 
Szintúgy eltér a Ilipersthen a Trachitok Amfiboljától is, a melyek alkálikat (néha Na és K 
együtt) feltűnő mennyiségben rendesen tartalmaznak és fekete gömbbé könnyen olvadnak 
(olvadás foka 4). Ilyen Amfibol esetleg mint prseexistált ásvány fordul elő a Piroxenandesit- 
ben (Pólyahegy, Ipoly jobbparti vidéke 60o 1877).

A Piroxenandesit Hiperslhenje az atmoszferiliáknak jól ellenáll, jobban mint 
az alapanyag és a Földpát. A selmcci trachiLesöpöri. DK szegélyén, az Ipoly-völgy 
jobb oldalán, hol csaknem kizárólag Piroxenandesit van, olykor sok és nagy Hiper- 
sthennel, hömpölyöket észleltem, melyek belseje még ép volt, külseje világos szürke 
kéreg tele likacsokkal, melyekből a Földpátok kiestek, ellenben a Ilipersthen kiállott. 
Csábrágvár környékén (Hontmegye) feltűnő nagy Ilipersthen kristályok állanak ki 
egy szürkés nem sűrű, de mind a mellett elég ép alapanyagból. Egy ilyennek 
(23, 1889) a hosszasága 8 mm.; az egyik oldalas véglap 6.5 mm.; a mellette való 
is ekkora lehet azon rész után ítélve, mely az alapanyagból kiáll. A braehidiagonale



!

:H3I. PlROXENANDES1T.

megmérhető hosszasága 8 mm.; a makrodiagonale a kőzetbe megy. Ezen kristály 
terminál lapjain jól látni a selmeci típust: a nagy oP, a négy tompa Piramis lappal.

Gyakran látni a Mátrában éppen úgy mint a Tokaj-Hegyalján, de egyebütt is 
trachittuskókal fehér málláskéreggel, melyből fekete ép Piroxen, legtübbnyire a 

nehezen olvadó Hipersthen állanak ki.
A Hipersthen löréslapjain zárványul üveges Füldpát nem ritka.

AZ ÜVEG BÁZIS ELEMZÉSE.

Lagorio nagy szolgálatot lett a geológiai cxakt nyomozásnak azáltal, hogy egy 
és ugyanazon Tracbitot három szempontból lett chcmiai elemzés tárgyává: a kőzet 
átlagos elemzését, a benne levő Füldpátét és az alapanyagban levő üvegbázist. Ezen 
utóbbira a figyelmet ő fordította először. A magyarországi Piroxenandesitekből a 
bagonyait tette tanulmánya tárgyául, és annak kőzet- meg föl dpá telem zése már 
közölve volt, itt most az üvegbázis elemzésére kerül a dolog. Ezen három elemzést 
az összehasonlítás könnyebbségére egymás alá helyezem. I. az üvegbázis, II. a Föld- 
pát, III. a Piroxenandesil kőzetelemzése (332. lap).

! !AlJ)a I'fcjö3 CaO 1 Mt/O i K.,0 i Na.,0 izzít.Si02

I Üvegbázis
II Föld pút ...
III Kőzet............

3.20 2.19 98.933.ÜÜ j 2.84

29.71 1.21 ! 13.08

17.45 , Í.J.50 ! 4.20

0.02 2.9900.98 
5 1 .17

02.30

1 0.65

3.82 I 1 00.400.57nyom .07

2.951.21 2.90 2.70 99.21

A mesterséges üvegek kristályos kiválásának tanulmányozásánál kitűnvén 
hogy a szferolilos és kristályos kiválás meg a visszamaradó üveg mindig eltérő che- 
miai összetétellel bír; a porfiros kőzetek üvegbázisa chcmiai tekintetben pedig merő
ben ismeretlen lévén, Lagorio telte meg ezek tanulmányozására az első lépési, 
melyet most már mások is követnek, azon általános eredménynyel, hogy a leg- 
bázisosabb (bazaltos) kőzeteknél a kőzet és az üvegbázis Si()> tartalma csaknem 
teljesen ugyanaz; a közép savasoknál (Piroxenandesil) külömbség van: az üveg
bázisban több a Si0> mint a kőzetben, de jóval több mint a Földpátban, miként 
ezt a bagonyai Piroxenandesilben is láthatjuk; a savas kőzeteknél szintén van 
külömbség, de nem nagy, itt a kőzetben van valamivel több SiOi mint az alap
anyagban.

>

Különösen a bagonyai Piroxcnandesitnél látni azt is, hogy a K legnagyobb
részt az üvegbázisban visszahúzódva marad, az sem az Anorthit, sem a Hipersthen 
alkotásában nem vesz részt, káliumvegyület kiválására tehát a körülmények nem 
voltak kedvezők. A Na ellenben kevesebb mint a Földpátban vagy a. kőzet állagá-

'

:

I
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bán. Az alkálik ezen mennyileges viszonyát a lángkisérlellel igen jól lehet veri
fikálni, valamint azt is, hogy az üvegbázis könnyebben olvad (olvadása 2. Szabó) 
mint az első keletkezésű két ásvány, az Anorlhit és Hipevslhen.

PIROXENANDES1T A MIKROSKOP ALATT.

A normál Piroxenandesit a mikroskop alatt egészen ellenkező képet nyújt mint 
makroskoposan, a mennyiben az egyhangú sötét alapszín helyeit, melyből csak 
elvétve válik ki kristály, a vékony csiszolat hemzseg a kristályoktól, melyek között 
üveges alapanyag átlag alárendelten van. A mi kis nagyításnál meg vastagabb csi
szolatnál egyöntetűnek látszik, nagyobb nagyításnál és vékonyabb lemeznél még 
tovább oszlik fel kristályokra.

Az ásványassociátio két lényeges tagja nagyságra nézve csetenkinl egyensúlyt 
tart; olykor azonban felváltva nagyobbak egyszer a Füldpát, másszor a Hiperstben 
azon ktilömbséggel, hogy a Hiperstben ilyenkor oly nagyra is nő, hogy ahoz hasonló 
nagyságban Füldpátot a Piroxenandesitben nem ismerek.

A normál Piroxenandesit sötét egyöntetű alapszíne onnét van, hogy az üveges Füldpát kristály- 
miriádjai víztisztán átlátszók és így csak a mögöttük levő Piroxon- meg Magnelilraj fekete, valamint esetleg 
az iivegbázis sötétbarna színe jön a szembe. A mint homályossá s lébérré válnak a Földpálok, a közel 
egészen más benyomást tesz; Beudaxt ezen állapotában külön közeinek tartotta s Porpbyre tracbytique- 
nek nevezte, míg a normál állapotúnak neve szerinte Trachyte porphyroide pyroxénicpie.

Piroxen. A Piroxenek között a Hiperstben ugyan a kiválóbb, de minthogy 
ennek és az Augitnak több közös tulajdonsága van, ha csak ezeket láthatjuk, akkor 
nem mondhatjuk, hogy a kettő között melyik. Ilyen közös tulajdonsága a zöldes 
szín, a durva lemezes szerkezet, a szabálytalan haránt repedések, a bázisos metszet 
hasonlatossága, a Magnetit szemek kísérete, melyek a kristály belsejében vagy még 
többször a külsején vannak helyeződve. Eltérők ellenben a terminál lapok, ezek a 
selmeci csoportban gyakrabban aSelmec Pokhausz-hegyi típus szerint vannak kikép
ződve le délnek egész az Ipolyig. Ha a tetőn a oP nagy lap, kél oldalán pedig a 
tompa Piramis két lapja jutott a csiszolatba, semmi kétség nincs az alaknál fogva, 
mert az Augit az ő hegyes hemipiramis szögével nagyon elüt. A pleochroizmus 
olykor élénkebb a Hipersthennél, másszor gyengébb, tehát nem megbízható. Döntő 
azonban az elsötétedés, mi az Augitnál nagy szögekben következik be. további 
fontos tulajdonság a polár fényben az Augitnál elégszer tapasztalható ikerképző
dés; a Hipersthennél ikerképződést ilyen módon nem észleltünk.

A Piroxenek viselkedésének nevezetesebb példáit a selmeci Piroxenandé- 
sitekben Dr. Braun Gyula összegyűjtötte s lerajzolta, azok 37 ábrában a következő 

három táblán (346—351. lap) össze vannak állítva.
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Földpát. A Földpátok legnagyobbikái is teljesen idiomorfok lévén, azokat 
már ennélfogva is az első generálio tagjai gyanánt tarthatjuk s mint ilyenek 
kiválókig tekintetbe veendők a tipns-inegállapításnál. A legnagyobb Földpátok vala
hányszor eheniiai meghatározás tárgyát képezték, Anorthilnak bizonyultak be, míg a 
későbbi geuerálioFöldpátjai tíytownit s fokozatosan a Calciumplagioklasok nátrium- 
dúsabb sorozataihoz tartoznak s számra nézve az Anorthitot felül is múlhatják.

Az első generál io nagy Anortliitjai tán soha nem egyes, hanem legtöbbször 
polisinlhetes kristályok. Kiválóan látni rajtok a növés-burkokat, melyeknél a földpát 
anyag csak az élek és csúcsok táján van közvetlenül összenőve, míg a lapok irá
nyában a burkok közé a barna üvegbázisból van több-kevesebb beszorulva. Ilyen 
üvegzárvány a Füldpátban sokkal több van mint a Piroxenben; ellenben Magnetit a 
Földpátban nincs úgy mint a Piroxenben. Az első generátio Földpátjai között az is 
előfordul, hogy egy deformált alakot, mely idegen anyag vagy egykori elváltozás 
következtében homályos lett, a külső burkok víztiszla anyaggal rekonstruáltak.

Az első generátio két nagy ásványa: a Hipersthen és az Anorthit-Bytownit 
egykorúnk. Találni olykor a Hipersthen belsejében Földpálot, de van reá eset, 
hogy míg az ásványok a Piroxenandesit magmájában mind idiomorfok, addig a 
Hipersthen és Anorthit nagyszemű aggregétől képezve, mint valami intratelluros 
kőzetből elszakítva zárvány módon fordulnak elő. Az ilyen aggregét belsejében 
üvegbázis nincs, az egy szemcsés kristályos kőzetnek néz ki, mely a Piroxenande
sit magmájába oly módon jutott be, mint a Bazaltba a szemcsés olivinaggregálok.

A későbbi generátio Földpátja átlag Bytownit, hajlássa] Labradoritba, egy
szerűbb alakú és rendesen tisztább anyagú hosszúkás kristályok, melyeken az iker- 
képződés a kettős nikol között szépen kivehető. Az alapanyagban mikroskopos 
kicsinységüekef is ismerünk fel.

Az üvegbáizh legtöbbször barna, hol világosabb, hol sölétebb árnyalatban, de 
esetleg színtelen üveg. Az egész közel sölétebb és világosabb voltára az üvegbázis 
színe lényeges befolyást, gyakorol. A világos Piroxenandesit üvegbázisa színtelen, a 
feketéé sötélbarna, mely csak a legvékonyabb csiszolatban lesz átlátszó. Az üveg 
olykor homogén izotropanyag, másszor a kristályodás embrió állapotai sorban mutat
koznak benne: finom Irichitek csakúgy mint az Obsidiánban, máskor sugaras barna 
szferolifok; miket aztán a mikrolitok raja követ.

Magnetit mindig csak szemekben, a melyeknél alak gyéren vehető ki. El
oszlásában az nevezetes, hogy legtöbbször az alapanyagban elhintve, de a Hiper
sthen és Angiihoz is tapadva, vagy bezárva fordul elő, a Földpátban csak el
vétve látni.

Gránát gyéren van a Piroxenandesitben, de Selmee táján találtam benne hol 
piros kristályokban, hol vaskosan. Olykor makroskoposan is kivehető.

M. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. l£>SS. III. 44
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1. TÁBLA.

(1—14.) A Hipersthen magában egyes kristályokban a fötengelylyel parallel, 
vagy bázisos és ferde metszetben.

1. Hipersthen a főtengely irányában, Magúétit kiválással. Selmec, Szitna keleti nyúlványán, Vica Jama 
szikla (238i5 1884) (145. lap).

± Hipersthen hosszmetszete, Magnetit kiválással. Szent-Antal (2I3io 1884) (107. lap).

3. Hipersthen hosszmetszetben, erős Magnetit kiválással. Kis-Szitna (2404 1884) (146. lap).

4. Hipersthen hosszmetszetben. Belsejében több chloritos folt, sraííal jelölve. Szitnától illetőleg a Pocsu- 
vadlói tőtől délre, a nagy térkép határához közel (572, Gezell).

5. Hipersthen hosszmetszet, ennél már hiányzik terminállap helyett a oP, mi az előbbieknél megvolt. 
Szent-Antal, Rákvölgy jobboldalán (223i 1884) (171. lap). Hasonlót közöl Primics Lápos-hegység tra- 
chitos kőzetei leírásánál (Földtani Közlöny. XVI. kötet).

6. Hipersthen hosszmetszet, csúcsban végződve. Magnetit nagyobb foltban kiválva. Szent-Antal, Rák
völgy jobboldalán (222í 1884) (171. lap), lejebb mint 5. Ezen kőzetből való még a 12. és a 33. ábra.

7. Hipersthen hosszmetszet, hasonlólag csúcsban végződve. Típus keveredés Piroxenandesit és Biotit- 
Labradorittrachit között. Pjergtől délre, Illiától nyugatra, Hartlabu-hegy (654, Gezell) (138. lap).

8. Hipersthen hosszmetszet, szintén csúcsban végződve. Magnetit bőven kiválva (26li 1880). A Garain 
jobbpartján. Újbánya, fővölgy.

9. Hipersthen harántmetszet (ooP©©, ocPco, ©oP) Zsibritó és Korpona között (233& 1884) (173. lap). 
Hasonló azon harántmetszetekhez, melyeket Cross (Geological Survev, Bulletin 1. Washington 1883) 
és Primics (1. c.) közöl.

10. Hipersthen ferde metszet, de az elsötétedés egyenes. Kőpatak (2S62, Cseh) Bagonya felé, a térkép 
déli szélén.

11. Hipersthen harántmetszet. Típus keveredés Piroxenandesit és Biotit-Labradorittrachit között. György- 
tárna-völgy felső részében (204i 1S80) (248. lap).

12. Hipersthen harántmetszetben. Szent-Antal, Rákvölgy (222a 1884) megfelel a 6. számú hosszmetszet
nek. Ebből van a 33. ábra is.

13. Hipersthen harántmetszet, sok Magnetit-le 1. Szaniár, a térkép keleti szélén (75ia 1884) a Halcsi-
26. 31. és 34. ábra is.

14. Hipersthen harántmetszet. Tanád, Nad Káinén táján (392, Gesell) (54. lap).

völgy felső végén (33. lap). Ebből van a
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II. TABLA.

(15—27.) Angitok külömbözö helyzetben az azokra annyira jellemző iker- 
képződéssel, valamint az olykor feltünölegmutatkozó zonás szerkezettel; két ábrá
nál (25, 27) a Hipersthcn mint mag szerepel, egynél (26) az Angit hoz nőve látható.

15. Angit harántmetszet, sokszoros iker. Szent-Antal, Serház.-völgy (228a 1881) (172. lap).

16. Angit hosszmetszet, sokszoros iker. Pjcrgtöl délre, Hartlabu-hegy (654, Gescll), ugyanazon Piroxen- 
andesit mint 8.

17. Angit hosszmetszet, sokszoros iker, (h) rész Hipersthcn darab hozzánöve. Ezen Piroxenandesit Riolit- 
ból tör fel Szkleno-Apáti határában (92a 1887 ) (131. lap).

18. Angit haránlmelszet, sokszoros iker. Az Angit exlindioja 18°. Szent-Antal, Drahe-völgy (208i 1884) 
(170. lap). Ezen kőzetből van a 35. ábra is.

19. Angit harántmetszet, többszörös iker. Az exlinctio 33°. Zsibritő felé, Bukovina hegy (230* 1884)
(173. lap).

20. Angit zonás szerkezettel. Az extinclio helyenkint 244 u°. Benne Földpcít (J) mint zárvány veszi ki 
magát (281i 1880) Ptacsnik, a kiaki régi és új huta közölt. A 30. ábra is ebből van.

21 .Angit, két egyén összenőve, mindkettőn ikerképződés. Az extinclio 34*. 2—47\a°. Csali, Montmegye, 
délre Selmec térképétől (25t 1879).

22. Angit harántmetszet, sokszoros iker. Az extinclio 46°. Szent Antal, Cerini-hegy. Kőbányából (234» 
1884) (175. lap).

23. Két Angit, sokszoros iker. A nagyobb erősen elváltozva a széleken, különösen hol a sraífok vannak. 
Szent-Antal, Cziganszki Vrsok, ÉXy oldal (198a 1881) (167. lap).

24. Augity sokszoros iker parallel összenövéssel. Az extinclio szöge 37V20. Szent-Antal, Rákvölgy felső 
végén (2 1 83 1 884) (172. lap). Ebből a 32. ábra is.

25. Augity ikervonalakkal, sok Magnetillel. Magvát (h) IJipersthen képezi, élénk színe által már közön
séges fényben is mint különvált anyag árulja el magát. Szent-Antal-völgy déli részéből keletnek Pilna- 
völgyben (247a 1884) (175. lap).

26. Angit ikerkristály, zonás szerkezettel. Egyik sarkán Hipersthcn 
Szaniár (75ia 1884) (33. lap). Ugyan ebből van a 13. 31. és 34. számú ábra is.

27. Augit többszörös ikerkristály, mag gyanánt benne Hipersthcn (h). Az Angit exctinctio szöge 57 . 
Csali, Kontmegye, Selmec térképétől délre (25i 1879). Hasonlóról lesz említést Phimics, az oláh-láposi 
trachitokban (Földtani Közlöny. XVI. kötet, II. tábla, 6. ábra).

hozzánőve. Selmec, Halcsi-völgy,van

niil
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III. TABLA.

Öt ábra (2S—30, 32 és 34) a Hipersthenek többszörös összenövését tünteti ki; 
más öt (31, 33 valamint a 35—37) a Hipersthen és Angit olyan összenövését mu
tatja állandóan, melynél fogva a liipersthent régibb generálioju Piroxennek kell 
tartani. Hasonló magyarázat illeti meg a II. táblán a 25. és 27. ábrát.

28. Hipersthen kristályok összenövése. Gyökéslöl keletre, a Poesuvadlo-tótól délre (748, Gesell).

29. Öt Hijiei stlien összenőve oly módon, a minőről Becke is tesz említést (Ueber Zwillingsverwaelisungen 
gesteinbildender Piroxene und Amphibole, Tscliermak Alin. Alittli. 7. kötet, 1S66, 95. lap); szerinte 
az ikersik a nagyátlós dóma, az egyének érintkezési felülete az ikersík, vagy az erre függélyes sík 
(75i2 1884) (33. lap). Ezen közelből van a 26. és 13. ábra.

30. Hipersthen kristályok összenőve, hossz- és harántmetszetek. Ptacsnik, a régi és új huta között (2811 
1880). Ebből van a 20. ábra is.

31. Angit és Hipersthen összenőve: belül a Hipersthen (h), kívül mint burok az Augit (a). A Hipersthen 
a feltűnő pleochroizmusa és egyenes extinctioja által ismerhető fel (218a 1881). Szent-Antal, Rák
völgy felső végén (172. lap). Ebből van a 24. ábra is.

32. Hipersthen kristályok összenövése. Selmec, Halcsi-völgy, Szamár (75i2 1884) (33. lap). Ebből van a 
26. és 13. ábra is.

33. Hipersthen (h) mint mag, Angit (a) mint burok. Szent-Antal, Rákvölgy (2222 1884) (171. lap). Ezen 
kőzetből van a 6. és 12. ábra is.

34. Hipersthen kristályok összenőve, bőséges Magnetit kiválással. Szaniár, a térkép keleti szélén, a Halcsi- 
völgy felső végén (75ia 1884) (33. lap). Ezen kőzetből van még a 13. 26. és 31. ábra is.

35. Két egyén Augit (a) összenőve, melyek mindegyikének belsejében Hipersthen (h) van. Az Augit (a) 
extinctioja 43°. Szent-Antal, Drahe-völgy (20Si 1884) (170. lap). Ugyanezen kőzetből van a 18. ábra. 
Hasonlót említ Primics idézett munkájában.

36. Augit (a) és Hipersthen (h) szabálytalan határral érintkezve. Magnetit mind a kettőben kiválva. Az 
Augit extinctioja helyenkinl 25°, helyenkint 47°. A Hiperslhené egyenes; pleochroizmusa élénk. 
Szaniár, a Halcsi-völgy felső végen, a térkép szélén (75ia 1884) (33. lap). Ugyan innét van a 13. 26. 
31. és 34. ábra is.

37. Angit (a) mint burok, Hipersthen (h) mint mag, egyközösen összenőve. Kraszna Lipa, a Vihnye és 
Szkleno-völgy között (3241, Cseh) (122. lap).
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Olivint a selmeci Piroxenandesitekben nem vettem észre, de a selmeci és 
mátrai tracliitcsoport közé eső területen, hol izolállabb feltörésekben Piroxenandesit 
a Cserhát nevű vidéken gyakran fordul elő, Dr. Schafarzik leír Eesegröl (Nógrád- 
niegye) egy Piroxenandesitet, melyben Olivin van igen apró szemekben, s e miatt 
jelenléte kevéssé tűnik fel. A közét egész külleme megmarad, úgy hogy azt az Olivin 
jelenléte miatt is jelleges Piroxenandesitnek határozottan mondhatni.

A tipuskeveredés, mely a Piroxenandesit és a belőle feltörő Bazalt között képződhetik, 
előidézhet határt jelölő kőzeteket, melyeknél néha nem könnyű megmondani, hogy a kettő 
közül minek vegyük.

Zirkon is van a Cserháti Piroxenandesit ben egy helyen, de ott nagy mennyi
ségben. Dr. Schafarzik írta le Bujákról (Nógrádmegye). A közel sűrű üveges, melyben 
szabad szemmel is kivehetők egyes Hipersthen és Anorlhit kristályok. A vékony 
csiszolaton az üvegbázis színtelen izolrop, helyenkinl az Obsidián képét nyújtja a 
csinos trachitcsoportokkal vagy hosszúkás mikrolilokkal. Ki van válva továbbá újabb 
keltű savasabb Földpát s ezek között Andesin exlincliójával bírók is, úgy szintén 
apró Hipersthen. Ezeken kívül négyzetes sárgás ásványok, melyekből (SO-szoros 
nagyítás mellett) a bittéren olykor 20—25 szem is számlálható. A szemek mérete 
0 01—002 mm. között ingadoz. Budapesten a Földtani Intézet laboratóriumában 
Kalecsinszky S. a Zirkon reactiót megkapta; a Zrü-> mennyiségét 10,000 súlyrész 
kőzetre közelítőleg 2‘5-re teszi. Schafarzik convergens fényben a o 1J lapon a fekete 

keresztet látta.
Apátit a mikroskop alatt elég gyakori.

Kőzetzárvány és praeexistált ásvány a Piroxenandesitben. — 
Azon szomszéd kőzetekből, melyekkel a Piroxenandesit érintkezik, midőn lassan fel- 
nyomatik, néha oly módon zár be darabokat, hogy azok mint kőzetzárványok ismer
hetők fel. így ismerünk a következőkből darabokat: Gneisz, Aplit, Diorit, Riolit, 
Trachittufa, abból Barnaszén stb.; de olykor a kőzetek szétmentek, alapanyaguk a 
Piroxenandesit magmába beolvadt és csak egyes ellenallóbb ásványok tartottak fenn 

magokai mint praeexistált ásványok.
Selmec környékén legtöbbször találjuk a Hiotitol azon BiotiLtracliitokból, me

lyeken a Piroxenandesit gyakran láthatólag keresztül tört. A hol ilyen kereszti.il- 
törésre nem mutatnak a topográfiái viszonyok, ott a Piroxenandesilban Biolilot nem 
találunk; második a Quarcz, szintén elég gyakori. Amfibnl is ismeretes; legszebben 
Selmeclől DK-re, az Ipoly jobbparti hegyszegélyben, Ipoly Szécsénke táján, a Pólya- 
hegyen találtam, hol 14 mm. hosszú és 6 mm. széles kristályok is vannak úgy 
bezárva, hogy a Piroxenandesit anyaga és a praeexistált Amfibol között kis hézag

m
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Az Amfibol külsejéből bizonyos rész íi magmába jutott chemiai beolvadás 
következtében. A hézag töltelékében Hialit csöppek is vehetők ki.

A Tokaji-begy (Nagy-Kopasz) Piroxenandesit némely vékony csiszolala felelte 
eltér egyéb Piroxenandesiteklül, a mennyiben ilyenekben piveexistáit ásvány gya
nánt nem csak Quarcz, Biotit, Orlhoklas, Andesin található, hanem olykor még a 
fehér Riolitlnfa szemei is jutottak a felnyomuló Andesit feketés magmájába, mely- 
lyel még nem assimilálódván, mint feliér lebegő szemek veszik ki magukat (323.1.).

A Mátrában Lőrinczi melleit volt egy kis kúp mint a Piroxenandesit legdélibb 
feltörési pontja az Alföld felé, ilt a Biotit Andesin-Quarcztrachitból törvén fel, Andesin 
és Quarcz szemek jutottak bele, melyeket a (már elhordott) kúp tetejét képező kőzetben 
elég gyakran meg is találtunk. A fekete közelben világos néha közel (ebér eret képeztek, 
melynek vastagsága pár millimétertől 3—4 centiméterig ment. A chemiai elemzés 
ilyen világos érben a .S'/Y A mennyiséget 72%, egyebütt a fekete kőzetben 61% találta. 
A Lörinczi-begylől kissé éjszakra, Selyp puszta felé is van igen sűrű és makrofluidál 
szövetű Piroxenandesit, mely hasonló körülmények között tört fel. Ebben is találni 
Quarcz zárványt. A Mátra és annak nyugati folytatása az egyes kúpokból vágy- 
kisebb csoportokból álló Cserhát Piroxenandesitja gyakran a felső mediterrán ho- 
mokrétegeiböl törvén fel, homokot olykor ökölnyi darabokban foglal magában zár
ványul, mi oly kevéssé változott el, hogy makroskoposan is felismerhető; de néha 
a homokszemek a magmában szétoszolva láthatók a mikroskop alatt.

Ilyenről szerzett meggyőződést dr. Szádeczky egy Piroxenandesitben Buják vidékéről, hóimét 
(352. lapon) dr. Sc:hafarzik a Zirkont mutatta ki. Ugyan ő adott egy inas példányi, mely azonban nem 
azon begyből volt leütve, melyben a Zirkont oly nagy számmal találta, liánéin a Buják éjszaki szélén 
levő patakban mint bömpüly fordult elő. Ebben dr. Szádeczky Zirkont nem, hanem homokszemeket 
talált nagyon hasadozott s kopott állapotban. A oP metszet gyakran jól felismerhető, az legömbölyödött 
hexagon, melyen az egy optikai tengely positiv karaktere tisztán látható. A főtengely irányában menő 
metszelek négyzetekre emlékeztetnek. Keresztezett nikolok között 45°-os helyzetben a 0*035 mm. vas
tag csiszolatban elsőrendű sárgaszim'iek, 0*02 mm. vastagságnál pedig nem mennek túl a fehér színen. 
Ezen metszeteknél a főtengely (a pozitív charakterü irány) végén 76—77° szögletet kapott mi tehát 
megfelel a Bomboederek bezárta 70° 26' szögnek. A rendkívül nagy mennyiségben lévő Quarczszemek 
tehát apró bipiramisokat képeznek. Sok metszeten jól látni a rhomboederes hasadásokat.

Hogy mennyire függnek a pnvexistalt ásványok egészen a helyi viszonyoktól, 
erre jó példa Spanyolországban a Cabo de Gata környékén előforduló Piroxen- 
andesit, melyben zárványul ugyanazon szép Cordierit is előfordul, a melyet onnét 
ismerünk s melynek sajátságaival magam is foglalkoztam.* Macpherson mutatta 
nekem Párisban (1889), neki köszönök egy csiszolatol, melyben két Cordierit szem 
van, de találtam benne Quarczot és Biotitot is mint pneexistált ásványokat, a melyek

van.

A Gránát és Cordierit szereplése a magyarországi Trachitokban. Dr. Szabó J. Érlek, a Térni. Tud. 
köréből, a M. Tud. Akadémia kiadványában. Budapest 1S79.

M. T. Ak. 111. Osztályának kulün kiadványa. 1SS8. 111. •15
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azon Csillámpalából kerültek bele, mely eredetileg tartalmazza a szép Cordieriteket 
s a melyen az ottani Trachitok keresztül törtek.

A pra?existált ásványok itt is ritkán épek, azok leggyakrabban mutalnak valami 
deformátiol, vagy alakit vagy anyagit, vagy mind a keltől; mikrokristályokal 
nem, hanem rendesen csak kisebb-nagyobb szemeket képeznek.

PIROXENANDES1T-ZÖLDKÖ.

Piroxentrachit-Zöldkű (Szabó); Propylit (IIussak, vöm Katii); GiTmslomtracliit (Lipold, Anduian); 
Grünstein (Pettko) ; Grünstein pyroxénique (Beudant).

Beudant kezdetben Diabasnak gondolta, de hamar belátta, hogy a selmeci 
Zölclkötrachitnak csak egy része lehetne az, más része határozottan nem. Pettko 
szintén csak egy részéről hitte, hogy Diabas lehel, de ezt akkor állította, mikor 
még nem volt meggyőződve a Trachit harmadkori voltáról. Ratii (futólagos láto
gatás alapján) ismét Diabasnak vindikálja; IIussak (csak gyűjteményi példák 
mikroskopi tanulmányozása alapján) vele tart.

A helyszínén a vasúti bevágásokban valamint a természetes feltárásokban 
tanulságosan láthatni, hogy a fekete normál Piroxenandesilen repedések vannak, 
melyek irányában befelé a kőzet elhalaványul, a fekete színt zöldessel cserélvén 
fel; hasonlót látni a bányákban is, noha itt a kép ritkán oly világos és maga magát 
oly meggyőzően magyarázó mint fenn a napvilágnál. Gyakran azonban nagyobb 
terjedelmű ezen elváltozás, kiterjed hegyrészre, egész hegyekre. Az ásványasso- 
ciálióban nincs változás, csak pseudomorphizmus, meg érczimpregnatio lép fel, mi 
aztán a telérképzödésre a fémanyagot szolgáltatta.

Lehet tehát valamely hegynek egy része fekete Piroxenandesit, mi térben 
összefügg egy Zöldkő állapotúval; lehetnek egész hegyek is Zöldkő állapotban, 
melyeket hasonló ásványos alkatú Trachit vesz körül, de normál állapotban. 
A normál állapot az eredeti s azon az eruptiól követő solfatárai hatás, a különféle 
göz-exhalatio idézi elő azon elváltozást, melynek végeredménye a Zöldkő 
bányászati szempontból annyit is jelent, mint az érczimpregnatio környéke. 
A Zöldkőtrachit ércztartalma minden formai felér nélkül is lehet néha akkora, 
hogy fémnyerésre használható.

Ezen fontosságánál fogva a térképen ki van választva ott, a hol nagyobb 
tömegben fordul elő. Ezen helyek leginkább a telérek mentén vannak. Olykor 
azonban kisebb kiterjedésben és az eredeti állapottól nem igen eltérő móddal fordul 
elő, az a normál Piroxenandesit szerint festve maradott meg. A Piroxentrachit- 
Zöldkő vonalakkal van kitüntetve, melyek a Piroxentrachit alapszínén függélyesen 

vannak húzva.

s a mi
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Selmec környékén a Piroxenandesit-Zöldkö nem fordul elő uralkodólag; Kör- 
möcön igen is, ott az képezi a Zöldkő főtömegét.

A Zöldkő már magában is az elváltozott állapotot jelenti, de míg egyik a 
normál állapothoz közel áll, másnál az elváltozások hosszú sora tapasztalható. 
Általában annyit lehet mondani, hogy legelőbb az alapanyag amorf-keveréke vál
tozik el vízfelvétel által s a Piroxenandesit-Zöldkőben gyakran található Laumonit 
erek képződése ide vezethető vissza. Selmec azonban a szép Zeolithoknak nem 
hazája, az elváltozás sebesebb lefolyású mintsem hogy ezeknek módjuk volna kép
ződni ; a végei változás terményeit látjuk gyakran a mállóit Zöldkőben, mit a víz és 
az atmoszferiliákon kívül a telérek chemiai tényezői fokoznak és sokfélekép módo
sítanak. A kénegek szolgáltatta kénsav nagy számban sulfátokat képez, melyek a 
gipsz kivételével legnagyobbrészt a bányavizekben feloldva mint valami fémhidro- 
sullátok távolodnak el. Esetleg a telérek chetnizmusának egy másik hatalmas 
alkotója a Si()a lép fel, ez képes a Zöldkövei állandósítani meg olyan fázisban is, 
midőn az irnpregnátio elölt a chemiai elváltozás jelentékeny haladást tett volt.

A földes Zöldkő gyakori s a telérek táján esetleg valamely hegy tetemes része 
abból állhat. A Zöldkő legtöbbször pezseg savval; a benne lévő Galcit kis részt 
az üvegbázis és a Plagioklas dissociátiójából ered, nagyobbrészt a meszes vizek 
juttatják bele. A kovasav impregnálta földes Zöldkő nem pezseg; de néha a pusz
tán kaolinosodásnak indult Zöldkő sem.

i

M/Á ?-Of/rajta. A Piroxenandesit-Zöldkő a vékony csiszolatban, főleg a fekete ásványok átválto
zását mutalja. Általánosságban mondhatni, hogy az anhidres Piroxen a Mg tartalomnál fogva hivatva 
van ChloriUá mint hidrosilikáttá változni át; ellenben a Ca dusabb Augit, de még inkább a Földpát 
anyagot nyújt Kpidot mint kiválókig Ca hidrosilikát képződésre. A Földpát legtovább tartja magát, de 
végre az is hidratálódik, mi már a molekulák új csoportosulását jelenti. A hidrosilikátok sem állandók, 
ezek további elváltozása is bekövetkezik, míg végre az eredeti kőzet a mikroskopi tanulmányra elveszti 
képességét, és csak makrograíiával kell beérni annak leírását. A Zöldkő bonyolódott lesz a benne jelent
kező érczek állal. Ezekből felismerhető a Pirit és Clialkopirit színük és fényűknél fogva, a Pirargirit Prou- 
stil Cinnabarit alig tűnnek fel, de a Stephanit, Polibasit, Argentit stb. mint fekete szemek jelennek meg 
s ekkor általában csak annyit mondunk, hogy fekete «érczpor» van benne. Ezen ásványok nagyobb kris
tályai után teszünk csak következtetést arra, hogy finoman behintve is hasonló az anyag, mire támpon
tot még a dociinastikai meghatározás is szolgáltat. Egyes esetekre a Zöldkő mikrografiája az I. részben 
több helyen fordul elő, ezek közül főleg a következőket emelem ki: 55, 117, 186, 197, 216. lapon.

Pl ROXENANDESIT-RIOL1TJA.

Vitroandesit (Lagorio); Trachyte semivitreux (Beudant).

Ha a Földpát üvegessége és az alapanyag szurokfényü amorf állapota, más
szor spherolitos szerkezete a Rióidnak, mint kiképzödés-módnak a kritériuma, úgy 
a Piroxenandesitriolitról is lehetne szólani annál inkább, mert esetenkint az Anor- 
thit is adhat tajtkövet.

45*
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Mindezen említett kiképzödések azonban összehasonlítva a Biotillrachitok 
Riolitjával oly csekély területen és oly kezdetleges állapotban fordulnak elő, hogy a 
Riolit. elnevezést már ennélfogva is helyesebb csupán a Biotiltrachitokra alkalmazni. 
A Piroxentrachitnak mindenütt csak kis helyre szorítkozó ilyen hialin kiképzö- 
dését Selmec térképen sincs alkalom külön kiválasztani; annyit azonban meg- 
emlitendőnek tartok, hogy a térkép DNy sarkán Uhliszkó falutól délre a Piroxen- 
andesit területén előfordul a térképen egyes helyeken olyan kiképződés, a minőt 
még tovább délre, Bakabányától nem messze, Pagonya (Bolumicz) mellett már 
Beudant választott ki Trachyte semlvitreiix név alatt; ugyan ö megkülömböztette 
ezen üveges kiképződési Szent-Benedek alatt, a Garam-völgy baloldali vidékén 
Garam-Szöllös (Ribnik) és Tolmács, valamint még déliebben Léva mellett előfor
duló Piroxentraehitnál is.

I

Lagorio Bagonyai Piroxenandesitet választott a 343. lapon közlött nagybecsű elem
zésre. Mikrografiai adatai az általa Vitroandesilnek nevezett kőzetre nézve a következők: 
oA Vitroandesit fekete zsirfényű kőzet, gyéren látható Földpátlal. A vizsgált példány üveg- 
dusabb mint mások, melyeket alkalmam volt vizsgálni. Így egy példány, mely külsőleg 
hasonlított «Bohunitz» lelőhelylyel s mit Zirkel volt szives átengedni és egy más, melyet 
«Bagonya» lelőhelylyel Stürtz-IőI kaptam Bonnban, jóval szegényebb üvegbázisban.

A bázis teljesen izotrop, barnás és egy a többi elegyrészt nagyon meghaladó alap
anyagot képez. Ki van benne válva Augitmikrolit, melyekhez Magnetitszemek tapadnak, 
valamint Magnetit külön is, noha nem sok. Plagioklasmikrolit csak szórványos. A poríiros 
Plagioklas jó tiszta, kevés de nagy zárvány van benne salakból Angit és Magnetitszemekből. 
Apátit is van a Földpátban. Gyér a Plagioklas, de jól van kiképződve, izomorf rétegesség 
nélkül. Rovátkosság az Álhit és Periki in törvény szerint. Az elemzés meg az optikai orientátio 
szerint, mivel a tömöttség is egyez, a Labradoritsorozalba tartozik (Ab{An,2).

Az Augit* világos sárgászöldbe hajló színű, kristályban és kristályos szemekben annyi 
lehet mint a Földpát. Nincs opacitszegélve.

Magnetit két generatióban van.
Kiválási sor: Magnetit, Apátit, Augit, Plagioklas, aztán Magnetit, Augit, Földpát- 

mikrolit a bázisban.*)
mikrografiájának következő adatai: «Az 

üveges bázis majd bőven van, majd gyéren; az elegyrészeket felülmúló mennyiségben csak a fekete Ande- 
sitben látható Ribnikről (Garain-Szőllös); ellenben legtöbbször keskeny kéreg módjára van a kristályok 
közé nyomódva. Az vagy barna, vagy színtelen. A barna üveges bázis nagyobb mennyiségben fordul elő 
a következő helyeken: Ribnik (Garam-Szöllös), Hladonilz, Rreznilz (Szénásfalu), Stuny dil, Suchy pisek, 
Dubrawka, Okruti malom ; gyérebben a következőkön : Spitzenberg, Mihaliko-Szállás, J11boka cesta. 
Üveges bázis sok van egy Andesitben a Pocsuvadló tó környékéről, Lnnék alapanyaga váltakozó iekete 
és vörös sávokból áll. A mikroskop alatt az egész alapanyag egy színtelen izotrop üveges bázis, melyben 
számtalan apró Augit- és Ferrit-szein van 
kevesebb ilyen szemcse van kiválva s azt Hcmatit festi; a fekete alapanyagrész Ferrit-szeinekben gazdag, 
üvegben szegény, Hematitlól ment. Az üveges bázisban rendesen nincs üvegtelenedési termény; a

* A kétféle Piroxent Lagorio nem kiilömbözteti meg, csak Augitról szól, Hipersthenről nem.
** Beitráge zűr «Kenntniss dér Eruptivgesteine dér Umgegend von Schemnitz.» Sitzungsberichte dér 

k. k. Ak. d. Wissenschaften. Wien 1880.

Ilyen riolitos Piroxenandesitekre vonatkoznak Hissak

kiválva, gyéren kisérve Földpátszálacskák állal. A vörös sávban
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barna üvegbázis gyakrabban van globulitosan, ritkán trichitesen devilrifikálodva. A Földpát üveg zár
ványa legtöbbször barnán és leginkább globulitosan devitriíikált állapotban észlelhető, csak egy esetben 
(Spilzenberg) talált a barna üvegszemek mellett színtelent.»

IIussak egy selmcc-vidéki spherolitos Piroxentrachitról ez írja: • Érdekes az ép és szívós kőzet 
(Hlboka cesla) alapanyagának szerkezete: az durvaszemű, kokkolitnemü, sötétszürke. Vékony csiszolat
ban ezen valódi augitandesites alapanyagban elég sok barnás gömbölyű folt látszik, melyek Spherolitra 
emlékezteinek, voltaképen azonban a többi résztől semmi egyéb, mint gazdagabb barna, itt globulitosan 
üveglelcnedetl bázis által límik ki. Emlékeztet a Báth táján előforduló spherolitos Augitandesitra, mely
ben a barna, spherolitnemű gümböcskék az alapanyagban attól szintén csak nagyobb sűrűség és 
Heinatit-festődés által kiilüiri bűznek. Ellenben valóságos Sphcrolithok vannak az Augitandesitban \oz- 
nitz és az Okruti malom mellett. A Spherolit majd gömbölyű, majd veséded, olykor a Földpát fölött 
sisakalakúlag nőve. Szerkezetükben színtelen egész barnás anizotrop sugaras rostok vagy szernek vehetők 
ki, a polár fényben azonban i11teríercnIia-keresztet nem mutatnak. Többször látni a központban Augit- 
vagy Magnetit-szemet vagy Földpátszálat; olykor, mint az Okruti malom melletti kőzetben, a Cílobulitok 
mellett Longulitok és Margaritok vannak ilyen Spherulitokká összetorlódva.

Bárminő érdekesek is ezen szokatlanabb kiképződések minőségi tekintetben, mennyi
ségiben mindig csak lokál előfordulás gyanánt, legtöbbször a trachitterület szélén submarin 
eniptio folytán létre jőve, mutatkozik. A legtöbb itt említett példány a Piroxentrachit eruptív 
Konglomeráljából való, mit a Garam-völgyben Voznitz környékén magam is nagyobb meny- 
n y iségbe n gy üj lőttem.

Az üvegbázis a Piroxenandesilnek úgy szerkezetében mint a chcmiai tényezők meg- 
támadtalásánál megfigyelésre méltó jelenségeket árul el. A kőzet szerkezetéi illetőleg a lég
beliek által preparált íelületen gyakran lehet kivenni, hogy lávarétegekből áll, noha a törés
lapon egynemű tömegkőzetnek néz ki; a rétegek kíilömböznek a szín s az ellenállási képesség 
állal: egyik világos, másik sötét, a sötét az, mely kiáll, jobban ellenáll, míg a világos réteg 
bemélyedő barázdát képez. A vékony csiszolatban e külömbség az üvegbázisra vezethető 
vissza, az vagy színtelen vagy sötétbarna, a színtelenben kevesebb a mikrolil, a barnában 
azok sűrűbben vannak; a világos üvegbázis a könnyebben olvadónak látszik lenni, mert a 
mozgásban a haladás annál aktív. E szerint következtethetni, hogy a világos színű üvegbázis 
más összetétellel birminta barna. A vulkáni Konglomerálok zárványait képező hialin Piroxen- 
andesitek közölt is találunk tanulságos példányokat, melyeknél a barázdás erosiót a vulkáni 
tényezők idézték elő, azok is azon eredménynyel, hogy az egyöntetűnek kinéző kőzet volta- - 
képen egykor izzón folyó vékonyabb-vastagabb lávaáramlatok megmerevedési eredménye.

Az atmoszferiliák is mindenek előtt az üvegbázisra hatnak. A Piroxenandesit éppen 
úgy mint a Bazalt vagy bármely üvegbázisos kőzet higroskopos, a víz nemcsak a felületen 
sűrűsödik meg, behat és a téli fagy meg a nap heve ezen kőzetek mállását sokkal jobban 
sietteti, mint például a Gránitnál. A darává szétesett Piroxenandesitnél gyakran láttam, 
hogy a fehér Földpát még éj), az elmállás csupán az üvegbázison következett be. A vulkáni 
kitöréseknél a vízgőz és nagylészélyü gázok hatása alatt az üvegbázis porlódik el egészen, 
abból áll a vulkáni hamu tetemes része, a benne zárva volt kristályok szintén kihányatnak, 
ezek anyaga nincs megtámadva, de igen is a kristályok az üvegbázistól olykor tökéletesen 
megszabadítva löketnek ki (Etna, Monti Rossi, Augit; Val dél bove, Augit és üveges 
Labradorit).

:,í Hússák Hipersllienröl még nem szól, ennek ismerete csak az után lett általánosabb.
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P1ROXENANDESIT KONGLOMERÁT ÉS SEDIMENT.

A Piroxenandesit eraptio alkalmával létrejön törmelék vagy olyan, hogy az 
csupán a vulkán müve, tehát csak felhalmozódás a kráter körül, vagy hogy a víz 
is hozzájárult annak rendezéséhez. A kettő közölt szoros határt vonni nem lehet. 
Rendesen csak az van kiválasztva a térképen az által, hogy a Piroxenandesit alap
színe ferde vonalakat kapott ugyanazon színből, a melynél a réteges lerakodás jól 
látható, míg az Eruptiv-Konglomerát a normál Piroxenandesit során hagyatott.

A régibb geologok a Tracliittufát mind egybe foglalták, én külön választom a 
szerint, hogy abban az egyes törmeléket határozom meg. Piroxenandesit Konglo- 
merát- és Sedimentnek veszem azt, melynek törmelékei között Piroxenandesit 
ismerhető fel, az aztán mellékes, hogy a törmelék csupán Piroxenandesit bői áll-e, 
vagy van közötte Biotittrachil, vagy egyéb régi kőzet is.

Selmec völgyében a Piroxentrachit Konglomerátja és Sedimentje csak egyes 
kis foszlányban tartotta fenn magát, a zömét a víz elhordta. A Vereskútnál emlí
tettem annak előfordulását mint Quarczkonglomerát, de a melyben Piroxentrachit- 
darabok is vannak, a feküje szilárd Piroxentrachit (50. lap). Ilyennek még két 
helyen van nyoma le a város felé: először egy árokban a bélabányai és a veres
kúti út között; másodszor még lejebb a bélabányai hegy déli részén a Mihály-aknai 
vízfolyásban, melyen keresztül egy híd vezet ál a Kalvária-hegyre. Itt lcmenve a 
patak medrébe egy kissé fölebb a vízfolyásban szintén van feltárva egy olyan Tra- 
chitkonglomerát, melyben a mogyoró-dió nagyságú és Limonillól igen átjárt tör
melék között túlnyomókig olyanok vannak, melyekben Biotit nincs és küllemöknél 
fogva Piroxentrachit-Zöldkö törmeléknek néznek ki (lí20j 1884). Az ilyenekben 
meghatározott Földpát a Labradorit-Bytownit sorozatnak felel meg. Még a Szilna 
éjszaki oldalán levő Tracliittufát és Konglomerátot is részben ide veszem libától 
délre a Cista-völgyben, mert a felső rétegekben itt-olt Piroxenandesint is találtam. 
Itt azonban megvan ezenkívül, még pedig túlnyomókig, a Biotittrachit Konglo- 
merátja is, mely amannak feküjét képezi és az által van biztosan jellemezve, hogy 
Piroxenandesitet nem tartalmaz; ellenben helyenkint ennek lávája borítja.

A Piroxentrachit-törmelék képezte rétegkőzetek nagyszerűen láthatók vala
mivel lejebb mint a térkép tart, a Selmec-patak bal oldalán Prenlsfalunal, nagy 
kiterjedésű kőbányában. Selmec építési anyagát kőfaragási munkákra csaknem 
egyedül innen fedezi (176. lap). Nagy tömegben látni Sz.-Antaltól keletre a Rák- 
völgyben is, honnét azt egykor a szénL-antali kastély építésére vitték (171. lap). 
Zsarnóczától éjszakra a Garam jobb partján szintén jelentékeny kiterjedésben 

fordul elő.
Állati kövületeket a térkép határán a Piroxentrachit Sedimentjében eddig nem
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ismerünk. Egyebütt gyakran találni kagylókat a Szarmát emeletből (Cerithium- 
rélegek). Nüvénylenyomalokról teltem említést az egyes kirándulásoknál, de azok 
nem bírnak oly részletező korbalározási jelleggel, hogy azok segítségével a plioeen 
vagy miocén szintjeit, szétválasztani lehetne.

A selmeci traeliilesoporlban nem — de a Mátrában ismeretes egy hely (Gyön
gyös, Farkasmály kőbánya), hol a jelleges Piroxenandesit Konglomerátra újból 
terült el szilárd lávaréleg, úgy mint ez a működő vulkánoknál fordul elő.

j\ vulkáni ejekliók képezte Konglomerálok sokszor egész sorozatát foglalják 
magukban olyan Piroxenandesiteknek, a melyekhez hasonló kiképződésűt szálban 
hiába keresünk.

ÉDESVÍZI QUARCZ.

A Piroxenandesit eruptióját követő Gajzirok működése fennmaradóit az Édes
vízi Quarczban (kovában), mit a térkép területén egy-egy helyen nagy kiterjedésben 
nem találunk. Legnevezetesebb lelőhelye Selmeclöl délre Illia mellett, a templomtól 
kissé éjszakra van, hol annak luskói meglehetős nagy területen hevernek törmelék
ben, de maga a telep szálban már nincs meg. Pettko írt róla először; utánna Zeiller 
és Henry (1873), kik már jóval részletesebben eszközöltek növényhatározást 
(140. lap); én is gyűjtöttem elég szerencsével Osmunda rhizomákal (1SS4). Piro- 
xenandesittufa medenezében lehetett a kovasav meggyűlve, de az erosio és denu- 
dálio azt ellávolítván, az Édesvízi Quarcz rétegek túlhajlásuakká leltek s ekkor ön
súlyok következtében darabokra váltak szét, melyek közül még elég sok maradott 
vissza a Piroxenandesit alapon.

Leletnek ésVilmye közölt is van Édesvízi Quarcz több helyen. Ezek közül négy 
lelőhely a geológiai térkép ÉNy lapján ki van tüntetve (136. lap). A medencze 
alapja hol Riolit, hol Piroxenandesit. Nagyobb összefüggő tömeget csak egy kis 
helyen említ Pettko a 11 lej Pólók mellett, vagy 200 lépéssel lejebb mint azon 
gyalogút, mely Beseranitól Lehotkára vezet, mi tán 100 méterrel fekhet maga
sabban mint a Garam. Az összes vastagság nem vehető ki, a mit látni, vagy 
2 méter. A rétegek szintesek s a legfelső réteget Nyirok meg televény fedi közel 
5 méter vastagságban. Ebből Pettko méltán következtetheti, hogy a szabadon 
heverő tüskök is egykor összefüggő szírt tömegek voltak. Fel a hegynek vagy 
35 méterrel nem talált többé Édesvízi Quarczot.* Ugyan ő a geletneki Édesvízi 
Quarczban csonltörmelékel talált, melyből azt. hozta ki (1846), hogy valami sül- 
disznóféle állat lehetett.

Legjelentékenyebb tömegben találjuk Selmec vidékén az Édesvízi Quarczot

Rerichte über die Mitlh. d. Ereunde d. Naturivissenschaften. Wien 1847.

í
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Lutilán, a térkép határán felül a Garam .jobb pariján Szent-Kereszttől kissé 
éjszakra. Réteges telepeket képez, melyek anyagát fejtik s malomkökészítéshez 
(fvanczia modorban) használják. Némely rétegben nagy számmal fordul elő Phrag- 
mites száír- és levéltörmelék. A medencze mélyedményél. Piroxenandesittnfa szélé
nek egy részét spherolitos Riolit képezi.

Körmöc felé általában nagyobb számmal találni Édesvízi Quarcz telepeket, 
melyek után a malomkő ipar újabban szorgalmasan jár, legyen elég csak egyről 
tenni említést a kormod völgy jobb oldalán Barlos-Lehota vasúti állomás közelé
ben, a helységtől nyugatra a püspöki malomköbányában, a Nándor altárnái 
I. számú akna feleli, hol Riolit medenezét kitöltve szintén nagy területen lalállatik. 
Gesell talált az illeni Édesvízi Quarczban számos növénymaradványt, nevezetesen 

nádtöredéket valamint falörzsmaradványokal.
Mindezen telepek, már helyzetöknél fogva is, pliocen-koruaknak tarthatók.

II.

Biotit Labradorit-Andesittrachit,

Dacit, Andesil (Rosenbüsch), Dacit? Andesit (Hussak), Andesil (v. Rath), Dacit? Ándesit (Lirold), 
Andesittraehyt (Andrian), Trachyt (Pettko), Trac-hyle inicacé amphibolique (Beudant).

A normál Biotit Labradorit-Andesintrachil associál injában a Biotit a vezér
ásvány, e mellett több-kevesebb Andiből mindig van s abban a lángkisérlet alkálit 
mutat ki. Quarczot tartalmaz legtöbbször hol nagyobb, hol kisebb mennyiségben; 
esetenkint hiányzik is ugyanazon hegy egyes helyein. Angit hol van, hol nincs, ez 
is tartalmaz alkálit és ennek arányában könnyebben olvad. Hiperslben nem liint 
fel, kivéve a tipuskeveredési eseleket. A Földpát Nálriumcalciumplagioklas a két 
savasabb sorozatból; némelyikben az Andesin, másban a Labradoril a túlnyomó. 
Orthoklas semmi vagy csak oly gyéren, hogy osztályozásra nem szolgálhat. Mag- 
netit legtöbbnyire kevés. Gránát ezen trachittipusban van leginkább otthon, és 
találni is olykor kristályokat kiválva, de annyi soha sincs, hogy Selmec térképének 
területén Gránáttrachitról lehetne szólani olyan értelemben, mint a Karancs hegy
ség vagy a dunai trachitcsoport számos Gránáttrachitjáról, melyek kőzete mind 

típusnak fel. Legközelebb Selmec térképe területéhez, nevezetesen annak ÉK 

sarkához, a kozelniki völgytől keletre a Garam bal partján fordul elő Zólyomhoz 
közel az ottani Pusti-Hrad hegység éjszaki tövénél két kis helyen jelleges Gránát- 
trachit, honnét egykor Zólyom vár falának építéséhez hordtak (26. lap).

Az associátio vezérásványai szerint ezen típus rendszeres neve Biotit IjCibva- 
dorit-Andesintrachit, mi az uralkodó Plagioklas szerint lehel részletesebben Biotit

ezen

,«A
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Andesintrachit vagy Biotit Labradorittrachit; amazok közel állanak és sokszor 
hasonlítanak a Biotit Orthoklastrachithoz, emezek a Piroxenandesithez húzód
hatnak! A quarczlarlalmú Biotit Aridesittrachit faj neve Dacit, ilyenre alkalmazta 
Staciie (Kis-Sebes) először e nevet. A selmecieknek Hussak és Lipold nem egész 
bizonyossággal voltak hajlandók a Dacit nevet adni.

A Biotit Andesin-Labradorit, vagy az itt általánosabban találtató Andesin után 
Biotit Andesintrachit, átlagos színe világos, szövete nagyszemű s holokristallin 
porfiros. Vannak azonban átmenetek a sötétbe, másrészt a szemek apróságára 
nézve, úgy hogy a fekete aprószemü féleségek uralkodó Labradorittal a Piroxen- 
andesithoz már nagyon hasonlíthatnak.

Elterjedése egészben véve távol sem oly nagy mint a Piroxenandesité, de 
mindjárt utálnia következik. Selmec térképén legnagyobb területet foglal el Béla- 
bányálól Keletre és Éjszakra, hol csekély kivétellel felhúzódik egész a Garamig. 
Nevezetes pontja itt a kozelniki völgyben azon fúrás (a Penazsna völgytől kissé 
keletre a kozelniki völgy bal oldalán, hol a térképen két épület áll), melynek czélja 
volt a Trachitsedimentben kőszenet keresni (30. lap).

Egészen normál állapotú Biotit Andesin-Labradorittrachit a térkép területén 
alig van, de azért sokszor elég közel áll ahoz arra, hogy mint ilyen legyen 
kitüntetve.

Selmecről Kolpachra menve a Kolpachi-völgy kezdetén a völgy jobb oldalán 
van egy magas hegy (Kisiblyei pusztához számítva, 669 m.), melynek teteje felé 
ezen szép kőzetet fejtik, és az épületekhez faragva is használják. Beljebb ezen 
hegység folytatásában Kolpach felé van egy régi elhagyott kőbánya, melyet egykor 
barlangszerüleg fejtettek (41. lap).

Selmec város legkiemelkedőbb hegye az ő erdöszakállával a Paradicsomhegy 
Biotit-Andesintrachit, úgy szintén ilyen Biotitlrachitból emelkedik ki a Szitna Piro- 
xenandesil képezte sziklás csúcsa. A térkép nyugati részén hasonlókép jelentékeny 
területet foglal el.

Minthogy azonban a Biotit Andesin-Labradorittrachit típusa annyira hasonló a Biotit Orthoklas- 
Andesintraehitlioz, hogy még mind a kettőben az Amíihol és Quarcz is közös lévén, csupán az Orthoklas 
túlnyomósága dönt e kél típus között, az pedig helyenkint változik, megeshetik, hogy ezen két típus ott, 
a hol egymással érintkeznek, részletes kutatás alkalmával a térképen más területi határt fog kapni. 
Nagyban tekintve, minden mellékkörülmény saámbavételével az eltérés a két Biotittrachit tipus között 
már szembeszököbb, és itt a hegytömeg anyagának kutatása a kézi példányok szolgáltatta s néha biz
tosra nem vehető diagnózison segíthet.

CHEM1A1 ELEMZÉSEK.

Csupán olyan Trachitok elemzését veszem ide, melyekről tudom, hogy ezen 
trachittipusnak felelnek meg.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18SS. III. 46
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Van ugyan Selmcc környékén is a normál kiképzödéshez elég közel álló 
Biotit-Andesintrachit a traehilizmus legjellegesebb kifejezésével, melyről reá tekintve 
senki nem mondana egyebet, mini hogy ez a 

rész vagy riolitos vagy zöldköves módosulatban fordulván elő, jónak tarlom Ma
gyarország egyéb oly vidékeihez is fordulni, melyekről Irachit-elemzések vannak, 
de meg a helyszínén tett tanulmányozásaim alapján meggyőződtem, hogy 
típust normál állapotban képviselhetik.

A kőzetelemzések után veszek nehány Földpát elemzést, a hol lehet olyanét, 
melynek kőzete is elemezve van; végre Lagorio ezen típusnál is tétt nagy szol
gálatot azáltal, hogy a geletnek-vülgyi riolitos kőzetek egyikét, úgy mint a bagonyai 
Piroxenandesitet (343. lap) három rendbeli: a kőzet, a Földpát és az alapanyag 
külön elemzésének vetette alá.

valódi Trachil; azonban a túlnyomó

ezen

BIOTIT LABRADORIT-ANDESINTRACH1T KŐZETÉNEK ELEMZÉSE.

SiOu Al» Oa Fe.fiz CaO MgO KX) Ka.fi ! Izzító s

1 66.32 1 4.33 5.78

! Fefi.FeO
1 / .08 2.84 1 .79

2.45 3.904.04 i 1 .61 1.13 i 1 00.16

2 65.7i

3 62.14 18.28

4 62.45 16.05

5 62.45

3.871 .02 100.12

3.54 0.70 99.334'00 0.45 .10

2.53

2.43

6.21 4.35

3.10

101.04.05

23.50 99.35.75.15

1. Dacit. Kis-Sebes, Kőrösvölgy. Vlegyásza határliegység. Doelter 1873. (Tschermak, Min. Petrogr. 
Miltheil. Wien. 92. lap.)

Ez azon kőzet, melyre Stache a Dacit nevet először alkalmazta, és így a Dacitra nézve típusnak 
vehető. Én a Trachitok első osztályozásánál a Földpát alapján (1873) mint egyik nagyszemű tagját vettem 
be az Andesin Quarcztrachitok sorába azon tanulmányaim alapján, melyeket a helyszínén a nagy kiter
jedésű kőbányákban tenni jó alkalom van. A kőzet, ha nem is egészen ép, de a normál állapothoz 
közel áll, azon sem a riolitos, sem a Zöldkő állapot nem deformált semmit, a mi változás kezdődik rajta, 
az inkább csak a légbeliek hatásának tudandó be. Ezen típusban is lévén némi ingadozás, a kis-sebesi 
Biotittracliit a savasabbak egyike gyanánt tekinthető.

2. Dognaeska, Krassó-Szörénymegye. Njedzwiedzki 1873. (Tschermak, Min. Petrogr. Mittheilungen. 
Wien. 256. Í.)

A Dacitra nézve szintén típusnak mondható. Állapota normál, előfordulása bányászati szempontból 
is nevezetes; geológiai tekintetben az teszi érdekessé, hogy azon a tájon fiatalabb eruptív kőzet vele ösz- 
szeköttetésbe nem jött s ez által kiképződésében azon módosulatok, melyek a Selrnec vidékiekben meg
vannak, nem mutatkoznak. Elemezve van a Földpátja is.

3. Czukorsüveghegy, Nagyágon. Doelter 1873. (Tschermak, Min. Petrogr. Mittheilungen. Wien. 
79. és 95. lap.)

Csaknem normál állapotban van ezen nagyszemü és a traehilizmust oly jellegescn kifejező szép 
közét. Ez azonban csak egyike ezen típus jó képviselőinek az erdélyi érczhegységböl. Inkey geológia, lér-

m
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képén kivehetni, hogy ;i Biotit Laluaclorit-Andesintracliit Nagyágtól éjszaknak és éjszaknyugatnak 
nagyon cl van terjedve; de nemcsak itt, liánéin OíTenbányán is, hol a Colfzu-Pojenizi Dacit Andesinföld- 
pátja meglepő nagyságú, éppen úgy mint Déván a várhegyen, hol a nagy Földpálok (Andesin-Labradorit) 
kihullva szabadon is gyűjthetők. Krdély területén ezen trachittipus jobban van képviselve, mint a magyar
országi Iraebilesoportokban és ámbár a küllem szerint belyenkint eltérések mutatkoznak, de az ásvány- 
assoeiádio és a térbeli összefüggés alapján biztosan ugyanazon trachittipusra vezethetők vissza. Magyar- 
ország szomszéd területén érdekesen Krassó-Szörénymegyében fordulnak elő. A Kis-Sebesivel teljesen 
egy kategóriába tartozik Dognaeském, Szászkán, O-Moldován azon Biotit Andesin-Quarczkőzet, melyre 
Cot'J'a sebtében a Bánátit nevet foglalta le, a jövőre hagyott tanulmányozás reményében. Cotta Banatitjei 
között van valóságos Gránit és Staciik típusos Dacit ja, valamint gyéren bázisosabb Andesit.En a Ducit 
nevet fajnév gyanánt az egész típusra azért nem használom fel, mert az én típusom magasabb egységet 
képvisel, olyat, melyben a Quarez nem osztályoz. A mit én Biotit Andesin-Labradorittrachitnak nevezek, 
abban elő is fordulhat Quarez, el is maradhat a nélkül, hogy a kőzet tektonikai vagy chronologiai viszonya 
változnék ; Staciik Dacitja tehát csak egy petrografiai alosztály, mely geológiai tekintetben nem tarthat 
igényt külön típus gyanánt szerepelni.

•i. Taréi Yroli. Selinec, liba felett. Haukr 1863. (Verhandl. dér geol. Reichsanstalt. Wien. 50. lap.)
Iv/.en kőzet a Szénától éjszakra a lejtőt képezi Illia felé, de kisebb területen lllia körül is többször 

találni. Nevezetes már azért, hogy a Szilna belőle tör fel, zárványokat is találni belőle a Szitna Piroxen- 
andesitjében. Egészben véve két irányéi elváltozást mutat részben zöldköveset, részben riolitosat.

5. Andesit (Traehittipus). Geletneki völgy. Lagorio 1887. (Tschermak, Min. Petr. Mitth. Wien.
406. lap.)

A Geletneki völgy a nagy térképből kiesik ugyan, de külön térképen tüntetem ki (115. lap) fon
tosságánál és szereplésénél fogva az irodalomban meg a múzeumokban. Az ottani Prolitokról megemlí
tettem (133. lap) hogy kétfélék: nagyobbrészt Biotit Andesintracbit, kisebbrészt Biotit Orthoklastrachit- 
riolilok. A leírásban mind a két fajt összekeverik, mert küllemre nézve alig térnek el. Lagorio olyan 
Biolilot kapott elemzésre, mely a Biotit Andesintracbit típusnak felel meg s a minőket a Gelet
neki völgy nyugati végén a riolitpiramisok táján nagy mennyiségben találtam. A Biotit Andesin
tracbit Riói ltja nem oly jelleges, nem oly feltűnő, nem annyira szép mint a Biotit Orthoklastrachité, azért 
a gyűjtők inkább ezeket keresik fel és a tudományos foglalkozásra legtöbbször innét kerül anyag. A kőzet 
leírását Lagorio szerint a 370. lapon adom.

I

LÁNGKISÉRLETEK.

A Biotit Andesin-Labradorittrachittal tett. lángkisérletekből nehány oly példát vettem 
be a táblázatba, mely általánosabb tájékoztatást képes adni azáltal, hogy Magyarország több 
vidékéről való s ennek daczára a viselkedés egyezik. Levonhatni általános eredmény gya
nánt, hogy az uralkodó Földpát vagy Andesin, néha hajlással Oligoklasba, vagy jelleges 
Andesin, vagy Andesin hajlással Labradoréba, vagy végre Labradoré. Bázisosabb Földpát 
ezen típusban nem akad. A Földpátot illetőleg még az jegyzendő meg, hogy ezen a visel
kedésen sem a Zöldkő, sem a Riolit módosulat nem változtat annyit, hogy a Földpát biz
tosan megállapítható nem volna mindaddig, mig az anyag elváltozását a fizikai tulajdonságok 
is elárulják, a mely esetben a volt Földpát megszűnt s annak hatását sem kaphatjuk a láng- 
kisérletben.

Az Amfibol lángkisérleténél érdekes látni, hogy az mindenkor alkáli tartalmú és köny- 
nyen olvad.

A Biotit nem olvad a lángkisérletben.

* Nagyág földtani és bányászati viszonyai. M. k. Tennészettud. Társulat kiadása. Budapest 1885.
46*



I
364 SELMEC KŐZETEINEK GEOLÓGIAI SISTEMATIKÁJA ÉS NOMENKLATÚRÁJA.

Lángkisérietelc a Biotit Andesin- =

I-sö kísérlet
5 mm. magasságban 1 perczig

tt | Olvad. I 
foka

. 1—5 |

£
A Biotit Andesin-Labra- 

dorittrachit lelőhelye
1 A fóldpát leírásao Art Olvadék minőségeo 1—5 1—3

0 2—3 ; fehéres1 3Selniec, llliátol fel a Szitna 
felé azon Biotit Quarcz- 
trachit, melyből a Piro- 
xenandesit feltör. 33 , 
1881.

Ugyanaz libától le a Szitna 
töve felé, Szitnanszka fa
lunál. 16S2 1877.

Földpatja ép, üveges, 
tiszta.

Amtibolja ép.2 -) 4 1 gömb, fekete fényes0

3 -2—3Földpatja kissé még 
fénylik.

Amtibolja ép.

2 kevés változás0

4 .) feketésen kezd olvadni0 j 2—3

5 változás nem látszikBiotitja elég ép. 0

G 3—4 0 olvad zoinánczosanHodrusvölgy, Modertárna, 
Bán istié hegy É.É.K. ol 
dalán 40G2 1880.

Geletneki völgy, Apáti ha
tár (133 lap) a közét rioli- 
tos. 15310 1877.

3Földpatja ép, fehér, 
tiszta.

Amtibolja ép.
Földpátja üveges repe 

déses.
Amfibolja elég ép

2-3 0 47 gömb, zöldes fekete 
homályos lesz4 2-38 0

feketésen indul az ol
vadás

nem látni változást

-) 0 2—39
i

0—1 110 Biotitja, fényes.
s

kezd olvadni övegesen 
homályosan

3—4 0 2—311 Selmec, Vereskut Sobó 
hegy Biotittrachitja, 179t 
1877.

Déva (Várhegy), Erdély 
nagy szemű Dacit.

Földpát, kissé üveges, 
hasadó.

üveges homályos, de 
gömbbé nem lett

3-4 0 2—3Földpát, liosszu kris
tályai belül épek üve
gesek, ilyennek da
rabja vétetett.

Földpát szürke, elég ép.

12

üveges, de gömbbé nem3 0 2—313 Mátra, Piecsk, Dacit, az 
ércztelér közeléből. lelt

öveges zománczos (kel
leténél nagyobb)

22—3 0Földpát rovátkos, üve
ges, kissé hasadó.

14 Selmec, Kisiblye, Biotit- 
trachit, melyen keresz
tül tora Bazalt. 170, 1877.

Kozelnik, fúrás Trachit- 
ban, mi kissé riolitos 
(30. lap). 190 m.

378 m. mélységből.
Dunai trachitcsoport, 

Szobb, Biotittrachit, 
Duna bal partján.

; üvegesen maradt22-3 015 Földpát üveges.

2—3 0 | 2
1—2 0 1—2

üvegesen maradt 
homályos lett

16 Földpát üveges. 
Földpát fehéres üvegei.17
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Labradorittrachittal.

III-ik kísérlet 
Gipszszel 2 perczig

Il-ik kísérlet 
az olvasztérben 1 perczig

Olvad, 
foka 
1—b

Az ásványfaj megnevezése 
s észrevételeki

K Na K1 Na 
, 1—5

IOlvadék minősége 1-41—5

i

4 íivéggömb, belliólyagos I —24—5 Andesin—Oligoklas3—4 0

1-22—3 0—1 5 o Arnfibol, könnyen olvadó, alkali-dűsnem változott tovább

3 — 4 3—4 1 Andesin—Labradorit03 csaknem görn b, zomá nczos

0—14 2—3 Amíibol, kissé nehezebben olvad 
és szegényebb alkáliban mint a 
2. szám

Biotit, nem olvadó

0 gömb, fekete fényes

1—2.9 2a levélalak megmaradt, 
csak a széleken van nyoma 
az olvadásnak

4* ü veggőmb, za va ros

1

I
4—53—4 0 1 Andesin—Oligoklas

12—3 0 35 maradi mint volt 
4 , üveggömb, belhólyagos

1 Arnfibol, könnyen olvadó, alkali-dűs 
Andesin—Oligoklas, K jó sok4 4—5 2—30

4 üveggöinb, fekete fényes2—3 0 3 1 Amíibol, kissé nehezebben olvad, 
mint ugyanezen kőzetből mások

Biotit, melynél az olvadás meg
határozása nem döntő

1 — 2 1—2 1—24- 3a plalinadróthoz olvadott 
mint fekete gömb, de 
most látni, hogy kelle- 

í ténél kisebb
üveggömb, homályos, bel- 

hólyagos
13—4 0 4 4 1 Andesin, jel legesI

43—4 0 3—4 1üveggömb gyér belső 
hólyaggal

Andesin, jelleges
!
I '

1 3 4 ; üveggüiub, homályos 3—40 1 Andesin. Más példányok Labra
dorit ként viselkednek a nehezebb 
olvadás következtében, mit az 
utólag beszüremkezeit Si02 okoz

Andesin—Labradorit

l

í 3—4 0 : 2—3 zománezos, de nem lett
I gömbbé

4 2

i i

3 il 03 3-4 1—2zománezos lett, de gömbbé 
nem

Labradorit

i
i

3 3—4 ! 1—•> 
3 1—•>

0 3 zománcz, de gömb nem
2—3 j zománezos. Egy ponton 

fekete Biotitzárvány 
benne

Labradorit 
Labradorit, jelleges2 0

í
:

:
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BIOTIT LABRADÓRIT-ANDESINTHAGH1T FÖLDPÁT.! ÁNAK ELEMZÉSE.

'
Sin., AIJ)3 ; F,\,Oa CaO MyO 1 KJ) XaJJ ' Izzít ás

1 58.82 27.70
2 57.2o 25.12

29.09 
28.0.

/ .49

G.90 nyom 
10.10
9.12 nyom

0.74 100.99
1 OO.ii 
99.57 

1 00.05

.87 .Oh

3 54.70
4 j 55.42

0.02

0.79 0.52.09

1. Dognacska, Krassó-Szörénymegye. Niedzwiedzki 1S73. (Tschermak, Min. Potrogr. Midiiéit. Wien. 
256. 1.) Tömüttsége 2*64.

Ezen Földpdt a 2. számú kőzetből (362. lap) van kiválasztva. A nagyobb szemek mindegyikén lát
ható volt az ikerképződés. A százalékos határszámok (336. lap) alapján megfelel az Andesin sorozatnak, 
kis hajtással az Oligoklasba.

2. Nagy-Sebes, Vlegyásza hegység, Erdély nyugati határán. Hauer Károly 1867. (Verhandl. dér 
geol. Reichsanstalt. Wien. 118. lap.) Töm.: 2*58.

Nem messze esvén a Kis-Sebesi kőzettől, melynek elemzése (362. lap) közölve volt, úgy tekinthető 
mint annak a Földpátja, miután Nagy-Sebes kőzete makroskoposan a Kis-Sebesi vei mindenben egyezik. 
Az elemzés számai szerint ez is Andesin, hajtással Oligoklasba.

3. Czukorsüveghegy, Nagyág. Doelter 1874. (Tschermak, Min. Petr. Mittheil. Wien. 16. lap.)
Töm.: 2*69.

Kőzete is volt elemezve a 3. szám alatt (362. lap). A Földpát bázisosabb mint az előbbi kettő, a 
Labradorit sorozatnak felel meg.

4. Geletneki völgy. Andesit (Traehittipus). Lagorio 1887. (Tschermak. Min. Petr. Mittheil. Wien. 
466. lap.) Töm.: 2’68.

Kőzetének elemzése 5. szám alatt (363. lap) van közölve ; a Földpát szintén a Labradorit sorozatnak
felel meg.

A GELETNEKI RIOLITOS BIOTIT-ANDESINTRACHIT ANYAGÁNAK HÁROM IRÁNYBAN TETT
ELEMZÉSE LAGORIOTÓL.*

SiO, 1 Alfiz 1 FeOz | CaO ; MgO KJ) í Na/J ;

... 70.19 |
55.42 j 28.oi I 1 

23.50

Ezen táblázat is azt mutalja, a mit a bagonyai Piroxenandesitnél látunk, hogy az üveg
bázis összetétele merőben eltér a kőzet és a F*öldpátétói az alkatrészek viszonyos mennyi
ségére nézve: a kőzet savasabb mint a Földpát, az üvegbázis még savasabb mint a kőzet és 
tartalma Jv-ban nagyobb; ellenben a Na legnagyobb mennyiségben a Föklpátban van. Az 
üvegbázis jelentős tulajdonsága még a nagy izzitási veszteség, mi legnagyobbrészt víznek 
veendő, valamint a csekélyebb tömöttség a három között.

(Tschermak, Min. Petr. Mittheil. Wien 1867. 466. I.)

TömöttségIzzító*

2.414

2.088

2.004

Üvegbázis 
Földpát ... ..
Közel ... ............ ! 62,m

3.30 2.31 99.910.53 3.892.5017.19
100.O5 ,
99.35 J

0.529.12 ; nyom O.79 5.10

1 .15 2.43 1 3.10

.09 :
1.754.75

*
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A BIOTIT LABRADORIT-ANDESINTRACHIT MIKROGRAFIAJA.

Egészen normál kiképződésben Selniec táján nem találni Biotit Andesintrachitot, a 
mikrografiához olyat veszek, mely a normál állapothoz még elég közel áll arra, hogy a típus 
megállapitásra szólgálhásson.

Az alapanyag egynél sem hiányzik, de nagyon változik úgy mennyiségre mint alaku
latra nézve: némelyikben oly kevés, hogy a nagy elegyrészek a szövetet gránitoporfirossá 
teszik, és az ilyen holokristályos Biotit Andesintrachit csakugyan emlékeztet a Nevaditra. 
RicaiTiioFKN mint geolog egyenesen a nagyban felötlő habitus tulajdonság alapján hozta be a 
Nevadil nevet egy olyan trachitos kőzetre nézve (Lassens Peak, California), melyről később | 
Maguk és Iddings bebizonyították, hogy az Orlhoklasnak vélt Földpát nem az, hanem NaCa 
Plagioklas. Ili tehát világos példánk van arra, hogy az ilyen nagyszemű kiképződés nem 
sajátja az Orlhoklastrachitnak, hanem egyaránt lehet az Andesintrachitnál is, és ez esetben : 
szó lehetne egy Orthoklasnevaditról és egv Andesinnevaditról. Orografiai tekintetben azon
ban ez nem fontos, ilyen megkötömbözletésre és az ezt kifejező névre nincs szükség, 
tekintve, hogy az csak kivételes, a hegynek kis részén fordul elő és csakhamar átmegy a 
rendes poríiros kiképződésbe. Ezen porfiros kiképződésnél a mikroskoppal vagy azt látjuk, j 
hogy a mikrokristályos rész a túlnyomó vagy az üveges. Az üvegbázis vagy barnás vagy 
többször színtelen; abban trichiles vagy kristallitos devitrifikátiót, úgy mint a Piroxenande- 
sitnél, nem észleltem.

A Biotit legjobban makroskoposan lévén felismerhető, annak jelenlétére már előre 
vagyunk figyelmeztetve. A főtengely irányú metszetek az absorbtiot egy nikollal kitünően 
mutatják, ha az anyag ép ; de ez a Selmec vidékieknél a legritkább esetben van: a finom 
leveles Biotit szélein fekete sötét keret van, mely a levelek síkján behúzódva elharapódzik, 
míg végre az egész területet elfoglalják a fekete (legtöbbször Magnetit, de nem ritkán fekete 
íemkéneg) szemek, a Biotit anyagának teljes eltávolodásával, annak csak romja maradván 
vissza.

i

j

A Foldpát mennyiségre nézve is az uralkodó ásvány. Idiomorf hol egyesen, hol kettes 
-vagy többszörös egyénekben, melyeknek összenövése gyakran felette bonyolódott. Némely 
plagioklastos Biotittrachitban az Andesin, másban a Labradorit uralkodik. A részletes fel
vételnél azt találjuk, hogy ez így van egész hegytömegekben, minélfogva a Biotit Andesin- 
trachit és Biotit Labradoritlrachit geológiai jelentőségű. A Biotit Andesintrachit az, a mi 
küllemével a Biotit Orthoklastrachitot annyira megközelíti, hogy úgy normál mint módosult 
állapotaiban összetéveszthető, míg a Biolit Labradorittrachitnál ez ritkább eset, ez inkább a 
.Piroxenandesitekhez hajiik.

A Földpátok mikroskopi tanulmányozásra igen bő anyagot nyújtanak genetikai tekin
tetben is. A zonás szerkezetben mutatkozó izomorf burkok nem mindig vannak parallel hely
zetben : van eset reá, hogy míg a számos burok vonala egyszerre sötétedik el, egy közöttök 
világos marad. Az is észlelhető, hogy az első generálio nagy Földpátja a szélső burokban 
szabályos kristály köralakot kapott, mig a kristály belsejében látható egy oly mag, melynek 
alakja szabálytalan volt, és később kapta a kiegészítést. Apátit és folyadék zárvány valamint 
a magma barnás üvegéből részek a hurokképződés alkalmával szintén szorultak bele.

Az Amfibol gyakran lép fel jelentékeny mennyiségben és nagyságban. Idiomorf, 
többnyire egyes kristályokat képez. Színe barna, hasonló esetleg a Biotitéval, de a kristály 
szövete és az absorbliói tünemények a tájékozást lehetségessé teszik. Legbiztosabb a fel
ismerése a bázisos metszetben. A főtengelyesben az extinctio szögére bízzuk magunkat, mi

.
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úgy a Piroxenlól mint a Biotittól megkülömbözleti. A selmecvidéki Biot itt rachitokban az 
Amfibol sem ép, azt is legtöbbször fekete nem átlátszó keret fogja be s az vékonyabb-vas- 
tagabb lehet. Esetenkint annyira vastagodik, hogy csak a középen maradt meg barna átlátszó 
folt, mi még az Amfibol anyaga; végre ez is eltávolodik és most Andiből rom áll előttünk, 
melyen a kristályos körvonal felismerhető, különösen a bázisos metszetnél, de a terület fekete 
pontokkal van behintve, a melyek itt is legnagyobbrészt Magnetit, de többnyire van azok 
között fekete érczpor is.

Quarcz hol van, hol nincs, hol kristályos, hol nem. Petrografiai tekintetben jelenléte 
számít, azért mindig megnevezendő, de geológiai tekintetben nem kerekedik annyira felül, 
hogy szerinte a legfelső beosztást kellene tenni, azért a típus leglényegesebb ásványai közé 
nem tartozván, a névalkotásból kimarad. Benne a szokott szabálytalan repedések és folyadék 
zárványok gyakoriak.

Angit szintén fordul elő, de sokkal gyérebben mint az Amfibol, úgy szintén lehet a Biotit 
Labradorittrachitban Hipersthen is, de ilyenkor a figyelmet arra keli fordítani, hogy nem-e 
tipuskeveredés esete forog fenn. Annyi mindenesetre mondható, hogy a Piroxen s különösen 
a Hipersthen uralkodó szerepet nem visz, úgy hogy e tekintetben annak a fellépése itt és a 
Piroxenandesitnél nagyon elüt egymástól. Ha nagy a Hipersthen, akkor eddig még mindig az 
tűnt ki, hogy tipuskeveredéssel jutott be.

Az egyes kirándulások tanulmányozásánál ezen trachittipusra vonatkozó mikrograíiák 
a következő lapokon vannak leírva: 53, 70, 165.

i
BIOTIT LABRADORIT-ANDESINTRACH1T ZÖLDKŐ.

Propilit (Hussak), Diabas (v. Rath), Quarzführender Grünsteintracliit = Dacit (Lipold, Axdrian), 
Grünslein (Pettko), Grünstein porphyrique (Beudant).

Selmec teléreinek területén a Biotit Andesin-Labradorittrachit gyakran van 
zöldkő-módosulatban és ekkor esetleg csupán a Quarcz és a Földpát maradnak meg 
legtovább oly állapotban, hogy azokon a meghatározás még lehetséges. Az elvál
tozás itt is az alapanyagban kezdődik meg, ennek üveges része leghamarább enged 
a vízgőz hatásának, magasabb hidralátio és egyéb chemiai tényezők közbenjöttével 
dissociátiók következnek be, melyek mintegy előkészítők kiterjednek aztán a mikro- 
litokra és az alapanyag kristályaira. Az első generátio ásványaiból a Vas és Mag- 
nesium tartalmú színes ásványok esnek előbb áldozatul, melynek egyik eredménye 
a chloritosodás. A változás azonban még tovább mehet és akkor az egykori ásvány 
helyén Magnetit meg esetleg érczpor jelöli meg a körvonal!., melyből az Amfibol 
vagy Biotit rekonstruálható, hogy így a tipus megállapításához adatot szerez
hessünk.

A Plagioklas nem ritkán sárgászöld, ez rendesen azt jelenti, hogy Epidottá 
változott át. Az Amfibol Biotit meg az Augit is átváltozik hol részben, hol egészen
Epidottá.

A Zöldkő kiképződésben a fokozat oly nagy, hogy vannak egészen szilárdak, 
melyeknél a hidratátio csak az alapanyagra szorítkozik, míg a porfiros ásványok

Ilii
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épek, vannak aztán fokozóüotüibb elváltozások, hol az alapanyag mór földes-agya
gos, s mint ilyen elvesztette összetartó képességét, a közét darává esik szét, melyben 
azonban a poríiros ásványok még tartják magukat; végre az egész Zöldkő földes 
lesz, a Föklpálok maguk is Kaolinná változván át. A Zöldkő már a kezdetleges 
állapotában is rendesen pezseg, ekkora CaGOx az üvegbázis felbomlása rovására 
képződvén. Olykor nem pezseg, söl sziláid, ez akkor van, midőn a Ca Garbónál 
helyett Si(l> járja át. Esetleg valami vasoxidhidrosilikál képződik benne s az 
megszilárdítja.

Az egyes kirándulások lelőhelyei közül felemlítem itt mint a Biolil Labradorit- 
Andesin Zöldkő szilárd féleségéi a Paradicsom-hegy és a Sobúk kőzetének egy részét 
a Vereskúl táján. Ilyen a Szilna előhegye ÉNy irányban. Mállottabb állapotban a 
Kalvária-hegy körül van meg úgy a nyugati oldalon mint a keletin a vasúti bevá
gásban. A legöregebb típus Zöldkövéhez mindenben hasonló lehetvén, csupán a 
Fuldpát határozás segítségével lehet egymástól elválasztani.

Selmec környékén általában véve a Biotittrachit Zöldkő az uralkodó, szemben 
a Piroxenandesit Zöldkővel.

BIOT1T LABRADOR1T-ANDES1TTRACHIT RIOL1T.

Vilropoipliyi'ischer Biotit-Dacit (Rosexbuscu), Andesit Trachytlipus (Lagorio), Riolit (Hüssak, 
v. Ratii, Lirold, Andrian).

A Biolil. Labradoril-Andesitlrachitnak csekélyebb fokú riolitos módosulata igen 
gyakori, a mennyiben a Föld pút üveges, repedéses, az alapanyag érdes, szemcsés. 
Például lehelne venni a kolpachvölgyi Biotitlrachitok legtöbbjét, valamint a kozelniki 
völgyiek nagyobb részét; de nem hiányzik nagyobb fokú hialin-kiképződés sem, s a 
nagy térképen csak ilyenek vannak kiválasztva. Legnevezetesebb a Hodrus-völgy 
alsó'részében a bal oldalon, a Kojatin EK végnyúlványa a Hodrus-völgy felé; látni 
a Zapolenkán is több Biotittrachit tüskön nagyban folyásossági szövetet, a riolito- 
sodás a legmagasabb fokot lejebb éri el a Murán alján, hol az alapanyag helyenkint 
egészen Tajtkővé változott s ilyen Riolitból áll az egész gerincz, mely az érdekes 
Murán gátat képezi (84. lap). Tovább nyugatra van egy kurtább hegy fark, melyet 
szintén ezen típus Riolitja képez.

A Richnava-völgy bal oldalán nagy területen találjuk Drastovieze körül, Uhliszko 
falútól ÉÉNy-ra.

Kívül a nagy térkép határán Szkleno és Geletnek közé esik azonban azon Riolit 
terület, melyet az irodalom legtöbbször említ, a Geletneki vagy Szklenoi név alatt, 
s melynek tetemes része a Szklenoi kiránduláshoz készíteti kis térkép ÉNy sarkán 
látható (115. lap). A 188. lapon említést teszek azon tíiotit Andesintrachit Riolit-

A M. T. Ak. III. Osztályának külöu kiadványa. 188S. III. •17
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ról, melyet Lagorio elemzésre választott, az elemzések közölve lévén, magának a 
kőzetnek a petrografiai leírását az ő adatai szerint a következőkben adom:

A kőzetet Lagorio trachittipusú Andositnak mondja. Makroskoposan világos szürkés, vöröses 
érdes, kissé likacsos; apró Földpát valamint tombakbarna Csillám által porüros.

A mikroskop alatt túlnyomólag mikroflnidál bázisból áll, tele apró szemekkel és hegyes színtelen 
kristallitokkal; a bázis színtelen, izolrop. Szabálytalanul elszórva van benne hol egyenkint, hol csoportosulva 
barnavörös gömb 0*1— 0-2 mm. átmérővel. Ívzen gömbök nem sngarosan rostosak, hanem zavart szálak
ban nemez módra szövődtek; a nemez sárgás rostos kristallitokból áll. A spherolitok színét főleg barnás 
globulitok idézik elő, melyeket csak igen nagy nagyításnál (llartn. Obj. 9.) venni ki. A globulitok absolut 
izotropok; s nem csak a bázisban, hanem a porfiros Plagioklas, Csillám, Angit és Andiből kristályok
ban is találhatók.

A barnavörös Csillám szabálytalan levelekben és hexagonos táblákban van eloszolva a kőzetben, 
olykor benyulik a likacsokba is. Az átmetszd nagyságát tekintve a Füldpálhoz hasonlít.

Az Amjibol oszlopos, de nem éles határú kristályokban (hasadás 50°) 
sötétbarna, erősen pleochroitos; mennyisége csekélyebb mint a Csillámé.

Angit kurta prizmákban világos, a sárgászöldbe hajló színnel (hasadása közel 90°) szintén 
pleochroizmus alig kivehető. Úgy az Amíibol mint az Angit méretei kisebbek minta Csillámé. Nevezetes, 
hogy csak az Augiton vehetni ki csekély corrosiól.

Magnetit szemek vannak az alapanyagban, a Plagioklasban és a többi elegyrészben.
Apátit főleg a Csillámban.
Plagioklas jól alakulva gyakran izomorf réteges kristályokban, a szélen üvegzárványnyal és bázis

ul eg; zöldessárga-va n

van,

darabokkal.
Tridimit olykor a likacsokban.
A bázisban parányi poláros szemek (Plagioklas *?) igen gyéren.
A kiválás sora: Magnetit és Apátit, Csillám, Andiből, Angit, Plagioklas, a bázis gömbjei.
A Mátrának legjellemzőbb Biotit Andesinlrachit Kioldjál Rosenbuscii :: is említi: <*Cinen typischen 

vitroporpyrischen Biotil-Dacil stellt Szabó’s Biotit Oligoklas-Quarztrachil von Deméiul in dér Mátiaa dar. 
Ausser den genannten Mineralien hegen Magnetit, Apátit und spárlicher Zirkon in dér liellgraugelb- 
lichen, globulitisch gekörnelten Glasbasis. Mikrolitische Ausscheidungen lehlen vollstándig. Die Basis 
nimmt hie und da perlitischen und bimssteináhnlichen Charakler an.

BIOTIT LABRADORIT-ANDESINTRACHIT KONGLOMERÁT ÉS SEDIMENT.

Az ásványassociátiot vévén vezetőül felette nagy fontosságra vergődik, mint 
réteges kőzetanyag, a Trachittörmelék, mert ekkor alkalmazhatni a geológia azon 
általános kronológiai elvét, hogy azon anyag, mely a rétegképződéshez járult, öregebb 
mintáz, mely nem járult, feltéve a térbeli összefüggést és a megfelelő települési viszo
nyokat is. Mindazon Trachit-Konglomerátot, melynek törmelékében a Biotit Labra- 
dorit-Andesintrachit típusának ásványai felismerhetők a nélkül, hogy ugyan együtt 

is mutatkoznék Piroxentrachit-törmeléknek, de aztán lehet benne Biotitnyoma
Orthoklastrachit (Riolit) vagy még régibb anyag (Quarcil, Gránit, Gneisz, Dolo
mit stb.), ezen típus törmelékkőzetének veszem. A természetben segítségemre lehet 
vagy az, hogy ezen Konglomerát fölött határozottan elválva újabb irachil-Konglo-

* Mikroskopische Phvsiugraphie dér Másságén Gesteine. Stuttgart 1887. 64«3. lap.
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merát van, de már Piroxentrachit darabokkal, vagy hogy a Biotittrachit-Konglo- 
merál fölöd. Piroxentrachit láva terül el.

Legelterjedtebben találni a Biotit Andesintrachit Konglomerátját azon az utón, 
melyen Szélaknáról a SziInára megyünk. A Kovács-völgyet (Kovacsova) elhagyva, 
délnek nemsokára bele jövünk a szekérút azon részébe, melynek oldalai jobbról- 
balról néha több méter magasságban a Biotit Andesintrachit Konglomerátját tárják 
fel. Ez tart a Pocsuvadlo-tóig, még annak medre is abban van (139. lap). Tovább 
keletre ugyanezen típus Konglomerátját egy zápor után jól feltárva találta Cseh 
az utón Yozarovától kezdve a Szi Ina felé egész az Almáskáig; úgy szintén meg 
van még tovább keletre a selmeci völgy jobb oldalán a kohónál mind azon bevá
gásokban, melyeken a csatornát vezetik a kohófüst felfogása szempontjából a 
Linti eh táj egyik magaslatára, melynek tetejét Piroxentrachit képezi feltörve a 
Lintichi hegy Biotit Labradoritlrachitján. A magaslat tövén ennek a Konglomerátja 
és Tulaja van bébe hóba Barnaszén tartalommal.

Nevezetesek a Biotit Andesintrachit törmelékei között a finomabb Sediment 
képezte tufarétegek Teplán, melyek növénylenyomatokat tartalmaznak nagy meny- 
nyiségben, de mindössze is csekély helyre szorítkozva (113. lap).* A Kozelniki 
völgyben is több helyen látni a Biotit Andesintrachit Tufa- és Kavics-rétegeit, de 
csak egy csekély kiterjedésű helyen (már kívül a nagy térképen) a völgy bal olda
lán (Közelinket elhagyva éjszaknak Garam-Berzencze felé) van a Biotittrachit hegy
ség között egy kis medencze, melyben ezen Trachit kisebb-nagyobb szögletes da
rabjai, valamint darája s iszapja szintesen lerakodva csekély számmal tartalmaznak 
levél nyomatokat (28. lap).

A növényi zárványok azonban itt sem képesek a kort élesen jelölni; a Biotit 
Andesintrachit törmeléke hosszú időn át szolgáltathatta az anyagot Sediment kép
ződésre, és így megeshet ik, hogy annak törmelékéből oly időben is képződtek réte
gek, a melyben más helyen már Piroxenandesit tufájából jöttek létre s úgy mind a 
kettőben ugyanazon flóra s illetőleg fauna található.

* Dr. Stur einlit Tepláról íossil növényeket, de csak ezen elégtelen megjegyzés kíséretében : «Von 
Tepla, südlich von Mocsár, besitzt unsére Sammlung ein einziges Gesleinstöck mit Ptlanzenresten. Darauf 
finden sich leider unvollstándig erhalten: Ulimts macrophylla Goep., Castanea Kidrinyi Kov.» (Jahrb. dér 
geol. Reichsanstalt 1S67. p. 114.) Biztosan tehát nem tudom, hogy ugyanezen pontról való-e, mert Tepláról 
Mocsárra kanyarodván, a hal oldalon rétegeket növénymaradványokkal többször észleltem. Valóban feltűnő, 
hogy e lelőhelyet sem Pettko, sem Anduian nem említi. Nekem véletlenül Honig plébános (Sz.-Antalon) mon
dotta, hogy gyermekkorában gyűjtött ott, s oda menve Cseii és Hrantsár társaságában, meglepetve győ
ződtünk meg e hely gazdagságáról. A megtartási állapot ritkábban kielégítő ; a lovélnyomatos felületek, elő
állítása nem éppen könnyen megy.
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III.

Biotit Orthoklastrach.it.

Quarztrachyte, Nevadite, Liparite, Pantellarite; Tracliyk-, quarzIVeie Pantellante (Rose.nbusch) : 
Nevadite, Liparite (Haguk, Iddixgs) : Microganulites. Rhyolites (Fouqüé, Micuel I.éw) : Diorit (Hussak) ; 
Quarzdiorit (v. Rath) ; (irobkőrniger Sienit (Lipold, Andhian); Sienit (Pettko, Beudant, Es.mabgk).

A típust jellemző két ásvány nevével jelezem a legöregebb Trachilot, melynél 
a Biotii még közösséget árul el a Biotit Andesiu-Labradorittrachitlal, de az Orlho- 
klas kizárólag sajátja. Van benne ugyan mindig valami savasabb Plagioklas, néha 
mennyiségben az Orthoklast meg is haladva, de az a Káliumföldpátot ezen osztá
lyozási képességétől nem fosztja meg. Az associátióban részt vesz mindig a Quarcz 
hol nagyobb, hol kisebb számban, részt vesz az Andiből is változó mennyiségben, 
de esetleg annyira túlnyomó, hogy ilyen példányok bírták reá Esmarck-oI azt Sienit- 
nek nevezni, a mely névbe Beudant és Pettko is belenyugodott. Az Audiből mellett 
ilyenkor meg van ugyan a Biotit, de mivel színe-fénye közel ugyanaz, nem tűnik 
fel első tekintetre; olyan példányokban ellenben, melyekben az Andiből visszalép, 
a Biotit kerekedhetik felül s nem ritkán egész oszlopokban van kiképzödve.

Aszövet szerint a Biotit Orthoklaslrachitok legáltalánosabban ugyan porfirosak, 
de vannak átmenetek a holokristályos szövetbe, a nélkül azonban, hogy a befe
jezett gránitos szövetet elérnék. Esetleg a Biotit Andesintrachitok is holokristallin- 
porfirosak, de ott. nem mutatkozott szükség a disjunctióra, míg itt, miként a típusok 
felállításánál (304. lap) említve volt, a prsegnans módon kitűnő korkiilömbségnél 
fogva megkülömböztetem:

a) a Sienites Biotit-Orthohlastrachitot és
(3) a Porjiros Biotit-Orthoklastrachit, melyek azonban oly fokoza

tosan mehetnek át egymásba, hogy a határt megvonni esetleg nem is lehetne.
A .Sienites Biotit-Orthoklastrachit vagy rövidítve a Sienites Orthokiastrachit 

nincs nagy mennyiségben; normál állapotban vagy ahoz közel csak nyugatra 
a Tanádtól a Hodrus-völgyben s ezen völgy úgy a felületen mint az ottani bányák
ban azzal bennünket legjobban megismertet; keletre a .Urnádtól szintén talál
kozik, de nem oly érdekesen, itt. vagy mint Zöldkő vagy 
dósulva. A mint erősebb fokú ezen módosulatok egyike vagy másika, a Sienites 

Poríiros megkülömböztetés nehézzé vagy lehetetlenné válik, akkor csak Biotit

van

mint Riolit van mó-

rneg a
Orthoklastrachitról szólunk.

A Poríiros Biotit-Orthoklastrachit szintén megvan a Hodrus-völgyben több 

helyen, legjellemzőbb a serház udvarán, de már zöldköves; Selmecen ide veszem 
a Ribniki Biotit-Orthoklastrachitot, abban hármas módosulat lép fel: quarczos,
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riolitos, zöldköves; legérdekesebb a Porfiros Bioüt-Orthoklastrachit. fellépése azon 
kőzet telérek ben (dyke), melyekkel a Hodrus-völgyben és a II. József altárnán van 
bő alkalom foglalkozni. Ezen fellépési módja azonban közös a Biotit Andesintra- 
chiltal, a mennyiben azon közettelérek némelyike ezen típushoz tartozik; de akkor 
ugyanazon tájakon a Biotit Andesintrachit fellépése rendesen nagyban is észlelhető.

A Sienites Biotil-ŐrtIloklastrachiI a Nevaditnak felelhet meg, de az Nevadit 
volna normál állapotban.

Az amerikai Nevaditok (Colorado) mindannyian riolitosak, azért egyenesen a 
Riolitokhoz is veszik Ragui;, Iddings, Cross, s utánuk Rosenbusch. Amerikában 
utazván, Denverben (Colorado) nem mulasztottam el Cross urat arra kérni, hogy 
adjon nekem típusos Nevaditot. Szíves volt adni azon gyönyörű kőzetből, a Chalk 
Mounlain tetejéről (Southern edge), melyet heliotipiában is bemutat s a melynek 
űrjében kiváló szépségű Topázt fedezett fel.* Az associátio tagjai nagy Orthoklas, 
üveges, de még nem hasadékos, kisebb Plagioklas ikerrovátkos, Quarcz hamuszürke, 
füslszürke, ezeket kiegészíti Biotit jóval kisebb mennyiségben. Az alapanyagon a 
riolitosság legjobban mutatkozik, az idiomorf ásványokon kevesebbé. Coloradoból 
még Gunnison folyó tájékáról bírok szép bennött Orthoklasokat Carlsbadi ikrekben! 
Peal (1877, Bulletin) az ottani harmadkori eruptív kőzetekről azt mondja, hogy 
azok a geologok régibb jelentéseiben Trachit, Rióiit. és eruptív Gránit név alatt for
dulnak elő. Az én nagy fehér kristályaimhoz tapad a kőzetből is elég arra, hogy azt 
a Chalk Mounlain Nevaditjával azonosnak lehel tartani.

Riciithofex Névadóban állította lél a Nevaditot Lassens Peak kőzete után s 
mondja, hogy Magyarországban az Illova-völgyi Trachitot lehet hozzá venni. Azóta 
azonban kitűnt, hogy a Lassens Peak kőzete nem tartalmaz Orthoklast, az Dacit 
éppen úgy mint az Illova-völgyi, mi tehát annyit jelent, hogy a Biotit Orthoklas- 
trachit és a Biotit Andesintrachit egyaránt lehelnek holokristallin-porfirosak, a 
Nevadit kiképződés tehát a természetben nem a káliumföldpátú Quarcztrachit kizá
rólagos privilégiuma.

Ez alkalommal újból szóba hozom a külömbséget a kőzet petrografiai és geo
lógiai fogalma között: a Trachitok nagy családja kiválóan a mikroskopi adatok 
alapján van osztályozva és helyesen, mert ez az első lépés a kőzet határozásban és

I

=

* *

* Geology and mining industry of Leadville Colorado, by S. F. Emmons. U. S. Geol. Survey. 
Washington 1886.

** Az Illova-völgyi Trachitot (Rodna melleit) már Hauer és Stache nevezik gránilo-porfirosnak s 
mondják róla, hogy hasonlít a Dévaihoz valamint Nagyág mellett a Gzukorsüveg-hegyihez, melyeket mind a 
régi Quarcztraehitokhoz számítanak Dacit név alatt (Geologie Siebenbürgens. Wien 1863. 75. lap). Mennyi 
Dacitunk van, a mi még nagyobb igényt tarthat a Nevaditságra mint az illova-völgyi! Szerbiában Majdan, 
Kucsajna táján, Biotit Labradorit trachitot gyűjtöttem bőséges idiomorf Quarczczal, mely szintén beválnék 
Nevaditnak.
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osztályozásban; igen, de manapság mind jobban hangoztatják, hogy léteznek .Judd 
kifejezésével élve ultra-mikroskopi tulajdonságok is, melyeket azokhoz csatolva á 
fogalom is módosul. Ilyen tulajdonságokat a geolog juttat a petrografiába s ezek 
között a legfontosabb a kor és a kornak megfelelő kőzettípus. Ha dönt hellénül 
világos a kor és dönthetlenül világos, hogy azon korban minő associatióval kifejezett 
trachittipus jött létre, akkor kifejlődik a Irachil regionál módosulatainak fogalma is, 
mert itt szintén a korkülörnbség az egyik fötényező. A kőzet mindezen viszonyai
hoz a mikroskop nem fér, miből önként következik, hogy a Trachit fogalma 
csupán mikroskopi petrografia alapján más, mint a geológiai petrogratia alapján.

Úgy Amerikában mint Európában a Biotit Orthoklastrachitok kizárólag riolilos 

állapotjukban vannak tárgyalva, a mi természetes, mert ezen állapotban találjuk 
mindenütt ott, hol másféle Trachitokkal, bázisosabb eruptiókkal érintkeznek és ez 
az eset a leggyakoribb. Ha egy régibb Trachit a későbbi eruptio Trachitja nélkül 
talál valahol előfordulni, annyira külömbözik inakroskoposau és mikroskoposan, 
hogy azt Trachitnak sem mondják már azért sem, mert hiányzik benne a trachi- 
tizmus; azt mondják Dioritnak, itt-otl Gránitnak, Porfirnak slb.; ha azonban a 
geolog megállapítja a kort, az eruplioi ciklust és ennek típusaiban az állandó asso- 
ciátiót, a Trachit fogalmat magasabb és biztosabb polczra emeli és megkülömböz- 
tet normál meg módosult állapotot. Selmecnek az a szerencséje, hogy a Biot it 
Orthoklastrachitra nézve megvan a normál állapot is, de a riolilos állapotnak topo
gráfiái kizárásával, a kettő egymással lehetetlen hogy ugyanazon a helyen talál
kozzék. Fokozatos elváltozásban megvan a Riolitja és a Zöldköve s ezen két módo
sulat a legnagyobb változatosságot idézi elő a habitusban. Egy azonban mindenkor 
fenntartja magát: az ásványassociátio és a település; ezen az alapon aztán a leg
több esetben megmondhatjuk, hogy az elváltozott közel micsoda típusra vezethető 

vissza.
A Nevadit tehát megfelel a selmeci nomenklatúra szerint a Sienites Biotit- 

Orthoklastrachitnak; Liparit a Porfiros Biotit-Orlhoklasl rachitnak azon megjegy
zéssel, hogy én megkülömböztetek egy normál, egy zöldköves és egy riolitos álla
potot (133. lap).

Különben a riolitos kiképzödes foka olykor oly csekély, hogy a riolilosság 
semmi nyomával nem biró hason típusú és hason korú kőzethez egészen közel 
állhat, ilyenkor azt. a normál kiképződésúhez lehet venni és a térképen mint ilyent 
kiválasztani, minélfogva Rosenbuscii, Hague, Iddings Nevaditjait és Liparitjait ide 
is veszem, valamint mindazt, mit a Biotit Orthoklastrachit sinonimja gyanánt lel- 
emlitettem (372. lap). Nálam a Quarczlrachit és Trachit nincs elválasztva, mihelyt 
azokat az Orthoklas egyesíti, a többi szerző beosztásait a Quarcz szerint én egye
sítem, mert a korban egyeznek; az, hogy egy helyen szabad Quarcz képződhetett,
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másutt. nem, a képződés helyi körülményeiben találja magyarázatát és a mikroskopi 
pelrograliáhaii számba veendő az osztályozásnál, de geológiai szétválasztásra tám
pontot nem nyújt.

Selinec környékén a Biotit ürtboklaslracbitban mint kőzetzárvány ismeretes 
a Diorit,mi elég gyakori, ismeretes a Gneisz, Csillámpala, Pegmatit, Aplit; de nem 
ismeretes a Biot it Andesintracbil, a Piroxenandesit, a Bazalt.

A HIOTIT ORTHOK LASTRACIIIT KŐZETÉNEK ELEMZÉSE.

A Biot it Orthoklaslracbil cbemiai alkatának kimutatására kiválasztottam olyan 
példányokat, melyek a fő beosztásokat képviselik; először is tehát a Sienites Biotit- 
Orthoklaslrachitot, annak egyike a bányából másika a felületről való megközelítőleg 
normál állapotban. Másodszor jönnek a Porfiros Biotit-Orthoklastrachitok, melyek 
közül a 3-ik és 4-ik közélteiért képez a Sienites Ortboklastracbitban, az 5-ik töme
gesen fordul elő, de mind a bárom Zöldkő állapotban van, a mi a nagyobb víztar
talomban valamint a SiO.< fogyásban állandóan szokott nyilatkozni; végre a Puolit 
következik ü-ik a felületről, 7-ik a mélyből és S-ik Goloradoböl, melynek egyezése 
a mieinkkel szembeszökő. Itt ellenkezőleg a quarczosodásban mutatkozik az elvál
tozás. A normál kiképzödés mind e két módosulata voltaképen az alapanyagban 
indul meg s csak a további fejlődésnél vonja be az elváltozásba a porfiros ásvá
nyokat.

I
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1. Sienites Biotit-Orthoklastrachit (Sienit a bécsi geologok szerint). Hodrusvülgy a Zipser aknából. 
Elemezte Hauer K. (Geol. Reiclisanstalt. Verh. Wien 1867).
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2. Sienites Biotit-Orthoklastrachit. Alsó-Hodrus, Jalsova-völgy nyugati sarkán (h 1883). Elemezte 
Bernárdy G. (A budapesti egyetem chemiai intézetében 1888). Ezen közét a felületről való. Biotit az 
uralkodó, nem az Andiből, de elváltozva : meghalványodott, színe barnászöld, levelei törékenyek. Quarcz 
bővebben van mint rendesen. Ezen példány képviseli az ellentétet a Sienites meg a Portiros-Orthoklas 
között, a mennyiben a Jalsova-völgy sarkától megindulva a Portiros Biotit-Ortlioklastraeliit képezte 
dyke-ok nagy számmal következnek ezen Sienites Orllioklaslrachit begy folytatásában (82. lap).

3. Portiros Biotit-Ortlioklastraeliit (2i 1883) legközelebb az Eger(Jalsova)-völgv sarkától nyugatra 
a Hodrus-völgyben mint közettelér tör át a Sienites Ortlioklastraeliiton. Zöldkő sötétzöld színnel, alap
anyaga süni, abban sárga és fekete kénvegyületek bőven vannak kiválva. A Biotit fény veszteit törékeny 
levelekből áll; az Andiből többnyire íelismerhetlen, a szomszéd dyke-okban már kivenni a fekete fény
telen anyagon az Audiből körvonalait, míg egyebütt az Andiből kitünően megtartva, sőt uralkodókig 
lehet képviselve az ilyen közélteiéiben. Legépebb az üvegfényü idiomorf Plagioklas, miből több van mint 
a nem ikerrovátkos Ortboklasból, ennél a kristályos határ is gyérebb. A következő hasonló öt dyke jobb 
anyagából kiszedve (3i, 4a, 5a, 6», 7b 1883), az Ortboklas jelenlétéről lángkisérletileg meggyőződtem.

4*. Portiros Biotit-Ortlioklastraeliit -^Grünstein Quartzitére de la Ivaiser Josepbi Erbslollen en ava! 
du Lili Schacht. Zeiller et Henry (Mémoire sur les roclies éruptives, et les fdons métalliféres de Schem- 
nitz. Annales d. inines. Paris 1873).

5. Biotit Orthoklastracliit-Zöldkö. Selmec, Kalvária-hegy ÉK lejtője, Bélabánva felé. A repedések 
falain Adulárok vannak utólag képződve (IIO25 1884). Elemezte a budapesti egyetem chemiai intézetében
Bernády G. 1888.

6. Vihnye, Kötenger Riolitja. Elemezte Hauer K. (Geol. Reichsanstalt. Verhandl. Wien 1868.
386. lap).

7. Selmec, Klotild-ér (155. 193. lap). Zeiller et Henry (1. c.). A kőzet csaknem semmit sem pezseg. 
Az elemzés kitüntet kevés S és &03, amaz a Piriiben, emez a vashidrosulfdtban van lekötve.

8. Nevadit, Chalk Mountain, Colorado. Elemezte Hillebrand (Geol. and mining Industry of Lead- 
ville. U. S. Geol. Survey. Washington 1886).

A BIOTIT ORTHOKLASTRACHIT FÖLDPÁTJAEVAK ELEMZÉSE.
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1. Vihnye. a Kőtenger Riolitjából. Hauer K. (Geol. Reichsanstalt. Verhandl. Wien 1860).

2. Trachitadulár, Felsőbánya, a telérből. A kristályok fehérek, nem oly átlátszók s üdék mint a 
sehneciek, de nagyobb mennyiségben lévén együtt a Trachit űrjében, ezt adtain elemzésre a budapesti
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egyetemi chemiai intézetbe. Ilt az valódi telérásvány, vele együtt Pirit, Chalkopirit s egyéb kénfém- 
vegyliletek fordulnak elő. Ugyanazzal találni nagy ritkán Wolframitol is vékony táblás kristályokban.

A selmeci 'I’racbiladulárok egészen azon küllemmel bírnak mint a Granitadulárok, a lángkisér- 
letben is éppen úgy viselkednek az olvadás kül hólyagosságára nézve; Nátrium jóval kevesebb mutatkozik 
bennük mint a felsöbányaiakbnn. Még közelebb állnak a Valencianillioz Mexieoból, úgy viselkedésre a 
lángkisérletben, mint alakra és az előfordulási körülményekre nézve.

3. Orllioklas (Sanidin) a Glialk Mountain Nevaditból, melynek kőzetelemzése is közölve van. Ele
mezte Hillebhand, Denver, Colorado (I. c.).

4. Sienites Biotit-Orlhoklastracbitból. Hodrus-völgy. Elemezte v. Rath. Az eredmény csak meg
közelítő, mert, miként maga mondja. Quarcz tapadt a szemekhez (Vorlráge u. Miltheil. Niederrheinische 
Gesellschaft'f. Natúr- u. Meilkunde. Bonn 1878). Ezen típus plagioklasztos Földpátjának más elemzésé
ről az irodalomban nincs tudomásom.

Cherniai elemzésre bajos lévén egymástól jól elválasztani a kétféle Földpátot, azoktól 
még a Quarczot, az ez irányban kifejteti fáradozások legtöbbször sikerteleneknek bizonyultak 
be; ellenben kényelmes, gyors és biztos a lángkisérleti módszer a tisztán kapható apró sze
mekkel, melyeknél a Na és K viszonyos mennyisége szerint a Földpát tizes sorozat egyes tag
jait is közelítőleg megnevezhetjük (338. lap).

A BIOTIT ŐRTHOKLÁSTRACHIT MIKROGRAFIÁJA.

ilyen nagyszemű kőzetnél czélszerű a makroskopos vizsgálat alapján térni át a mikro- 
skopi kutatásra.

Legépebbnek tartom azon Sienites Biotit-Orthoklastrachitot, mely II. József altárna 
szintjén a Lili és Mihály-aknai vágatból került ki azon a helyen, liol benne fehéres Gneisz 
mint zárvány lordul elő. Ebből van a csiszolat véve a típusok összehasonlítására fotogramm- 
ban (307. lap). A felületen Hodrus-völgyben felülről lefelé a Hollókő, a József-tárnái-völgy és 
a Jalsovavölgy szolgáltatják a normál vagy az ilyenhez egészen közel álló példányokat.

A Biotit mint vezérásvány olivabarna ha ép, zöldes ha elváltozni kezd. A Jalsova-völgy 
sarkáról (82. lap) a kőzetben a Biotit a legkiválóbb elegyrész, annak egy szép hexagon 
lapján az átló 1 1 mm. A levelek síkja meg van szakadva s feltűnő, hogy a levelek közé Pla- 
gioklas behelyezkedve ismételten képez foltokat. Utólagosan jutott be. Az Amfibol meg van 
ugyan itt is, de alig tűnik fel, ennélfogva a Jalsova-völgyi kőzet inkább gránitos mint sienites. 
Van azonban a József-tárnái völgyben olyan féleség (60. lap), melyben az Amfibol uralkodik, 
úgy hogy a szerényebb méretű Biotit hexagonok első tekintetre fel se tűnnek 12 mm. hosszú 
és 5 mm. széles Amfibol kristályok élénk fénynyel, zöldesfekete színnel és ezekhez közel állók 
lévén kiválva tetemes számban, a kőzet valóban jelleges Sienitre emlékeztet. A kőzet törés
lapján olykor az Amfibol prizma tompa szöge oly jól kitűnik, hogy a makroskopos felismerése 
ezen egy észlelet állal is befejezettnek mondható. Ilyen nagy és sok Amfibol azonban csak 
kivételes, úgy hogy a József-tárnái völgyben ugyanazon kőzet tömegben találni átmenetet 
olyan példányokba, melyekben a Biotit nagyságra és számra nézve felülkerekedik. Az Amfibol 
belsejében is találni Földpát krislálykákat.

Lángkisérletben az Amfibol könnyen olvad fekete gömbbé, a lángfestés mindig árul el 
alkálit; Na több mint a K. A részletes viselkedés a Földpátnál táblázatosán van kimu
tatva, úgy az Amíibolra mint a Biotitra nézve is a következő (378. 379.) lapokon.

A mikroskop alatt a Biotit a főtengely irányában sárga és annyira cp, hogy még-fekete 
szegélye sincs, egy nikollal elsötétedik, kivéve nagyon kevés világos zöld vonalakat, hol a

A M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. IS8S. III. 4#

’
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Lángkisérletek a

I-sö kisértat
5 mm. magasságban 1 perczig

/- Olvad.i 
foka ,
1-5

5
A Biotit Orthoklas- 

trachit lelőhelye
1 A foldpát leirása■p Xu

1—5 1—8 Olvadék minőségeo 1—

l Sienites Biotit Orthoklas- 
trachit. 67, 1874, Hod- 
rusvölgy.

2—3 1—2 3Földpát, nem i ke író
vá t kos.

Plagioklas, ikerrovalok 
láthatók.

Andi botja.
Földpát ép, üveges, 

kissé homályos.

külliólyagos

o 2—3! 0 üveges, fehér

3 1—2 0 3 lékelésen kezd olvadni 
kissé külliólyagos4 Sienites B. 0. Tr. (266 1.). 

Hodrusvölgy, jobb oldal 
az Erzsébettelér fekíi 
kőzete.

Sienites B.O.Tr. 90, 1S77. 
Kunzertárna (Erzsébet
telér).

Sienites B. 0. Tr. 75,1883. 
Hodrusvölgy, Todten- 
beine.

Porfiros B. 0. Tr. mint 
dykc. Hodrusvölgy, Tod- 
tenbeine táján 76, 1883.

Sienites B. 0. Tr. igen ép, 
Lili—Mihály, aknai vá
gatból II. József altárna 
szintjén 6312 1889.

Ugyanabból más szem.
Ugyanazon kőzet a Lili ak

nától a Mihály akna felé 
528—531 méterben.

23

5 0 2—3 zománczos3Földpát ép, üveges, fe
héres.

I6 3—4
3—4

2 3Földpát, ép. fehéres. 
Földpát, fehér.

Földpát, fehéres.

üveges, hólyagos 
kissé üveges7 0 2

23 48 fehér gömb, hólyagos 
(kelleténél kisebb)

0 249 Földpát üveges, nem 
jól hasad; polisin- 
thetes.

a felüten üvegeskéreg 
képződött

a platinához tapadt 
egyéb változás alig van 

, üveges, fehéres
3—4 1 
2—3 3

110 Földpát ép, fehéres.
Földpát igen ép, üvég

lényt!, jól hasadó.
211

3 1 2—3 fehéres, külliólyagos
2—3 fehéres, két fekete pont 

j látszik benne.

3 1—2 3 1 üveges, gyér külhólyag

12 Biotit Orthoklastrachit i Földpát, elég ép, fehér. 

(153. lap).
Porfiros B. Orth. - trachit 

Zöld kő. Hodrusvölgy, ser
ház udvarán. 1362 1878.
(62 lap).

Biotit 0. Tr. mállóit, repe
désein fennőtt Adulár.
Kaiváriahegy lejtője Béla- 
bánya felé. 11025 1884.

Nevadit, Chalk Mountain.
Colorado.

13

Földpát, fehér, nem jól 
hasad.

14

11—21 2 > alig változottAdulár ép, fennőtt 
kristályok; hasadás jó.

15

4 . üveggömb, lele finom
j belhólyaggal

4—5 0Az uralkodó földpátból, 
melyen ikerrovat is 
látszik.

Földpát, melyen iker
vonal nem látszik, 
üveges.

16

32 üveges, mint volt317 Ugyanabból.
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Biotitortkoklastrachittal.

II-ik kísérlet
az olvasztótérben 1 perczig
r Olvad, 

foka |1

Ill-ik kísérlet 
Gipszszel 2 perczig1

Az ásványfaj megnevezése 
s észrevételek

1
!

NaNa Olvadék minősége 1—5 1-41—5 I— 3 !

3—4 2 i 4 4 3 Orthoklas (Perthit-sor;ii veggörn b, k ii 1 hóiyagos

2—3 1—23 3—40 Andesin—Labradoritj belhólyagos

Amfibol, Art K tartalommal; elég 
könnyen olvad

Orthoklas (Pertlsit—Amazonit-sor)
1—22—3 4 30 gömb, fényes, fekete 

üveges, kissé külhólyagos
1

333 2 3

.
i

3 i 1—2Í 4 3—40 Andesinüveggö111b, belliú 1 yagos
!

3—4
3—4

3—4 3—44 Orthoklas (Amazonit-sor)
Andesin
Orthoklas (általában).
A viselkedés nem lévén normál, 
a közelebbi név nem adható biz
tosan

Andesin

üveggömb, több külhólyag 
| üveggömb, gyér belhólyag0 4 3—4 2

5í 3 a 3 3—4fehérgömb, belhólyagos
I

4 1—20 4 4üveggömb, homályos
I

3—4 3—44 3 Orthoklas (Perthit-sor) 
Orthoklas (Amazonit-sor)

üveggöml), homályos
közel üveggömb, kül

hólyagos
2—3 •> 3—4 3 4

!
üveggömb, fehéres, 

hólyagos
üveggöinb, viztiszla, gyé
ren belhólyagos

i 3—4 j 
! 3—4 S

1 4 3—4 3 Orthoklas (Perthit-sor) 
Orthoklas (Perthit-sor)1 4 3—4 3i

;
3—4 2 4 4 3üveggömb, külhólyagos Orthoklas (Perthit-sor)

i 1 —2 3 3 2 4külhólyagos kérget kapott Orthoklas (Adulár-sor). A láng a 
gyenge sárgán keresztül kissé 
kékellett

4—5 0 5 1—25üveggömb, kissé kékes 
nem átlátszó

Oligoklas

3 2 4 3—4 3üveggömb több nagyobb 
belhólyaggal

Orthoklas (Perthit-sor)

1

48*
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chloritosodás kezdődik. Az Amfibol rendesen kevésbbé ép mini a Biot.it; az barna, helyen- 
kint zöldes rostokra foszlik szét. Legbiztosabb az Amfibol mikroskopi felismerése a bázisos 
metszetben, az elsötétedés az elváltozás tetemes ellmrapódzűsa mellett is bekövetkezik. 
A Földpát zárványokat a mikroskop alatt is látni az Amfibol függélyes metszetében.

számra, de osztályozási képessé
génél fogva a vezérásvány. A lángkisérleti táblázat eredményei szerint leggyakrabban a 
Perthit sornak felel meg, de Amazonit sorú is van. Adulár sorba csak az utólagos képződésű 
fennőtt kristályok tartoznak. A Káliumföldpát legtöbbször vöröses, de azért nem mondhatni, 
hogy csak a vörös Földpát Orthoklas, mert Orthoklas találkozik a fehérek között is. A 
tartási állapotra nézve sincs általános szabály, bizonyos befolyások az Orthoklas, mások a 
Plagioklas fennmaradásának kedveztek jobban. A Plagioklast a lángkisérletben legtöbbször 
Andcsinnak találtam; nincs azonban kivétel nélkül, hogy az egyszer az Oligoklas, másszor a 
Labradorit felé hajlik. A kétféle Földpát közül az Andesin a későbbi eredésü. Legtöbbször 
mutat szép ikerrovátkosságot s azt makroskoposan is kivenni. Olykor a zonás szerkezet 
szépen látszik.

Mikroklint a Trachit Káliumföldpátjai között nem észleltem.
Quarcz elég gyakori. Legtöbbször ép és így élénken polároz. Folyadékzárvány benne 

gyakran van, mozgó libellával is. A Hodrus-völgyből van egy csiszolatom, melyben 600-ros 
nagyításnál a lég és folyadék interpositiók nagy számmal láthatók, s ezek többjében NaCl 
Hexaederek vehetők ki.

Az Andesin mindig idiomorf, az Orthoklas ritkán, a Quarcz legritkábban.
Apátit, Zirkon, Magnetit s Hussak szerint színtelen és sötétbarna Titanit mikroskopos 

méretekben vannak meg. A Hodrus-völgyi Biotittrachitban a Zirkon néha egyszerű lencsével 
is kivehető; azt v. Ratii is említi.

Az alapanyag leggyakrabban mikrofelsites. Az a legingatagabb rész a Biotit Orthoklas- 
trachitban is; minden neme az elváltozásnak akár a zöldkövesedést, akár a riolitosodást, 
akár a quarczosodást, akár a mállást tekintsük, ott indul meg s ott fejlődik legtovábbra, úgy 
mint a más két típusnál.

A Föld pút ok között egy nátrium dús Orthoklas nem

meg-

BIOTIT 0RTH0KLASTRACH1T-ZÖLDKÖ.

Propylit (Hussak, v. Ratii), Quarzführender Grünsteintrachyl-Dacit (Lipold), Gríinsteintrachyt 
(And r ián), Grünstein (Pettko), Grünstein porphyrique (Beudant).

Az ásványassociátio marad, csakhogy az alapanyag magasabb hidratátiója és 
vegybomlása valamint a MfjFe ásványok Chlorit- s Epidottá változása a kőzetnek 
más küllemet ad, az halavány Zöldkővé lesz, melyben azonban a Quarcz állandóan 
fellép, és így LiPOLD-nak nagy érdeme az, hogy a részletes kutatás alapján, melyet 
ő jobban beereszkedve tett, mint előtte bárki más, elválasztotta a Zöldkövet a sze
rint, hogy Quarczol tartalmaz vagy nem. Én a Földpát szerint aztán még felállítom 
a külömbséget a Biotit Andesintrachit-Zöldkö és a Biotil Ortboklastrachit-Zöldkő 
között azon megjegyzéssel, hogy ezen viszony a természetben, hol a térbeli össze
függés fontos adata vezeti a geologoL, annál szebben nyújt e fel fogasra támaszt, 
mentői inkább részletesen teszszük a felvételt, és mentői részletesebben tehetjük az 

észleletet térképre.

m
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Az elváltozás, a chloritos ős epidotoson kívül, a Biotitnál néha az, hogy meg- 
halaványodik, de gyöngyfényével Muskovilra emlékeztet, majd később Steatitté lesz 
és így olyféle elváltozásra szolgáltat példát, mint a Protoginnál ismeretes, a melynél 
a Sleal.it eredetileg szintén Biolit volt..

A Zöldkő módosulat annál jcllegesebb, mentői nagyobb az alapanyag mennyi
sége, mert ezen indul meg az elváltozás legelőbb, a holokristallin porfiros féleségek 
kevésbbé jelleges Zöldkövek, de azért ezeken is bekövetkezik éppen úgy normál 
mint riolilos állapotjnkban ; ha a Riolitoknál már nincsenek tekele ásványok, a zöld- 
kövesedési folyamatban zöld színt nem vesznek fel, fehérek maradnak, de a Füldpat 
kaolinosodása vehető észre. Ha Biotil volt még a Rióikban, az elpusztul, utoljára 
fehér lesz és csak a leveles szövet árulja el néha még egy kis részét, a többi már 
kihullott; végre van ilyen fehér Zöldkő (telérközet), melyben nyoma sincs a Biotit- 
nak, ilyenkor a Quarcz vezethet még nyomára annak, hogy Quarczlrachit volt, a 
Quarcz ezen esetben képviselvén a Biotitot, a Biotit Quarcztrachitot is megálla
píthatjuk. Azonban az említett hidra tátiók még nem fejezik be a Zöldkő képződést, 
lényeges itt is az ércz-impregnátio, csak ez teszi a bányászati Zöldkő fogalmát 
befejezetté.

A Biolit Orthoklastrachit-Zöldkö kiterjedése jóval nagyobb, mint a normál 
kőzeté; különösen a Kálvária-hegy környékén szabadjon figyelmeztetni annak csúcsa 
tájáról, hol belőle üti fel magát a kúpot képező Bazalt. Közel a kúphoz éjszakra, 
még inkább lejebb Bélabánya felé vannak e kőzetnek repedései, melyeken Adulár 
kristályok teljes épségben vannak fennőve (37. lap). A Sz.-Háromság-hegy töve felé 
a Sz.-Háromság tárna fölött van egy hely, hol szintén találni a különben jól mállott 
kőzet repedés-síkján ép Adulárokat (160. lap). Az alsó Hodrus-völgyböl éjszaknak 
a Jalsova-völgyön haladva a «Todtenbeine»-hegyen is találtam egy Biotittrachitot, 
melynek repedésein parányi Adulárok keletkeztek (81. lap). A Traehit-Adulárok 
lángvisclkcdése olyan mint a Gránit-Adulároké, azok KJ) tartalma 15—16% van.

Ezen másodlagos Adulárok a típus felismerésre kiváló szolgálatot tesznek.

BIOTIT ORTHOKLASTRAGHIT-RIOLIT.

Quai'ztracliyle, Liparile, Panletlarite; Tracliyte, quaiv.fYeie Pantellarite (Rosenbusch) ; Nevadite, 
Liparitc (Hague, Iddings) ; Rliyoliles, Tracliytes (Fcrqié, Michel Lévv) ; Riolit (Hussak, Rath, Lipold, 
Andrian) ; Perlstein, Sporulillipoi-pliyr, Bimsslein (Pettko) ; Perlite, Porphyre molaire (Beudant).

A legfeltűnőbb habitus tulajdonság a hialin, sehol nem mutat annyi változa
tosságot, annyi sok szép külsejű kőzetet mint a Biotit Orthoklastrachitnál. Az elvál
tozásnál megmaradóit Földpálnak vagy az alapanyagnak üvegessége, máskor a 
spherolilos vagy fluidál szövet, párosulva a legtöbb esetben kovasav-szaporulattal, 
igen feltűnővé teszik. Azonban az összefüggés kevésbbé elváltozott kőzetekkel, az
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ásványassociátio megtartása melleit, még inkább a genetikai viszonyok az ilyen 
szempontból tett petrografiai és geológiai egyesített tanulmányok alapján oda vezet
nek, hogy az. a mit Rigutuoken elnevezése óta Rióidnak mondunk, nem eiedctileg 
így képződött, hanem egy régibb ekként elváltozott tagja a Trachil családnak. A mi 
elváltoztatta, az egy fiatalabb eruptív kőzet egyesült hatása a tenger vizével, tehát 
mindenkor egy submarin és nagy tömegű ernptio eredménye.

A geológiai felvételnél szabályul kínálkozik, hogy mentői nagyobb fokú a rio- 
litosság, annál inkább arra lehelünk elkészülve, hogy azt egy fekete kőzet, rendesen 
a Piroxenandesit, vallja fel, mi ilyenkor szintén hialin a maga módja szerint.

A térkép területén a legjobban ismert s legtöbbször leírt előfordulási hely 
Vihnyén, szemközt a fürdővel az ú. n. Kőtenger, melynek leírását Vihnye-vülgyben 
adom (ÍOtí. lap). Ezen lehel a kőzet típust megállapítani a hegylömeg átkutatásá
ban, lehet tudomást szerezni azon okszerű összefüggésről, mely a Biotit Orthoklas- 
trachit meg az alatta felnyomuló Piroxenandesit közüli van; arról is meggyőződ
hetünk, hogy a Kőtenger kőzet quarczosodása több időből való. Legnagyobbrészt 
quarczosodva találta azt már az alatta feltörő Piroxenandesit, és a rideg tömeg 
darabokra tört szét a hegy azon táján, melyen a feltörő fiatalabb vulkáni kőzet 
mutatkozik, s az itt képződött omladék a SiOi nagy tartalmánál fogva ez ideig 
daczol az atmoszferiliák hatásával.

Lángkisérletek a Biotit

I-ső kísérlet
5 mm. magasságban 1 perczigA Biotit Ortkoklas- 

tracbit lelőhelye
1 A földpát leírása Olvad.Na K foka Olvadék minőségeo 1—ő 1—3 1 —ől

3—4|0—1 ! 31 Pustihrad Riolitja. 151/6 
1877 (127 lap)‘

kissé külhólvagosFöldpát. fehér, nem 
hasadó.

Földpát, feliéi*, nem 
hasadó.

Földpát, fehér, hasadó.
Szürke alapanyag.
Más szem ugyanabból.
Biotit, fekete, fényes.
Földpát nagy, ép, 

üveges.

Földpát lemez, gyé- 
mántfényü.

3—4 30 sima, zománczos2

4 iiveggőmb, belhólyagos
0 2—3 I csak nem 3-szor akkorára

duzzad fel, fehér lesz 
B - d | ős kissé külhólvagos

alig változik
0 2—3 (kelleténél nagyobb)

3 -4 03
34
35

1G
3—4Kozelniki völgy, szemközt 

a bélabánvai indóliázzal 
Tiefthal 121880. (31 lap). 
Feli ér Riolit, fekete Bio- 
tittal.

3 j zománczos18

2—3 í szélén olvad homályos 
l kéreggel

3—4 0Földpát üveges, leme
zes.

9 Szurokkőporfir ugyanon- 
nét 2, 1880.

i
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383III. BIOTIT OHTHOKLASTRACHIT.

A nagy térkép területén kívül de a Bukovec kis térképén (115. lap), annak ÉNy 
sarkán azon az úton, mely Geletnek (Illinik) feléviszaGaramvölgybe látható,hogy 
a Riolilok nagy területet foglalnak el s ezek azok, melyekkel Beudant ideje óta az iro
dalom legtöbbször foglalkozik. A szklenoi völgy baloldalán Repistye fölött találjuk 
legelőbb is a Pusztavár (Puslihrad) kúphegyet, melynek kőzete a Biotit Orthoklas- 
trachil típusra vezethető vissza (125. lap). Legnevezetesebb azonban a szklenoi 
völgy vége Apáti és (Jelelnek felé, hol mind a két Biotittrachittipus Riolitja külön
vált hegyeket képezve fordul elő (128. lap). Itt is meg lehet arról győződni, hogy 
oly kiváló fokát a liialinosságnak mint a Biotit Orthoklastrachit soha sem éri el a 
Biotit Andesinlrachit. E tájon az utóbbi az uralkodó. Érdekes e vidék a szklenoi 
völgy jobboldali mellékvölgyeinek egyikében azért is, mert a Piroxenandesit fclnyo- 
mulása a BiolittrachiL alatt egy mély vízmosásban jól van feltárva. E hely a kis 
térképen (1J5. lap) ki van tüntetve.

Rosenbuscii Liparilja, hogy egészen ;i liialin kiképzödésü Biolil Orthoklastrachitra van értve, kitűnik 
ezen megjegyzéséitől : «a normál Liparit a legelterjedtebb típus Európában és Selmec környékén, külö
nösen nagy változatosságban fordul elő a nélkül, hogy a nevadiüipuslól éles határok választanák el.**

í

54‘2. lap. Mikroskopische Physiographie d. Massigen Gesteine. Stuttgart 1887.

*

Orthoklastrachit Riolitjával.

Il ik kísérlet
az olvasztótérben 1 perczig
. - Olvad, 

foka 
i 1—5

IU-ik kísérlet 
Gipszszel 2 perczig Az ásványfaj megnevezése 

s észrevételekXa 
, 1—5

.V,/
1 —5

KOlvadék minősége1—3 1-i

3 4 33j üveggöinb, gyér külhólyag Orthoklas, de már Ar-ból vesztett

0 4 3 2üveggömb, belhólyagos Andesin, de JYa-ból már veszteit

! 3—4. 0 5 4 1—2fi veggömb, belholyagos
(gömbbé nem lett, de 
' másként nem változott

Oligoklas, normál viselkedéssel
[A K Földpát részvétele a hialin 
1 alapanyag képzésében, ebből ki

vel i elő
Biolil nem olvadó.

Andesin—Oligoklas

3 3 3 2—3
3 1! 3 I3 2—3

21 1—2 2 3maradt mint volt 
üveggömb, zománezos! 3 0 4 4—5 1

3 L 4 3—4 | 3üveggömb, viztiszla Orthoklas (Peribit-sor)

3 0 4 üveggömb, viztiszla 4 1 Andesin
i
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Van azonban ezen terjedelmes Riolit-hegységnek folytatása Mocsár leié is, és 
olt Mocsár halárában az erdőben egy sötétzöld Szurok kövei találtam Csen I 
társaságában (170.. 1879), ezt a legszebb Riolitok egyikének tartom azok között, 
melyeket Seltnec környékén láttam. Csak kis területen vau feltárva.

Még két pont van Selmecen a Biolil Orllioklastrachil Riolil.jára: egyik a 
Kozelniki völgyben szemközt a bélabányai indulóházzal (dl. lap), a hol szintén 
Szurokkőporlir található, másik a halcsi völgy túlsó vegében hasonló Szurokköporfirral 
(33. lap), mi figyelmessé tesz, hogy az nem a Biotit Andesinlrachil lipnsa mint a 
minő ott uralkodik, hanem a káliuml'öldpálú Trachilé, meri csak ezek adják itt a 
Szurokkőporlir fokáig emelkedő Inalin kiképzödésl.

Selmec Riolitjai Magyarországból a legismerelesebbek ugyan, de azok messze 
hátra maradnak a Tokaj-Eperjesi trachilliegység Riolitjai mögött, hol csupán a 
Biotit Orllioklastrachil vette lel a Riolit állapotot, a Biolit Andesinlrachil úgy
szólván egészen hiányzik. Toka.j-llegyalján az Obsidián felelte sok helyen válto
zatos körülmények között és nagyon tanulságos módon lordul elő, úgy hogy mint 
riolitvidék klassikai pontnak mondható általában ; Selmecen (tbskiián nincs, Szűrökké 
és Feriit, a leghialinabb kiképzödések.

Magyarország többi traclíitvidékén. az erdélyi érczhegység csekélyes kivé
teléről, Riolit úgy szólván nincs.

Ámbár a Biotit Orllioklastrachil kisebb fokban gyakran riolilos és igy a lángkisérleti 
táblázatban már némileg ezen lipus Riolitjai is bennfoglaltatnak, de nem tartom felesleges
nek a legtökéletesebb olyan Riolitokat is bemutatni lángkisérlelben, melyekben a tipus- 
képező ásványok még nincsenek elmosódva. Ezeknél az alapanyag is külön vétetett a kísér
lethez (382., 383. lap).

jAJOS

BIOTIT ORTHOKLASTRACHIT KONGLOMERAT ES SED1MENT.

Közvetlenül Biotit Orthoklastrachiton nyugodva találni helyenként olyan Tra- 
chittörmeléket. legtöbbször az elváltozás magas fokával párosultan, melyben csak 

ezen típus darabjai ismerhetők fel.
Legtanulságosabb példa van magában Selmec völgyében. Ha azonban kez

dettől akarjuk követni, úgy a Kálvária-hegyre kell felmennünk, melynek Bazalt
járól már mondva volt., hogy a Biotittrachit két típusából üti íel magat. Lzen a 
Trachiton megvan azok Sedimentje is ÉNy-ra a Bazalttól, s ott az út oldalán helyen- 
kint fel van tárva, sőt Barnaszén darabkákat is találunk benne. Innét követhetni 
előbb röviden nyugatnak, majd aztán hosszan délnek tartva le a vasúti indulóház 
felé kevés megszakadással Selmec völgyébe, hol a Kalvária-hegy déli lejtőjén a Rafael 
tárnában a Barnaszenet nagyobb mennyiségben találtuk, A tárna előtti régi hányon 

most is kapni darabokat.
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Legjelentékenyebb az előfordulás a Ferencz-aknánál, hol a völgy maga is ki
szélesedik. Vastagsága tetemes, a rétegek (elhúzódnak liibnik felé oly magasra, 
hogy míg egyrészt, a legfelső zuzón fölül a szekérút mentében növénylenyomatok 
ismeretesek, másrészt a Konglomcrát-rélcg a ribniki magaslaton a vasúti bevágás 
éjszaki oldalán látható (43., 156. lap). A Ferencz-aknánál a Konglomerát felett a 
liliomai)!) réteges törmelékben oly barnaszén telep fordult elő, melyet egykor fej
lőitek sa melyről Dávid kéziratában 1829-ből érdekes át metszetet találunk, mit a 

184. lapon eredetiben közlök.
Lcjebb a sz.-anlali völgyben a kohó hátterében szintén ismeretes ezen Barna

szén-réteg folytatása, de legérdekesebb a Biotil Orthoklastrachil Konglomerát foly
tatása a dohánygyár felső végénél bemen ve a zsigmond-aknai kis völgybe. A völgy 
bal sarka Konglomerát-réteg, melynek legépebb tagjai Ortboklastracbitok. Ezen 
Kmiglomerát-rétegek helejtenek a hegybe, míg felettük az Ujvárhegy Biotil Labra- 
doril meg Piroxenlrachitjának lávái terülnek el.

A dohánygyár déli végének közelében van a Sz.-Háromság altárna, ebben a 
hegységbe belejtö Konglomerát és séd i ment rétegek fel is vannak tárva. A kőzet 
kezdetben, a hol a falazás megengedi az odaférést, Orthoklastrachil-Zöldkő, beljebb 
azon nyugodva Palák fordulnak elő. Ezék után váltakozva Orthoklastrachiltal tar
tanak csaknem odáig, a hol a tárna elágazik egyrészt a Zsigmond-akna, másrészt 
az Erzsébet-akna. felé. Ezen a helyen találta Cseh L. a jól felismerhető Carpinus 
r/raudis-1 (1G0. lap).

A Konglomerátok és Sedimenteknél a két féle Biot itt racliit egymástól elválasz
tása ritkán vihető keresztül, ez csak azon esetben történhetnék, ha módunkban van 
megállapítani, hogy a törmelék között más mint a Biotil Orthoklaslrachit darabjai 
maii fordulnak elő, még inkább akkor, ha a Biotiltrachil Konglomerátot Biotit 
Andesinlrachif lávája borítaná.

A növény-maradványok, mint említve volt, a kort oly élesen nem engedik 
megkülömbüzletni; állati maradvány pedig Selmec táján ezen sedimentekben eddig 
nem ismeretes.

NUMAIULlTRÉTEfí.

Alig van egyhamar fontosabb képződmény Selmec kőzeteinek kronológiájára 
nézve mint a Nummulilrétcg. Ezt felfedezve Pettko mondotta ki határozottan, hogy 
a «Sienit-(.iránit» utolsó emelkedése a harmadkorban történt, miből azután a Zöldkő 
és a telérek harmadkori volta önként következett. Ezen állítását Andrian, ősLipolü 
igazoltak. A Nummulitréteg voltaképen csak nehány fennmaradóit rétegtöredék, 
melyek kis területre szorítkozva két helyen ismeretesek. Az irodalomban eddig mint

M. T. Ak. Hl. Osztályának kfllön kiadványa. 188S. III. 19
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egyedüli lelőhely Vihnye említtetik, melynek részletes leírását a Vihnye-völgyi 
kirándulásban adom (99. lap); a másik lelőhely új, ez a Kontra-völgyi, mit most 
vezetek be az irodalomba (102. lap). Itt sem találunk települést eredeti helyzetéi 
és összefüggésében, hanem nagyol>b-kisebb padtüredéket a hegyoldal külömbözö 
magasságában. Egy ilyen töredék már egészen le a patak széléig csúszott. Cseh L. 
említette, hogy más alkalommal régebben neki a hegytetején is felötlött hasonló 
kőzet, de véletlenül oda jutottnak gondolván, figyelemre nem méltatta; azóta 
kereste, de sikertelenül.

A nummulií-fajok itt is ugyanazok mint Vihnyén: leginkább Niivnnvlitcs 
Lncasana, gyérebben N. perforata; csekély számban orbitoidok és bivalvák is 
találkoznak.

>en

DIÓ HIT.

Dioril (Hüssak), Quartzdiorit (v. P.atii). Feinkürniger Sicnit (Lipold), Svénile ü grain fin (Xeiu.er 
et Henry), Sicnit (Andrian, Pettko, Beudant).

A régi geologok Selmecen kétféle Sienitet kiilömbözLefnek meg, egy nagy
szeműt és egy kisszeműi; Lipold volt az első, ki a kettő között korkiilömbséget 
emelt ki, a mennyiben az aprószemű Sicnit a nagyszemüben mint zárvány fordul 
elő, tehát öregebb s ennélfogva a térképen is szétválasztotta. Első közleményem
ben a selmeci kőzetekről azt Diorit-nak neveztem, e nevet később Hussak is-* *

elfogadta.
A Diorit egy kristályos aprószemű kőzet rendesen feketészüld színnel és homá

lyos fénynyel, melyben makroskoposan úgy látszik mintha az Andiből és Biolit 
játszanék a főszerepet. A normálnak tartható állapotból gyakran megy át Zöldkő 
módosulatba, egészen analóg módon mint a Trachitok s ekkor a fekete ásványok 
eh lóri tosodásán kívül az ércztartalom is csak úgy jellemzi mint a Trachitzöldküvekel.

A normál Diorit a szemek kicsinységére nézve hasonlít ugyan a Piroxen- 
andesitliez, de eltér az által, hogy a Piroxenandesil elegyrészei soha sem oly 
fényesek, eltér továbbá a szövetre nézve, a mennyiben a Piroxenandesil porfiros, a 
Diorit szemcsés. Ha azonban a Zöldkő módosulat haladott állapotban van, akkor 

néha nehéz a kettőt megkülömböztetni.
Legjobban hozzáférhető a felső Vihnye-völgyben, különösen Banka körül, hol 

a Vihnye-völgy bal oldalán befelé messze terjed; nemkülönben az Ó-Antal-tárnái

* G. v. Rath még összetévesztette a nagyszemü Sieniltel, és ezt tartotta Quarczdioritnak, az api ó- 
szemüről mindössze is csak ennyit mond: «ím Eisenbacher 'Ihat stehen im Allgemeinen kleinkörnige sowie 
kleinporphyrische Varietaten des Gesleins an». (13. lap. Sitzungsberichle dér Niederrheinischen Gesellsclmlt 
in Bonn, 1878.)

** Petrografiai és geológiai tanulmányok Selmec környékéről. 1S78. 50. lap.
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rnívolethen, miként az metszetben és leírásban (251. lapon) részletesen van meg
ismertetve. Vonulatának főiránya a közép Vilínye-völgyével egészben parallel, 
t. i. ÉNy—DK. Lipolu térképén csak ezen főtömeg van kitüntetve; az én tér
képemen ki van még választva kisebb tömegben a György-lárna-völgy jobb oldalán 
a két Sobó-liegy közöli fél Vereskút léié a nyeregre, hol főfészke a Felsö-György- 
lárna körül van. Tömegének saját iránya itt ED; de a nagy tömeg elszakadt része 
gyanánt véve a Diorit vonulat általános irányához járul.

Egészben tehát látni való, hogy a Diorit egy nagyobb és egy kisebb eruptív 
tömeget, s ezenkívül többször közélteiért képez.

A Vihnye-vülgyi Diorit kőzetét elemezteltem a budapesti egyetemi ehemiai inté
zetben; az í. kidolgozta Kovács E. (1878), a Licsko-major tájáról; all. Kiss K. 
(1879), a Rumploska-major közeléből. Az eredmények közel összevágnak.

?

Összeg670. AlJL FcA FcO j FeS2 CaO | MgO NaJ)KJ)

= 99.8ü 
= 99.05

2.48

2.90

8.75

9.20

3.G4

4.21

I. j 53.07 1 1.15 9.09 9.07

S.io
1.74

11.31 |II. i 52.05 10.97

Az átlagos elemzésből kivehető, hogy a kőzet bázisos, és hogy Földpátja is a 
bázisos NaCa Plagioklasokból lehet. A K tartalom főleg a Biotitra róható.

Porrá törve Magnetitet húztam ki egyszerű mágnesrúddal.
Tömöttsége 2*77—2*79.
A Diorit gyakran van össze-vissza hasadozva, de újból össze forrasztva idegen 

ásvány által, ez hol Quarcz, hol Calcit, melyekhez aztán Pirit s érez is csatlakozik. 
Ritkán ugyan, de nagyon érdekesen képez ilyen utólagos tölteléket fekete Turmalin 
egyes tűkben vagy rostos aggregátokban; végre még Epidot is fordul elő benne 
mint ér, ilyet a Benedek-tárnái vágatból ismerek, hol az Epidot ér vastagsága vagy 
30 mm. (20, 1890).

Közetzárványul a Dioritban előfordul Gneisz, Aplit, Agyagpala.

Mikvoyrafia, A Diorit vékony csiszolatában a sok ikerroválkos Földpát tűnik fel 
legjobban nemcsak mennyiségre, de a megtartási állapotra nézve is. Ezen sok Földpát makros- 
koposan csak azon példányokon látszik, melyek az almoszferiliák behatásának hosszabban 
kitéve átlátszóságukat elvesztették és úgy mint a legtöbb gránitlóldpát fehérré lettek. A Diorit 
ilyenkor szokatlan fehér küllemű, de ritkán találni, s ezeknél is tapasztaljuk, hogy minden 
Földpát megfehéredése csak a kőzet kérgén van, a felülettől befelé a kéreg alig tesz többet 
-—3 milliméternél; ellenben a Földpát egy részének megfehéredése gyakrabban s a kőzet 
belsejébe is hatolva észlelhető.

A lángkisérletben Bankáról egy Diorit Földpátja Labradoréként viselkedett, hajlással 
Bytownilhoz. A szemek apróságánál fogva azokból többet olvasztottam össze a platinahuzal

49*
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karikáján, hogy a kellő nagyságot legalább közelítőleg megkapjam. Az eredmény több más 
helyről is hasonló volt. A Földpát szemek MCI oldata (30 óra után) adott Ca:i, Na 2, K 1 
mi a Labradőrit• Bytownil viselkedésnek megfelel; a kőzet maga a füstölgő IICl hatásának 
24 óráig kitéve adott Ga 2, Na 2, K 4, Li 2; miből kivehető, hogy a Cto A1a most is csak a 
Földpát rovására vehető, a sok K és Li azonban a Biotit révén juthatott bele.

A Földpát idiomorf hol egyes hosszabb, hol többszörösen összenőtt kristályoki 
Elsötétedése a Labradoréra mutat. Jól tartja magát olyan példányokban, melyekben a színes 
ásványok már nagyon elpusztultak. Nevezetes tulajdonsága ezen Plagioklasoknak, miként 
Hussak is kiemeli, a számos apró zárvány, melyektől bizonyos szint kapnak, hasonlót a föl
eresztett fontáéhoz, kivéve a külső burkot, mely viztiszta. Ezen tulajdonság a mikroskoppal 
azonnal feltűnik, és ez által is megkülömböztclhetö a Diorit más hasonló kőzetektől.

A Földpáton kívül fehér ásvány van még Quarez, Páléit, Apátit; színes: Biotit, Amíibol, 
Angit, Diallagit, Epidot, Cldorit, Magnelit, Pirit és helyenkint frurmalin. Másodlagosa Ouarcz, 
Gáléit, Epidot, Ghlorit, Pirit, Turmalin.

A Quarez gyér, soha nem idiomorí, szabálytalan apró szemeket képez, melyek alakja az 
utólag kitöltött ür. Viztiszta, van benne bőven folyadékzárvány, olykor mozgó libellával. 
Elénk egynemű szinjátékával jól feltűnik.

A Calcit még gyérebb és nem annyira általános mint a Ouarcz, csak helyi képződés, 
és akkor ugyanegyütt erekben is megvan. Sósav biztosítja a mikroskop eredményét.

Apátit vékony tűkben, legtöbbször a Földpátban.
Biotit kiváló mennyiségben és gyakran egész épségben látható. Bázisos levelei oliva- 

barnák, de többször látni a fótengelylyel parallel metszetében, ekkor világossárga s egy 
nikollal teljes absorbtióf mutat. Ez az eset azonban nem oly gyakori, mint az, hogy egy része 
nem sötétedik el, hanem zöld szint mutat, míg végre másutt azt látni, hogy a Biotit. egy 
része még változatlan, de folytatása már teljesen Ghlorit Iá lett, melynek a zöld és sárga 
gyenge dichroizmusa kivehető. A chlorilos területen olykor sárgás Epidot is képződött. 
A Biotit levelek között lekete nem átlátszó, vékony hosszúkás anyag is mutatkozik.

Amfiiból gyérebb mint a Biotit, nem is annyiszor ép; mind a mellett kivehető legbiz
tosabban a bázisos metszetében, melyen a rhombos mezők az annyira külömböző prizmaszög 
értékkel és nagyfokú absorbtióval az Amfibolnak mint eredeti elegyrésznek jelenlétét annyiból 
kétségtelenné teszik, hogy ezen átmetszed egyszersmind az egész kristály átmetszele is. Iker- 
összenövést is észleltein az oszloplap szerint, mit annyiból biztosan lehet állítani, mert a 
metszet bázisos, és mind a két egyénnél a rhombos mezők látszottak váltakozó elsötéledéssel. 
Az ikerlap táján az anyag még ép, de tovább az egyik kristálynál megzavarodott. Az egyik 
egyénre nézve a kristály látható külvonalaif tekintve biztosan mondhatni, hogy eredeti 
Amíibol; a másikra nézve nem bizonyos. Makroskoposan a prizmás jó hasadást vehetni ide, 
de azt is, hogy az anyag tetemesen elváltozott; a mikroskop legtöbbször chlorifosodást mutat. 
Az Amíibol gyakran van összenőve Biotittal, ez rendesen körülötte van telepedve.

.. Angit körülbelül ugyanannyi mint az Amíibol, de felette érdekes viszonyokkal fordul 
elő. Csaknem színtelen, dichroizmusa semmi állásban sincs. Lcgbiztosabban meggyőződünk 
jelenlétéről a bázisos átmetszelben; ezt egyszer nyolezszögűnek találtam, beosztva az oszlopos 
hasadás keresztvonalaival olyan rhombokra, melyek a négyzetet nagyon megközelítik; meg- 

oszlopos irányban is, ilyenkor a háránt repedések és sima felülete állal tűnik tel. Keresztc-

>an.

van
zett nikolok között élénken játszik szint.

Az Augitot magában épen nem észleltem, annak nevezetessége az elváltozás, melyet 
folyamatában lehet észlelni, s ez háromféle: elváltozik hol Diallagiíra, hol Ainíibolra, hol 
Ghloritra, néha külön, másszor két, sőt mind a három elváltozás együtt láthatólag van hozzá
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csnlolódva. Az cl váll ozáskor az Angit mindig mini mag foglal helyet és körülveszi egyszer a 
Diallagil, másszor ez és Cliloril, míg az Andiből csak egyes foltokat képez az Angit vagy 
Diallagit területén; clőíbclul azonban az az eset is, hogy az Angit hemipiramisa Amfibol 
anyaggá változott ál. Ezen Andiből tehát az Angit nralilosodásának terménye s megkülöm- 
böztetendő állói, melynél nincs ok az eredeti képződést nem állítani.

Diallcujit igen világos szürkés színű, terminál lapokkal ritkán bíró ásvány egyes kris
tályokban, de két, sőt három egyén is van összenőve (gyalogút elején Vcreskútról Szklenóra 
300, 1880) (Kumploszka 1878). A Diallagit ikerképződés két esetét Hussak rajzban is bemu
tatja a bálsó Kizova-völgyi példányokból.

A Diallagit dichroizmusa úgy szólván semmi; extinctio-szögét többször mérve Hussak- 
kal megegyezőleg úgy találtam, hogy 1*0° körül van. A legnagyobb kristályok között találni 
többször, a melyek anyaga homogén; és ilt fel lehet tenni, hogy a Diallagit tán önálló kép
ződésit; de több esetben észlelni, hogy a Diallagit területén mindig be a perifériától Augit 
van; másszor pedig, hogy egészen szabálytalanul i11-ott Amíibol mutatkozik oly módon, hogy 
az ő anyaga az épebb, tehát hogy a Diallagit is képes uralitosodni. Ha a Diallagit chloritoso- 
dik, ez a periférián veszi kezdetét, míg a közepén látni alant az Augilot, fölötte a Diallagitot, 
a mi úgy látszik, hogy valamivel nehezebben chloritosodik mint az Augit. Mennyiségére nézve 
a Diallagit felülmúlja az Amíibolt, de tán a Biotilot is és ezen Dioritra nézve mindenesetre 
igen jellemző ásvány.

Magnct'it gyakori; leginkább az elváltozott színes ásványok területén van elszóródva.
h'rit valamint egyéb erezek a Dioritban helyenkint nagyobb mennyiségben fordul

nak elő.
Túr malin szintén csak helyi, de itt elég gyakori előfordulás, s ilyenkor a Diorit repedé

sének vonulatán szüremkezett be s ott legtöbbször vonatosán, de olykor pettyesen kristályodott 
ki. Színe makroskoposan fekete, hosszú, vékony, fényes kristályokat képez egyesen vagy 
sugaras aggregálban, llárántmelszetc háromszöges a trigonos oszlop uralkodása következté
ben. A vékony csiszolatban a főlengelylyel parallel metszetekben barna; a vastagabb helyeken 
hajtással a zöldbe, a vékonyabban az ibolyába. Dichroizmusa erős. A hárántmetszetekben a 
kristály belseje olykor szép kék és csak a külső burok barna vagy fekete. Anyaga igen ép, mi 
az új képződéssel jár. A Diorit azon lötömegéből kerülnek ki a turmalinlarlalmú példányok, 
melyek a Vaspályaszinten szállíttatnak ki egyéb kőzetekkel oly mennyiségben, hogy a Vihnye- 
völgv útjának törmelékes burkolására használják fel.

A Turmalinról bővebben lesz szó az Aplitnál.

Miután teliül ezen mesozoi hipidiomorf szemcsés közét associátiója: Labra- 
dorit, Biotit, Amíibol és Piroxen, azt a régi nevétöl «aprószemű Sienit>» megszaba
dítva Diorit-nak mondom. Rendszeres neve volna Biotit Labrador itdiorit, de 
mivel benne a Diallagit oly különös szerepet játszik, helyi névül a Diallagitdiorit 
éppen úgy kínálkozik, mint Magyarország némely trachilvidékén a Gránáttrachit.

MÉSZKŐ ÉS DOLOMIT.

A Mészkő és Dolomit gyakran találtatnak együtt, ügy hogy azokat, ha a nagy 
tömegű előfordulást veszszük előbb tekintetbe, egymással összefoglalva kell leírni. 
Együttvéve olykor jelentékeny területet is foglalnak el, másszor csak szigelszerüleg
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lépnek fel. Fő vidékük Selmec környékének éjszaknyugatja, llél helyen van a geo
lógiai térképen kimutatva; Liuouj-én hat foltban szerepel.

A Mészkő és Dolomit előfordulására nézve két csoportot lehet mcgkülömböztetni: egy 
éjszakit s egy délit. Az éjszaki a nagyobb s ismertebb. Ezenkívül fellép a bányákban is 
a nélkül, hogy ott a felületen mutatkoznék.

I. A Mészkő és Dolomit éjszaki csoportja:
1. A Bukovec Dolomitja s alárendelten mészköve.

A Szálláshegy Dolomitja; e kőzet itt van legmagasabbra emelve.
3. Ettől délkeletre van a bélabányai völgyben a felületen látható három Mész- és Dolomit

tömeg; valamint ennek alsóbb szintje a bélabányai Nándor-altárnában.
h Nyugatra a Szálláshegytől a vilmyei völgyben, ennek előbb a jobb oldalán, Peszerinnél 

mind a keltőn, Vihnye fürdőnél csak a bal oldalon, de nagy tömegben fordul elő.

II. A déli csoporthoz számítom a Ilodrus-völgy déli oldalán találtató kisebb tömegeket:
o. Kopanicza falútól nyugatra «Do \Vapna» nevű helyen, hol azt fejtették égetésre.
6. Még tovább nyugatra nagyon kis tömegben van feltárva Mészkőpala, a Wrankowa-hegy 

tetejétől nyugatra a Kojatin felé, egy nyergen.
7. Éjszak felé leereszkedve a Megyenova(Kupfergrund)-völgybe, egy a hodrusbányai völgybe 

kinyúló keskeny hegyfark szemközt a Teremtő-tárnai völgy gyei, szintén Mészpala.
S. A Navoristye-völgy vízárkának fenekén is búvik ki Mész, mi a térképen ki sem tüntethető.
9. Az Uskertova völgyben a Fassait felett előforduló nagyobb területű Mész.

10. Az alsó Hodrus-völgy jobb oldalán is van Mészkő és Dolomit, a Nepomuk János vagy 
Schöpferlelér megy rajta keresztül.

III. Bányákban:
11. II. József-altárnán az Amália-aknánál.
14. Az Aranyasztal-tárnában.

Legjelentékenyebb hegye éjszakon a Bukovec (700 m.) Szklenón, melynek a nagy tér
képre csak egy déli ága esik, ez azonban összefügg tovább délnek a Handcrlova-völgyön 
Vihnye-völgy felé menve a még magasabb Szálláshegygyel (840 m.). Nagy fontosságánál fogva 
jónak találtam a Bukovec táját külön látni el a katonai újabb felvétel (I : 45,000) alapján 
(113. lap) és monográfiái módon írni le, hogy viszonya azon sok más kőzethez, melylyel érint
kezik, kitűnjék.

Nagy tömegben találjuk Vihnye völgyének középtáján Peszerin községnél a völgy jobb 
és bal oldalán, lejebb a vilmyei fürdőnél csak a bal oldalon, hol a Tiszova hegyet (540 m.) 
képezi. Úgy itt Vihnyén mint Szklenón a gyógyforrások a Mészkő és a Trachit érintkezésének 
határáról jelentékeny hőfokkal (48—33° R.) fakadnak fel (95., 103. lap).

Selmechez legközelebb van BéJabányán a györgytárnai völgyben Mészkő, hol a régibb 
térképen kitüntetve nem volt. A többi a térképen kimutatott kisebb kibúvásain kívül meg
említendő, hogy a bányákban is több oly helyen akadtak reá, hol a felületen nincs meg.

A Mészkő uralkodókig fehér, de van szürkés, sárgás, vercses, kékes; az ritkán 
tiszta GaCOi, legtöbbször van benne Mg kisebb-nagyobb mennyiségben, de a 
magneziás Mész átmegy valóságos Dolomitba, mely egymaga is olykor jelentékeny
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tömegben jelenik meg. A Dolomiiok között vannak porló féleségek is, ilyet leg
feltűnőbben látni az alsó Vihnye-vülgy bal oldalán, közvetlen a fürdő elölt a mész
égetők felett (103. lap). Itt a hegyről szennyes szürke színű dolomitpor folyvást 
gurul le s a hegyet jelentékenyen apasztja. Á kovasav által átjártahb részei kidudo
rodva maradnak mint mérezéje a porlódás haladásának. Hasonló dolomitpor azonban 
Bélabánván a Nándor-altárnában is van, még pedig rétegekben rakódva, melyek 
hol szintesek, hol hullámosak (243. lap). A Dolomit itt csak a Föld színe alatt van 
szálban, folytatását a felületen nem találjuk.

Ott a hol a Mészkő és a Dolomit egymással érintkezve ismeretesek, általánosan 
az tűnik ki, hogy a Mészkő a Dolomitot borítja, tehát annál fiatalabb. Ugyanezen 
korviszony Budapest környékén is ez a Rali-period Mészköve és Dolomitja között.

Szerves zárványokat benne eddig nem ismerünk; egy alkalommal találtam a 
Dolomitban csak nyomát egy oly kövületnek, mely Mer/alodus-va emlékeztet 
(95. lap). Rétegességet nagyban néha mutatnak, de gyakrabban nem; metamorf- 
közelié változtak át a vulkáni tevékenység inducliója által.

A nagy dinamikai hatást, melynek kitéve voltak és vannak, mutatja a sok 
repedés, mely tömegükön keresztül minden irányban s külömbözö vastagságban 
húzódik. E repedések behegednek Calcit- vagy Dolomit-anyag által, mit a színes s 
különösen a kékesszürke Mészen s Dolomiton kitünően látni; még feltűnőbb, ha a 
repedéseket Quarcz tölti ki. A Dolomitnál Felső-Vihnye jobb oldalán fenn a Skalka 
magaslatán (95. lap), valamint kelet felé ezen csúcs folytatásán látni, hogy a lég
beliek behatása következtében kiporlott Dolomit egész sejtes Quarczot hagy vissza; 
más esetben a Mész és Dolomit űrjeiben fennött Quarcz kristály-csoportokban foglal 
helyet. Bukovecen a Mész és még inkább a Dolomit egy nagyobb hasadékát Quarcz 
mint valóságos Telérquarcit tölti ki (121. lap).

Nevezetessége a Mész és Dolomitnak a Piroxentraehit közvetlen feltörése, mi 
kétségtelenül mulatja, hogy az is emelte és módosította. Ezen feltörés négy helyére 
szorítkozom itt: legnevezetesebb a Bukovec déli oldalán, hol kétszer ismétlődik 
(117. lap); zavarta közvetlenül a Tiszova-hegy Dolomitját a Vihnyei fürdőnél 
szemközt a Kőtengerrel (105. lap); érdekesen észleltem kanyargós áttörését a 
Dolomiton a (Iyörgy-tárna völgyében (247. lap); végre egészen hasonló körülmé
nyek között Selmec térképétől keletre Tót-Pelsöczön, hol a Mészkő kis dombot 
képez, melyen keresztül a Piroxenandesit áttörést a kőbányában két helyen láttam.

A Mészkő és Dolomitnál két utólagos elváltozás mint kontakt hatás meg
említendő: egyik az ú. n. Ofikalc.it, másik a Fassait. Az Ofikalcit alsó Hodrns- 
vülgyben az Ignácz-tárnán (Szandrik) fordul elő s egyik példányban Pleonastot is 
találtam. Kívül nem találni, csak benn a bányában, melyhez azonban most már nem 
lehet hozzá férni. Itt a Mész a Biotil Ortlioklastrachit-Zöldkövel érintkezik (7G. lap).
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A Fassait hasonlókópen a Mészkő és a Biolii Orllioklaslrachil Zöldkövének éiinl- 
kezésén van, az clöbbenilől keletre, és moiulhalni ugyanazon Mészkő-vonulat másik 
végén. Odajuthatni a Ilodrus-völgy felsői)!) vészében a baloldalon nyíló Kohulova- 
völgyben, ha ennek baloldalán fekvő kis mellékvölgybe megyünk, olt egy igen 
eldugott helyen, egy vízfolyás ágyában voltak gödrök, melyekből a példányok kike
rüllek. Ma, mondhatni, hogy hozzáférhet len. A tömött Kassait közelben elszórva 
Pleonast-erek is húzódnak, de egyes űrökben úgy a Kassait, mint a Pleonast feuuötí 
kristály-csoportokban is fordulnak elő (60. lap).

A tömeges Mészkő és Dolomiton kívül találni palásai is, az mélyebb szintből 
való s a Triasban lesz szó róla hova tartozik.

TR1AS ÉS PALÁK ÁLTALÁBAN.

Mész és Dolomit (Gullensteinor Scliiclilon), Weríeni Pala (Lipold), Mész Dolomit, Bunler Trias- 
mergel (Weríeni Pala) (Axdria.n), Triasisclio Scliiolbr (Pettko).

A minő nagy szolgálatot tesz az Alpokban a csillámdús, palás, löbbnyire 
vöröses, néha tarkás Homokkő, melynek a geologok előli szokollabh neve a Werfeni 
Palák (Dél-Tirolban), melyek állandóan mint liatárképzödmény szerepelnek egy
részt a fiatalabb mesozoi, másrészt a paleozoi képződmények közöli, különösen 
elkiílönítni engedvén a Címuwacke-öv nevezet alatt egybefoglal!, törmelék-kőzeteket 
és mindazt, mi ezekkel térben és településben összefügg; hasonló szolgálatot Lesznek 
ilyen csillámos Iiomokkőpalák az ö egyforma kinézésűkkel és a könnyen felismer
hető nehány kövülettel Selmcc vidékén is. Kövületekről Vihnyén a Szálláshegy 
lejtőjén már Born tesz említést (1774); Eeudant ennek nyomán kereste (ISIS), de 
nem bukkant reá, ez Hauer FERENez-nek sikerült, ki már Pettko térképének meg- 
készítése előtt felismerte a Naticella costafa Minist, és Mi/acites Fasxac.nm 
Wissiu. vezérkagylókat, melyek azóta vagy 15 helyen lettek ismeretesek nemcsak 
a felületen, de Lipoed meg (Iröger által a József-al tárna szintjén és az ((Arany
asztal))-tárnában is.

Az Alsó-Trias tehát Selmec régi Sedimenljei között előfordul és az némileg 
ki is van a térképen választva. A közel, midőn legjellegesebb, akkor az muskovitdús 
vöröses Homokkő, de olykor Agyagpala, Mész- s Dolomit pala, Qu.arczil.pala és Pettko 
szerint egy neme a Szarukőnek, melyben szintén van kövület.

Fclso-Tria*. — Pettko említi, hogy van Mészkő, mely ritkán palás, meg rit
kábban szemcsés, hanem tömött, a melynek települése oda mutat, hogy a rl rias- 
rétegeken fekszik. A felsőbb emeletekhez számítható Triasmeszet Andrian és lapom 
is meghagyják. Én a tömött Mészkövet és Dolomitot, melyek csakugyan az alsó 
Trias-rétegeken feküsznek, külön választottam a térképen is mint Mészkő és
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Dolornil ; de másrészt én is találtam nehány helyen Mészpalát, melyben kövületek 
fordulnak elő, melyeknek meghatározását Böckii János vállalta magára. Egyike ezen 
helyeknek a Vilmyc-völgy középtáján van, nevezetesen az ennek hal oldalán nyíló 
llodruska mellék völgyben, a mint ennek jobb oldalán az úton kívül járva felmász
tunk (95. lap). Egy kis kőfolyás van olt, melynek törmelékei árulták el először a 
Mészpalát kövületekkel. Van azonban Agyagpala is vele váltakozva, a mely néha 
hidegen nem is pezseg, melegen is csak gyengén s az oldatban gyenge Calcium 
rcactio, Magnesiumnak pedig csak nyoma mutatkozott. A kövületek éppen nem a 
legjobb megtartási állapotban vannak. A Mészpala tele van kagyló-idomokkal, de 
azok elmosódtak annyira, bogy keveset lehel határozottan mondani.

A Mészpalában Nalica sp. ind., (iervillia sp. ind., Mynphoria fr. elegáns Dunk.
A muskovitos Agyagpalában J’leuromga sp. ind., Myoconcha cfr. gastrochaena

Dunk. sp.
Egy másik hely, melyen Mészpalában sok kövület van ugyan, de elmosódott 

állapotban, Vilniye fürdőnél maga a Tiszova-hegy, melynek ENy tövében a fürdő- 
ház van. Ezen Palát a Rudna-völgyi oldalán bejárva a felső szekérúton, egyrészt az 
ENy oldalon közel a vihnyei völgyhöz, másrészt a DNy lejtőn találni. A kövületek 
eddig nincsenek meghatározva.

A legáltalánosabban ismert lelőhelye a Trias kövületeknek a Szálláshegy EK 
oldalán van (123. lap), hol azok legtöbbször Mészpalában, de a muskovitos finom- 
szemű Homokkőben is aránylag még a legjobb megtartási állapotban is fordul
nak elő.

A térképen a Eclső-Trias nincs elkülönítve, az egyesítve van a Werfeni Palákkal 
és általában mint Trias (ts) külön van kiválasztva akkor, midőn a kövületekre 
támaszkodva volt eszközölhető; ha pedig nem, akkor általában mint Palák (Phyllitek) 
szerepelnek s akkor lehel, hogy ezen általánosabb csoport alkotásában a palcozoi, 
sőt részben az arcliei Palák is szerepelnek.

A Palák (Phyllitek = ph) területe a geológiai térképen az uralkodó, azaz álta
lános s annak csak kis része az, melyen a Trias (ts) mint sziget vagy félsziget van 
kiválasztva. Selmec környékének magaslatai erdővel, gyeppel vannak borítva, ott 
ilyen részletes kiválasztás bajos, sőt helyenkint lehetetlen. Azonban csaknem biz
tosra vehető, hogy mindazon terület, mely az általánosabb Pala (PhylliL = ph) jel
zéssel fordul elő, a petrografiai analógia alapján Werfeni Pala, és így kimondhatjuk, 
hogy az Alsó-Trias Selmec környékének nyugati felében nagy felületi elterjedéssel 
bír s annak úgy itt. mint a bányám íveletekben fontos szerep jutott.

5<M T. Ak. III. Osztályának klllf>n kiadványa. 18SS. III.
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QUARf’.IT.

Selinec legközelebbi környékén a város felel i a Vereskúl felé menve feli (mik 
egy jelentékeny quarciltömeg a Kis-Sobo lejtőjén bosszún elnyúlva és mintegy u 
lejtő kanyarulatához alkalmazkodva; neve Helchtehi (48. lap). A bányászok a Spi- 
laler-telér részének tartották s nem egy helyen míveletek nyomai maradlak is rajta. 
Semmi esetre nem telér Qnarcit, hanem egy önálló régi közel, melynek korát kövü
letek hiányában a települési viszonyok segítségével kell meghatározni ott, a hol 
kortársaival összefüggésben találjuk. A lleklslein Quarciltömege jövevény, az egy 
vándorkö, melyet eredeti helyéről a vulkáni tevékenység dinamikai hatása szakított 
eÉ *-*gy hogy a környezettel csak oly semmi genetikai összefüggése sincs, mint nincs 
a Norvégia vagy Finland hegységeiből elszakadott glaciál (iráni! vándorkönck 
diluviál Homokkal, melynek felületén Éjszaki Németország lapályain 
fordul elő.

azon
annyiszor

Hasonló minőségű és tömegű Quarcitok azonban isméiéivé fordulnak elő 
Selmec környékének ÉNy részén, nevezetesen a Szkleno és a llodrus-völgyek közti 
területen. Nagyban szerepel a Bukovec és a Szálláshegy között (119 1 23. lap);
Vihnyc- és Hodrus-völgy befogta területen magasra emelkedik, képezi a Szarvaskő 
csúcsot (GSO m.), valamint annak folytatását a még magasabbra emelkedő Kon- 
csiárban (S00 m.) (95., 97. lap). Legjelentékenyebb felületi elterjedésben a Kcr- 
liiig-en találjuk tovább nyugatnak az említett két csúcstól, de egyszersmind még 
jelentékenyebb magasságban, a mennyiben e terjedelmes hegyhát legmagasabb 
pontja a Komp 867-5 m. (63. lap). Ezen utóbbi helyeken ilt-ott fedőjét és feküjél 
is láthatjuk s meggyőződést szerezhetünk arról, hogy micsoda kőzetek társaságában 

van szálban.
A Quarcit finomszemű, szennyes, fehér vagy sárgás kőzet általában. Legjelen

tékenyebb tulajdonsága, hogy szerkezete palás, miről a legtöbb esetben könnyű 
meggyőződni, nemcsak midőn szálban van feltárva, hanem mikor feltárás hiányá
ban, mint például a Kerling fensíkjain, csupán darabjait látjuk kibukkanni a gyep
ből : ezen darabok mind palatörmelék. A Szarvaskő jól feltárt Quarcziljánál bővebb 
bemerülés után arról győződtem meg, hogy a tömeg folytonosságának megszakadása 
kél irányban történik, melyek egyike a palásság, másika a váladéknak felel meg és 
hogy ezek egymástól eltérnek annyiban, hogy egyező csapás mellett a dőlés a 
kettőnél éppen ellentájns (98. lap). A váladék síkok csak ícliileli megszakadás, a 
palásság pedig keresztül hatol a Quarcit egész tömegén. Több helyen azt észleltem, 
hogy a palássági síkot igen finoman Csillám húzza be, ez azonban mindig erősen 

elváltozva: színe világos, aranysárga vagy ezüstfehér. Puszta szemmel fel semvan



APUT.

I tinik, csak lencse segítségével fedeztem fel. A Csillám liozzákcvercdése a Quarcit- 
palára nézve annyit jeleni, hogy az rokon a Csillámpalával, mit a Selmeci kőzetek 
között éppen a Quarcit lelőhelyein többször találunk is. A Quarcitpala megfelelne 
egy olyan Csillámpalának, melyben a Quarcit a túlnyomó, az alárendelt Csillám 
pedig elpusztult vagy véglegesen, vagy úgy hogy még némi nyomát látni.

A Heklslein Quarcit kutatásánál arról győződtem meg, hogy míg a felső 
rétegek palás Quarcit, az alsókban nem hiányzanak olyanok, melyekben Földpát 
kezd fellépni; szintén a Heklslein Quarcit tömegénél némely helyen összefüggést 
lehetett észlelni Agyagpalával, mit a György tárna-völgy jobb oldalán a Kis-Sobo- 
hegy ellenkező lejtőjén már nagyobb mennyiségben látni, és könnyen engedi követ
keztetni, hogy a Kis-Sobo Biotittrachitja választotta szét feltörése alkalmával ezen 
régi kőzetek egykor összefüggő tömegét, melynek szétválasztott két része közül egyik 
a Kis-Sobo éjszaki, másik a déli lejtőjére jutott.

Minthogy azonban Quarcitlörneg eredetre nézve Selmec környékén többféle 
van, nevezetesen van Telérquarcit és van quarezosodott Trachit, melyek anyagát 
olykor külön választani már annál fogva sem lehet mindenkor, mert maga a 
Quarcitpala is IcheLctt kitéve utólagos quarezosodás hatásának, sőt kevés erezet is 
tartalmazhat, a térképezésnél ilyen eredésű tömegek is be vannak foglalva általá
nosabb tájékozás szempontjából a Quarcitba; ellenben részletes bányageologiai fel
vételnél természetesen külön választandók ki.

APUT.

Földpát és Quarczból álló durva szemű fehér kőzet Pettko által Aplitnak 
nevezve s azóta későbbi geologok által is ezen néven leírva, sajátságos viszonyok 
között fordul elő a Vilinye- és Hodrus-völgy befogta területen, azzal kevésbbé a 
felületen mint inkább a Föld alatti feltárásokban jelentősen találkozunk. Hol összeáll 
mint egy Gránit, hol laza, s ekkor annál inkább Arkozára emlékeztet, mert van reá 
eset, hogy rétegesen válik el, a rétegek finomabb-durvább szemek szerint alakultak 
s ekkor ha az első benyomás szerint nevezzük, az Arkoza név is csak úgy megilleti 
egy helyen, mint más helyen az Aplit.

A Földpát és a Quarcz hol egyensúlyban vannak, hol nem. A Quarcz szokott 
ugyan a jobban megtartott, a fényesebb elegyrész lenni, de azért esetleg a Földpát 
is igen jól lehet megtartva. A Földpát kétféle; túlnyomó az Orthoklas még pedig 
a legmagasabb az Adulár sorozatnak megfelelő; Plagioklas gyér s legtöbbnyire 
Andesin.

Mikro {/rafia. Az Aplit Kálium földpátja chemiai elemzés alapján (Gserey, Székes- 
fehérvár 1881.) a következő eredményt adta:=

50*
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I. (Gserey)
............. 63.99

17.49
............. 0.54

0.81
................ 0.7 0

J 0.19 
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II. (Risciiok) 
64'. 02
18.oo 

0.58 
0.81 
0.78 

I 5.48
().90

IU)
NaJJ
11,0 ...........

100.08

Melléje leszem 11. Biscuiof egy elemzéséi. Selmecről, melyről csak annyit jegyez léi, hogy 
Földpát egy bányából. Az valószínűleg az Aplil Földpátja. A két elemzés jól kilünteli a leg
magasabb hoO tartalmat, melyet a Kaliumlöldj)átoknál az elemzés kimutatni szokoll, az már 
az elméleti KáliumíŐldpát arányszámát (16% K,0) közelíti meg.

A lángkisérleli meghatározás eredménye a Káliumíöldpálnál szintén igazolja a Na szo- 
kaliánul csekély mennyiségét és a legmagasabb l\ tartalmát, mihez járul az olvadás toka 
(3—4) és az olvadék külhúlyagossága, mi a régi kőzetek Káliumloldpáljára nézve annyira 
jelleges. A gyér Plagioklas lángkisérletilcg Oligoklas-Andesin.

A mikroskop törmelékes szövetet mutat ki, valamint azt, hogy az Orthoklas szögletes 
darabjai között látni olyakat is, melyek két nikollal gyönyörű rácsidomű színjátékot mulatván 
a Mikroklin jelenlétét árulják el; máskor az Orthoklasban a Quarcz úgy van kiválva, liogy a 
törmelék egy része valami Pegmatitból szakadhatott el. A gyér Plagioklast a csiszolatban is 
észleltem.

A Quarcz szemekben gyakoriak a íblyadékzárványok mozgó libellával, olykor kősókocz- 
kával. Hussak szerint a folyadékzárvány alakja legtöbbnyire szabálytalan; itt-ott szabályos, 
hol dihexaéderes, hol rhombos.

Hussak részletesen is meghatározta ncliány zárvány nagyságáit. Egy folyadékzárványban például, 
melynek hossza 0*0102 min., szélessége 0*0051 in., a libella 0*0026 mm., a koczka 0*0051 mm. Egy má
sik, de két Iibellás folyadékzárvány nagysága 0*0102 mm., a libellák 0*0017 mm., a kösókoezka 0*0034 min. 
Egy harmadik folyadékzárvány, kösókoezka nélkül, 0*0034 min.

Turmalin. Az Aplil rendesen nem tartalmaz egyéb ásványi; esetlegazon
ban utólagosan képződve Turmalin van benne s az íékele színénél és alakulatánál 
fogva az Aplitot még feltűnőbbé leszi. A Turmalin íekele fényes kristály aggregá- 
tokból áll s háromféle alakban van az Aplilban kiválva: gömbükben, erekben, 
pettyekben.

A gömbös kiválási! Turmalin képezi a régóla úgynevezett Tujrisérczet 
csak Vihnye-völgyben az Ó-Antál-tárnái fő- valamint a fekii Ellenlejt.es leiéren fordul 
elő olt, a hol a telértöltemény (quarezos, kalcilos) igen szilárd (2(51. lap). A Tur
malin itl a fehéres alapanyagon fekete sugaras gömböket képez, melyek átmérője 

olykor 10—12 mm.-t is tesz.

* Már Beudant lesz említést ezen tigrisérezröl, de téved a lelőhelyben, a mennyiben azt Könnücnck 
mondja. A leírás egészen ideillik.

* mi
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A / eres Turnialin a leggyakoribb; látni olykora gömbössel együtt, a meny
nyiben két gömböt vékony fekete vonallal összeköt; legtöbbször van azonban gömbös 
Turmalin nélkül hol vékonyabb, hol vastagabb erekben. A kőzet kézi példányán 
néha U1—3 ér is van, rendesen parallel irányban, másszor szöget képeznek egy
mással; látni néha, hogy az ér kiékül; legérdekesebb azonban, midőn két parallel ért 
bizonyos szög alatt egy harmadik szel oly módon, hogy ennek síkján az Aplit vető
dött, mi által világosan be van bizonyítva, hogy ezen három ér közül az, mely a 
vetődés! sík mentén jutott be, fiatalabb mint a más kettő. Szintén az Ó-Antal- 
tárnai műveletek szolgáltatnak példát az eres Turmalin tartalmú Arkozara is oly 
mennyiségben, hogy a bányából kihordva út-tatarozásra használják.

Ó-Antal-tárnánál, a vaspályaszintről kihozva, gyűjtöttem egy oly példányt 
(9, 1890), melynél a Dioritban Aplit mint zárvány fordul elő; nevezetes azonban, 
hogy mind a kettőn egy Turrnalin-ér megy keresztül, utólagos képződésének világos 
bizonyságául.

A peUi/es Turmalin előjőve! a legritkább. Ezt csak egy helyen találni a Csu- 
berno-völgyben egy hányon (10G. lap), a kőzet első tekintetre Gránitnak tartható.

JJih'rof/rafia. A gömbös Turmalint elemzésre adtam s Cserey a kővetkező ered
ményre jutott (Székesfehérvár, 1881.):

MqÜ.................... 10 nu
CaO - 
KJJ- 
NaJJ .
F, H.JO

SiO, 
ALÓ 
Fel) 
ILO, 
J\A

0.93
0.29
2.or>
4.55

iÍÍFm

üfMgFeHjKoNaJO, R20:i, 2ALO:u 4Si02.

Tehál RAMMKLSBKHfi osztályozása szerint Magneziaturmalin s az általa elemzett 33 Tur- 
malinhól legközelebb áll a Zillerthaliboz.

Hussak mikroskopi tanulmányozása szerint a Csuberno-völgyi Aplitban, mit ő Tur- 
tnalingránitnak nevez, a Turmalin többnyire 0*12 mm. hosszú és 0*03 mm. széles szürke és 
kék tisztán kristályodon oszlopokban és ritkábban nagyobb szabálytalan szemekben fordul 
elő legtöbbször Quarczban, ritkábban Orthoklasban bennőve. Az oszlopoknál tisztán megvan 
a bázisos hasadás és erős dichroizrnus. Csekély folyadékzárványt leszámítva, egyéb zárvá
nyoktól teljesen mentek és igen épek. A nagyobb szemeknél néha megvan a zónás szerkezet, 
a mennyiben a mag kék és azt előbb egy színtelen, aztán pedig szürkésbarna burok veszi 
körül. A kristály átmetszete kilencz-, ritkábban hatoldalú.

Én a gömbös és az eres Turmalint is mindenben hasonlónak találtam; Hussak leírása 
ezekre is érvényes.

A Turmalin nem szorítkozik az Aplitra, ebben fordul elő ugyan legtöbbször 
s benne tűnik fel legkönnyebben, de találtam a Dioritban ért és sugaros gömböt

.. ___
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meg kisebb pettyet képezve, miként a Diorit leírásánál (389. lap) említve volt ; 
találtam a Gneiszban is, de gyérebben. A Gneisz és a Diorit az Apátnak szomszéd 
kőzetei, és azokban is olyan helyeken fordul elő, a hol az Apiit is tartalmaz Tur- 
malint. Az azonban tagadhallan, hogy kiváló előszeretetet az Apáihoz tanúsít, a 
mennyiben a Turmaán az Apát űrjeiben olykor valóságos telértöltelek gyanánt 
0’2 méter vastagságú fészket is képez, mely aztán vékonyodó erekkel ágazik szél .

A Turmaán legtöbbször a Quarczból indul ki, annak jelenléte feltételül látszik 
szolgálni képződésénél. A Diorit ugyan bázisos közel, de olt, a hol Turmaánl tar
talmaz, rendesen az előbb képződött quarcz-eret, vagy iníillrálódoLt quarcz-szeinet 
is ott találjuk.

Mindazon előfordulási körülmények, melyek a Turmaán utólagos, de foly
tonosan most is tarló képződése mellett szólnak, feltenni engedik, hogy a Földben 
olt kerengő vizek annak kényesei)!) alkatrészeit tartalmazzák. Ez dr. Scuenek elem
zéseiből valóban ki is tűnik, ki a Vilmyei (104. lap) és a Szklenoi (130. lap) gyógy
forrás részletes vizsgálatánál a Bor, Phosplior, Fluor és a Lithium jelenlétét meg
állapította.

*-

Pegmatit. Az Apátnak megvan még az a sajátsága, hogy belsejében, egykori 
űrökben utólagosan Pegmatit van kiválva, mely az űrt egészen betöltötte. A Peg
matit éppen azon ásványokból áll mint az Apát, csakhogy sajátszerü módon van a 
túlnyomó Ortlioklas a Quarczczal összeszövődve. Vannak vastag és vékony lemezű, 
durva és finom szerkezetű Pegmatitok. Az Ortlioklas lángkisérletileg egészen olyan 
Adulár-sorozatú mint az Apátban; az olvadéka is éppen úgy külhólyagos.

Találtam Pegmatitot az Apátban, közvetlenül úgy a Vaspályaszinten, az Ede- 
reményvágatból kihordott Apátokban, mint a Csuberno-völgyben.

A Pegmatit mint újabb képződmény tartósabb, jobban ellenáll a morzsolódást 
előidéző agentiáknak, és így megtörténik, hogy a desaggregált Apátból kiszabadul 
és a Trachitba zárványként bejut. A legnagyobb ilyen Pegmatitzárványt Sienites- 
Biotittrachitban, a II. József-allárna szintjén, a Lill-Mihály-aknai vágatban láttam 
(267. lap), ez kiválóan durva szerkezetű, de megtartási állapota nagyobbrészt kitűnő, 
csak kis részében kezd a Földpát mállani, míg a bezáró Sienites-Biotiltrachil nagy 
fokban indult mállásnak. Igen finom szerkezetű Pegmatit mint zárvány a Klolild-ér 
riolitos fehér kőzetében van (194. lap), melyet IIussak is említ, Michel Levy is, és 
ez utóbbi azt jegyzi meg, hogy az a Pegmatit valami régi kőzet elszakadott darabja 
lehet. Nekem szives volt egy csiszolatot adni, minek alapján állíthatom, hogy én is 
kaptam a Klolild-ér riolitos kőzetéből hasonló, de nagyobb pegmatitzárványt. IIussak 
rajzot közöl a pacher-tárnai (Klotild-ér) riolitos kőzet (mit ő Granolirnak nevez) 
Pegmatitjában az Ortlioklas és Quarcznak az Irásgránit módjára történt összenő-

ll iil
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veséről; de egyszersmind a Csuberno-vülgyi Aplit (mit Turmalingrúnilnak nevez) 

linóm szerkezetű Pegmatitjáról is.*
Cskii ismer ilyen Pegmatilzárviíiiyl Hodrusbányán, a Fcrencz esászür-altárnán, a Venczel-vágat 

folylalásiiliaii éjszaknak a lekü-ér felé, bili-aknától nyugatra ; továbbá ugyanazon altárnán még tovább 
nyugatra; valamint a bili-akna első nyilaméin egy vágatban, mely nem messze az aknától hajtatott nyu
gat leié. Mindenütt a Sienites Biotit-Orlhoklastrachitban.

CSILLÁMPALA, GNEISZ.

Selmec környékén a Csillámpala külön területen nem fordul elő, az tehát a 
térképen mint ilyen kiválasztva nincs. A Gneisz a fő kőzet, melyhez kötve van, de 
kötve van esetleg a Quarcithoz is, mintegy a kettő között lebegve, minélfogva a 
Gneisz és Quarcif területéhez van gyér előfordulása csatolva, azon megjegyzéssel, 
hogy gyakrabban találván az összefüggést a Gneiszszal, a geológiai térképen a tér
beli összefüggés is inkább a Gneiszszal értendő.

Gsillámpala. Ép állapotban nagy ritkaság, legtöbbször erősen van válto
zásnak indulva a Csillám, az rendesen steatites; azonban ezen kékes szürke 
szín is elváltozik, a pikkelyek hematitvörös színt öltenek s végre még ez is elpusztul, 
a Csillám rom eltávolodik, akkor a Quarcz egymaga maradván meg, Quarcitpaláról 
szólunk, mint a 395. lapon említve volt.

A Szállás]ícgy az ó-képződmények leghatalmasabb hegye. A Szkleno-völgyből 
szemben a Bukovecczel megy fel reá a Kamena-vülgy (122. lap), minek kőzete 
gyanánt Gneisz és ezzel érintkezve Quarcit szerepelnek. E tájon a Quarcit jól 
mulat palásságot (G7j I8S7), a palássági síkon vöröses Muskovit pikkelyek látsza
nak, úgy hogy hajlandók vagyunk elváltozott Csillámpalának tartani; van azon
ban helyenkint kétségbevonhatlan Csillámpala (GSj 18S7), hol a steatites küllemű 
Csillám uralkodik és a papirvékonyságú palasíkok dinamikai hatás eredményét 
szögzúgban bekövetkezett görbülésben árulják cl. Ezen szügzúgos Csillámpalák között 
van annyira íinomszemü és egyöntetű, hogy mállóit Sericitpalának mondhatni. 
A Szálláshcgy ezen részén nem a Quarcit, hanem a Gneisz a fő kőzet, a Csillámpala 
a Quarcit és a Gneisz között lebegve fordul elő. Települése a Gneiszéval egyező.

Ugyancsak a Szálláshegy tetejéről lenézve E-nak egy olyanféle fehér vándorkő 
köti le figyelmünket, mely a Heklstcinra emlékeztet a Vereskúton. Ez csakugyan 
réteges Quarcit, de a legvastagabb réteg sem több mint 70 cm., ettől lefelé vannak 
igen vékonyak s ilyen a nagyobb rész. A réteg keresztmetszetét nézve a szövet 
szemcsés s az anyag oly tiszta, hogy üveggyártásra lehetne ajánlani, ha többször 

találkoznának bennük Liinonithcxaederek mint pseudomorfák, Pirit után olykor

I
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• Beilrttge z. Kcnntniss <1. Eruptivgesteine v. Scheinnitz. Wien. Akad. d. Wiss. Sitzungsbenchle 18S1.
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igen csinos alakokban. Ha sikerül olyan Quarcitot találni, melynek légbeliek 
parálta felülete van, azon azt látjuk, hogy vékony Quarcit-lcmczekböl áll össze, 
melyek közül a Csillám végleg kipusztult, de a hézag Quarcil-anyaggal behegedi. 
Az ilyen példánynak felülete lépcsős, mint a cserépfedél, melynél azonban 
rétegek szaggatott szélekkel borítják az alattuk levőket. A Quarcit szikla magassága 
vagy G méter; az alsó tömegéből már jó Csillámpalát gyűjthetünk 37f>,; 1880, 
71a 1887); a két véglet között találni átmeneteket.

A Szalláshegy után a Bukovec a legkiválóbb az ó-képződményekre nézve, de 
azon külömbséggel, hogy itt a Mész és Dolomit a túlnyomó, az archei Palák alá
rendeltek, mindazonáltal e két hegy érintkezési helyén a Tcpla-völgyben, a Bukovec 
deli tövénél, a Gneisz és Quarcit között tetemes zavarodásl elárulva, Csillám pala 
is fordul elő (117—119. lap); az átmenet a Quarcilpalába, másrészt a (ineiszba itt 
is észlelhető.

Felső-Vihnyén a Benedek-vágat kőzetei közöt t is előfordul (2G4. lap) basonlókép 
a Gneiszhoz kötve.

Nem mulaszthatom el a Csillámpala előfordulását megemlíteni azon jelenté
keny kiterjedésű mesozoi Konglomerálban, mely a Mész és Dolomitot a Szalláshegy 
keleti oldalán szegélyezi, s közel a csúcstól le a Szklenoi-völgyig, a Manderlova- 
völgyben jól feltárva követhető oly módon, hogy a Tepla-patak annak nem vet 
véget, ellenkezőleg a völgyben vastagabb, s átmegy a jobb oldalra és itt a Piroxen- 
andesit által emelve éjszaknak még tovább követhető oly módon, mint ez a viszony 
szelvényben van kimutatva (124. lap). Ugyanezen Konglomeráta Vilmye-vülgyben, 
a Nummulit-rétegek táján (101. lap) is tartalmaz Csillámpalát; de egyebütt is, hol 
ezen Konglomerát csak előfordul.

Végre mint kőzetzárványt is találtam a Csillámpalát a Sienites BiotiL-Ortlio- 
klastrachitban, a Lill-akna és a Zipser-akna között, a II. József-allárnán (217. lap), 
valamint a Piroxenandesitben Prentsfalun (17G. lap).

Beudant hasonlóképen észlelte Vihnyén a felső völgyben «Micaschisle inlercalé; c esi une eouclie 
de micaschiste parfaitement prononcé. Elle est recou verte pár les diverses variét és de Griinstein, el elle 
repose sur des roclies de mérne natúré, c’est un Griinstein trés foncé en couleur, a grain trés fin, dans 
lecjuel ou distingue quelcjues lamelles noires qui paraissent élre de ]’ampliibole.»

Semmi kétség ezen leírás után, hogy itt a Diorit-Züldköröl van sző és liogy a Csillámpalu-zárvány 
legalább egy részről azzal van érintkezésben.

Prentsfalutól délre, Hontmcgye területén, a Gsillámpala nagy quarcztartalommal egy
magában is felléj) az Ipoly felé, nevezetesen Gyügy, Szalatnya, Felsö-Tlmr és Tcsmag közölt 
egy ÉNy—DK vonulatnak felelvén meg. Felső-Thúrlól ENy-ra Piroxenandesit tör rajla 
keresztül.*

!

az egyes

* Foetterle és Wolf bécsi geologok régi térképén bazalt van ide leslve Piroxenandesit helyett, a 
Csillámpala pedig nincs kitüntetve. Hauer Quarcitpalál említ, mibe a Csillámpala az említett módon itt s 
képez olykor átmenetet, a nélkül azonban, hogy minden Quarcit ilyen eredésű volna.
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A Csillámpalát jól megtartóit állapotban, felette érdekes viszonyok között találtam szál
ban Ipoly-Szócsénke táján is a Birincsok valamint egy más ebbe folyó még csekélyebb mellék- 
palak két partján, bárom begyfark oldalán egy katlanszerű olyan mélyedményben, hol a 
geologol annak fellépése meglepi. Sok benne a Quarcz itt is, s az mindig a palásság irányában 
van ellapulva. Ebben találja magyarázatát, hogy ezen a tájon a Trachilokban zárványul a 
Csillámpala nemcsak itt, de lejebb még a dunai trachitcsoportban Vácz felé is többször elő
fordul.

Gneisz. A Gneisz nem ritkán lép fel Selmec térképének ENy negyedében 
oly tömegben és annyira jellemző minőséggel, hogy annak értelmezése felett eltérés 
sohasem volt. Normál állapotban nincs ugyan gyakran, ellenkezőleg sokféleképen 
van elváltozva; de a palás szerkezet s ebben a fekete Csillám a makroskopos fel
ismerést lehetővé teszi.

A Csillám nemkülönben a Quarcz és a Földpát rétegesen összeadva képezik a 
kőzetet. A réteg ritkán folytonos, az elegyrészek többnyire lapos lencse-alakban 
simulnak egymáshoz. Igen szabályos kiképződésű példányokat Felső-Vihnye-völgyben 
gyűjtöttem a Benedek-tárnai zúzóval szemben. A fekete Csillám vékonyabb-vasta- 
gabb rétegekben mint fekete vonal váltakozik a fehér rétegekkel, melyek itt túl
nyomókig Quarczból s alárendelten Földpátból állanak (140-> 187S). Egyik pél
dánynál a cjuarczdús fehér rétegben fekete tűs aggregátban Turmalin van utólagosan 
kiválva. A felületi Gneiszban ez itt az első esel, hogy Turmalint észleltem. Más 
példány (184, 1877) azon sajátságot mutatja, hogy :t/+ részben a palásság normál, 
a többiben törmelékes lett. A megzavart palásság általában igen gyakori.

A szabályos kiképződést olykor az egyes elegyrészek maguk módosítják. Van 
esel reá, hogy nagyobb Földpát vagy nagyobb Quarcz van lencse-alakulag vagy 
fészekben kiválva. Ilyen Orthoklas van a Kamena-völgyi Gneiszban (411 42] 1881); 
egyes nagy és igen ép Orthoklas van Felső-Vihnyén, az Ó-Antal-tárna körül 
(958 1879), hol a példányok a Vaspályaszinten kerültek ki és út-burkolásra hasz
náltainak. Továbbá a Csuberno-völgy alsó részében is találni egyes nagyobb Ortho- 
klast lemezes szerkezettel kiválva a szemcsés Quarczit szürkés foltjaiból (15Si 1878). 
A Quarcz is képez lencsét, vagy körte idomot a finom palásságú Gneiszban. Ilyet 
gyűjtöttem azon az úton, mely a Szálláshegyröl le délnek vezet a Vihnye-völgy felső 
részében a liofer-altárnához (3715 1S80). Egy ilyen a mikroskop alatt szögletes 
Quarczszemek halmaza gyanánt veszi ki magát, melyek mind külömböző orien- 
tátióval bírnak. A Quarcz általában a legépebb elegyrész.

A Csillám ritkán fekete, hanem sötétzöldes és zsírfényű, gyakran steatites 
átváltozást mutat, úgy hogy a Protogin-Gneisz elnevezés több esetben indokolva 
van. Ha az elváltozás még tovább megy, a Csillám elveszti minden fényét, színét, 
ekkor csak a szerkezet által tudni meg, hogy a fehéres kőzet restaurálva a 
Gneiszot adja.

M T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. 18S8. III. 51
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A Földpát olykor a legnagyobb elegyrész, és ekkor a jó hasadás által lehel, oly 
darabokat könnyen kapni, melyekről a lángkisérletben meggyőződünk, hogy Orlho- 
klas. A vékony csiszolaton kivehető, hogy az Orthoklasok között van sok, a mi csak 
monoklin Kálium földpát, de vannak, melyek Mikrolinnal vannak keveredve, mi 
azonban a Földpát homályosságánál fogva ritkán van meg a megillető szépségben. 
A vilmyei Gneisz-példányok között van egy durvaszemű csomós féleség, melynek 
repedés-falán apró Adulárok mint utólagos képződmény fennött kristályokban, de 
csak elvétve láthatók (92. lap), mig a fennött Quarcz gyakori. Plagioklas gyéren 
árulja el magát ikerrovátkokkal. A lángkisérlel szerint Andesin, olykor a Labra- 
dorithoz hajolva.

Amfibol, Magnetit., Apátit, Turmalin, Ilmenit és néha Cordieril is mutatkoz
nak; nem ritka a Pirit és az egész serege a telér érczeknek.

A Gneisz olykor össze-vissza zúzódva, de összeálló törmelék-szerkezettel fordul 
elő ép állapotú mellett, ilyenkor kissé a Gránitot juttathatja eszünkbe; máskor 
vékony lemezekben és túlnyomó Quarczczal a Csillámpalához közeledik, sőt abba 
átmenetet is találni.

Mindössze is kevés helyen van. Lipold volt az első, a ki térképen a Gneisz- 
Gránitot egybe foglalva, két foltban mutatta ki, mind a kettő érinti a Vihnyei- 
vülgyet: a nyugatibb a kisebb, ezt a Vihnyei-vülgy az Ó-Antal-tárna környékén 
csaknem egyenlő két félre osztja; a másik amattól keletre a Benedck-tárnánál érinti 
a Vihnyei-völgyet, de azután sokkal nagyobb tömegben a Szálláshegy nyugati oldalán 
húzódik a Szklenoi-völgy felé.

Az atlasz geológiai térképén összesen hét helyen van kiválasztva, a melyek közül három 
a felső Vihnye-völgyben található, s ezek keletről nyugatnak így következnek:

1. Felső Vihnye-völgy, a Banka-völgy torkolatánál, szemközt a Hofer-altárna nyílásával, 
a Szálláshegy (840 m.) DK oldalán. Ez a völgynek csupán a jobb oldalán van. A Vereskúlról 
jőve itt találkozunk Gneiszszal először, de nevezetes azért is, hogy hozzá csatlakozva Aplit 
fordul elő (89. lap).

2. Lejebb az alsó Benedek-tárna körül a Gneiszot a fővölgy ketté vágja, a bal oldalra 
esik a kisebb, a jobbra a nagyobb rész. Ez is a Szállásvölgy testéhez tartozik, annak DNy 
végén van, de innét ÉÉK-nek húzódik szakadatlanul egész a Szkleno-völgyig, hova a Kamena- 
völgyön juthatunk (122. lap). A Gneisz legnagyobb területét itt találjuk, az a Szálláshegy 
nyugati részét nagy terjedelemben képezi. Az erdős talaj azonban nem enged különös feltárást.

3. Vihnye-völgyben még lejebb, Peszerin felé, Ó-Antal-tárna körül a fővölgy szintén 
ketté vágja (257. lap). Itteni viszonya a fővölgy bal oldalán azon nagy szelvényből is kitűnik, 
mely Vihnye- és Hodrus-völgyek között mutatja az orografiai szerkezetet (2fi0. lap).

A Gneisz más három lelőhelye délre esik a Vihnye fővölgytől, hol kisebb lobokban 
találni keletről nyugatnak a következő helyeken :

4. A Vihnye felső völgyében, az alsó Kizova-völgy felső végén, Kalazanti József és Paulai 
Ferencz-tárnák táján, Pumiploszka felé.

4
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•'). Szintén még a Vilmyu felső völgyében, de tovább nyugatnak a Ilodruska-völgy felső 
végében, a Plulselior-tárna környékén (07. lap).

0. A Vilmye fürdő bálterét képező Tiszova-hegytől délre, a Rudno- és a még tovább 
délre eső Csuberno-völgyek felső végeit összekötő tömegben (100. lap).

Végre előfordul még a Bukovec tövében is, s ez a hetedik hely, hol ki van választva
(110. lap).

Ezen felületi előfordulásain kívül a bányákban, a Tanúdtól nyugatra, több ízben talál
kozunk vele érdekes viszonyok között, melyek a felületen nyert adatainkat sokban kiegészítik.

A Gneisz mint a vidék alapkőzete az eruptív kőzetekkel érintkezvén, olyan 
sajátságokat is vett fel, melyek kézi példányokon néha zavaró hatást idéznek elő.
A Biolil Orthoklastrachit és az Aplit az, a mi e tekintetben erre a legfeltűnőbben hat. 
A Biolil Orthoklastrachit feltörvén darabokat zár magába belőle. Van példányom a 
Lill-Mihály aknai vágatból, a II. József-altárna szintjén, hol fejnagyságú darabban 
van meg a Gneisz azon külömbséggel, hogy az egyik darab fekete a sok Csillámtól 
a másik csaknem fehér a merőben elpusztult Csillámtól, de a linóm palásság két
séget nem enged a fölött, hogy Gneisz. Maga a Sienites Biotittrachit is a lehető leg
épebb állapotban van (268. lap).

A József-tárnai völgyben nemcsak egyes darabot, de jelentékeny rétegtömeget 
vagy 12 méter vastagságban kapott fel magával a Sienites Biotittrachit, mely egy 
szelvényben van bemutatva (61. lap). Az érintkezési határ éles, semmi átmenet, 
hanem bonyolódik a viszony az által, hogy a benyomuló Biotittrachit finom irrup- 
tiókban elágazik s egy kézi példányon nem igazodunk el, hogy mi a bezáró mi a 
bezárt (110, 18S0). Ezen a Gneiszon legelőször is feltűnik a palásság megzava
rodása, s az egyöntetűség hiánya; lielyenkint világos, másutt zavarosan sötét, hol 
apró, hol nagyszernél. A Biotittrachit elágazást az idiomorf Biotit árulja el legbiz
tosabban, ez hexagon levelekben van meg úgy mint a bezáró kőzetben, míg a Gneisz 
Biotitja vonalasán kivált összezsugorodott halmazokat képez.

Még feltűnőbbek a viszonyok ott, hol a Gneisz az Aplittal érintkezik. Találni 
éles határt a kettő között, de találni a zavart Gneiszban olyan kiválásokat, melyek 
Aplit elágazásnak tarthatók. A József-tárnai-vülgyböl van példányom, melyen mind 
a két kőzet irruptiv elágazása gyanítható: a Biotiltrachitot a Biotit-hexagonok a 
szemcsés Földpát-Quarczban árulják el a Földpát üveges külleme mellett; a szem
csés Földpát-Quarcz Biotit nélkül, a Földpát leveles szerkezettel és homályos fehér
séggel az Aplifot jellemzi, míg a vonalas szerkezetű Földpát-Quarcz rendetlen Biotit 
levéllel a Gneiszra vall.

A Gneisz a harmadik kőzet, melyben a Turmalin fellép s a Gneisznak saját
ságait szaporítja. Olykor önállólag képez benne ereket, mint utólagos képződmény 
s ez könnyen feltűnik; másszor azonban makroskoposan nem, hanem csak a mikro- 
skop által fedezhető fel; ez az eset előfordul a fekete Gneiszban, a minőről a József-
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tóműi völgyben tettem említést. Vékony csiszolatóban meggyőződünk, hogy a l'ekele 
szín részben ugyan a Biotit lemezeknek, másrészt a Turmalinnak s esetenkint sok 
llmenit s Magnetitnek tulajdonítandó.

II. FEJEZET.

SELMEC KŐZETEINEK TEKTONIKAI S FEJLŐDÉSI VISZONYAI 
KRONOLÓGIAI MEGÁLLAPÍTÁSSAL.

A kőzetek geológiai leírását azok tektonikai s fejlődési viszonyainak kitünte
tése követi általános kronológiai megállapítással; e fejezetben azonban eltéröleg 
a megelőzőtől, a legöregebbel mint alappal kezdem. A legkiválóbb tárgy a Trachil 
lévén úgy mennyiségre mint a fejlődés tartamára és változatosságára nézve, az 
ennél összegyűlt észleled és tanulmányi adatok alapján megkísértem a neovulkáni 
kőzetképződés nehéz kérdéséhez is hozzá szólani.

Tárgyai e fejezetnek részletesebben a következők:
Aj A Trachitot megelőző metamorf és réteges kőzetek.
B) A Trachitot megelőző eruptív kőzet.
Cj A Trachit eruptio és a Bazalt.
D) A neovulkáni kőzet-képződés elmélete.

A) A TRACHITOT MEGELŐZŐ METAMORF ÉS RÉTEGES KŐZETEK.

Azon metamorf és réteges kőzetek, melyek Selmec környékén a Trachit erup
tio előtt megvoltak, a Gneisz és Csillámpala, az Aplit és Quarcit, a Triaspalák, a 
Dolomit és Mészkő, végre a Nummulit-rétegek. Mindezek ugyan felette kizavart 
állapotban — néha csak egyes padtöredékben találtatnak, mind a mellett a tekto
nikai viszonyok megítéléséhez már Selmec területén is becses adatokat szolgál
tatnak.

A Gneisz az alapkőzet, a Csillámpala a fedője s abba esetenkint átmegy 
fokozatosan; a Csillámpala felett a Palás-Quarcit jön néha oly módon, hogy a 
Csillám fokozatos elváltozása és eltávozásának eredménye gyanánt néz ki és 
így települése azzal egyező is. Minden Quarcitról azonban ez nem tűnvén ki, 
a Quarcit némileg mint önálló képződmény vesz részt a hegység alkotásában. 
A Gneisz, Csillámpala és a Quarcit összetartozását azonban egy rejtélyes kőzet 
az Aplit már a legrégibb időben megzavarta. Ha a Gneisz és Csillámpala meg 
az ebből eredni látszó palás Quarcit mint minden más kőzet alapja archeinak
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van .jelölve, a mi ellen semmi sem szól, úgy az A pl i t megjelenése paleozoinak 
vehető. A télképen felületileg ugyan nincs kitüntetve, de részletesebb bánya- 
geologiai felvételnél már a. felületi kitüntetésre is igényt tart, annál inkább 
a szelvényekben, miről a Vilmye-Hodrus völgyi (268. lap) is tanúskodik. Gránit 
mint tömeg Selmec kőzetei között nincs; Gránitra emlékeztet maga az Aplit is, az 
némileg úgy tekinthető, mint a Gránit család olyan tagja, mely mindenütt kis 
mennyiségben, a Gránit tömegnek azonban alárendelve fordul elő. Selmec kör
nyékén azonban Gránit nélkül csak magában lép fel egészben véve a Gneisz és a 
Quarcit között, azokat szétválasztva és a Gneiszben elágazásokat képezve, mi 
azonban nem történik oly világosan, hogy az Aplit megjelenésétől a «rejtélyes# 
epithetont megvonni lehetne. Az Aplit az első kőzet, mely azon gondolatra hozott, 
hogy a Selmeccel határos területeken is kellene kutatni s arra nézve bővebb tájé
kozást szerezni. Megteltem, de az a dolgot kellőleg még nem tisztázta.

I

A Quarcit után nagy ugrással egy kitűnő geológiai szintbe jövünk, ez az 
alsó Trias, a Werfeni Palák a jellemző kövületekkel. Ezek ott egykor csendes lera
kodás eredménye gyanánt jöttek létre, most össze töredezve szétszaggatva fordul
nak elő, hébe-hóba azonban úgy a település, mint a hegyszerkezeti szereplés tekin- 
tetében megbízható tájékoztatással maradlak fenn.

A Dolomit és Mészkő csaknem teljesen átkristályodva jelentékeny tömegben 
találtatnak; vannak helyek, hol azok Triaspalák fölött fekve láthatók, de kövületek 
hiányában a mesozoi sislema vagy emelet pontosabban nem mondható meg.

Ezen eddig említett kőzetek törmeléke a Dolomit és Mészkő felett jelentéke
nyen terül cl, s az ilyen Konglomeráton Nummulitrétcg töredék, sőt az ilyen 
rétegből egyes hömpölyök mint vándorkövek fordulnak elő oly módon, hogy azon 
a helyen emelő kőzet gyanánt a Piroxenandesitet találjuk. A Nummulitek szolgál
tatván szintén a legbiztosabb geológiai szintek egyikét, ezek is kívánatossá tették 
más vidék nyomozását, nevezetesen a selmeci trachitcsoport szélén oly szomszé
dos helyeken, hol a Nummulilrétegek, de egyéb régibb Sedimentek is nyugodtabb 
viszonyok között jobban kifejlődve találhatók.

Három ilyen vidéket látogattam meg Selmec területétől, de mondhatni az 
egész selmeci trachitcsoporttól is éjszakra az Aplit- és a Nummulit-rétegek viszonya 
végett a Trachit eruptióhoz. Egyik Beszterczebányától éjszakra Úrvölgy meg 
Ühegy felé, nem messze a körmöd trachittömzs ÉK és É részétől; másik a Garam- 
völgyben Lipts táján, melynek DK-röl határa a Polana trachitvulkán: harmadik 
Beszterczebánya közelében nyugatról Tajova felé egészen a körmöd Trachit-hegy- 
ség tövében.
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Az Aplitra nézve legérdesebbnek tartom Úrvölgy és Óliegv környékét, a 
mennyiben ott a felületen kívül a régi bányászat is támpontot nyújt. Óhegyröl 
téve a kirándulást a régi bányatelepek irányában, előbb a kincstárit néztem meg, 
mely a «Birótelek» (Richtergrund, Richterova) néven ismeretes; onnét felmentem 
a legnagyobb csúcsra (Glozur 9G9 m.), hogy átjussak a beszterczebányaiak állal 
egykor miveit bányákba az u. n. «Homokhegyen» (Sandberg 834 m.), mi a Glozur 
egyik nyúlványa. Az uralkodó közel, mely a Glozur hegyet és ennek egyes nyúl
ványait képezi, egy sajátszerú Arkóza, mit a bányászok és a régibb geologok 
Grauwacke-nak nevezlek. A nagyszerű hányok mind ebből állanak, valamint a 
«Homokkő» hegy meredek oldalán is legalább 300 méter vastagságban láthatni.

Az óhegyi Arkóza határozottan úgy néz ki mint lörmelékkőzel, mert 
csak azt látni, hogy az egyes hol szögletes hol gömbölyűre kopott ásványszemek 
minden rend nélkül vannak helyeződve, de azt. is, hogy vékonyabb-vastagabb réte
gek külömböztethetök meg, melyek a szemek nagysága meg az ásványok viszonyos 
arányára nézve eltérnek egymástól. Vannak oly rétegek, melyek egyszerűen Homok
kőnek mondhatók, ezeknél a rétegesség kisebb tömegben is észlelhető. Az Arkóza 
lő ásványa egy pirosas Földpát, melyet a lángkísérlet Káliumban igen dús Ortho- 
klasnak bizonyít be. Mellette alárendelten van egy fehér Földpát, mely Oligoklas 
gyanánt viselkedik. A vékony csiszolatban az Orthoklasnál még azt tapasztalni, 
hogy míg a nagyobb rész csak monoklin, addig van olyan is, mely az Őrt holdas 
és Mikrolinnak keveréke, úgy szintén vannak egyes szemek, melyek Mikropegmatit 
szövetet mutatnak. A Földpát mellett nagy mennyiségben van Quarcz löbbé- 
kevésbbé világos rózsaszínnel és éppen úgy mint a Földpát, határozatlan körvonal
lal. Esetenkint találni Muskovitot apró pikkelyeinek törmelékében. Biotit teljesen

nem-

hiányzik.
A többi kőzet az Arkóza tömegéhez képest mennyiségre nézve csekély. Ezen 

Arkóza az ásványos összetételt nemcsak általánosan tekintve, de a Földpát részletes 
viselkedését is az Aplitnak hasonmása, az egy desaggregáiódott Aplit, olyan, minő
höz hasonló, de csak kis mennyiségben, Selmec környékén is találkozik.

Óhegyröl, hol a templom magassága a tenger fölött 472 m., felmenet a Biró- 
telekre legelőbb Csillámpala volt a Terézakna alatt, de nem sokáig tart; követte 
Gneisz fénylő Csillámmal, melynek túlnyomó része fehér, de fekete sem hiányzik. 
A kidagadó Földpát többször csomós szövetűvé teszi. Quarcz a messze túlnyomó 
elegyrész, aztán jön a Földpát, legnagyobbrészt Káliumföldpát, de Plagioklas sem 

egészen hiányzik. Biotit nem sok.
Tovább haladva felfelé az út kanyarulatánál Birólelek magaslata alatt sötét 

tömött Mészkő áll ki a hegyoldalon kis kúpban, de olyan településsel, mintha a 
körülvevő kőzet borítaná. Kövület nem látszik benne, csak a repedések miriádja,
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melyek tölteléke fehér Mész. Ezen Mészkő némely helyen pezseg, de a kúp más 
oldalán leülve olyat is találtam, mely nagy darabban leöntve nem pezsgett (Dolo
mit). Ilyen kúp ismétlődve fordul elő szintén azon benyomással, hogy a metamorf 
Palák alúl nyomul fel. Hogy ez csuszamlási .jelenség-e vagy eredeti település, biz
tosan nem lehel kivenni, a felszínen éppen oly kevéssé, mint az úrvölgyi bányákban.

Pech Antal újabban sok fáradsággal tanulmányozván Úrvölgyön a teléreket, 
a települési viszonyokra nézve velem ezeket közölte (1884): «A Grauwacke rendc- 

Csillámpala fölött fekszik és a telérhasadékok e két kőzetben vannak; a Mészkő 
befedi ezeket és a teléreket elvágja, tehát újabb korú, mint a telérck képződése. 
Ó-begy mellett abnormál helyzetben fordul elő a Quarcit a Csillámpala alatt, vala
mint. egy vastag Dolomit-pád a telér alatt, melyen Csillámpala fekszik. A Csillám
pala sokszor úgy néz ki, mint Gneisz. A homokhegyi és úrvölgyi oldalon mindenütt 
lapos fekvéssel legalul Csillámpala van, ezen Grauwacke és legfelül Mészkő, mely 
helyenkint a Grauwacken, helyenkint a Csillámpalán fekszik». Ebből tehát az 
tűnik ki, hogy az a rejtélyes Grauwacke, az Arkóza ott éppen úgy mint Selmecen 
az Apiit, a Csillámpala és a Mészkő között foglal helyet.

A bécsi geologok kisebb méretű térképének alapján újabban Pozsepny lön 
megbízva a magyar kormány által bánya-geologiai tanulmányokkal Úrvölgy— 
Óhegy vidékén, s erről nagyobb geológiai térképet készített (1874), melyen három 
közel van kiválasztva: Grauwacke mint uralkodó, Csillámpala s Gneisz egyesítve 
és Triasmészkő.

A geológiai viszonyok csak nagyobb területre vonatkozólag nyújtván tájé
kozást, ezt eddig legjobb dr. Stur D. azon szavaival ecsetelni, melyekkel az 
általa készített térképet «Umgebungen von Neusohl und Bries» bevezeti (186S). 
«A felső Garam-völgy a Vepor, a Djumbir és az ó-hegyi kristályos hegység között 
lévő horpadásban van. Az eozói hegységet a Garam mindkét partján követi csak
nem szakadatlanul egy cpiavcit-vonulat, úgynevezett szemcsés Grauwacke, meg 
veres Homokkő. Ezek felett Werfeni Palák kövületekkel, fölöttük közép és felső 
Trias, világos Mész meg Dolomit által képviselve, melyekben olykor kövületmetsze
tek tűnnek fel. A Réti képződményt a Kösseni Meszek, ámbár csekély vastagság
ban, de Úrvölgynél sok kövülettel képviselik. A Réti felett márgás kőzetek vannak, 
melyekben Lias, Jura és Neokom találnak képviselőkre. Végre a Garam-völgy leg
fiatalabb kőzete gyanánt Besztercze körül eocen-rétegekre bukkanunk». Ha Stur 
ezen általános ecseleléséböl átmegyek Óhegy—Úrvölgy hegységére és különösen 
tekintette] vagyok az eocen-rétegek öbölszerű csendes lerakodására, szembe szökik 
mindenek felett az úrvülgy-óhegyi Arkóza (Grauwacke) magas kora. Szigetel képe
zett. azon hegycsoport a neokom lerakodása után is, és tövénél az eocen-tengerben 
a Nummulit-rétegck szintesen rakodtak le.

sen a

l
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A Mész és Dolomit, a Quarcit és Arkóza a Garam-völgyben lejebb, délre Besz- 
terczebányától is tartanak egész Zólyomig, hol aztán három oldalról a Trachit zárja 
be, miről azt, hogy későbbi képződmény, minden geolog határozol lan állítja. Meg 
volt ezen tájnak folytatása a Trachit megjelenése elölt még tovább is délnek, de a 
Trachit azon keresztiiltörvén, részint dislokálta, részint láva-árjával beborította, 
úgy bogy csak egyes töredékeiben találjuk Selmec táján ugyanezen kőzeteket, és 
különösen nagyobb tömegekben a Tanádtól nyugatra, de gyakran találjuk bányák
ban ott, hol kint a felületen Trachit van. Az Aplit Selmec táján folytatása a Grau- 
wacke övnek a Werfeni Palák alatt, minden lényeges elegyrész közös itt és ott. Az 
óhegyi Arkózában az Orthoklas törmelékei éppen úgy az Adulár sorba tartozó 
Káliumban dús Földpálok mint Vihnyén, vannak itt is mikroklin keverékűek 
nak mikropegmatiltartalmúak, még a Plagioklas és a Muskovil gyérsége is egészen 
olyan.

van-

Szliácstól ÉK-re Horliát (Hrohot) falu mellett a (Sztosok nevű) Quarcit sziklát 
vizsgálva azt találtam, hogy a közel korán sem egyöntetű, hanem a cpiarczszeine
ken kívül itt is van közbe keveredő Földpát, hol kevesebb hol több, hol kisebb hol 
nagyobb szemű, de az határozottan áll, hogy türmelékközet réteges szerkezettel, 
melynek közelében Csillámpala és Gneisz van, tehát az Arkózára emlékeztet. Szon- 
tagii némely példányban Turmalin krislálykákat is fedezett fel, úgymint aVihnye 
völgyiekben látjuk.

Ezen Quarcitot és Arkózát (Aplitot) Andreán devoninak tartotta, de csak 
petrogi'afiai általános hasonlatosságnál fogva. Lipold a devoni szót kérdőjellel 
kiséri. Hauer diaspalának mondja az osztrák-magyar monarchia geológiai térképé
hez írt rövid magyarázatában. Én a Quarcitot kövületek és LöbbeL mondó tele
pülés hiányában általában paleozoinak tartom, valamint az Arkózát is, feltéve, hogy 
az valóban szétmorzsolódott Aplit. Az Aplit Selmec környékén egy protrusiv kőzet 
lehet, úgy mint több más vidéken a Gránit. Űrjeiben képződött ki kisebb-nagyobb 
méretekben utólag a Pegmatit, mely aztán abból elszakadva a fiatalabb eruptív 
kőzetekben zárványként is ismeretes, Ó-hegy és Úrvölgyön a hegytömeg oly nagy
méretű kilúgozása megy véghez hidrosulfát meg carbonát-oldatok közbejöttével, 
hogy az Aplit szemek szétesése bővebb magyarázásra nem szorul, s ez csak olyan 
jelenség, mint nagyobb szabású gránitdara képződés, mire akárhány eset. van.

A mesozoi réteges kőzetek a Diorit eruptiot megelőzőleg érdekes befejező
dést kaptak azon Konglomerátban, melynek alkotásában minden archei paleozoi 
és régibb mesozoi kőzet, mely Selmec környékén előfordul, részt vesz s a mely 
tetemes kiterjedésben látható a felületen, különösen a Szálláshegy keleti részén 
a Mész és Dolomit szegélye gyanánt s innét átcsap a Szkleno völgy jobb oldalára
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(124. lap); jól feltárva látni Vihnye-völgy jobb oldalán (101. lap), úgyszintén a 
Kontra-völgyben (102. lap). Nevezetes annak előfordulása a bányákban is, külö
nösen a II. József' a]tárna szintjétől fölebb az Amália-aknában, hol feküje Trias- 
pala, fedője Piroxenandesit, mely itt a Tanád keleti lejtőjét képezi. Ezzel összefüg
gésben lehet azon Quarczkonglomerát, mely kissé fel van tárva a Felsö-Hodrusi tó 
DNy táján; valamint talán az is, melyről Pallér tesz említési, hogy 1858-ban a 
(íriincr lelér növelésénél Kavicsbömpöly rétegre bukkantak (180. lap). Bélabányan 
a Nándorlárnában is fordul elő Mészkő és Dolomitból uralkodókig allo Konglome- 
rát (245. lap).

Az coccn-relegek orogaliai s tektonikai viszonyát először is Lipts mellett vizs
gáltam (1884), a Garam jobb partján; az olt egy hullámos fensíkot képez. A nép 
Pcnyászkának nevezi azon dűlőt a várostól nyugatra, melynek lankás síkján az eső 
a Nummulitokat mint mindenkinek feltűnő kövületeket lemossa és a nép azokat itt 
is köviilt pénzeknek tartja. Én azonban, a szabad Nummulitok előfordulási helyén 
túl nyugatra fölebb menve, megtaláltam a Nummulitkőzetet szálban. Az részben 
homokos Agyagból áll, melyből a víz a Nummuliteket kiszabadítja. Ezek között leg
gyakrabban a Nvvtmvlües perforáld és N. Lvcasana fordul elő. Vannak meszes 
szilárdabb rétegek, melyekben Orbitoidok, kagyló- és csigakövületek is láthatók. 
Ezen rétegek húzódnak a nyugati magas hegység Dolomitjáig. Liplsnél meg van 
tehát ugyanazon Nummulitréteg szálban, mely a Vihnye és Kontra völgyben tör
melékben találtatik. Itt azonban Trachittál nem érintkezik. Érintkezésben a Tra- 
cbitlal LipLstól D.\y-ra, a körmöd Tracbitcsoporl EK tövében két helyen ismere
tes: Besztcrczebányáról nyugatra menve Tajovára, a völgy jobb oldalán Szontagii 
talált (1884) Szkubin helységtől DNy-ra, a másik Králik Tajovától DNy-ra, mely 
utóbbi a bécsi geológiai intézet felvételén mint eocén Homokkő van kitüntetve. 
Ezen két helyen Hantken meghatározása szerint a Nummulitrétegek legfelső tag
jait jellemző kövületek (leggyakrabban Nimmnlites Bőiteken, De LaHarpe, Orbi- 
toides sp. stb.) vannak. Én is meglátogattam ezen két helyet (1885) s nevezetesen 
Szkubinnál a lelőhelyet Szontagii mutatta meg, hol arról győződék meg, hogy a 
falu DDNy-nak nyúló úlczáján végig haladva s egy mellék völgyben DK irányban 
Dubrava magaslatnak (531 m.) tartva eleinte Dolomit, majd aztán Piroxenandesit 
egyes kúpokat képezve van szálban. Végre egy trachitöbölben egy hullámos fen- 
síkra értünk, hol a szántás szintén Orbitoid- és Nummulitmész darabokat juttat a 
felületre. Avagy 30 holdnyi fensík középtáján egy darab szikla állott, melynél lát
ható, hogy ugyanolyan Nummulitmész rétegekből áll, a minőknek törmelékeit 
kiszántják. Van itt a völgy oldalán Konglomerál is Numnmlit- és Orbitoid-mész 
darabokból bitumenes mészszel összetartva. A Piroxentrachit a Nummulit- és az

A jM. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. Ili. :>'2
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Orbiloid-mészrétegeket határozottan einellc, ezen felső és közép eocen-rétegeknél 
tehát fiatalabb.

Szkubint elhagyva ugyanazon völgyben nyugat felé Tajovára mentünk, hol 
Markusz bányatiszt kísért Králikra. Elhaladván a králiki szép homokkőháuya mel
lett,* fölebb a Nummulitokra rábukkantunk, a rétegek egy önálló dombot képezvén 
ÉNy-ra Králiktól. Látszólag a Homokkő a Nummulitrétegek fekiije, s a dombnak
csak DK oldalán találni. Ezen hely a körmöei Trachithegység egyik magas ágá
nak s Sveta hora-nak (1227 ni.) ÉK tövében van és szintén arról tesz tanúságot., 
hogy a Piroxentrachit emelte. Markusz szerint a Nummulitrétegek a Piroxenlrachil 
hegység oldalán szálban még több helyen fordulnak elő Élv—DNy vonalban.

Az eocen rétegek a Trachiteruptio előtt az egész selmeci területet is boríthat
ták, de a sokszoros eruptio azokat széttörte, a denudátio és erosio eltávolította, 
kivéve azon két pontot a Vihnye- és a Kontra-völgyben, hol szilárdabb padokból 
darabok a nagy koptatást jelezve a mesozoi rétegen találtak fenmaradni.

A Lipls és Králik mellett szálban előforduló Nummulitek annyit bizonyítanak, 
hogy azokban semmiféle Trachit. zárvány nincs, de másként csak a legfiatalabb 
taggal érintkezvén, közvetlenül olt nem lehet határozottan többel, mondani, mint 
hogy a Piroxenandcsit a nummulillartalmii felső és középső eoccnrétegeknél 
fiatalabb.

B) A TRACHITOT MEGELŐZŐ ERUPTÍV KŐZET.

A Diorit legfeltűnőbben a Gneisz és az Aplil között tör fel, de azért kiválókig 
az Aplitlal bonyolódik össze, mit tán az magyaráz meg, hogy egészben véve a 
Gneisz a fekiije, Aplif a fedüje, ha ilyenről eruptív kőzetnél szólam, lehet; azaz a 
településből némileg azt venni ki, hogy a Gneisz a visszahagyott, az Aplil a feltolt és 
sokszor áthatolt kőzet; minthogy azonban a Diorit aTriaspalákon is keresztül tör, a 
mesozoi Konglomerátban pedig nincs belőle zárvány, fiatal mesozoi eruptív kőzet
nek tartom, annál fogva is, hogy a Trachitok legrégibbje is zárványul gyakran fog
lalja magában, sőt a térképen szépen kivehetni, hogy azon a Biot ittrachit számos 
helyen feltör. Tán azon korból való mint Pécs táján a Diorit, mely a Lias rétege
ken hatol keresztül. A benne jellemzően előforduló Diallagit nemcsak hogy igen 
lényegesen megkülömbözteti minden más kőzettől Selmec táján, de mint egy olyan 
associátióval biró kőzet, mely a Diorit és a Gabro osztályát némileg áthidalja, álta
lában is nevezetes helyet foglal el a kőzetrendszerben.

* Miből Budapestre is sok jön az építkezésekhez (Országház stb.) Beszterczehányai kő név alatt. Ott 
létemben szép halfogat kaptam belőle. Valamely kőbányában oly nagy méretben látni monnlilnkal, nem 
mindennapi dolog. A Homokkő a bécsi geologok térképén eocénnek van mondva.
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Régibb komi utal azon körülmény is, hogy törmelékközete nincs, noha több 
helyen összeálló tömegben egészen a felületre jön.

A Diallagitdiorit messze környékre nézve csak ezen parányi szigetet képezve
lordul elő.

(Jj A TRAGU1TERUPTIO ES A BAZALT.

Magyarország geológiájában már évtizedek óta mondják, hogy a trachiteruplio 
korba esik. Az eruptio zömére nézve ma sem állíthatunk mást. A dologa miocén

azonban pontosabb meghatározást kíván: először a trachiteruptio kezdete és 
végére, másodszor a Selmee vidékén felállított következő három trachittipusra
nézve:

I. Hintil Őrt hoki mtmehit.
II. Hintil Andeaiu-Jjabradonttrachit. 

111. Pirozentrachit (= Piroxenandesit).

A pelrograíiai és geológiai adatok egybevetése azt eredményezi, hogy a beosz
tás az associátio és itt legáthatóbban a Földpát szerint egyszersmind kronológiai 
jelentőséggel bir ugyanazon eruptiói ciklus határán belül. A trachiteruplio ciklusa 
megkezdődött, a Biotit-Orthoklastrachittal, következett a Biotit-Andesintrachit, vég
ződött a Piroxenandesittal s a Bazalttal.

Selmee környékén a Biotit-Ortholdastrachit keresztül tör az archei és paleozoi 
valamint a triasrélegeken, tehát mind ezeknél fiatalabb; keresztültör a Dioriton, 
abból találni darabokat bezárva, tehát ennél is fiatalabb; ellenben nem tör keresztül 
sem a Biotit Andesinlrachiton, sem a Piroxenandesiten, ezeknél tehát öregebbnek 
kell tartani. Van a Biotit Orthoklastrachilnak olyan törmeléke is, melyben sem 
Andesin-, sem Piroxentrachit törmelék nincs, hanem ellenkezőleg, melynek réte
geire az Andesintrachit lávái reá folytak, és egész hegyet képezve borítják; miből 
szintén az vehető ki, hogy a három traehittipus között legöregebb az Orthoklas- 
Trachit.

Az Orthoklastrachit sem jött létre egy csapással, ennek is ismételt eruptiója 
volt, melyek terményei szöveti tekintetben lényeges külömbséget árulnak el; van
nak szemcsések és porfirosak, úgyszintén lehetnek nagyobb vagy apróbb szeműek. 
Rendes, hogy egy nagy területen a tömeg nagyobb szemű a közép tájon, mint a 
széleken, hol a kihűlés gyorsabban következett be. Későbbi eruptio áttört az előbbi 
eruptio terményén, és ekkor azt találjuk, hogy az a min áttört, a szemcsés szövetű 
Biotit-Orthoklastrachit, a mi áttört, az a porfiros vagy esetleg az apróbb szemű 
Biolit-Orthoklastrachit; úgy szintén lehet külömbséget tenni az egyes lényeges
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elegyrészek viszonyos arányúra nézve: egyikben sok a Quarcz vagy a Biotil, má
sikban kevés, egyikben Amlibol lehel az uralkodó, másikban alig látni.

Selmec környékén a kétféle Biotit-Orlhoklaslrachit megkülömböztetésére 
Sienites és egy Porfiros Biotit-Orthoklaslraehitra éppen a tektonikai viszonyok 
kényszerítenek; a geolog a biztos korkiilömbséget, mely a kettő között állandóan
mutatkozik, figyelmem kívül nem hagyhatja és így annak főleg a 11. József allárna__
de a Hodrus —- Vihnye-völgy átmetszeténél különös kifejezést is adni a kőzetek 
osztályozásánál el nem mulaszthattam. A Sieiiites Biotit-Orthoklastrachil oly 
viszonyban all a Porfiromhoz, mint némely Gránit bizonyos Quarczporfirhoz, a 
melyekre Lossen azt mondja, hogy az a Gránitnak porfiros fáeiese.

A Sienites Biotit-Orthoklaslrachit. csak kis tömege olyan, melyet közel teljesen 
mentnek mondhatunk alapanyagtól s csak ezek azok, melyek, eltekintve a riolitos 
küllemtől, hasonlítanak Éjszak-Amerika Nevaditjaihoz, a melyekben szintén van 

gyér alapanyag; az alapanyag fokozatosan szaporodva a Porfiros Biotil-Orlhoklas- 
trachitba vezet át. Ha ezen Porfiros Biotit-Orthoklaslrachit a felületen szétterülve 
vagy fél tornyosulva fordul elő, annak elkülönítésére a Sienitestől elegendő ok nem 
volna, beérhetnék csupán ezen pelrografiai charakter megemlítésével; de mihelyt 
tapasztaljuk, hogy a Porfiros Biotit-Orthoklastrachil mint közettelér lépve fel állan
dóan fiatalabb, ekkor ezen megkülömböztetés geológiai fontos alapjánál fogva nem 
mellőzhető.

A Sienites Biotit-Orthoklastrachitnak szemben a Porfirossal Selmec környé
kén még egy átható tulajdonsága van, t. i. a quarezosodás, ez annál gyakran és 
néha oly fokban és oly mennyiségben fordul elő, hogy azt a telérek mentén egyes 
példányok után Quarcitnak lehetne tartani s csak a kőzet terjedelmes és térben 
összefüggő vizsgálata győzhet meg arról, hogy az voltaképen elquarczosodott Biotit- 
Orthoklastrachil, melyben a Quarcit része lelérquarcit gyanánt lehet befoglalva/ 
Ez korán sem eredeti állapot, a SiO-i beszüremkezés mint az egyes eruptioi fázis 
utóhatása később történt, történhetett külömböző időben. Selmec környékén a 
Sienites Biotit- Orthoklastrachit. quarezosodásának korát egész határozottsággal az 
elönti el, hogy a Porfiros Biotit-Orthoklastrachil rajta telér alakúkig tör keresztül, 
a nélkül hogy a quarezosodásban ugyanegyült részesült volna, tehát ezen fiatalabb 
eruptio a Sienites Trachitot. már quarezosodva találta. Vihnyén a Kőtenger Riolitja, 
illetőleg a tipus szerint nevezve a Biotit-Orthoklastrachitja szintén erősen van quar
ezosodva, minek korát ott a Piroxentrachithoz képest van alkalom meghatározni, 
a mennyiben azt mondhatni, hogy az alatta felnyomuló Piroxenandesit a Biotil-

«br.V

A geológiai térképen tényleg egyesítve van olyan helyen, hol a paleozoi Quarcit az ilyen Lulságo- 
elquarczosoclott Biotit-Orthoklastrachittál érintkezik, mert csak későbben lettek egymástól pontosan 

elválasztva.
san
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Orllloklastracliilol már quarczosodva találta, maga pedig a quarczosodásban nem 
részesüli. Ide tartozó érdekes példa Tokaj-Hegyalján Sárospatakon a megyeri ma- 
lomköbánya is, melynek kőzete szintén a Biotit Orthoklastrachit típusára vezethető 
vissza. Ennek igen quarczos törmelékei mediterrán kövületeket tartalmaznak, melyek 
Ca(j()■> anyaga azonban teljesen el van tolva SiOi által, miből az következik, hogy 
a mediterrán rétegek lerakodása után volt oly gajzir működés, mely ily sok kova- 
savat juttatott lel. Pontosabban is szólhatunk még a dologhoz, a mennyiben a 
CaCO-.i átváltozása SiO^vii eltolás állal a megyeri bánya körül a fiatalabb trachit- 
lörmelék rétegeiben felső Miocén (Cerithium rétegek) kövületekkel is bekövetke
zett. A quarczosodás itt tehát jóval későbben t. i. a Piroxenandesit eruptioja után 

történt.
A régi és fiatalabb quarczosodásban azon külömbség is megvan, hogy a 

régiben a SiO-i víz nélkül mint Kalcedon van meg, a fiatalabban sem hiányzik 
ugyan a Kalcedon, de az Opál anyag a túlnyomó.

A Biotit-Orllioklastrachit mint a Lrachitcsalád legöregebb tagja a legtöbb módo
sulatnak is volt alávetve a későbbi kitörések alatt; ilyen módosulat közé tartozik a 
Zöldkő és a még sokkal változatosabb liiolit állapot. Ezen katogen módosulatokon 
kívül az alinoszl'eriliák által előidézett s ennélfogva minden kőzettel közös anogen 
hatások is idéznek elő megfelelő elváltozást, mi a Földpátok kaolinosodásában 
találja végmegállapodását.

A liiolil-Andesiii-Labradoritlrackit keresztül tör az archei és paleozoi Palá
kon, valamint a mesozoi kőzeteken; van benne zárvány a Dioritból; keresztül tör 
mint közeltelér a Biotit-Orthoklastrachiton éppen úgy, mint a Porliros Biotit- 
Orllioklastrachit dyke alakban, de nem oly gyakran; máskor abba irruptiot csinál, 
minek egyik jól ismert példája van a II. József altárnán a Zipser aknától keletre 
vagy 640 m. távolságban (212. lap).

Egészen normál állapotban, úgy mint a hodrusi völgyben az Orthoklastrachit, 
nem fordul elő. Normál állapotban úgy nézhetne ki mint Dognácskán vagy Szász
kán az ott is egykor úgynevezett Sienit (később Diorit), mi azonban nem más 
mint Biotit-Andesinquarczittrachit, vagy az egyszerű fajnéven Dacit, normál álla
potban. Selmcc térképén szorosan véve mindenütt csak módosult állapotban van, 
de mivel ez a normálhoz még elég közel áll, a Zöldkő és a Riolit. módosulat csak 
ott. van jelezve, a hol ezen habitus fokozódót.tabb.

A Piroxenandesit eruptió, egészben véve, még későbben következett be. 
A Piroxenandesit benyomul a mesozoi Mészkőbe, mi többi között a Bukovec déli 
oldalán, a térkép területén, a tepla-szklenói szekérútról szépen látható (117. lap);t,

i
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az Orthoklastrachitol feltolja, alóla törvén fel (Vihnye, Kölengcr 101). lap); az 
Andesintrachiton keresztültör szépen láthatólag a Szitnán, hol lávái egy oldalt az 
Andesintrachit, más oldalt az Orthoklastrachit törmelékrétegeire ömlöttek. Feltö
rése alkalmával magába zárt Quarcitpalákból, Riolithól darabokat, magával raga
dott egész rétegeket az Aplitból; és végre, a mi a régibb geologoknak fejtörésre 
szolgáltatott alkalmat, magával ragadta a Biotittrachit lörmelékrétegét a barnaszén- 
tartalommal és azt részben ú. n. Anthraciltá változtatta. Ilyen hely a hányákban 
sok van, egyike a legnevezetesebbeknek Selmecen az Andrásaknában a 21-ik nyila
mon a «Spitaler» telér feküjében 40 ölre, öböllel magasabban, mint a Józset- 
altárna szintje. A bezáró kőzet Piroxentrachit, a mi kívül a felületen Szélakna 
felé «Mocna Hóra* nevű Piroxenlrachithegynek felel meg (t‘)G. lap). Már Beudant 
idejében ismeretes különlegesség volt Selmecen a Tanádlól keletre az «Anthracit» 
a <(Zöldköbeni), megjegyezvén, hogy a Szén elváltozása még nagyon távol áll attól, 
hogy az Anthracit nevet valóban megérdemelje, az Barnaszén, néha kis emlékez- 
tetéssel a kezdődő Szurokszén állapotra.

Növénylenyomat Selmec környékén a Piroxentrachit törmelékében gyéren van, 
daczára, hogy egyik trachiltípus törmeléke sincs annyira kifejlődve, mint ezé, azon
ban ha volna is, még sem szolgálhatna arra, hogy annak segítségével válaszszák 
el a három trachitképzödményt egymástól. Phitopaleontologjaink szerint a növény
fajok a mi kenozoi rétegeinkben, kezdve az Aquitáni emelettől fel a Gongeria eme
letig, hasonló fajokat mutatnak fel, állati maradvány pedig ugyanazokkal együtt 
igen gyéren van.

Az azonban bizonyos, hogy a Piroxentrachit törmeléke már részt vett a Con- 
geria-rétegek alkotásában, tehát, hogy annak zöme nem későbbi, mint a Congeria- 
rétegek; de meg van eset reá, hogy a Piroxenandesit. utolsó időben feltörő tagjai 
a Congeria-rétegeket emelték, tehát hogy a trachiteruplioi ciklus csak a közép 
Pliocenben záródott be véglegesen. Helyenkint a Piroxenandesit bezáró kitörései 
a bazalteruptio idejében voltak, úgy hogy más helyen már Bazalt tódult fel. Egész
ben azonban mégis a Bazalt zárta be végleg a kitörések hosszú sorát.

Az áltörési, superpositioi meg a zárvány-előfordulási viszonyoknál fogva any- 
nyit határozottan mondhatni, hogy Selmec környékén legöregebb a Biotit-Orlhoklas- 
trachit, utána jött aBiotit-Andesin-Labradorittraehit s legutoljára volta Piroxenlra- 
chit eruptiója; a három trachittipus és a Bazalt kora egymáshoz viszonyítva lehat meg 
van állapítva; de ageologiai kor megállapítása még hátra van. Az, hogy mikor kez
dődött meg a trachit-eruptio az ö legrégibb tagjával, Selmec táján nem hozható 
tisztába, ennek földerítésére a szomszéd vidékhez kell fordulni. Ilyen adatok bir
tokában vagyunk is különösen a dunai trachitcsoportban, mi a selmecinek foly
tatása déli irányban s melynek Sedimentjei Budapestig terjednek.
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A Biolil-Orlhoklaslrachil első megjelenése Magyarország területén az alsó 
oligocenbc (Hantken, J Ioffmann) esik. Ennek üledékeiben találjuk finom és durva 
törmelékét., Tufájában pedig Buda táján és Budától ENy-ra Nagy-Kovácsin a meg
felelő kövületeket: Nwiimnlites interme,dia d’Arch.; N. Molli d’Arch.; gyérebben 
N. f/aranaensis Joly el Seym. valamint egyéb Foraminiferákat, melyek ezen szin
tet jellemezik, míg az ezen réteg alatt előforduló eocén Nummulit rétegben (Bar- 
lomén, Cn. Mayer), tehát a N. Lncasana és N. perforál a rétegekben a Trachit- 
törmeléknek nálunk eddig semmi nyomával sem találkoztunk. Kezdve azonban 
az ú. n. «Clamlina, Szabói» rétegekkel, fölebb trachitzárvány a rétegekben szaka
datlanul ismeretes, de úgy, hogy a Biotittrachit törmelékéhez a Piroxentrachit 
csak a felső miocénben a Szarmát emeletben keveredik.

Budán az Oi biloidindsz alatt egy Kongloinerát-réteg van, melyben gyéren Quarcztrachit törmelék 
fordul elő ; másrészt az ú. 11. Kisczclli Tályag a Kis- és Nagy-Svábhegy között lielyenkint szabad szemmel 
is Trarliitlufáiiak ismerhető fel; egyebütt és nevezetesen a budai keserű-források altalaját képező 
Tályagol vizsgálván, arról győződtem meg, hogy iszapolás által a felismerhető Foraminiférak mellett szét
választható sok Gipsz; gyenge sósavval hidegen elválasztottam a kevés Meszel; a pezsgés megszűntével, 
miután azt újabb sav sem idézte elő, melegítettem. Pezsgés újabban beállott, elég tartósan, mi a Dolomit 
jelenlétét árulta el. Végre újra iszapolva a savval kezelt maradékot, abban találtam kétféle Quarczot: 
fehér kopott szemekben és átlátszó szögletes darabokban, a minők a Quarcztrachitban szoktak lenni. 
Csillám is kétféle van : legtöbbször aranysárgás, a minőre a Biotit szokott mállani, gyérebben Muskovil 
pikkelyek. Legnagyobb figyelmet fordítottam a Földpát szemekre; ezeket csak finom por alakban vihet
tem a lángba azon eredménynyel, hogy némely szem Káliumfüldpát, más Nátrium földpát módon viselke
dett. Fekete Magnelil és barnás Pirit felette sok van. A Tályag ennélfogva a legrégibb Trachit Tufájá
nak finom keveréke kevés régibb Homokkal, Dolomit és Mészporral. Ezen nevezetes keverék mindazon 
alkatrészeket képes szolgáltatni, melyeket a chemiai elemzés a budai keserű vizekben kimutat, a melyek 
kivétel nélkül mind ezen Tályagban képződnek és abból mint heterothermák fakadnak.

A mit ón a magyarországi kenozoi nagy medencze nyugati részén állapítottam meg, 
későbben dr. [Ioffmann Károly főgeolog is úgy találta a medencze keleti részében a Szamos 
környéken előforduló kenozoi Sedimentek szép sorozatában. Ő ugyanis Szilágymegye keleti 
részében tett földtani felvétele alkalmából (1878) figyelmét szintén kiterjesztette a Trachit 
kronológiai viszonyaira, összhangzásban az ásvány-associátióval.'* Az ő észlelete szerint a 
közép oligocenben, ennek felső tengeri (puhatestüekben bővelkedő) rétegeiben Orlholdas- 
Quarcztrachit kopott szögletéi darabokban fordul elő; ellenben az alsó oligocen s éppen úgy 
az ez alatt találtató eocénben: Barton emelet, Párisi emelet (Kolosvári rétegek, Turbuczai 
rétegek, Rákóczy csoport), a Trachitnak semmi nyoma. A hömpölyök anyagához hasonló 
Trachit a szomszéd Vihorlat-Gutin és a Vlegyászában előfordul. Ez a vidék e két hegységet 
némileg összeköti s ilt csak egyes kitörésekben van meg.

Az e fölött levő két oligocen-rétegben (felső félig sósvizi rétegek, foraminifera-agyag) 
hasonló trachilzárványt talált, de Piroxentrachitot nem.

A felső mediterránban változás van, itt a Tufát Biotit-Oiifioklasquarcztrachit képezi.
A Trachit legújabb kitörésére a Piroxcnandesitére Szil ágy megyében magában ponlos 

adat nincs, mert az csak az oligocen és felső cocen-rétcgekkel érintkezik, melyeken feltűnő

* Földtani Közlöny 1879. Jelentés az 187S nyarán Szilágymegye keleti részében tett földtani részletes
felvételekről.
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kontakt tüneményeket idéz elő. Pontos azonban, hogy a nem messze fellépő (első és alsó 
mediterránban zárványt nem képez. A Vihorlát-Gutin hegységből véve az analógiát szarmát 
korszakinak kell mondani. Ott a Piroxcnandesit nagyon el van terjedve, és Tufáiban I Ioff- 
MANN több helyen jelleges és bőséges szarmát kövületeket talált.

Egyes korhatározási adatokból is közlök nehányat. Mármarosmcgye kiválókig Trachit- 
ból áll. A Piroxcnandesit Konglomerátja és Sedimentje fedi a kenozoi sótelepet, melyben 
zárványul hébe-hóba Trachit-hömpöly fordul elő. Gksell Sándor bányalögeologot ott időz- 
tében felkértem ilyen zárványok megküldésére. Azokat mindig Biotit-Orthoklastrachitnak 
találtam, soha nem Piroxenandesitnak. A Biotit-Orthoklastrachit tehát meg volt a kárpáti 
sótelepek képződése előtt, a Piroxentrachit pedig a sótelepeknél fiatalabb. A kárpáti sótele
pek kora miocén : a Biotit-Orthoklastrachit tehát öregebb mint miocén, a Piroxcnandesit 
fiatalabb miocén mint a sótelepek.

Az Euganeákban is találtam jó alkalmat a geológiai kor meghatározására. Teoloból 
Gastelnovo télé van azon érdekes pont (Molino Schivanoja), melyet már Conte ni Marzahi 
e század második tizedében rajzolt le, G. v. Katii is szépen ir róla. Egy Márgában irrupliot 
képez Piroxenandesit. A Márga tehát öregebb. Tovább haladva a Gastelnovo helységen túl 
egy erdei úton hasonló Piroxenandesitben zárványul találtam hasonló Márgát. Ezen két 
helyi Márgában Hantken a ClavuIina Szabói Eoraminiféráit ismerte fel: miből következik, 
hogy a Piroxenandesit eruptio később történt mint az alsó Oligocen-rétegek lerakodása.

A dunai trachitcsoportban a Piroxenandesit emelte a mediterrán rétegeket, melyek 
anyagát nagyrészt Biotit Andesin-Labradorittrachittufa képezi.

A felső mediterrán Lithothamniummószben zárványul Gránáttrachit hömpölyl talál
tam; ez tehát öregebb s eruptioja legalább is az alsó mediterrán emeletbe teendő. A felső 
mediterrán homokrétegeiben apró piros Gránátszemeket már többször találtak, azok a 
Gránáttrachit (Biotit Andesin-Labradorittrachit) elmállásából eredtek; viszont Esztergomnál 
az eocen-szénen keresztül üti magát a Gránáttrachit, tehát fiatalabb mint eocen.

A Piroxenandesitek zöme szarmát (felső miocén), de vannak esetek, hogy ezen hosszú 
ideig tartó eruptio a szarmát emeletnél fiatalabb. Tót-Györknél (Vácztól délkeletre) a Piro
xenandesit emelte a Gongeria rétegeket; hasonlót látni a Mátra nyugati oldalán a legdélibb 
eruptionál a lőrinczi Mulató-hegyen, hol ezen kőzetet jó minőségénél fogva erősen fejtik; 
a mostani feltárás mutatja, hogy a szármát barnaszén-rétegeket nem csak emeli, de a kráter 
utolsó kiömlésének lávája azokat helyenkint borítja.

Selmec környékén a szerves maradványokat nem találjuk minden trachiltipus 
törmelékében jellemzőleg eloszolva. Nevezetesen: a Biotit-Orthoklastrachit Sedi- 
mentjében egészen biztosan nem mondhatnék egyebet mint Barnaszén darabo
kat; a Biotittrachitok két típusát összevéve már határozatabban lehet nyilatkozni, 
mert a Szent-Háromság altárnában a Piroxenandesit lávái áltál borított Sedimen- 
tekben a Carpinus (jrandis határozottan olyan rétegekből valók, melyek a Piro
xenandesit eruptioja előtt képződtek (161. lap).

A selmeci trachitcsoport szélein délre az Ipoly leié a Biotit-Anclesinlabradorit- 
trachit Sedimentjei tele vannak az alsó és felső mediterrán emelet tengeri faunájá
val s ezek alapján mondották ki a geologok már évtizedek előtt, hogy a Kárpátok 

körén belül a vulkánok főleg a mediterrán epochában működtek.
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Ellenijén a Piroxenandesit Sedimentje Selmec környékén is eléggé érdekes, 
különösen a növénylenyomatok tekintetében. Gyűjtöttek ott már azelőtt is többen, 
Stur meghatározta a növénylenyomatokat azon eredménynyel, hogy azok teljesen 
megegyeznek Tokaj-liegyalján Erdöbényén az ottani Trachitintában előfordulókkal 
és így a CcrilhiuM emeletnek felelnek meg. Én nemcsak Erdöbényén, de azon a 
vidéken több helyen a levéllenyomatokat magában foglaló rétegek között találtam 
olyan durvább szemüeket, melyeknél a trachittipus Piroxenandesitnak volt meg
határozható.

Selmec környékén Teplán a törmelék ugyan a Biotit-Andcsintrachité, miből a hegy 
maga is áll, de a település mindamellett szarmát lehel, mert a rétegek szintesek (113. lap); 
azokban dr. Staub a következő fajokat határozta meg.

Qucrcus mediterranea Unger. 
Quercus Drymeja Unger.
Fcif/us caslancaefolia I-lcer. 
Fayus Haidingen Goepp. sp. 
Alvus Kefersteinii Goepp. sp. 
Ficus tHiaefólia A. Br.
Betűi a mcicvophylla Goepp. sp. 
Vitis Tokajcnsis Stur.

Acer Jurenakii Stur.
Acer trachyticum Kovács.
Acer trílobatum Stbz. sp.
Ca stanca Kubinyii Kovács.
Castanca Ungcri Ileer.
Curpinus grandis Unger.
Carpinus Ncilrcicin Kovács. 
Cinnamomum Schcuchzcri Hecr. 
Parrotia pristina Ettingshausen sp.

Érdekes a Vitis Tokajcnsis, az eddig csak egy példányban fordul elő Tokaj-Hegyalján.
A Kozelniki-völgyben szintén Biotiltrachit szintes darájára lerakodva (2S. lap) Staub 

meghatározása szerint van: Santalim cuspidatum Ett., Santalum osyrinum Ett., Platanus 
accroidcs Goepp.

Ezen két új lelőhelyről küldöttem anyagot dr. PANTOTSEK-nek azon kéréssel, hogy Bacil- 
lariákra vizsgálja meg. Az eredmény negatív, semmit sem talált benne: ellenben felelte érde
kesnek mondja Mocsár pliocen medenezéjében előforduló szintén lenyomatokban bővelkedő 
rétegeket s az eredményt a következőkben volt szives velem közölni.

A mocsári Bacillaria Tufa. A Tufa színe világossárga, fajsűlya csekély, szívóssága 
nagy, tapintata bársonyos puha, törése egyenetlen. Gyakoriak benne a szépen megtartott 
levélnyomatok, azonkívül nagy mennyiségben tartalmaz Bacillariákat és Spongiatűket.

A Tufában észlelt Bacillariák 5-nek kivételével édes viz lakói voltak, az 5 kivételes 
(* jelölve) sós illetve elegyes vizé. A Tufa tehát édes vízben rakodott le. Geológiai kor sze
rint a felső miocén vagy szarmát emelethez számítandó. A képződést illetőleg bizonyos, hogy 
a mocsári Bacillariatufa egykorú a farkasfalvai, dubravicai, jasztrabai, ihrácsi, pilai és a 
sokkal délre fekvő bori-i (Hontmegye) bacillaria-kőzetekkel, mit a bennök előforduló Bacillá- 
riák egyöntetűsége eléggé bizonyít.

A mocsári Tufa Bacillariákban dúsgazdag, az egyes fajok száma azonban csekély. Leg
szorgosabb kutatásom daczára csak 26 fajt konstatálhattam. A fonlak Melosira scala (E.) 
Grun. és Melosira crcnulata kg. var. mocsárénsis Pánt.

A Tufát már több mint negyedszázaddal ezelőtt Wissinger Károly tanulmányozta. Mun
kája 1873 a Földtani Közlöny III. köt. 168—176. lapon jeleni meg «Adatok hazánk ásatag

M. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. 1K&S. 111. 53
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Bacillariáinak ismeretéhez*. Ő abban csupán 10 Bacillariál észleli s ezeket ugyanott rajzban 
is közölte. Ezek a következők:

Melosira variáns Wiss. (nec Kg.) t. I. fig.
distans Wiss. (nec Kg.) t. I. íig. 7—10 =

Melosira orichalcea Wiss. (nec Kg.) t. 1. fig. 11—14 —
rensis Pánt.

« arcnaria Moore

1— fi = Melosira arcnaria Moore.
Scala (E) Grun. 
erén ni ni a Kg. var. mocsá-

n

L 1. fig. 15—17. 
t. I. fig. 18—23.undulata (E.) K.

Gymbella gastroides Wiss. (nec Kg.) t. 11. fig. 24—25 = GijinbeUa Sturii Grun.
EpUhemia febra Wiss. (nec Kg.) t. II. íig. 20, 28, 31 = Epithania cislula \tw.huuirisGmn, 

E. proboscidea W. Sm.
Cocconema cíjmbiformc Wiss. (nec Kg.) táb. U. fig. 20—30 — Gymbella gastroides Kg. 
Fragillaria Harrisonü Grun. t. 11. fig. 2(1.

«

var.

tábla II. fig. 32. — Meg nem határozható. Én nem láttam az anyagban.?«

A Tufában a következő fajokat határoztam meg:

Gymbella Sturii Grun.............. ... ......... .
« gastroides Ög. var. dubravicensis Grun.--.

var. crassa Grun.... 
Navicula nobilis (E.) Kg. var. neogena Grun.

« viridis (E.) Kg. var. neogena Páni.
modesta Grun. .................. ..................
dubravicensis Grun. ... ...

« gastrum (E.) Grun. ... ......... . ..........
« anglica Pialfs var. subsalsa Grun.

scutellum Schum. var. mocsárénsis Grun.
Cocconcis lineata (E.) Grun...................................
Epithemia cislula (E.) Grun. var. bináris Grun. ...

« proboscidea W. Sm. ... ... ..........
Fragillaria rhabdosoma E. ?.................. ..........
Staurosira Harrisonü W. Sm. — ..................

igen ritka, 
nem ritka.

«« . r.
. r.

. r.«
«

* n. r. 
i. r.*

r.«
... i. r.

n. r.
... n. r.

n. r.
... n. r. 

i. r.var. Ampliitelras Grun. 
construens (E.) var. genuina Grun. 

var. binodis Grun.

« «
... n. r.«

. r.«a
Tetracyclus emarginatus E............ . ..........

* Surirella subsalsa W. Sm.......................... —
*Nitzschia spectabilis (E.) Grun......................

Kittlii Grun......................................
Melosira arcnaria Moore...............................

undulata (E.) Kg. .........................
crenulata Kg. var. mocsárensis Pánt. 
scala (E.) Grun..................................

. r.

. r.* «
.........n. r.

n. r.
igen gyakori, 

felette gyakori.

«

«

A növénylenyomatok között, melyekkel Stur mar régen foglalkozott, az én példányaim
ban Staub szépen megtartva találta főleg a következőket: Betula. macrophylla Goeppeit, 
Ulmus plurinervia Unger, Acer de.dpie.ns Al. Brogn.

M
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A mocsári medenczének felső rétegét képezi ezen finom Tufa, a mi magában a kort 
közeltanilag nem árulja el; az alsó rétegekben azonban a Biotitlrachit törmeléket fel lehet 
ismerni. A incdenczét főleg Biolit-Andesinlabradorittrachit veszi körül, egy kis sarkában 
(DNy) Biolit-Orthoklastrachit is, mind a két típus riolitosodva, minek folytán nem hiányozhat 
a Piroxenandesit sem, és a medenczét É meg ÉNy-ról csakugyan ez keríti be. A trachitkép- 
ződés utolsó korszakából megmaradt zárt medenczét a trachitvidékeinken esetleg még talá
lunk; ilyenek egyike és pedig az érdekesebbek egyike ez a mocsári szarmátkori mcdencze.

A Garam-völgy jobb oldalán Szent-Kereszt közelében a körmöd völgy torkolatánál 
van a Nándoraltárna nyílása, melyet Körmöcig szándékoznak hajtani a bányavizek lecsa- 
polása végett. A kőzet ezen földalatti s eddig közel 6000 méternyi szelvényben Riolit és 
Piroxentrachit kisebb mennyiségben, nagyobbára a Piroxenandesit törmeléke, amelyben 
növénylenyomatok, sőt Barnaszén-réteg is fordul elő. A Barnaszén vastagsága jelentéktelen, 
vagy O.i méter, de felette érdekesen tünteti fel a viszonyokat. Rendesen van betelepülve a 
Tufa-rétegekbe, az altárna szájától be tán ‘3580 méterben látni való, hogy a rétegek ki van
nak zavarva az eredeti helyzetből. A Szén vagy 50 méterig tart, kezdetben a főténél van, 
azután fokozatosan a talpba megy be. Dülése déli 13°. Ugyanezen altárnában 1489.5 méter
ben az alsó nyílástól a megkövesült iszapban csontokat, leginkább lábszárakat is kaplak 
szintén erősen impregnálódva kovasavtól; ugyancsak ezen Sedimentekből egy Sas agyar 
is került ki jó megtartási állapotban, mely nem találtatott az eddig ismertekhez tar
tozónak.

Ugyancsak a Nándor-altárnában, a torkolatától be 420 méterre Trachittufában növény
zárványok is fordultak elő, melyek között dr. Staub elólegesen a következő érdekes fajokat 
ismertette meg: Blechnum dcntatim Stb. sp., Glyptostrobus Uuropaciis Brogt. sp. levelek 
és gyümölcs, Cyperites szártöredék, Ccirpinus gramlis Ung., Alnns sp. ?, Quercus sp. ?, Grewia 
crenata Heer., Acer otoptcryx Goepp. gyümölcs, Ficiis tiliacfolia Ung. sp. Ez utóbbi nagy 
számmal.

A rétegek e táj felületén ponlus-emeleti Sedimenteknek vannak befestve b. Andrian 
térképén, abban a Piroxenandesiten kívül Riolit-törmelék is fordul elő; a rétegek kizavaró - 
dását azon későbbi Piroxenandesit felnyomulásának tulajdoníthatjuk, a mely az I. és II. számú 
akna között hol kúp, hol közélteiéi* alakban látható és néhányszor a fehér Riolitot szögletes 
zárványként tartalmazza.

Kezdve a legfiatalabb trachittipussal, a makrografiai osztályozást már a fel
vétel alkalmával lehetségesítö Biotit és Piroxen vezérásványokhoz az uralkodó 
Földpátot is csatolva, Selmec térképen találtató három trachittipus között a geo
lógiai kor kezdve a legfiatalabbal így oszlik fel:

Piroxenandesit (Bylownit-Anorthittal) gyéren az alsó pliocenben; ellen
ben zöme pontmi és szármát, néha tán valamivel lejebb is található.

Biobit Labrador it-Andesintrachit zöme mediterrán.
Biotit Orthoklastraehit alsó oligocenben kezdődve benyomul eseten- 

kint az alsó mediterránba.
A kenozoi sediment-közetekben a trachittörmelék tehát fontossággal bír, mert 

olykor hasonló szolgálatot tehet mint valami kövület. A Piroxenandesit-törmelék 
jelenléte elegendő arra, hogy a szarmát emeletnél régibb miocén-képződmények ki

53*



4-üO SKLMEC kőzeteinek tektonikai s fejlődési viszonyai.

legyenek zárva. Ha a Biolittrachil-törmeléke Piroxenandesil-lönnelékkel keverve 
fordul elő, a korhatározás a Piroxenandesit szerint ejtendő meg.

A Piroxenandesit az, mely eruptiója alkalmával a leghatályosabb geológiai 
tényezővé vált nemcsak tömegénél fogva orograiiai tekintetben, de azon befolyásnál 
fogva is, melyet a két régibb Biotiltrachittipus anyagára közvetlen érintkezés követ
keztében gyakorolt.

Fiatalabb korának kétségbevonhatlan következése, hogy az érintkezésnél a fel- 
tóduláskor mar itt talált kőzetekkel az övé volt az aktív szerep, és hogy annak 
érvényt szerezett minden körülmény között akár subaériel volt az eruptio, akár 
submarin.

A Trachitok feltódulása láva-alakban történt ugyan, de elgondolható olyan 
eset is, hogy egy megelőző eruptio lávája valami csatornán felnyomulva nem jutott 
egészen ki a felületre, hanem az alatt maradva hűlt ki. A későbbi eruptio ismét 
azon a csatornán nyomulván fel, a felső merev lávarészt mint szilárd kőzetet 
nyomta fölebb. Ez ilyenkor darabokra zúzódott, és azon darabok tolódtak fel néha 
szögletesen mint Eruptiv-Konglomerát, másszor súrlódásnak nyomait mutatva. 
A vastagabb-vékonyabb hosszúkás lencseidomú darabok felületén ilyenkor olyan 
simaság és fény van, mint a teléreken a csúszás lapokon. Részben ilyen száraz fel- 
nyomódás esete lehet a Moder-tárnán (G9. lap), hol a Piroxenandesit a Biotit 
Labradorittrachiton tör keresztül nem jelentékeny tömegben.

A fiatalabb tipus behatásánál az öregebbre és legáltalánosabban a Piroxen- 
andesitnek a Biotittrachitok valamelyikére legfeltűnőbb a riolilosoclás és a tipus- 
keveredés, a melyekről nem tartom fölöslegnek még nehány kiegészítő eszmét ide 
iktatni.

A riolitosodás. A kárpáti medenczének kenozoi eruptioi kiválókig tenger 
alatti vagy tengerpartvidéki kitörések lévén, a tengervíz mint felelte erélyes ténye
zőnek közbejötté szem elöl nem téveszthető.

A Riolit egy hidalo-pirogen extratelluros behatás folyamatában kifejlődött 
regionál kontakt metamorfizmus, mely olyan Trachitok anyagának elváltozásával 
jár, melyek a Föld felületén már szétterülve, esetleg hegyekké alakulva voltak, mi 
által oly helyzetbe jutottak, hogy a fiatalabb eruptio tagjának a felületre jutáskor 
útjában állottak s ennek alkalma volt azokon a tengervíz közvetlenebb összejátszá
sával a feltóduláskor előidézni a változások ama hosszú s nem egyszer mondhatni 
szeszélyes sorozatát, melyre gyűnév gyanánt a Riolit fogalom Richtiiofen megálla
pítása szerint geológiai értelemben jól használható.

A riolitosodásra az Orthoklastrachit a legalkalmasabb az ő Kaliumföldpatjánal 
fogva, a mi hamarább megy át a vulkáni üveg-alakulásba mint a többi Föklpnlok. 
Selmec geológiai térképén a Hodrus-völgyben tanulságosan látható, hogy ott, hol a
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Sieniles liiotit.-Orllioklaslracliil. normál állapotban van, azzal Piroxentrachil köz- 
vetlcilül nem érintkezik, hanem köröskörül régibb kőzeteket találunk: nyugatról 
van mesozoi és paleozoi Pala; éjszakról ugyanaz és Diorit; délről hasonló Pala és 
Mészkő; keletről Ouarcz és Biot.il Andesintrachit, csak kis helyen közeledik hozzá 
a felső llodrus-völgyben a Piroxenandesit, de csak mint lávahoríték; ellenben min
denütt a hol a Piroxenandesit tömegesen határos, sőt helyenkint láthatólag alóla 
tör fel, az Orthoklastrachit nincs meg normál állapotban, az a típus ásvány-asso- 

ciátiójáuak megtartásával mint Riolit lép fel.
A Biotit Andesin-Labradorittrachit szintén átmehet riolitos módosulatba hasonló 

körülmények között, és nem ritkán csak oly jelleges Riolit mint az Orthoklastrachit, 
a nélkül azonban, hogy a hialin kiképződés azon legmagasabb fokait elérni képes 
volna, melyeket az Orthoklastrachit típusánál találunk.

A riolitosodásnál a régibb Trachit passiv, a fiatalabb aktív szereplése akkor 
indul meg, midőn ennek s legtöbb esetben tehát a Piroxenandesitnak a felnyo
mulása az intratelluros képződés fázisából az extratellurosba kezd átjutni; ekkor 
nemcsak dislokátiót idéz elő a Biotittrachitokon, hanem azok könnyebb olvadású 
anyagát izzásig hevíti (mit a Sanlorin-szigeti utolsó (1866) eruptiónál is tapasz
tallak) s módot nyújt a tengervíznek az ő fizikai és chemiai hatásával a riolitoso- 
dást előidézni. A feltörő Piroxenandesit ilyenkor szintén riolitosodik a maga módja 
szerint, az felveszi a «Trachyle semivitreux» állapotot, mire kitűnő például Felső- 
Olaszországban az Euganeákban a Monté Cattajo-L hozhatom fel, melyen keresztül 
a vasúti tűnnél megy. Én ott jártam a tűnnél építése alkalmával s meggyőződtem, 
hogy ezen hegy csak a tetején Riolit, a tűnnél mentén látni lehetett, hogy a tűnnél 
oldalának alsó része fekete szurokkő kinézésű Piroxenandesit, mely mint fekü kőzet 
a hófehér tajtköves Riolittal mint fedőjével hullámosán érintkezik. A tűnnél déli 
részén a felületen csak Riolit van szálban, az éjszakin a fekete riolitos Piroxen
andesit. A forró tengervíz hatása a felnyomott Biotit Orthoklason idézte elő a tajt- 
kövcsedést, míg a LabradorigAnorthitos kőzetbe nem hatolhatott be, itt csak az 
alapanyag üvegesílésével érte be.

Az extralelluros képződés mélyebb szintjében, de nem mélyebben mint a 
mennyire a tengervíz közvetlenül lehat, in silu megindult hidato-pirogen meta
morfizmus effuzioi terménynyé is átváltozható, a mennyiben mint a Piroxenandesit 
lávának előhírnöke lávaárban ömlik ki. Erre nézve legszembeszököbb az Obsidián 
és a Tajlkö effuziőja, minek konkrét állapota tektonikai, de egyszersmind kor- 
külömbséget is jelezhet . A Lipari-szigeten, Teneriffán Obsidián láva-ár mint jelen
kori legújabb képződmény ismeretes; alakja az, melyben a kráterből kifolyt anyag 
megmerevedett; a Yellowstone Obsidián sziklái jelenkoriak ugyan, de már régibb 
keltűek, egykori alakjukból sokat vesztettek leomlás következtében, így azonban fel

ír
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tárult a tömeg belsejében azObsidián oszlopos szerkezete,mi ezen lelőhelyei, egyedülivé 
teszi a Földön; hasonlókorú lehet a mexikói Obsidián is. Ilyen a kráteren kiömlött 
Obsidián láva-ár Magyarország vagy az Euganeák, vagy Milos Trachit-vidékén nincs. 
A magyarországi Obsidián a képződésnek nem a tetejéről, hanem az aljából való, a 
felsőbb szintek denudátio által el vannak távolodva, minek következtében felszínre 
jutott azon sublelluros táj, melyen az Obsidián in sitii képződött; a mi Obsidián- 
jaink kis része tehát az eredeti vagy képződési helyén van meg, nagyobi) része 
azonban az elpusztult felépítmény törmelékeiből áll. melyek másodlagos fekvő
helyeken hömpöly gyanánt fordulnak elő. Ezen körülmény a mi Obsidiánjaink 
régibb korát is kifejezik, hasonlítva akár a Yellowstone-Parki, akár a Teneriffá vagy 
Lipari Obsidiánhoz, a hol az Obsidián képződési szintje nincs feltárva.

Ha azon érdekeltséget tekintjük, melyet Beudant-UM kezdve a Riolilok a geo- 
logoknál keltettek, minek bizonyítéka az irodalomban oly élénk kifejezést talál : 
egyike a legszellemesebb búvároknak, a korán elhunyt Vogelsang némileg kiindu
lásul is választotta a vulkáni képződmények tanának megalapítására nézve; akkor 
ha ezen qualitativ érdekességgel szembe állítjuk a Riolit quantitativ szereplését, 
bizonyos nemét a csalódásnak érezzük, mert orografiai alkotása igen alárendelt, 
mindenkor csak kivételes, csak parányi lokál képződménynek találjuk.

Fontos azonban a riolitos kiképződésnél az, hogy nem szorítkozik a kenozoi 
érára, hanem valamint a mesozoi és paleozoi érában is volt vulkáni működés, úgy 
a riolit képződésének is maradtak fenn nyomai, a mesozoi érából több, a paleozoiból 
fokozatosan kevesebb. Svédhonban valami Poríir Kioldjál Holst fedezte lel a Mien-Ló 
környékén;* Walesben St.-Dávid promontorja nevezetes hely precambri vulkáni 
közeteki-Q, melyek között Riolit is fordul elő.

A t Lp us hevered és. A tipuskevercdés fogalma a Trachitok bevezetésénél 
(313 lap) lévén megállapítva, iLt csak annyit emelek ki, hogy az példát szolgáltat a 
külömbségre a kőzet petrografiai és geológiai felfogása között. A petrograf csak arról 
szól, a mit a mikroskoppal lát és határoz, és alkalmilag a lényeges elegyrészeken 
kívül megállapít nem lényegeseket, ha pedig ezek nagy számmal vannak, akkor 
esetleg közbülső kőzetfaj felállításra gondol. A geolog észleli a tektonikai viszonyokat 
s alkalma lehet két kőzet típusának összekeveredéséről az érintkezés liataran makros- 
koposan is meggyőződni, a tipuskeveredést legtöbbször már előre megmondhatja, 
úgy hogy reá nézve az, a mit a mikroskop revelál, csak verifikátio. Azon kőzet 
ő fogalma szerint példája a tipuskeveredésnek két trachitfaj között, a mely fogalmat 
aztán a geológiai petrografiába átvisz.

az

* Ryolilen vid Sjön Mién. Af N. 0. Holst, Sveriges Geologiska Undersökning. Stockholm. 1S00.
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A lipuskeveredés bekövetkezhetett úgy a subaériel mint a submarin eruptio 
alkalmával; míg a riolilcsodás lényeges fclLételeinck egyike a submarin eruptio.

Szerifiúból hozhatok Ibi érdekes példát a tipuskeveredésre. Borács Iáján van egy riolilos Biolit- 
Ürlhoklastraeliit, melyre nngyszemű kiképződésénél fogva a Nevadit elnevezés csakugyan reá illenék, de 
mivel ezen nevet geológiai szempontból csak a nomenklatúra felesleges terhelésének tartom, az első 
néven nevezem. Jellemzi egyesen kiváló nagy Ortlioklas, mely a riolilos elváltozás első vagy egyszerűen 
üveges küllemén túl a rostosodás haladottabb fokával is bír: ugyancsak Borács falú halárában gyűjtöttem 
Biroxenandesilel, mint a Biolillraehil riolitosítójál. Miisrészt van lipuskeveredés is e kél Trachit között 
(Slalni Vreli), melynek alapanyagéiban a lliiiiléd-szövet, a Biotit-Ortboklaslrachit nagy kristályainak meg- 
burczolása, az ép llipcrslhen belenyomulása mellett érdekesen vehető ki. Borács habárában a Piroxen- 
andesit kitűnő spherolilos kiképződéssel is fordul elő.

A lipuskeveredésnek csak melléktüneménye a kűzetzárvány, mert nem csak egyesen juthatnak 
valamely fiatalabb kőzetbe az ásványok, liánéin esetleg összeállva is és így a keveredést kézzelfoghatólag 
mulatva. A pelrografok legújabban sűrűbben kezdik ezen bírgyra fordítani figyelmüket. Lackóik azt 
jegyzi meg, hogy a közetzárványok gyakoribbak mint eddig gondolták. Ö Auvergne vulkáni kőzetein 
tette tanulmányát, melyben a mélyből felhozott régi kőzeteket (Gneisz, Peridotit) vagy egyes ásványo
kat azok elváltozásában figyelte meg azon eredménnyel, hogy azon zárvány mely hasonló összetételű 
közeibe jutott be keveset változik el, így a Gneisz a Traehitban, a Peridotit a Bazaltban nem változik 
sokat; ellenben a Gneisz a Bazaltban szétmegy s csak a nehezen olvadó vagy a magma hatásának ellen 
álló ásványok maradnak meg. Peridotit zárványt soha se talált Traehitban.

Bazalt. Selmec környékén ;t Bazalt tektonikájára nézve kiemelendő, hogy 
vagy 20 feltörése ismeretes kúpban s részben szétterült láva-árban, melyek rész
letesen le is lellek írva (279—292. lap); de van egy nevezetes felnyomulása véko
nyabb közeltelér alakjában Riolittufa rétegeken keresztül (284. lap) Bartos-Lehota 
vasúti állomástól délre, melyről itt érdekességénél fogva újból teszek említést.

Az állomás felelt mereven emelkedő Jastraba-Skala (679 m.) quarezos Perlit 
sziklát Riolit-lörmelék veszi körül s a vaspálya ebbe van bevágva. Az állomáshoz 
délnek igen közel esik a 166. őrház, melytől délnek menve a legközelebbi völgyig a 
Riolittufa és Konglomerát sértetlen rétegekben tárul fel. A kis völgy után egy ala
csonyabb előhegy következik, és tart a 165. örházig folyvást vasúti bevágással. Ezen 
szakaszban 8 bazalttelér látható: hét a keleti oldalon s ezek egyike keresztül ha
tolva a sínek alatt átmegy a bevágás ellenkező (a völgynek néző) oldalába.

Egyike ezen bazalttel éréknek igen nevezetes annyiból, hogy kontakt képződ
mény gyanánt a Szurokkő látható a Riolittufa rovására. A 165. őrháztól a 166. felé 
menve szám szerint a 6-ik bazalttelér az, melynél észlelhető. Ez egyike a vastagabb 
teléreknek, vastagsága vagy 7 méter, látható magassága 4—5 m.; csapása 3h; 
dőlése kissé tán nyugati, de egészben nagyon meredek. Kőzete igen ép, miben a 
sok szomszédjának megviselt anyagától eltér. Éjszaki végén van azon érintkezés a 
Riolittufával, hol ez a határvonalon összeálló Szurokkövé vált, de csak vagy 2 cm.

* Sur les enclaves acídes des roches volcaniques de PAuvergne pár M. A. Lacroix. Bull. de Services 
de la Carte Géol. de la Francé. Paris, 1890.
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vastagságban, aztán távolabb arányosan készületlcnebbnek találjuk a Sznrokkövot, 
míg végre a Tufa egészen megmarad változatlan állapotában. Az egész szurok- 
kövesedés az érülés táján vagy “20 cm. A csiszolásnál is a közvetlenül érintkező 
keményebbnek, a távolabbi lágyabbnak volt érezhető: hasonló külömbség a kez
detleges és a befejeződüttebb állapot között a mikroskop alatt vékony csiszolalon is 
feltűnik.

Tehát nemcsak a Piroxenandesit, de a Bazalt is idéz elő riolitos módosulást, 
itt világosan a régibb Riolittufa rovására.

A Bazalt Selmec vidékén is a kenozoi vulkánosság befejező kitörése volt. Maga a 
Kálvária Bazaltja csak annyit mond, hogy a Biotit-Orthoklastrachilon tör keresztül, 
de másrészt megjegyzendő, hogy Piroxentrachit követhető fel ÉNy oldalról. Kisiblyén 
a Bazalt már fiatalabb Trachiton a Biolit-Andesintrachiton tör keresztül abból zár
ványokat is tartalmazván. A Piroxentrachithoz mint a harmadik s legfiatalabb 
típushoz úgy tartozik, mint a Piroxentrachit eruptiónak befejezése. Ezt nemcsak 
abból lehet megítélni, hogy a Garam-völgy legdélibb Bazaltja Újbányán, alul a folyó 
bal partján Magospart és Berzencze között, az ő láváival akkor jött létre, midőn a 
Piroxentrachit eruptio által megállapított domborzati viszonyok már egészen a 
mostaniak voltak; de a Garam-vülgyben fölebb Szt.-Keresztnél a «Subenicki Vrch» 
Bazaltja is egészen úgy néz ki, mint a mellette található Piroxentrachit hegység 
végső nyúlványa, mint az eruptio utolsó befejeződése.

A selmec-környéki Bazaltok kőzetlömegének külalaki közös sajátsága az, hogy 
csak kisebb tömegekben csendesen nyomódtak fel a szárazon, csupán légi erup- 
tiókat képezvén; erre mutat azon körülmény, hogy a könnyű olvadási! láva ill-olt 
elterült ugyan olyan mélyedményekben, a melyek a mostani domborzati viszonyok 
akkori fejlettségéről tanúskodnak, de törmelék-képződés kihányl hamú meg rapilli 
anyagból úgyszólván sehol sincs. Több esetben még ezen kiömlés sem látszik a 
kráter szélén, hanem az egy ízben fel lódult anyag kúpalakulag meredt meg olyan 
kráterképződés nélkül, a melyen az eruptio ismétlődött volna.

A kenozoi vulkáni eruptio ciklusában nincs mereven megtartva a sorozat, úgy 
hogy előbb mindenütt befejeződött volna egy típus kitörése és csak azután kezdődött 
volna a másik; ellenkezőleg lehetséges, sőt helyenkint bizonyos, hogy például a 
Biotit-Labradorittrachit eruptiójának korában bizonyos helyeken már Piroxentrachit 
is nyomult fel, megfelelőleg a bécsi geologok azon megkülömböztctésének, mely 
szerint az Andesitek között öregebb és fiatalabbakat külümbözteflek meg. Ugyanez 
áll a Bazaltról, azok némelyike is öregebb lehet mint bizonyos Piroxenandesit. 
A kronológiai sorrend tehát csak az üszveségben veendő.

:
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A trachiltipusok viszonyos kor szerinti osztályozásával több fontos körülmény 
hozható összliangzásba: ilyen a kőzetek tömöllsége, azok savas vagy bázisos volta, 
valamin! a inonoxid elemek törvényszerű fellépése.

A lömöttség egyenes arányban áll az ernptioi ciklusban meghatározott, viszo
nyos korral: legkisebb lörnötlségű a legrégibb típus a Biotit-Orthoklastrachit, leg
nagyobb lömöttségü a Bazalt; a kél véglet (2'56—3-10) között foglalnak helyet a 
kor arányában a Biolil-AndesiutrachiL és a Piroxenandesit.

A bázisosság szabályszerű menete szerint a régibb típusok savasak, a savasság 
arányosan fogy a típusok fiatalabb korával, a Bazalt a legbázisosabb.

A monoxid elemek eloszlásában a rend az, hogy az eruptioi ciklus legrégibb 
tagját a A'jellemzi, mely itt a Biotit és az Orlhoklas képzésében vesz ugyan részt, de 
ezen kél ásvány között a fontosabb és a részletesebb osztályozásra hivatottabb két
ségen kívül a Káliumföldpál. Az eruptioi ciklus közép tagja a Biotit Andesin-Labra- 
ílorittrachit a Na uralkodása által van jellemezve. Van még K, de az itt oly kevéssé 
jellemző mint a legrégibb trachit típusban a Na, az csak a Biotilot képezi, egyéb 
tagját az associátionak nem; ellenben a Földpátok uralkodókig Na tartalmúak, 
több-kevesebb hajtással a (Ja Földpálokhoz az eruptioi ciklus idejének határa 
szerint. A trachiteruptio legfiatalabb típusa a Piroxenandesit már a Ca uralkodásába 
vezet át, mi itt is főleg a Földpát konstitutiójában mutatja be magát legnyomó- 
sabban. A kenozoi eruplio befejező kőzete gyanánt a Bazalt szerepel, melynél a 
vezérásványok alkotásában uralkodó monoxid elemek a Mg és Fe. Ezek nem illenek 
be a Földpát. alkotásba, abban részt nem vesznek, de mind a mellett egyik trachit- 
lipusban sem hiányzanak. A két régibb lipusban a Biotit az, mi befogadja, azon 
kívül az Andiből s Angit mint ferromagnesium-silikátok. A Fe a Magnetitban s 
Ihnenilben is megvan, melyeket a Biotit-Orlhoklastrachitban gyéren, a Biotit-Ande- 
sinlrachitban már növekedő arányban találunk. A Piroxenandesitben hogy a Biotit 
nem képződik, egyik ok a K fogyása, itt a Mg a Púmén alkotásához általában, de 
különösen a llipersthenéhez járul a Fe-mtű együtt, valamint a Fe az itt szaporodó 
Magnetit s Ilmenitben talál elhelyezést. Mindazonáltal a Piroxenandesitben is a 
Földpát az, mi a kőzetre a bélyeget leginkább nyomja.

A Bazalt ellenben már nem jellemzően földpátközet, hanem lényegesen olivin- 
közet, vezérásványa Mg vegyidet, a Földpát alárendelt, süt ki is maradhat; ellenben 
uralkodik még a Fe, mely benne nemcsak oxidált, de olykor fémállapotban is elő
fordul.

5-tM. T. Ak. III. Osztályúnak külön kiadványa. 18S8. 111.
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A kőzetek fiziológiáját tekintve azok képződésében a mozgóság s az ezt lehet
ségest tő folyóság bizonyos foka meglővén, ugyanazon törvényszerűségnek is meg 
kell lenni, mely ilyen esetekben akár a víz-, akár a liöoldatok keverékében isme
retes. hogy t. i. a nagyobb tömöttségö vegyidet (ha nem 

ségének arányában) le-, a kisebb felszáll, a közelién maradván olyanok, melyek 
tömöttsége a kél véglet közé esik.

A geológia is már régóta vallja ezen törvényszerűséget a kristályos kőzetekre 
nézve, azt tartván, hogy mentői nagyobb valamely kőzet tömőilsége, annál nagyobb 
mélységből kerül fel. E szerint a Bazalt nagyobb mélységből való mint a l’iroxen- 
andesit, ez nagyobból minta Biotit-Andesinlracliit s legcsekélyebb mélységből került 
fel a legrégibb típus, a Biot it-Orthoklastrachit.

A kenozoi eruptív kőzetekre nézve tehát képződési s lelnyomulási szintek 
külömböztethetök meg, melyek tények alapján, azon viszonyos mennyiség tekin
tetbe vételével, mely a Iraehittipusok és a Bazalt közöli Magyarország Irachil- 
vidékein általában, de különösen Selmec környékén mutatkozik, a következő dia
grammot (54. ábra) adják, melynek táblázatosán összeállított adatai kombináliókra 
s következtetésekre nyújtanak alapot.

is egészen, de mennyi-

Uralkodó 
monoxid eleinek.Tömöttség.

K2.5 Biotil Orthoklaslttichit. 
Biotit Andesintrachit. Na2.o

Na | 
Ca IPiroxenandesit.2.7

Mg Fe__________ Bazalt.
54. ábra. A kenozoi közet-képzödési szintek intratelluros statikája.

3.0

E szerint a Föld beljében, kérgének- nagy mélységében a legfelsőbb szintben 
képződött a Biotit-Orthoklastrachit s az a diagramm mulatta nyugvási helyzetet 
elhagyva, féltőd idusában semmi más t rachit típussal nem találkozik. Mennyiségére 

nézve a három típus között a legcsekélyebb.
Alantabb szintben képződött a Biotit Andesin-Labradorittracbit, ennek már 

módjában volt a Biotit-Orthoklastrachiton keresztül törni, abból zárványt venni 
magába s az érülés határán tipuskeveredési meg egyéb módosításokat idézni elő. 
Mennyiségre kissé felülmúlja a legrégibb típus tömegét.
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Még alantabb szintben képzödfiLl a Piroxenandesit, keresztül törhetett tehát a 
felsőbb szintek Biotitfrachitjain s azokon módosítást idézhetett elő, de helyenkint 
azok könnyebb olvadása tömegével összeolvadva az érintkezés táján tipuskevere- 
dések nagy változatosságban fordulhatnak elő. Tömegére nézve sokkal jelentéke
nyebb mint a Biotitlrachitok. Magyarország területén tán 80°/o'a a Trachitoknak 
esik a Piroxenandesit re, a Biolitlrachitok két típusára összesen vagy 20°/0.

Bazalté a legalsó képződési szint. Nagyobb tömöttségü eruptív kőzet a neovul- 
kániak között nincs. Útjában találkozhatott mind a három trachittipussal. Töme
gének csekély volta miatt azonban inkább saját anyagán szenvedett változást az 
érintkezés halárán, de a Trachilokon Selmec környékén feltűnőbb módosításokat 
nem okozott.

A monoxid elemek uralkodásán kívül még két oxid: a Si02 és ALO:i fellépé
sében van törvényszerűség. A Sif)2 uralkodik a felső képződési szintben, fogy az 
alatta levőben, de e két szintben esetleg szabad állapotban is találni. A Piroxen- 
trachit szintjében még inkább fogy, de legjobban fogyva találjuk a Bazaltban. Ezen 
kél. alsó szintben a típus associáhójában szabad Quarcz nincs. A savas kőzetek 
tehát a felső kél szint kőzetei, bázisosak az alsó keltőé.

Az Ai/X, ellenkező arányt mutat: lefelé növekszik a három trachittipusban 
mint földpátkőzetekben, a Bazalt mint olivinközet már nem vesz részt az AL03 
arányosságában.

A savasság és a bázisosság a Trachitoknál a Földpátokban is ki van fejezve, 
úgy hogy az uralkodó Földpát meghatározása után a kőzet ezen nagy jelentőségű 
tulajdonsága is kimondható. A Bazalt mint nem lényegesen földpátkőzet a Földpát 
eloszlás ezen törvényszerűségében nem osztozik; benne az első generátio Földpátját 
legtöbbször Andcsinnek, a legkönnyebb olvadási! fajnak találtam, más Földpát vagy 
mint. pneexislált, vagy mint második generátióju ásvány változó lehet azon körül
mények szerint, melyek a magmára az effuzio alatt befolyást gyakoroltak.

A kőzetképződési szintek határán természetes, hogy fokozatos átmenet van, a 
vonalak csak a scliéma kitüntetésére szolgálnak. Mind a mellett feltehető, hogy 
bizonyos helyen a képződési szintek némileg az ö statikai állapotukban vannak, eddig 
azok ilyenben voltak szemlélve, de más helyen lehetnek olyan körülmények, hogy 
azt fejlödésszerűleg dinamikai állapottal cseréljék fel, melynek befejező részét a 
kráteren felnyomuló és a Föld felső rétegein szétterülő lávatömegben közvetlenül 
látjuk. A vulkáni kőzetképződés tehát egy oly folyamat, mely megindul mélyen lenn, 
folytatódik útjában fel s bevégzőclve csak extratellurosan van az effuziót követő 
megmerevedés után.

Hogy ennek a két végletnek az eredményében külömbség van, a geológia régen 
tanítja, ennek adott kifejezést a pluloi és a vulkáni kőzetek megkülömböztetésé-

;*
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ben, amazokhoz számítván olyan összetett kristályos kőzeteket, melyeket a geológia 
mindig ős képződményeknek tartott, ez által a kort a nagy mélységű képződési 
medenczével kapcsolatosan fejezvén ki, s melyeknél összefüggés vulkáni appará
tussal nem látható. Rosenbuscii ezen megkülömböztetést fentartva és petrografiai 
alapon exactabb módon körülírva kiemeli a kőzetképződésnek egy iiiIratéi'.hírős és 
egy effuzioi periodját, amabban képződtek a mélységi kőzetek (rriefengcsteine), 
melyeket általában hipidiomorf szemcsés szövet tüntet ki s ezek azok, melyekre a 
plutoi epitheton kiválólag használtatott (plulonilok Lossen szerint), ilyenek a Gránit, 
Sienit, Diorit, Diabas, Gabbro, Peridotit, tehát a savas és bázisos kőzetek szaka
datlan lánczolata. Az effuzioi period kezdetét a kőzettelérek inaugurállák: Gránit- 
porfir, Sienitporfir, Dioritprofir, Lamprofir stb.; befejezték pedig a paleo-és neo- 
vulkáni Porfirok, Bazaltok. A két végletnek tömegközeteit c szerint a kőzettelérek 
mintegy áthidalják.

Intratelluros dinamika. Az előbbi diagrammban (54. ábra) a lények 
alapján az intratelluros viszonyokat az egy eruptioi ciklust képező kenozoi vulkáni 
kőzetekre nézve igyekeztem egybeállítani az ö statikai állapotukban, az 55. ábra 
ellenben a kristályos kőzetképződési intratelluros viszonyokat általánosságban véve 
azok dinamikájában tünteti ki, a mint a szintek a képződési folyamat intenzivebbé 
válása következtében a vulkáni medencze bizonyos táján a legkisebb ellenállás irá
nyában tehát túlnyomókig felfelé kimozdulnak.

A vulkáni kőzetképződés meclenczéjének határát fenn és az oldalakon azon 
különféle rétegek esetleg tömegközetek képezik, melyekből a földkéreg áll. Ezek 
között az érintkezés határán foglalnak helyet a kristályos Palák (Gneisz stb.).

Az irányadó alkali monoxid elemek uralkodásával jelzett szintek a földpál- 
kőzetek képződési és felnyomulási szintjét adják a bázisosság és az ezzel járó 
nagyobb tümöttség arányában. Alatta a MgFe szintje jön az olivin-közelekkel, 
melyek egyike üveges alapanyaggal mint Bazalt fel is nyomul, a másik ilyen nélkül 
lévén, effuzioi kőzetet nem csak protrusioil képez. A Peridotit a Bazaltot tömött- 
ségével (3-60—44)0) meghaladja. Azt csak az ó-vulkáni ciklusok sorozatában
találjuk.

A Peridotit szintje alatt a Mg fogy, a Fe vergődik túlsúlyra, még pedig, a 
meteoritek nyújtotta indue.lióra támaszkodva, nagyobbrészt fémállapotban. Ide 
Al már gyéren jut, Földpát nem képződik; ez a Föld mélyében előforduló vasszint, 
melynek oly dinamikai fázisa nincs, mely a Föld felületén mutatkoznék, ez tehát 
az alapját képezi minden vulkáni eruptiónak és minden eruptív kőzet képződé
sének ; azon a Föld kérge mint szilárd burkon nyugszik. A Bazalt felkap egyes 
törmeléket a Peridotit szintből azon olivin-konkretiók alakjában, melyek benne

az
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55. ábra. A kőzetképződési és felnyomulási szintek intratelluros dinamikája.

kőzol zárványul találtatnak; fölkap igen ritkán a vasszintből is vasat (Ovi fák), vagy 
nikolvasal (Awaruil, New-Zealand); de erre a Bazalt fém vas-tartalma általában 
maga is emlékeztet.

Hogy őzen a Peridotit szint tömöttségét meghaladó fémvas-rétegnek vastagsága 
mekkora, vagy hogy alatta mi van, arra támpontot sem az eruptív kőzetek, sem a 
meteoritek nem szolgáltatnak. Annyit azonban sejthetünk, hogy a földgömb szilárd 
vasburokja csak bizonyos vastagsággal hír, alatta pedig kisebb tömöttségű olyan 
anyagok jönnek, melyek mellett a Föld összes tömöttsége (5—6 között) lehet
ségessé válik.

Extra telluvos dinamika. A vulkán izmus külső hatása csak egy kis 
része annak, a mi a mélyben véghez megy, de lényeges kiegészítője; felette fontos 
benne, hogy típusban megegyező kőzeteket találunk a lenn képződött és a felületre

i
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jutott kőzetek közölt. Az extralclluros dinamika eredménye a vulkáni kőzetek hely- 
foglalása a Föld felületén olyan rétegeken, melyek már azok megjelenése előtt 
függő tömegben a legfelsők voltak.

A 56. ábra ismét a kenozoi eruptív kőzetekre vonatkozik Selmec vidékéről
éppen azért jó például szolgálhat, mert az adatok a viszonyos kort illetőleg kétség
telenek.

VISZONYAI.

össze-

de

!
(
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56. ábra. A kőzetképződési és felnyomulási szintek extratelluros dinamikája.

a Tenger.
b Biotil Orthoklastrachit. 
c Biotit Andesintrachit.

d Piroxenandesil. 
e Bazalt.
/' Rétegek eocéntől lefelé.

J
Az intratelluros dinamika hatása a szélterjedés, mit felnyomulás váll fel a 

földkéreg felülete felé. Vannak kőzetek, melyeket csak ezen kiképződésben isme
rünk, mint kőzettelérek foglalnak helyet, a nélkül, hogy a felületre jutva ott szét
terjedtek volna; mások azonban a csatornákon kinyomallak és az extratelluros 
kőzetképződés tárgyaivá váltak. Az egésznek képét egy fa adhatja: az inlralelluros 
képződés a szétterjedő nagy gyökér; abból külömböző időben törzsek fejlődnek, 
melyek némelyike a felület alatt marad, más a fölé emelkedvén, lombot bajt.

Az elméleti okoskodást tovább eresztve fokozatosan magasabb és csak sejtel
mesen megoldható kérdésekkel találkozunk; ilyenek a vulkáni kőzetképződés choro- 
grafiája, anyaga, oka és módja.

1:*

A vulkáni képződés chorocj rafiája,. A vulkánokat fölosztják csoport
éi sorvulkánokra. Ezen tény alapul szolgál egyszersmind a vulkáni kőzetek inlra-

_
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telluros képződési helyének vázolására. Annyi bizonyos, hogy tevékeny vulkánjaink 
szakadatlan összeriiggésben állanak az egész apparátussal, melyben azon kőzet 
képződése véghez megy, és így a csoportvulkánoknál kerek, a sorvulkánoknál 
hosszúkás modellezőt tételezhetünk lel azon helyre nézve, melyben a sedimentek 
hosszú sora alatt messze lenn külömböző szintekben a hipogenképzödés véghez 

megy.
Dél-Európa esoportvulkánjai azonban az inlratelluros vulkáni műhely choro- 

gratiájál, kiterjedöleg az egész kenozoi érára, egymaguk még nem adják meg, az 
összefüggésbe hozandó, a kialudt, sőt mindazon kenozoi vulkáni területekkel, melyek 
térben és orografiai tekintetben egymással határosak. így Dél-Európa intratelluros 
vulkáni területe, a Mediterrán tengertől kiindulva, tart egész a Kárpátokig, tart az 
Alpokig, sőt azokat kisebb mértékben nyugatról ÉNy és É-ról is körülveszi.

Keletre legközelebb csatlakozik a Kaukázus medenezéje, melynek intratelluros 
topográfiáját a Kaukázus lánczától délre Perzsia és Kis-Ázsia egészíti ki s összefüg
gésbe hozza a Mediterrán tengerrel, mint a dél-európai vulkáni régió legnagyobb 
depressiojával.

A sorvulkánok közül elég legyen Amerika nyugati partszegélyén az Andok 
lánczára tekinteni. Ez itt egy vonalas medenezének felel meg, melyből nemcsak a 
most is működő vulkán-óriások, hanem a Rocky Mouutains és a Sierra Nevada 
Gránitjai közé eső fiatal kenozoi vulkánok is kapták az eruptioi anyagot.

A Földgömb pelrogratiai felfogásánál kiemelhetünk vulkáni vidéket és nem 
vulkáni területeket, ez utóbbiak olyanok lévén, melyek még a tenger közelében 
sem árulnak el vulkáni tevékenységet. Ilyen több van mint vulkáni. Kell tehát 
valami körülménynek közbe jönni, a mely egyrészt a kristályos silikátközetek fel
nyomulásra szoruló képződését előidézi, ellentétben olyan körülményekkel, melyek
ben ez nem következik be. Ezen körülmények fejtegetésére alkalom nyílik a követ
kezőkben.

A vulkáni kőzetképződés anyaga. Magyarország területén, de éppen 
úgy a Földgömb több pontján a mesozoi érában a vulkáni tevékenységnek gyenge 
hatását látjuk, mintha az csak a készülődés korszaka lett volna a hatalmas kenozoi 
vulkánosság a Földgömbnek gyakran ugyanazon tájain ismétlődött nyíl vállalásaira. 
A mesozoi rétegek bizonyos tája együttesen némely tömegközellel fokozatosan vul
káni inedenczévé alakult az által, hogy abban a közetanyag elemei képességet kaptak 
újabb molekulái- csoportosulásra; a merőben más körülmények között képződött, 
de a földkéreg dinamizmusa által összejuttatott vegyülelek dissociátioját oly asso- 
ciátiok váltották fel, melyek a tényleges körülmények között a ehemiai statikát 
képezhették. A hol az elemek mozgóságát ilyen esetleges körülmények nem idézték

•‘*r-tf&i
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elő, ott a chemiai differentiák ellentéte
S *'ejLŐDÉSI viszonyai.

nem vált tevékennyé s a kőzet
ily nagyfokú változások nem következtek be, valamint ott sem hol 
anyaga egyöntetű, például ha zömét csupán carbonál 
itt bárminő körülmény sem idézhet elő intenzív

anyagában 
a kőzet tömeg 

vagy csupán silikát slh. képezi; 
chemiai antagonizmust, minek 
sem fejlődhetik ki.

kőzet eredeti anyaga valami régibb sediment 
egészben véve vagy silikát vagy earbonát, vagy kovasav, 
elemei inkább aktív, mások inkább passiv módon hatottak 
míg a chemiai differentiák az elemek rokonsága és
lolytan az uralkodó körülmények döntése szerint, mint a Tellus beváló organikus 
része, kiegyenlítve nem lettek.

folytán az Inlratellus ilyen tája vulkáni medenczévé 
Minden vulkáni

vagy lömegközet
a melyeknek bizonyos 
egymásra mindaddig, 

a lömeghalás össze mii kik lése

A. vulkáni kőzet képződésének oka s módja. A vulkánosság 

bonyolódott apparátusában az oknyomozásnál a clw-mizinnsm és a dimimizmmra 
fordul figyelmünk. Régi anyag átváltozik újjá a mélyben, tömege felszaporodik 
annyira, hogy otL nem fér el; kidagad, vesztegel új körülmények között, azok 
szerint módosul, végre feljut a felületre, hol szétterül s esetleg jelentékeny magas
ságra tornyosodik fel.

I

Chemizmus a vulkánosságban. A kristályos összetett silikátkőze- 
tekben észlelhető jelenségek a képződési folyamatban nagyon bosszú sorát sejtetik 
olyan chemiai változásoknak, melyek fenn a hidato-inetamorlizmns kezdeménye
zésével, lejebb pedig a hidatopirogen-inetamorlizmusba fokozatosan átmenve léte
sülnek.

A részletekbe merülés előtt vegyük ligyelembe a bázisos lávát és a gránitot,
mint az idevágó kőzetek ellentétes két végletét.

A láváról ismeretes, hogy nem egyöntetű anyag, hanem kristályokat vagy 
kristályos szemeket magával hozó olyan hidrosilikat olvadék, melynél a megmeie 
vedett anyafolyadék más összetétellel bír, mint a vele jött kristályok, a melyböl

válhatnának ki csupa olyan ásványok, mint a
ö lokoinotioja

tehát bárminő lassú kihűlésnél sem 
minők mélyebb regiokban képződve s az útban fán nagyobbodva i* az
folytán vele együtt kerültek a Föld felületére.

Az eruptiokat többször megligyelö 
láva hig része valami nagyon könnyű olvadású anyag,
boraxnak gondolták. Persze van a láva és láva között is külömbseg, c e tény, íogy 
annak izzó higsága nagyon szembeszökő, miről azonban kísérletileg is könnyű meg-

győződni, ha a IMt

búvárok már régen kimondották, hogy a 
valaha kénnek, mások

tételére elég a vörös izzás; a
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maradnak. Tettem ilyen kísérletet Trachitokkal is hasonló eredménynyel; a meg
olvadás foka itt is változó. A könnyű olvadás egyik oka az üvegbázis mennyiségétől 
függ, ez alatt értve a magma azon részét, melyben legcsekélyebb a hajlam kris
tályodul; ha ebből több van, az olvadás hamarább áll be; mentői kevesebb az, 
annál nehezebb a Trachit anyagát ily alacsony hőfoknál tenni mozgóvá; függ 
azonban még az alapanyag összetételétől, valamint egyéb esetleges körülményektől 
is. Ezen tulajdonság csak a porfiros kőzeteknél van; gránitos szövetüeknél már 
magasabb hőfok kellene, olyan, melynél az associálio legkönnyebben olvadó ásványa 
lesz hig, mi azonban mindig magasabb mint a magma megolvadásának hőfoka.

Legtöbb ilyen hialin lávarész van a Bazaltban, ez a legkönnyebben olvadó 

kőzetek egyike.
Nagyszerű példa gyanánt hozható fel a Hawaii szigetek Bazalt vulkáucsoportja. A legmagasabb 

csúcsok egyikének a Mauna Loa-nak (13075') keleti oldalán van egy alacsonyabb kráter a Kilanea (40i0'), 
mely gyakran működik és könnyen lévén hozzáférhető, a Vezúv és Etna után egyikét képezi a legtöbb
ször észleli vulkánoknak. A kráter szélén biztonságban állva szemlélhetni «a hatalmas erők borzasztón 
fenséges munkáját*. Dana* szerint a kráter, melynek hosszabb átmérője 1000', olyan mint egy üst, 
melyben víz rotyogva forr, csóppek felszöknek meg visszaesnek, e felszökés függélyes oszlopokban gyakran 
30—00, de esetleg -—3 száz lábra történik ; a megtelt kráterből vízesés módjára foly le a láva a hatal
mas hegy oldalául, mely csupán csak felhalmozódott láva folyások hói áll, tufa és hamu közbejötté nélkül. 
A megdermedt láva az Ölivint és Magnelitet mindig mutatja. A vékony csiszolatol E. Dana tanulmányozta 
és az Angii meg vékony Földpál kristályokon kívül az Augitot néha finom tollidoiriú aggregátokban 
kiképzödve találta. Ezen aggregátok olykor első generálioju idiornorf Augithoz vannak tapadva. A közét 
löinötlsége 3 00 — 3*20. Űrökben Zeolithok vannak fennöve. Nagyobb olyan nyílások tetejéről, melyeket 
kifolyt láva hagyott hátra, liliom slalaktilek lógnak le.

Ezen alkalomból megemlékezem az Elnánál és Vezuvnál előforduló, de másnemű sta- 
laktit-félc képződésről, a hol megtörténik, hogy a hegy egy-egy nagyobb űrjében, mely a lefelé 
visszahúzódó láva által is képeztetlielik, a későbbi eruptio forró gőzei a lávának amorf részét 
megolvasztják, abból hosszúkás csöppek képződnek, leesnek az űr fenekére, hol szőlőfürt 
alakú stalagmitokat képeznek. Nagyon tanulságos példányok birtokába jutottam Niccolosi- 
ban Gemellaho által, ki ilyeneket az Etna némely «Grottá»-jában gyűjtetni szokott. A kőzet, 
melyből az üreg-tetőről a lecsöpögés történt, világosan mulatja, hogy a kristályok kiáltanak, 
nagyrészt oly módon maradván vissza, hogy a lecsöpögött üvegbázis eltávolodása által kelet
kezett barázda homorúsága ellenében a barázda domborúságát képezik. Láttam hasonlót 
a Vezúv egyik régibb «bocca»-jában is, arra Cozzolino a geologok e legjártasabb vezetője 
figyelmeztetvén; de itt a képződés sem nem oly nagymérvű, sem nem oly jól hozzáférhető.

Vulkáni folyamatoknál, hol a molekula-élet a hő uralma alatt áll, felette fon
tosnak találván az olvadási tulajdonságot, régóta foglalkozom úgy a vulkáni kőzetek 
ásványai, mint az üveges alapanyag olvadási fokának meghatározásával saját mód
szerem szerint, mely biztosabb és érzékenyebb kifejezésre képes, mint a régibb 
módszerek és meggyőződtem, hogy az üveges alapanyag a legtöbb esetben meg-

>
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* Characteristics of Volcanoes, witli contribution of facts and principles from the Hawaiian Islands 
Hy James ü. Dana. London. New ITaven. Conn. 1890.

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 18S8. III. 55
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lepöleg könnyen olvad, könnyebben, mini a poríiros ásványok bármelyike. Talál
tam külömbségel akkor is, ha nem tisztán az üvegbázis, hanem az alapanyag szé
les értelemben állott rendelkezésemre.

Annyi tehát bizonyosnak vehető, hogy az eruptív kőzet folyósánál ezen könnyű 
olvadása rész okozza, de korán sem az associátio ásványainak olvadt állapota. Ezek 
legnagyobbrészt készen jönnek fel hol kisebb, hol nagyobb kristály-egyének gyanánt, 
csak kisebb rész lehet még a magmában, melynek szétesése alkalmával molekulái* 
associátiokra a lassú kihűlés alatt a már meglevő kristályok új burkot kapnak, 
vagy hasonló alkotásit mikrolitok keletkeznek.

A Bazaltnál valamint bármely más bazalt-féle vulkáni kőzetnél az alapanyagra 
nézve a chemiai elemzésnél az tűnik ki, hogy vizet tartalmaz és hogy sav által fel
bontható. A Bazaltról, de minden poríiros közelről az is ismeretes, hogy azok űrjei
ben a Zeolithok meg egyéb oly ásványok képződnek utólagosan, melyeknek anyaga 
a lávaelemzésnél konstatált hidrosilikátok további elváltozására vezethető vissza. 
Egy Zeolith .sincs készen a magmában, sem a earhonálok, sem a Ouarez; 
a légbeliek befolyásával új associátiok lélrejövésére csak az anyagot szolgáltatja.

A Zeolithok is mind könnyen olvadnak, némelyikről tudjuk, hogy magasabb hőfoknál 
a víz egy részét elveszti, inig a másikat a legmagasabb hőfoknál is visszatartja; ismeretes 
némelyikről az is, hogy magasabb hőfoknál nagyobb nyomás alatt vízben teljesen felol
vad; másrészt az is kétségtelen, hogy egészen ép üvegek chemiailag lekötött vizet, ha cse
kély mennyiségben is, de tartalmazhatnak, úgy hogy a víz jelenléte nem mindig az elvál
tozás jele (Lagokio).

A Zeolithok fellépése az uralkodó Föklpálra és így 'Fradiitoknál a képződési szintre is 
enged következtetést tenni; azok hidratált Fóldpátoknak méltán tekintetnek. Egészen úgy 
mint a Földpátoknál lehet a Zeolithoknál is a monoxid eleinek szerint megkülömbözletni 
Ca Zeolithokat, CaNa Zeolithokat, melyek a legnagyobb számban vannak, továbbá Na és K 
Zeolithokat. K Zeolith van legkevesebb.

A Mg és Fe a valódi Zeolithok alkotásában csak oly kevéssé vesznek részt, mint a Föld- 
pátokéban; a Mg egy aluminiuinment bi-hidrosilikálban a Spadailban (Leucillava, Roma); 
a Fe egy uni-hidrosilikátban a Ghloraslolitban fordul elő, oly ásványokban, melyeket vulkáni 
kőzetekben ugyanazon másodlagos módon mint a Zeolithokat találjuk kiképződve. Azalumi- 
niumment hidrosilikátok között is vannak Á tartalmúak (Apophyllil, Gismondin), valamint 
Na és Ca tartalmúak.

Ha valamely poríiros kőzetből Ghabasil, Stilbit, Skolecit stb. van kiválva, Labradorit 
vagy még bázisosabb Galciumplagioklasra — Thomsonit, Mesolil, Faujasit, Gmelinitstb. lei- 
lépésével a savasabb Andesinre — Nalrolil, Analcit az Oligoklas s illetőleg Nephelinre 
Phillipsit, Herschelit, sőt esetleg tán a Heulandit is a Káliumföldpátra illetőleg Leucitra 
engednek következtetni. Ezen föklpátszerkezetű hidrátokat az aluminiuinment vulkáni hidro
silikátok hasonló értelmezéssel kísérik.

A poríiros kőzetek űrjeiben találtató és határozottan másodlagos képződéséi 
hidrosilikátok előfordulási módja oda enged következtetni, hogy azok magából a 
vulkáni kőzet üveges alapanyagából szivárognak ki a nélkül, hogy ott az anhidres

a magma
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silikál kristályok ;myiig;'il)iin a mállás kezdetét észlelnűk. Hogy az üveg minden 
könnyen átváltozik hidrosilikátlá, Dauühée és Eemuerg kísérleteiből is kiderül.neme

Házi sós üveg (Piilagoi lil üveg, Trachylit) már a liszia víz hálásától föllcbb hidra
tálódik; savas üvegnél ezl alkaliearbonálot tartalmazó víz eszközli igen gyorsan. 
Ezen nlóbbi kísérletliez Lemhemg a geletneki Pcrlitet is vette. A Földpátokra ilyen
körülmények között a hidratálio nem terjed ki.

Ila a hegy felületi repedéseiben vannak a zeolilh-féle ásványok, ott még gon
dolhatnánk arra, hogy az anhidres vegyiiletek hidndáliojának eredményei, mert ott 
ezeken is elég jele lehet az elváltozásnak; de ha azt a mélységben is csak úgy 
találjuk a nélkül, hogy ott a Föklpát vagy a M<jFe vegyületi ásványok épségükben 

igfogyásl árulnának el, akkor nem marad egyéb hátra, mint ezen észleled adatból 
is azt következtetni, hogy a szivárgó víz az üvegbázis keverékéből, amelyben kevés 
víz már eredetileg is van, több víz felvétele által a bázisok rokonságának és a tömeg 
chemiai hatásának megfelöleg a legkönnyebb olvadéka vegyüld képződik s az a víz 
útján a közel űrjeibe jön s annak falán kristályodik vagy geodákat vagy mandola- 
küveket képezvén.

(iránitos közelben nincs amigdaloid- vagy geodaképzödmény Zeolilhokkal, ha 
néha találni is ereket Zeolitli töltelékkel, ez valami porfiros kőzet közellétére vezet
hető vissza : de aránylag a porfiros kőzetben sincs sok, korán sincs annyi, a mennyi 
lehelne akkor, ha a Föklpátból s egyéb anhidres ásványból keletkeznék.

A vulkáni hidrosilikátok úgy a monoxid, mint a mono- és sescjuioxid vegyü- 
letiiek az afmoszferiliák hatási körében a molekulák labil egyensúlyát képezik, 
könnyen szélbomlanak, a Ca nemritkán Carbonátof, a Si02 Quarczot vagy Hialitot 
képezvén. Ez utólibit kéreg vagy slalaklil és stalagmit alakulattal a vulkáni kőzet 
felső szintjeiben mint legújabb képződményt oly körülmények között is találjuk, 
hogy annak lecsöpögése, tehát felső vizek által történt lefelé szállítása kétségen 
kívül áll.

UK

A vulkáni silikát-anhidridek között eddig csak a Fayalit, a tisztán Vaschrizolif 
az, melyről tudjuk, hogy igen könnyen olvad. Felismerték a vassalakban, hol kris
tályokban válik ki; Iddings találta (1889) a Yellowstone-Park Obsidián litholizáinak 
üregeiben barnás kristályokban; ugyan ö és Penfiei.d találták (1890) a Lipari- 
sziget. Obsidiánjában, ennek üres spheroliÍjaiban és lithofizáiban noha nem oly 
bőségesen; éppen úgy régebben Rose jelezte a mexikói Obsidiánban. Ennélfogva 
feltehető, hogy a vulkáni kőzetek üvegbázisában mint a könnyű olvadást eszközlö 
anhidres vegyidet, szintén be lehet keveredve.

Nagy valószínűség van abban is, hogy az üvegbázis könnyű olvadásához hozzájárul egy 
kevés phosphorsac és bórsav. A phosphorsav jelenlétére biztosan következtethetünk azon 
Apátit kristályokból, melyeket a kőzetek Földpáljában, de az associálio egyéb tagjaiban is
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mint az első genenitio ásványainak egyikét mikroskopos esetleg oly nagy kristályokban is 
kiválva találjuk, hogy ilyenkor Nefelinnek tartották.* Ez a Tracliitoknál is oda mutat, hogy 
az eruptioi ciklus legrégibb tagjától kezdve a legfiatalabbig mindenkor kiséri a Eöldpát- 
képződés folyamatát. A bórsav jelenlétét hasonló módon ugyan nem ismerjük, ezen 
képezte ásványok egyik charaktere, hogy ritkán tűnnek fel valami szembeszökő tulajdon
sággal; de tagadhallan, hogy a bórsav előfordulása leginkább vulkáni területhez van kötve, 
és annak azon tulajdonsága, hogy vízzel akár folyó, akár gőzalakban szokott eltávozni, köny- 
nyen engedi feltenni, hogy eredetileg a vulkáni kőzet üveganyagának keverékében volt oly 
gyengén lekötve, hogy érintkezésbe jőve a vízzel dissociátio állott be, melynek egyik ered
ménye a bórsavhidrát kiválása, mit vulkáni vidékeken eddig csaknem minden ásványvízben 
megtaláltak, melyben azt különösen keresték.

sav

Mindezekből tehát azt kell következtetnünk, hogy a lávának, midőn extra- 
telluros elterjedésével porfiros kőzetet képez, a locomotiot eszküzlö részen könnyen 
olvadó üvegkeverék, mely az anhidres kristályok túlnyomó részét készen juttatja 
fel, maga pedig részben még anhidres kristályok kiválásával részben mint üveg vagy 
egészen amorfan vagy a devitrificátio bizonyos alakulataival merevedik meg. Hogy 
egy ilyen jelentékeny tényezőt a vulkáni közel képződése magyarázatában kihagyni 
nem lehet, önként értetik.

Merőben mást mutat a Gránit s általában a gránitos kőzetek. Ezeknél csupán 
az associátio, de esetleg egyéb ásványok is egymaguk tartanak össze a szemcsés 
szövet létrehozásában. Dislokátio előfordul ezeknél is oly módon mint bármely más 
tömegkőzetnél, például a Mészkőnél; és olyformán történik is a dislokátio okozta 
repedések betöltése. A fekete Mészkő kiváló példát szolgáltat a tanulmány ezen 
nemére: ennél esetenkint nagy számmal képződnek repedések a hegytömeg moz
dulása következtében, azok megtelnek újra Mészszel. Ezen újabb keltű Mész a víz 
útján jön be, olykor megtisztulva mindazon keveréktől, mely a fekete színt okozza, 
tehát hófehér s éppen e miatt lehet élesen kivenni a változások lefolyását. A Grá
nitnál is történik tömegmozgás, melynél mint a csúszást elősegítő a Csillám leve- 
lessége, a levelek hullámos görbülése, a Földpát hasadássíkjai és a Quarcz sza
bálytalan repedései is szerepelnek, de azon kívül vannak szakadások, a melyek 
utólag ásványanyaggal telnek be. Látni olykor cjuarcz-erekel, melyek így képződtek 
utólagosan; de még érdekesebbek a Káliumföldpátokban néha előforduló 
leadások, melyek utólag Albit-anyaggal teltek be, úgy hogy némely Káliumföldpát 
keretében esetleg háromféle Földpátot találunk: Orthoklast, kristályosán beszövö- 
dött Mikroklinnal és a kettő testén keresztül húzódó szakadékokban Állatot, mint 
utólagos behegítőt. Már ezen körülmény három fázist tételez fel: az elsőben az egy
öntetű Káliumföldpát képződött ki, úgy mint ezt a kenozoi Orthoklas-közeteknél és

azon sza-

* Teschenít.
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a legtöbb mesozoinál észleljük; a másodikban létrejött a régi kőzetek (főleg Grá
nitok) némelyikében a Káliumfüldpát szétválása mono- és triklin Káliumföldpálra; 
végre a harmadikban történt nedves úton a Nátriumföldpát bejutása a Kálium- 
füldpál repedéseibe. A Gránit kőzetrepedéséi betöltik legtöbbször maguk a Gránit 
associátio ásványai, így keletkezik a Quarcz, a Füldpát és a Muskovit infiltrátioja 
következtében egy Pegmatit-ér. Itt teliál az oldat, mely a Gránitot s a gránitos 
kőzetek mindegyikét átjárja, maga a konkrét ásványoldat, nem pedig az anhidres 
ásvány képződését közvetítő bidrosilikát. Ugyanitt találjuk legtöbbször azon nagy
számú ásványi, melynek előfordulását a Gránithoz kötöttnek tapasztaljuk.

A portiros és gránitos kőzetek képződésében a kor végleteit is tekintetbe kell 
venni; általában véve arról vagyunk meggyőződve, hogy a porfiros kőzetek a fia
talabbak, a gránitosak az öregebbek, miből aztán nincs ok nélkül az a következtetés, 
hogy kezdetben minden kristályos összetett silikál kőzetben volt üvegbázis, mely 
fokozatosan eltávolodott s annak eltávoztával a kristálvodási folyamat egészen más 
irányt kapva eredményezte a gránitos szövetet.

A termeszei mindent lassan, egyszerű eszközökkel, de idővel határtalanul ren
delkezve végez, végez azonban chemiai hatásokat a nyomás és hőfok olyan vál
tozásai között is, melyek a mi kísérleteinknél szokatlanok vagy éppen kivihetellenek.

Az összes geo-cliemizmus alphája a víz. Ez az első megindítója az anyagi vál
tozások azon hosszas lánczolatának, mely a vulkáni kőzet képződésében találja végső 
fázisát. A víz a Föld összes felületén hatol ugyan a mélybe, hol először egymaga, 
de még inkább egyéb elemekkel társulva olyan hatásokat idéz elő, a minőkről a 
geológiai chemia kísérletileg is sok oldalról győződött meg; úgy de a víz működése 
a Föld felületének nem minden részén lehet egyenlő, erre befolyást gyakorol a kőzet 
nagyobb vagy kisebb eresztő képessége, de hatással van a benyomuló víz mennyi
sége is. A száraz felületén csak a légcsapadék és annak is csak kisebb része juthat 
a Földbe; mi ez azon mennyiséghez képest, a mely az Oczeánból ennek nyomása 
által fokozva képes benyomulni! Innét a vulkáni medenezék egyik lényeges feltétele 
a közvetlen összeköttetés az Oczeánnal. Ennek tényleges kifejezése van abban, hogy 
a Föld összes tevékeny vulkánja vagy a tengerfenéken, vagy a száraznak partsze
gélyén leledzik.

Szem elölt tartva az ásványország elemeit és vegyületeit, természetes, hogy 
kezdetben a hidrosilikálok képződnek legnagyobb mennyiségben azon bázisokkal, 
melyek tömegesek, ezeknek vegyi rokonsága és tömeghatása szerint nem annyira a 
kovasavra mint inkább egymásra nézve. Ma már az experimentál-geologia egyik 
tétele gyanánt állítható, hogy a bázisok rokonsága egymáshoz az, a mi főleg határoz 
az ásvány képződésben, azok rokonsága a »S702-hoz másodrendű befolyás (Lagorio).



43 S SEI.MEC KŐZETEINEK TEKTONIKAI S FEJLŐDÉSI VISZONYAI.

Az oldatkeverék a mint nagyobb mélységekbe szivárog, más körülmények közé jut 
s megfelelöleg változik. Dauer ék kísérletei mutálják, hogy a lúlhevíletl víz egyike 
a legerélyesebb mineralizálóknak; a mélyben azonban a nyomás is emelkedvén 
a molekulák mozgására és a körülmények szerinti csoportosulására a mód meg
van adva.

Les réac.tions que nous pouvons conslatei- aux abords ile la smTaiv ne dóiméul sans donte qu’une 
failile idée de eelles qui doivent se produire dans les régions profundes. Ce que rexpéricnce nous apprend 
de l’énergie íninéralisatrice de l’eau simliaulTée aniéne á eonelure néeessaiirmeul que dans les hibora- 
toires sousterrai.ns, oíi se trouvent siniultanément la liaule lenipéralure el la forte pression, il s'aeeomplit 
des actions chimiques intenses. (Les eaux souterraines a l'époque aeluelle. A. Dai’urék. Paris I.SS7.)

A Föld felületéhez közelebb képződött hidrosilikát oldatokra nézve annyi bizo
nyos, hogy ha mélyebb s ennek folytán hőbb régióba jutnak, a vízből vesztenek, de 
hogy azt egészen el nem vesztik, az ellen az ugyan együtt emelkedő nyomás lép 
védöleg. A víz távolodtával az olvadás csökken s meg is szűnnék, ha a bő nem 
segítené elő, mi végre főokozójavá válik a magma folyóságának, mely azt képessé 
teszi azon kerengősre, mely közben az anhidrcs vegyülelek kiválása véghez mehet 
s a mely állapot minőségéről az izzón folyó lávában meggyőződést szerezhetünk.

A chemizmus változatos és fokozódott menetét a mineralizáló oldatok hosszú 
útjában nem vagyunk képesek lépésről lépésre követve részletezni, de tekintve azon 
tényt, mely a kőzet eloszlásában a tümöt.lség és a bázisosság szerint oly konkrét 
módon nyilvánul, bizonyos feltételeket enged megállapítani, melyekhez annak léle- 
stilése kötve van : ez először is a nehézségi törréng, melynek a közet-zonák eloszlását 
a tömötlség szerint egyedül lehet és kell tulajdonítani. Vannak a hidrosilikátjaink 
között SiO., dúsabbak és szegényebbek, vannak K, Na, Ca, Mg, Ne és Al tartal
múak, teliéit olyanok, a melyekből a tömeges kristályos silikál kőzetek típusait 
alkotó ásványai kikerülnek. Ezen mineralizáló keverék mint folyadék kereng a 
kőzetek repedéseiben és likacsaiban, de nem teheti ezt máskép mint úgy, hogy 
útjában a tömöttség is érvényesül: azon része, melynek lömötlsége nagyobb, 
mélyebben hatol le mint az, a mélyé kisebb. Ha a felsőbb tájban jött létre valami 
MgFe hidrosilikát, az lejebb megy, míg ha a legalsó zónában talál keletkezni 
valami alkali hidrosilikát, ez kisebb lömül lségénél fogva felfelé nyomódik. A mi 
egyszer tömöttsége érvényével a legalsó szintbe jutott, abból többé ki nem mozdul 
és ha felszaporodott, az eredeti anyagból pedig már semmi sincs, mi kisebb tömütl- 
ségű vegyidet létesülésére módot szolgáltatna, akkor a megfelelő anhidrcs silikal. 
válik ki. Ilyen az Ölivin, Eustatit, Hipersthen, Magnel.il. Kétféle folyadék érintke
zésénél kettős silikát-anhidrid gyanánt az alsó szintben a legnagyobb lömötlségú 
bázisos Ca Plagioklasok válnak ki, melyek a közvetítő oldatok untalan mozgásával 
új meg új burkot kapnak s növekednek. Az első generálio Földpátja meg Hiper-
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slhenjének nagysága ezzel áll összefüggésben. A Plagioklasok hemitrop kiképződé
sének általános voltából is azt lehet következtetni, hogy a niineralizáló oldatok 
ellentétes mozgásban voltak: alul fölfelé és felül lefelé, minek eredménye a 180 
fokban elfordult lemezek, illetőleg növési hemitrop burkok.

1 la kétféle oly oldat találkozik, melyből Földpát keletkezik, egyéb változás is 
rögtön beállhal: azon oldatokból ugyanis a Ca, Na, K és Al járul a Földpat con- 
stilutiohoz, a Ne ha megvolt, kiválik mint Magnelit, a melyet az első generátioban 
találunk; éjjpen így ki kell válni a A/jjf-nak. A lelső szintekben a Mg és Ne még 
egyesülve a I\ és /i/-mal a Jiiotitot adja, mi magában véve is részben hidrosilikát 
igen kevés // tartalommal; más része a Mg és Ne-mik az Amfibol és Augit kép
ződésében vesz részi, mi megmarad az alsó szintekben is, hol az Andiből és 
Piroxenek szintén előfordulnak, de már némileg változó összetétellel. A felsőbb 
színiek Amlibolja és Angii ja kivétel nélkül alkati tartalmú, azokban K, Na változó, 
néha feltűnő mennyiségben árulja el magát a lángkisérletben ; az Andiből családnak 
A egy ri n tagja is szokott ilyen körülmények között kiképződni. Az alsóbb szintekben 
fogy az alkati tartalom vagy egészen el is marad; a Ca tartalom szintén fogy az 
alsó szintek Amíibolja és Piroxenjében, helyt adván a J/y-nak Az alsóbb képző
dési szintből már kerülnek ki Angitok, melyek nem olvadnak a nagy Mg tartalom 
következtében. Biolit az alsóbb szintekben nem képződik, mert a Á'-oldatok az ö 
csekélyebb lömötlségük következtében fölfelé nyomatnak. A legalsóbb szint a leg
nagyobb tömöl Iségíi Mg és Ne vegyöleteket az Olivin és Magnetit alakjában tar
talmazza.

A hig oldatot képező hidrosilikát magma csak szivárogva teszi meg útját le és 
föl olyan anyagok között, melyek nem valók azon körülmények közé, melyek azon 
kényszerhelyzetbe geológiai dislokátiok következtében jutottak. Ezek a magmában 
chemiai oldalba menve át atomról atomra mozgókká válnak, útnak indulnak le vagy 
fel mindaddig, míg az adott körülményeknek megfelelő stabil molekulái'alakulatok 
nem jöttek létre. Nagyobb ür nem igen támad, a kristály és kristály között marad 
helyenkint annyi tér, a melyen a szivárgás megtörténhetik. De a kristály belsejében 
is van hézag, a Földpát burokjaiban s különösen az oldalas lemezek között az alsó 
szint kőzeteinél a legtöbbször látjuk azon folyadékot zárványul, mely a Földpát 
kiválásának, anyalúg módjára, közvetítője volt.

Ha ezen folyamat végeredménye az, hogy például az alsó szintből minden 
olyan eredeti vegyidet, mely nem ott képződött, eltávolodott, ellenben a legnagyobb 
lömöltségü Fe és Mg anhidres vegyületek mint a hidrosilikát folyadékból kivált 
kristályok foglalják el 
chemiai statika áll be, mert az elemek vegyrokonságának differentiái még a mértani 
alakulas nyilvánulása szerint is ki vannak egyenlítve. Ez bekövetkezik a Föld

egész tért, akkor az uralkodó körülményeknek megfelelőaz
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mélyének felsőbb szintjein is és így a vulkáni kőzetképződés medenczéjének bizo
nyos részében szünet áll be. Más részében ellenben lassúbb leheteti a folyamat, a 
molekulák differenliájának kiegyenlítése még tart, s ettől a tájtól folytatólag új Lér 
válhatik hasonló működés színhelyévé.

A kristály kiválást előidéző körülmények között tőleg a következők szerepelnek: a) a 
túltelültség; b) valamely vegyidet oldhatlansága a mineralizáló magmában; c) a vegyidet 
nehezebb olvadása mint a mineralizáló hidatopirogen oldaté; dl az alsóbb szintekben a nagy 
nyomásnak is megvan a kiistátyitó tudása mindazon esetben, metytien a kristályodást kon- 
traktio követi, a nagy nyomás ilyenkor az amorf állapotot kristályosba igyekszik átváltoztatni, 
miként ezt Spring kísérleteiből közvetlenül tanuljuk: de mások (Dei.kssk, Deville, Cossa) 
hasonnemű kísérleteik is ezen hathatós mélységi tényező ilyen közreműködésére engednek 
következtetni ; c) ellenkezőleg (elsőbb szintekben ezekhez járul a kihűlés, valamint vizdúsabb 
mineralizálókra nézve a nyomás alászállása.

A chemiai difíerentiák általános képét a szénsav és a kovasav illetőleg a car- 
bonátok és a silikátok tusájában látjuk, mely az extratelluros körülmények között 
a szénsav — az intratellurosak között a kovasav győzelmével végződik. A küzd térre 
a monoxid elemek kerülnek első sorban, mert csak ezek léteznek vegyülelben a 
szénsavval és a kovasavval, míg az Alumínium közömbüsebb természelével csak a 
kovasavval egyesülten legtöbbször mint Aluminiuni-hidrosilikát szerepel, a K, Na, 
Ca hidrosilikálókból a Földpátokat alkotván.

Nem kevésbbé fontos a M(j és Fe szereplése is, a melyek, kizárva a Földpál 
alkotásból, a Biolit, Amfibol, a Piroxenek és az Olivin, valamint a Fc egymagában 
a Magnetit s illetőleg Menaccanit alkotásához járulnak.

Ismeretes, hogy a szénsavtartalmú víz mily hatással van az említett monoxid elemek mono-car- 
bonátjaira; legtöbbet olvaszt fel a CaCOz hói, utánna a FeCO3 következik, ezután a Dolomit, legkeve
sebbet olvaszt fel a MgCOs-bó\. Nagyobb nyomásnál az arány szaporodik, de nem a nagyobb bőségnél: 
melegben a szén sav tártál mii víz kevesebb earbonátot olvaszt fel mint hidegben. Engkl és Villk kísérletei 
a mesterségesen készített ínagnezium-carbonáttal azt derítik ki, hogy 705 mm. nyomással 100° C.-nál 
már semmi sem olvad fel. Ebből következik, hogy MgCO3 mélyebb régióban tarthatja fenn magát mint 
izomorf társai, minélfogva a nagyobb mélységben kiszabaduló szénsav oly nyomásnak lehet kitéve, hogy 
a Bazalt képződési szintben is bejuthatván a kristályokba, azokban kerengő mozgású gázinclusiot ké
pezve látjuk a mikroskop asztalán.

Tekintve a mineralogiai fajok nagy számát, valóban kevés geológiai ásvány
olyan, mely a természet laboratóriumában az ottani körülmények között az ottvan

találtató anyagból képződve azon hegység-tömegek alkotásához járul, melyeket a 
legrégibb kristályos silikátkőzetekben és folytatólag a legújabbakban találunk. Helyi 
kivételek csekélyebb tömegű kőzetek képződésében előidézhetnek egyéb ásványokat 
is, ezeknek kivételes előfordulására nézve azonban a kulcsot olykor az extratelluios
viszonyok is megadhatják.
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A közetek ásványassociátiojában a chemiai rokonság kiegyenlödésének stabil 
állapota, mini a geociieinizmus végeredménye áll előttünk. Hogy micsoda kanyargós 
módon jött ez létre, arról részletesen beszámolni nem lehet, de az valószínű, hogy 
a képződés ritkán volt közvetlen, hanem esetleg több ephemer állapot előz
hette meg; az első behatás eredménye egészen más ásványok keletkezése lehetett, 
melyek újabb agentiák behatása alatt a konkrét viszonyoknak megfelelőbb módon 
alakultak át. Erre mutatnak a vulkáni kőzetek Iáján ismeretes kontakt képződmé
nyek ott, hol két ellentétes és így a chemiai differentiák kiegyenlítésére hivatott 
közetanvagoi látunk, l. i. carbonát- és silikátkőzetet. A hatás schemája ugyanaz, 
akár nézzük Tirolban (Monzoni) a mesozoi vulkánt, akár Magyarországban (Réz
bánya, Csiklova, Selmec) a miocén vulkánt , akár a jelenkor legjobban tanulmányozott 
vulkánját a Vezuvot (Monté Somma, Fossa grande). Valami márgás Mészkő a vulkáni 
kőzet behatása következtében legáltalánosabban Gránáttá és Wollastonittá változik 
át, olyan vegyül el ékkő. melyek képződésénél az alkálik még nem működtek közre. 
A mint ezek is közbelépnek, a Wollastonit s Gránát fokozatosan eltűnnek, nagyban 
a közelalkolásban soha sem szerepelnek, csak átmeneti állapotot képeztek, mely 
az alkali-hidrosilikátok behatásával Földpát és Amfibol vagy Piroxen képződésben 
találja azon megállapodási, melyen olyan befolyások, a minők a kőzetképződés 
medenczéjében vannak napirenden, változást többé nem idéznek elő.

Hogy a Wollastonit az első behatás alatt keletkezik, bizonyítja azon körülmény, hogy az mint zár
vány .( vulkáni kőzetekben lalállalik akkor, ha azok Mészkövei érintkeztek a feltörésnél. Fouqué többször 
tesz említést ilyen zárványokról (nodules de Wollaslonite) a Santorin-sziget legbázisosabb eruptív kőzetei
ben. Mutatott nekem Parisban (1880) egy csaknem ökölnyi darab Wollastonitot, melyet neki egy üveg
gyárból küldöttek, hol az a tégelyben esetleg képződött. A Wollastonit képződéshez is kell idő; ha a 
mészcarbonát csak rövid ideig vesztegelt a lávában, változás nélkül maradhat benne, miről Bischof kisér- 
letileg is meggyőződött.

A Wollastonilnak ugyan semmi nyoma az első generátioju ásványok között, de nem 
úgy vagyunk a Gránáttal, ez Magyarország középsorozatú (tehát Ca dús) Trachitjaiban eset
leg még tartja magát és genetikai tekintetben figyelmet érdemel, az a legrégibb generátio 
ásványa, az egykori kontakt képződés maradványa, melynek átváltoztatására későbben már 
nem eléggé került a sor. Az ép Trachitban úgy mint a Karancs-hegyiben gömbökben talál
juk durván zonás szerkezettel kristályos felület nélkül; a mint azonban a Trachit mállásnak 
indul, a Gránát kiegészítő burkot, végre szépen kiképződött alakot kap, melynek állandó com- 
binátioja mOm, oo(). Ez utóbbi alárendelt, de sima lapu, inig az előbbinek lapjai rovátko- 
sak. Polár fényben az anomál viselkedésnek nyomát sem mutatja.

Hogy a szemcsés Mészkőben az Augit képződés is megindul, valamint az Amfibolé és a 
Földpáté, tapasztalati dolog s az genetikai szempontból mint átmeneti stádiumai a kristályos 
silikátkőzelképződésnek figyelemre méltó. Ilyen átmenetek a kőzetképződési medencze szélein 
vannak és hogy azok a körülmények változatos volta szerint felette sokfélék lehetnek, bízvást 
feltehető, de a vezuvi ásványok ismert nagy száma arról tapasztalatilag is meggyőz bennünket. 
Ez azonban nem mond annyit, hogy minden Augit vagy Amfibol közvetlenül a Mészcarbo- 
nátból származott; származhatik az valamint a Földpát s egyéb kőzetképző ásvány pirogén,

.M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. 1S8S. III. 50
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sőt sublimátioi módon is, miről úgy az észlelés a természetben, mint az experimentál geológia 
is meggyőz bennünket.

Dinamizmus a vulkánosságban. A chemizmus nyomában gyakran 
jár a dinamizmus, a mennyiben a krislályképxötlésl egyszersmind Imi léi fogaii sza
porulat, hol annak apadása követi. Ismeretes, hogy oldalában az anyagállalában ki
sebb térfogatú, ha megmerevedik kiterjed; a jég erélye, a mini a szilárd állomalot 
felveszi, például szolgálhat. Nem csekélyebb tényező némely vegyidet keletkezése. 
Az ércztelérek kibúvásánál szembeszökő lát vány a kidagadás, mint a kénegek oxidá- 
tiojának eredménye, itt némileg számbeli kifejezéssel is szólhatni.

Egyszerűség okáért csupán a Sphalerit Zn$ oxidátioi és liidratátió folyamatát veszem ligyelembe, 
minek végeredménye a Goslarit ZnSO4, 7 UJJ.

A Sphaleritra nézve a molekulái*-térfogai

('■-=¥)
A Goslarit képződéshez járul 202 = 03.8* és llín()= 1 -A.?-.*, mi a ZuS 90.ss moleknlár-siilyához 

adva, kitesz a Goslaritra nézve 580.44; elosztva a Goslarit lömöllségcvcl 
6-szor múlja felül a ZnS molekulár-térfogalál.

A térfogat szaporodásának megludúsára 143.22— 54.22— 1 19.uo. Tehát 54.22 : 1 IS) = 100: 
491.3%; vagyis a Sphalerit a mint GoslarilLi vállozotl, közel 5-ször annyira dagad ki.

96*88Vm = - , a tömöttséget (S) kerek számban 4-nek véve - 54.22.I

ad I in 143.22, mi vagy-.0,

Más példa gyanánt vehetjük a Serpentint, egyszerűség kedvéért azt az Öli vili
ből származtatva. Azon térfogati knlömbség, mely a Serpentin és annak megelőző 
anhidres állapota között van, oly tetemes, hogy a Serpenlin-liegy kiemelkedését 
bizonyos részben a hidratátio dinamikai hatásának kell tulajdonítani.

Egyszerűsítés okáért az Olivinl a Ve mellőzésével csak MjuSi1 veszem. Serpenlinesedés
folytán vizet vesz fel, de kiválik egy Mff, sokszor láthatólag mint earbonál (Magnesit.)

5 Víz 5//20 = 35.02. Tömöttség 1.5 Olivin Mg^i20e = 579.41. Tömöttség 3.2.

279.44 : 3.2 = 87.32 + 35.02 = 123.24.

1 Serpentin HJl(j3Si2OfJ = 275.46. Tömöttség 5.3. — 1 Magnesit MgCOa = 83.82. Tömöttség 2.9.

83*82 : 2*9 = 28*öo.

Vm = 1 19.30 4- 28.oo = 148*so. A szaporodás 148.2u — 123.24 = 24*96.
Százalékban kifejezve 123.24 : 21-.og = 100 : x = 202.63. Vagyis a serpenlinesedés alkalmával a tér

fogat kétszer akkora lett.

A carbonátok átváltozása silikáttá hasonlóképen térfogatszaporodással jár.

575.46 : 5*3 = 119.30

Caleit CaC03 inolekulár-súlya 99.78. Tömöttsége 5.7.
Augit CaSiO 3 molekulár-súlya 1 15.?h. Tömöttsége 2.8.
Caleit molekulár-lérfogata 99.78 : 2.7 = 30.95. Augit molekulái*-térfogata 115.78 : 2.8 = 41.35. 
41.35 — 30.95 — 4.40 a külömbség a térfogaiban. Százalékban kifejezve 30.95 : 4.40= 100 : x = 1 
Tehát 100 Mészkő a mint Augiltá változik, 1 l.o térfogattal lesz nagyobb.

á
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Az élénküli cliemizmus, a lejebb mindinkább nagyobbodó nyomós, a mozgás 
követ köziében keletkezeti súrlódás mind meg annyi mellék források bizonyos hő 
keletkezésére, mi a tömeg térfogatát szintén emeli és így esetleg regionál dinamikai 
tényezővé válik. üauhrée kísérleteiből az is kitűnt, hogy igen csekély mennyiségű 
víz, a mint magas hőfoknál az üvegre hat, a chemiai hatáson kívül jelentékeny 

térfogat-nagyobbodást idéz elő.
A térfogat-szaporulat dinamikai hatása kiterjed ugyan minden oldalra, de lefelé 

találván a legnagyobb ellenállásra, eredménye közel semmi, nem így oldalra és föl
felé: oldalvást benyomul a régibb keltű kristályos kőzetekbe, azokat fölfelé nyomja, 
úgy hogy hasonló hatás ismétlődése folytán végre a Föld felületére juthatnak; leg
kisebb azonban az ellenállás fölfelé, minélfogva a hatás is erre a legjelentékenyebb.

A kőzetképződés megindulási stádiumában dinamikai hatás nagyban nem 
mutatkozik, tekintve, hogy a légi anyag helyt áll s annak a mineralizálúk közvetítésével 
előlit) atomról atomra kell eltávolodni, az új molekula-csoport kezdetben tehát csak 
helyet cserél; de végre az is bekövetkezik, hogy eltávolodni való már több nincs, 
ellenben a mineralizálók a nehézségi törvény szerint folyvást képesek juttatni 
anyagot az alsó szintekbe, mely olt kristályodik és tért foglal cllenállhatlanul egy 
helyen kisebb, más helyen nagyobb arányban, a körülmények konkrét volta szerint.

A Na ( Ja leghatalmasabb képződési szint zöme lesz a leghatásosabb. Nyomást 
gyakorol a felel le levő Na szintre, ez a maga részéről a legfelsőbb K szintre; utóbb 
mindezek az eredeti mélységből felfelé hatolnak magasabb képződési szintekbe 
lassan, geológiai idő tartama alatt. A térfogatnövekedés tart, de némileg változott 
körülmények között. Az első generátio ásványai folyvást növekedtek ugyan, de 
hozzájuk csatlakozhatnak a magasabb színt savasabb vegyülelei, és így keletkez
hetnek alárendelten másodgenerálioju Füldpátok a savasabb sorozatból, valamint 
Piroxenck, a melyeknél a (Ja szaporulathoz alkálik csatlakoznak, mi állal az első 
generátio kristályaitól, melyek Mg-bán dúsak, eltérnek.

Megindulási stádiumában mutatkozik az ilyen dinamikai hatás olyan Gránitnál, 
mely a fölötte, mint a kőzetképződési medencze felső határán, közvetlenül elterülő 
Gneiszon tör keresztül. Soha sem volL a Gránit teljes folyadék. A gránitképződés 
első stádiuma poríiros volt, de ez bevégzödvén és a képződési színt magasabbra 
jutván, az előbbi hidalopirogen-mineralizálókat egyszerűbb hidato-mineralizálók vál
tották fel, tán víz a bázisok oly vegyületével, mely a szabad kovasavval érintkezve 
csupán a tipus ásványait szolgáltatja. A gránit-regioban a kristályodás erélyesebben 
menvén, térfogat-szaporulat állott be, mi a legkisebb ellenállás irányában fölfelé 
vagy olykor oldalas intrusiokban úgy érvényesül, hogy ott valami hő hatásának 
nyomát nem látjuk.

Effuzio által csak porfhos kőzet jut fel, gránitos inkább protrusio által. Aktív locomotor
56*
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csak a porfiros kőzet hig olvadási! hidatopirogen alapanyaga, mely azonban alkalmilag kimoz
díthat holokristályos kőzetet is. Van Gneisz, Gránit stb. zárvány a porfiros eiluzioi kőzetben 
akár réteg- vagy tömeg-darabban. Az eset lehet oly méretű, hogy a (eltolt tömeg egész hegy, 
melynek kőzete passiv módon jutott a felületre. Bányavidéken ilyenekről biztosan győződ
hetünk meg: felemelt kristályos mész alatt például ha az altárna eruptív kőzetei talál.

A Gneisz nem egyéb mint a csak még képződési folyamatban levő Gránit, a 
mely felfogásra, valamint kapcsolatosan arra, hogy a Gneisz pedig közvetlenül 
kavics meg homok Sedimentböl ered, jelentős észleletek állanak rendelkezésünkre.

A Gneiszban látjuk a Sediment i redeti tartalma gyanánt főleg a quarczkavicsokal. tizek 
határát érinti a mineralizáló folyadék és fejlődnek a Földpát és Biotit az eredeti ilyen anyag
nak továbbfejlesztése által azon irányban, melyben az oldat kereng, mi réteges olyan mint a 
hömpölyök eredeti települése volt. A Gneiszből közvetlen átmenetet észlelünk a Gneisz-Grá
nitba, hol a rétegesség már csak vastagabb táblákban van meg. Magyarországban a magas 
Kárpátok Gránitja ilyen Gneiszgránit, és én egy arra kiválóan alkalmas helyen megfigyelt 
az atmoszferiliák behatását olyan helyen, a hol a Gránit-darabok az elváltozás teljes bevégző
déséig megmaradtak. Ezen bevégződés az volt, hogy a Földpát és a Biotit merőben eltávo
lodtak, csak a Quarcz maradott meg. Minő állapotban? nem mint szem, hanem mint szivacs, 
melynek űrjében a Földpát és Biotit képződött ki a Quarcz rovására, ebből megmaradt annyi, 
a mi az említeti idiomorf ásványok további képződésére már nem kelleti, ila a Gneiszban 
és ezen Gránitban összehasonlítjuk a Quarcz állapotját, látjuk, hogy az a Gránit kiképződé
séhez csak passiv módon járult, és allotriomorf kiképződése nem úgy magyarázandó, hogy 
legutóbb képződött, hanem hogy abból mint eredeti anyagból a Földpát mega Biotit kép
zésére több nem fordittatott.

Nagyon fontos és döntő tény gyanánt veendők a norvégiai Gránitokban észlelt azon görbült 
vonalak, melyeket Torell Londonban a geológiai nemzetközi kongresszuson (1SS8) ismer
tetett meg példányokban és fotográfiákban. Ezeknek legkinálkozóbb magyarázata, hogy a 
Gránit Gneiszből (metamorf Sedimentböl) eredett, és hogy a Gneisznak még az ezen álla
potában kapott olyan réteg görbülete, a minőt a Gneisznél akárhányszor észlelünk, nem 
mosódott el. A fekete vonalt jelző ásvány a Biotit, éppen úgy létezhetvén a Gránitban mint 
a Gneiszban, az egykori települési viszony emlékét megtartotta.

Van azonban a Gneisz és Gneisz között külömbség, némelyikben a Quarcz a 
kavics-alakból még alig vetkőzött ki, másnál a fejlődés annyira ment, hogy már 
kezd a Gránitra emlékeztetni, ez a Gneisz Gránit, hol a Quarcz azonban szivacsos 
állapotban van; végre bekövetkezik a típusos Gránit, hol a szivacs vékony falai is 
savasabb silikát alkotásához járulván, a vastagabb részek szabálytalan (allotriomorf) 

szemekben maradtak meg.
Az intratelluros szintek a kimozdulás folytán már már subtellurosokká válnak 

s közeledvén a felülethez, az eddigi tényezőkhöz egy új csatlakozható, a tengervíz, 
amennyiben keletkezett repedéseken behatol az izzó lávához, hol a chemizmust és 
dinamizmust sajátos irányban még inkább fokozza és előidézi azon exLratelluros 
tüneményeket, melyeket tevékeny vulkánoknál tapasztalunk. A Föld vulkánjainak 
külső tevékenysége a vulkáni kőzetképződésnek csak egy epizódja, elenyésző töredék

cm
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;i kőzetképződési medcncze összes hatásúhoz képest. Az ex Iratéi luros vulkáni mű
ködés aránylag hamar jár le, az intratelluros hosszan, geológiai epochákon át tart 
s a incdencze egyetemes területén történvén, azt kontinens- meg tengerfenék-vál
tozás, egy helyen felülemelkedés, másutt tenger alá merülés fázisában követi. A ten
gerfenék kiemelkedvén, megszűnnek a lokál vulkáni akut tevékenység feltételei, a 
vulkán gyengül, végre kialszik.

Az intratelluros működés ámbár gyengülve és effuziora nem szorulva azonban 
még tovább tarthat, mindaddig, míg a mineralizálók keletkezésére, kerengősére és 
a közelalkotó ásványok tömeges képződésének közvetítésére a lehetőség meg nem 
szűnik. A geochemizmus aktív voltát elárulja a Föld felületén minden olyan hév
víz, melyről kideríthető, hogy csekélyebb mélységből fakad, mint a mennyi az álta
lános hönövekedési fok mélysége szerint megilletné; de még inkább a szénsav 
felszállás annyira, hogy ezt intenzitásának mértékéül is vehetjük: legbőségesebben 
fejlődik a tevékeny vulkánok körül, azoktól távozva soha sem annyi, valamint a 
kialudt vulkánok körül sem; de bármily csekély is, az mindenkor a mélységben 
legyőzőit szénsav hirdetője, melynek lenn, a SiO* birodalmában többé helye nincs; 
a mélységben a carbonálok csak pusztulni, de képződni nem bírván, nem marad 
egyéb bálra mini a körlégbe, saját birodalmába, szállni fel, hol aztán a carbonátok 
képzésére, még a SiOj legyőzésével is hathatósan működik közre.

Az emelő erő. Itt van helye részletesebben hozni szóba azon erőt, mely a 
lávái felnyomja s általában a vulkáni hatásnál az emelést okozza. A működő vul
kánok mindannyian a tengerhez lévén kötve, semmi kétség, hogy a kitörési tüne
mények sorrendjében a tengervíznek nemcsak közvetett, de közvetlen hatását is 
láthatjuk.* A füstölgés s abban a sok vízgőz közvetlenül a tengerből van, valamint 
az elpárolgás után visszamaradó NaGl fellengülése is; a tengervíz gőzének kell 
tulajdonítania robbantó munkát, az ejectiokat mind, kezdve a hamutól s végezve a 
nagy bombákon ; ezzel véget ér a tenger hatása, mert midőn mind ezen. tünemények 
bevégződése után a láva nyugodtan emelkedik fel, ennek emeléséhez a tengervíz 
nem járul, a lávát mélyebben működő erők nyomják fel, az oly mélységből juttat 
fel anyagot, melyre a tengervíz közvetlenül már nem hathat be. Ezen erő nem más 
mint a nehézségi erő, mely érvényesül a Föld felső rétegeinek vagy általánosabban 
felső tömegének nyomásában az alsóra, a vetödési dislokátiok következtében olyan 
helyeken, hol a szivárgó kőzet magma nagyobb mennyiségben van meggyűlve s 
innen az mint könnyebb úton felszáll a megkisebbedett nyomás irányában, magával 
ragadván az azon szintben képződött porfiros ásványokat, melyekhez a magasabb

* Fouquk több mint két millió köbméterre becsöli azon víztömeget, mely az Etnából az 1865-ki kitö
rése alkalmával 100 nap alatl párolgóit el.
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szintben képződök is csatlakoznak. Hogy olykor ezen felnyomni,ás szűk csatornákon 
megy, arról az első gén e rá fi o nagy kristályai, valamint a pneexisláll ásványok 
ritkán tanúskodnak az által, hogy ketté szakadva vagy darabokra törve jutnak fel.

nem

A földkéreg korán sem mereven összeálló szakadatlan tömeg, megszámlálhat tan repedés 
van abban kisebb-nagyobb és igen nagy méretben minden irányban, térről a geolog szerezhet 
meggyőződést a felületen, a bányákban azokat a telérek érdekében szorgalmasan kutatják, 
mert a repedések mentén vetődések történnek; még a mikroskop tárgyát is képezik a foly
tonosságnak finom ágazató megszakadásai. A Föld kérge ennélfogva inkább mechanikailag 
összeálló darabok mozaikja gyanánt tekinthető, melyek a nehézségi erő oltalma alatt marad
nak együtt. Ez azonban nincs egészen így, a mennyiben nem minden repedés irányában van 
mozgás, másodszor a mozgás megszűntével a kerengő ásványosatok e sebeket behegilik, létet 
adván ásványerek miriadjának, melyek a kőzetekben és pedig nagyobbodó számmal a kőzet 
korának arányában fordulnak elő.

A mozgás főleg függélyes: a repedési sik egyik oldalán a tömeg fel-, a másikon lecsúszik, 
akár kontinensi méretekben. így a Duna az ö közép és alsó futásában egy velődési sik mélyed - 
ményében folv, melyből a jobb part emelkedőben, a bal süllyedőben van. liárminő világtájat 
is kövessen folyásában, az ezen nem változtat: kezdve Komárom alatt ezen állításra geológiai 
tények állanak rendelkezésre.

A magma hőfoka. A magma höfoki állapotáról is lehel tényekei sorolni 
fel. Lemberg megjegyzi, hogy a bazalt-magma hőfoka nem lehelet! nagy, abban pne- 
existált Sanidin kristályok megolvadás nélkül maradtak meg. En Magyarországban 
Salgó-Tarjánon egy bazal llel érben, mely Homokkövein hatolt keresztül, Oligoklas 
zárványokat észleltem, valamint ugyanott aTilicz-hcgy lümegbazaltjában is, melyek 
szintén nem szenvedtek olvadást, pedig az Oligoklas a legkönnyebb olvadást! Föl cl- 
pát.; a bazalt-magmának tehát még könnyebb olvadásának kell lenni, mit kísér
letileg csakugyan konstatáltam is. Van a Bazaltokban pneexisláll Andiből is, melyet 
könnyen olvadónak találtam, a fizikai megolvadást nem csak chcmiai leolvadást 
mutat, a mint azt a magma rcsorbcálni kezdette. A nehezen olvadó BiotiL és 
Quarczról, mint a Bazalt, prtecxislálf ásványairól itt csak futólag emlékezem, mert
ezek már alig vagy nem olvadó ásványok.

A Piroxenandesjt magmája ugyan valamivel nehezebben olvad minta Bazalté, 
mind a mellett benne prceexistálL Amfibol tartja magát fizikai olvadás nélkül, éppen 
így az Oligoklas Orthoklas a régibb Trachitokból, melyek benne egyes kristályokban
vagy kőzetdarabokban, de fizikai olvadást nem mulatva fordulnak elő.

Mindezen tények oda mutatnak, hogy a magmában a felöl vádolt rész
anhidrid-sili-künnyebb olvadású anyagokból áll mint a kivált ásványok, és így az 

kátok kiválására egyik indító ok a nehezebb olvadás mint a magmáé, melyben az
elemek más esopoiiulatban voltak.

i

M
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Közvetlenül meghatározták a Vezúv-láva hőfokát Scacchi és Saint-Claikg Dbvillk ISS.Vben ezüst-, 
réz- és vasdrót bclemártása által. Az eredmény nem mutatott többel mint 700° C.; mi azon észleletnek, 
melyet a príeexislált kristályok a magma esekélyebb hőfokára nézve nyújtanak, megfelel.

Emelhedéü, sül tjeidén. Hu a Föld felületének bizonyos része emelkedik, 
az a föld-kéreg anyagának oda fódulásából magyarázható meg, ezen emelkedés 
ennélfogva sülyedést tételez fel, a mely ott keletkezik, a hóiméi az anyag az emel
kedett terűiéihez vándorolt. Ilyen kisebb-nagyohb de helyi süllyedés a vulkáni terü
leten vagy annak szomszédságában nem hiányzik, azok keletkezéséről sok észle
let van feljegyezve. Kell azonban nagyobb terjedelmű konlinensi vagy tengerfenéki 
süllyedésnek is lenni, s ilyeneket akarok itt említésbe hozni.

Magyarország egykor az Alpok és a Kárpátok által bekerített öble volt a Medi
terrán tengernek s az alsó oligocenben kezdődött vulkáni tevékenysége tartott a 
pliocenig, mialatt a terület fokozatosan emelkedett, míg végre a tengeröböl édesvízi 
lóvá változol!, mi a folytonos emelkedés következtében szintén leesapolódott és a 
mostani Alfölddé vált. Valamint egykor az itteni tenger, úgy most az Alföld képezi 
a Trachil vulkáni vidék depressiojál, a mely jellegét ma is fentartja. A vulkáni tevé
kenység tetemesen gyengült ugyan, de a mélyben nem szakadt meg végképen; 
szóló tanúsága ennek először (Budapest táján konstatálva) a Föld saját melegének 
csekély mélységben mutatkozó s a rendesnél magasabb hőfoka, a sok hévvíz, vul
káni kőzeteink táján a bőséges szénsav-fejlődés, a silicium-liidroxid hipogen kelet
kezése leglálhalóbban mint Opál Trachiljainkban; de még inkább hirdeti a vulkáni 
működés folytonosságát a kőzetképződés eredménye gyanánt a bizonyos helyeken foly
vást tarló emelkedés, minek másutt süllyedés felel meg; egykor ilt a tengerfenékről 
nyomult be az anyag a vulkáni kőzet képződési medenezéjébe, most az Alföld mélyé
ből. mi nagy területről veszi magába a légköri vizet. Az Alföld anyaga a mélységben 
tehát máshová vándorol, és így süllyedésnek kell bekövetkezni. Hogy ezen sülyedést 
észre nem veszszük a felületen, onnét van, hogy pólolódik mind azon törmelék által, 
melyei az Alpokról meg a Kárpátokról az összes folyamrendszer bele juttat, és a 
melyből a Vaskapun keresztül csak iszap meg finomabb homok, de borsónyi nagy
ságú kavics sem jut a ponlusi mélyedménybe, valamint erről az aldunai szoros 
tanulmányozásánál meggyőződtem. Hogy az Alföld területe a pliocen és a diluvium 
óta folyvást csendes süllyedőben van, tanulságosan mutatják az alföldi artézi kutak. 
Ezek többjénél (Szentes, Hódmezővásárhely, Csaba, Debreczen, Püspök-Ladány stb.) 
kivehető, hogy olyan édesvízi rétegek, melyeknek a jelenkorba átjött folytatását 
latjuk képződni, s a melyeknek tehát az ó-alluviál, diluviál és pliocen korba nyúló 
elődjei is a tenger szintje fölé voltak emelkedve, a szelvények tanúsága szerint 
szintjükkel jelentékenyen a tenger alá vannak süllyedve; mi azon anyag-távolodás 
aranyában következett be, mely viszont a Kontinens ezen táján a földkéreg bizonyos



448
kőzeteinek tektonikai s fejlődési viszonyai.

..................*.............. .....................................

SELMEC

SZÓI.
A dél-euvópai összes vulkáni 

nyugatról az Atlanti oczeán képezi.
A Kaukázusi még nagyobb vulkáni 

tenger és a Mediterrán tenger vehető, 
végképen az a glaciál korszak bevégződése 
némely ponlján a megszakadt Lösz-réteg kópééi. A
egintenzivebb vulkáni területének a depressioja gyanánt liinik ki: egyik a Tirrlieni tengerben 

a Lipan szigetek es a Vezúv között (2040 íáthom), másik az Kínától kissé DK

terület depressiojál részben a Mediterrán tenger, részben

^terület depressioja gyanánt a Kaspi-tó, a Fekete 
A Fekete tenger siilyedése ezek közöli a legfiatalabb, 

ulan következett be, pariját a Duna-torkolat

. _ re (2170 Íáthom).
Kontinensek szélét képező vulkánok már felemelt tengerfenék lévén, azok szomszéd

ságában hosszabb mély tájakat nem igen találunk. E tekintetben még Dél-Amerika sem lesz 
kivételt a nyugati partján végig húzódó Andok vulkán óriásai daczára, meri Peru kivételével, 
hol palijával párhuzamosan egy rövid teknő van 3000—3308 fatliom mélységgel, az átlagos 
mélység 2000 2700 íatliom, ez azonban a part közelében hirtelen következik, ellentétben az
atlanti partszegéivel.

A

Közép-Amerika, melynek vulkánjai a Pacifik parthoz oly közel állanak, a partoktól 
befelé nem mélyebb mint 1500—2500 íáthom; nagyobb távolságban azonban a mélység 
tetemesen növekszik. Éjszak-Amerika nyugati palijáról hasonlót lehel mondani: a legköze
lebbi nagy mélység San-Franciscolól (300 angol mért földre lesz csak 3000 íáthom. Itt a 
fiatalabb kenozoi vulkánok már tetemes területtel fölemelkedve képezik a .10,000 lábat meg
haladó kialudt vulkánok hosszú sorát.

Európa éjszaki Atlanti oczeánjában vannak vulkánok már a silur-epocha óla, de az 
oczeáni mélység Amerika felé lejt, a tengerfenék kiemelkedés Európa felé lett haladasl. 
Izland, a Mekkával, sekély vízben van; az Azorok, a Kanárik körül szintén nincs nagy
mélység.

A Föld vulkáni tevékenysége legnagyobb mértékben a Csendes oczeán lenekén nyil
vánul. A Föld ki- behorpadó felülete ellentétben a száraz emelkedéseivel ilt folytatódik a 
tenger alatt külömböző mélyedésekkel s ezek legnagyobbjaiból vulkánok emelkednek lei, 
melyek között nagy számmal vannak tevékenyek.

Ezek között a legjobban ismert és igen érdekes a két Kontinens közölt csaknem középre 
eső Hawaii szigetek vulkáni hegyláncza, a legmagasabb minden tevékeny vulkán kozott, 
tekintve hogy csúcsai a tengerfenékről 20—30,000 angol láb magasságra emelkednek fel. 
Ezen sziget körül az oczeáni mélység ÉK-ről 3028 íáthom (18,069 angol láb), K-ről 287o, de 

D-ről is 2400—2700 íáthom.
Az éjszaki Pacifik nyugati részén a Ladrones vulkáni sziget-csopoit kőiül 

4475 íáthom mélységet talált, a legnagyobb oczeáni mélységek egyiket.
A déli Pacifikban Új-Zeeland tengelyének éjszaki vonalán a (.Barátságos.) szigetek ko

szintén nagy mélységű teknő (4295—4428 fathom) ismeretes.
Japántól kezdve a Kuriliktól s Kamcsatkától keletre s valószínűen az 

l&IKZCZ&l összefüggve a legmélyebb és leghosszabb teknő van meresek alul le de. Ive ( *»0 

4650 fathom), mely a tevékeny vulkánokat is tartalmazó tengerszigel lanczot .„y - 

angol rnértföld hosszaságban követi/

a «Challenger..

Aleuliai vulkáni

<tClia-, of ihe Pacific and Atlantic Oceans. Dana ezen czí.nü munkájához csüolva 
London. New Haven 1890. Az adatok nagy gonddal vannak egybegyuj ve.* Bathymelric inap 

racteristics of Volcanoes»
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Egészben véve lehal igaz az, mii a Csendes tengerről mondanak, hogy azt a lázhegyek 
•ly gyűrűnek belső területéből éppen az emlilelt legnagyobbgyűrűje fogja kőiül, de a iik 

működő vulkánok (Hawaii szigetek) emelkednek ki.
Az indiai oczeún is meglehetősen tele van működő vulkánokkal.

, Iz aniptioi ciklusok' ismétlődése régid)!) gödlogiti ('véihbun.
A kenozoi vulkánosságnál megállapíloll törvényszerűség a régibb erak vulkáni 
közűiéinél a IVAoltásokban olyannyira megegyező, liogy a tömegesebb vulkáni kép
ződmények ismétlődő eruplioi ciklus eredményei gyanúul foghatók lel. Van kiilömb- 
ség a viszonyos korra nézve már a kenozoi vulkáni képződmények közölI. is: a 
magyarországi, szerbiai és Ejszaki-Olaszországban az Euganei ei'iiptiv kőzetekről 
biztos adatok alapján mondhatni, hogy ugyanazon eruplioi ciklushoz tartoznak; 
kezdődön azaz alsó oligocenben, tartott az egész miocénben és végződön a közép 
pliocenben. Vicenza környékén eocen erupüoról lesznek említést, melynek egy bázisos 
lagja (Doleril) az Euganeákban mini régibb képződmény foglal helyet, mi egy meg
előző ciklus berekeszlö lagja gyanánt tekinlhetö. Közép-Olaszország Trachitjai újabb 
ciklus! képeznek mint az Euganeák; újabbat képeznek Auvergue Trachitjai is; 
iMonl Hőre eruplioi ciklusa egész határozolIsággal megállapítva Perrier Pliocenjének 
alsó faunája (Mattodon arrarneims) és a felső faunája (KI cphat meridionalit) 
közé esik. Ezen rövid idő alatt ugyanazon csatornán nyomódtak fel a Riolil, Trachit. 
Bazalt, ál menve a Fon öli tón és a Haüyn tartalmú Andesiten (Mighei. Lévy). Tán 
ennél is újabbak Ejszak-Ainerika nyugatán előforduló hatalmas Trachit és Bazalt 
képződmények; ellenben a Hebridák (Mull sziget) kenozoi eruplioja öregebb: kezdő
dőit az alsó eocénben és végződött az alsó oligocenben, tehát mikor az a Kárpátok 
belső körében csak megindult.

Így lehet ezl folytai ni be az idő mélységébe a paleozoi hatalmas vulkáni tevé
kenységig, csakhogy latba kell vetni azon tömérdek változást, melyen a vulkáni 
kőzetek geológiai korszakok tartania alatt egyrészt a denudátio, másrészt a meta- 
morlizmus hatása alatt keresztül mentek. A jelenkor vulkánjainál egészen, az ezeket 
megelőző kenozoiaknál már csak részben látjuk a vulkáni működés extratelluros 
alkotásait, a többi az atmoszferiliák és az oczeán pusztítása, valamint a glaciál 
denudátio által eltűnt, míg másrészt a vulkáni régió emelkedése következtében 
annál inkább a sublelluros emelet jut a felületre, mentői régibb a kőzet. Helyenkint 
egészen az intratelluros képződési szintek kerülnek fel külömbözö korszakokból 

oldalnyomás hatása alatt, melyet a vulkáni medencze a térfogat növekedése 
következtében a szomszéd terület olyan kőzeteire gyakorol, melyek megelőző kor
szakban képződve ott maradtak, míg végre újabb tényező akadt, mely azokat 
kimozdította.

A legérzékenyebb módosulat a riolitos, mely a kenozoi Poríiroknak, a Tra-
M. T. Ak. 111. Us/.lályának külön kiadványa. 18S8. III.

azon

57



SE1.MEC KŐZETEINEK TEKTORJKA1 S EE.1EÖDÉSI VISZONYAI.

ehilóknak oly kiváló.sajátsága, távolról som szorítkozik ezekre; vannak a mcsnzoi 
Porliroknak is Riolitjai még elég számmal, de kivételesen paleozoi Uiolil is ismo- 
reles. Holst Skandináviában a Alién-ló pariján fedezett lel kis helyen régi lliolilol • 
Walesben Sl.-Dávid Promontornál preeamhri Uiolil fordul elő.

A régi kőzeteknél az exlratellnros képződmény azonban állag (dpuszlull 
ezeknél a snbtelluros közélteiéi* vagy még többszőr az inlratellmos löniegképzöd- 
mény portiros és szemcsés tagjai azok, melyek a vidék felemelkedése következtél 
a nagy utat a felületre megtették; a viszonyos kor. a lümötlség és a bázisosság itt 
is hasonló viszonyt tanúsítván mint a kenozoi érában. Minden eruptioi ciklus 
kezdete a káliumföldpálos kőzet, melynek intratelluros képviselője a Gránit, Sienit, 
sublelluros (mint közelfelér) és exlratellnros az Orlboklasporlir Quarczczal vagya 
nélkül; a vége pedig a Bazalt (Méláin*). Az egyes típusok között lehet jelentékeny 
eltérés a mennyiségre nézve, néhol a Bazalt alárendelt, másutt bőségesen képződött, 
így a többire nézve is.

A Természetben azonban minden a konkrét körülmények szerint intéződvén, 
nem csupán olyan típusok képződlek, melyeket nagy tömeges előfordulásban isme
rünk, lehettek helyenkint oly viszonyok, hogy a Irachitképzödés fázisa nem állott 
be. hanem a bazalt képződés kerekedett túl önmagában, vagy összekeveredve a tra- 
chitlipusok magmájával, szóval helyi körülmények abnormál kőzeteket is idézhetlek 
elő. Ilyeneket a petrografia nagyobb számmal vezetett be a tudományba, sok olyat, 
melynek előfordulási viszonyai geológiai szempontból még nincsenek kellőleg fel
derítve; de vannak olyanok is, melyek keletkezésére a magyarázathoz adatok hiá
nyában nem vagyunk.

Ilyen kivételes kőzet a Lcucitit. Kivételes nemcsak azért, mert a jelenleg működő vul
kánok között egyedül a Vezúv a Leucilit-viilkán, kivételes mert egészben véve is a Föld felü
letén felette ritkán és igen alárendelten fordul elő, kivételes végre az által, hogy az intra
telluros képződésű kőzetek között képviselője nincs. A leucitkőzetek snbtelluros, sőt közel 
extratelluros eredésüek. A Vezúv kőzete határozottan bazaltos, az a Bazalt képződési szint
jéből kerül fel, hozván magával bőségesen Olivint. Magnetilet, Angitól, de közel a lelülelhez 
találkozik az Appenninek Garbonátjaival, valamint a Campi Flegrei Biotit Ortboklaslracbit- 
jával, két olyan anyaggal, melyek közölt nagy a chemiai antagonizmus, s annak kiegyenlítésére 
már maga a tenger is megtelte volna a magáét, igen de actioba lép még a bazalt-eruptio, 
melynek magmája módositólag hat oly módon, hogy az összes eredmény sem lehet inas mint 
egy sajátságos bázisos kőzet. A Monté Sommá vulkáni ejectioi tanulságosan árulják el a nyeia 
anyag egy részét a ezukorszövetű Dolomitban, a hófehér kristályos Mészben, valamint a iia- 
chit darabokban, melyekből már eltávolodott az alapanyag és a többi porfiros kristály a L* öld- 
pát kivételével feloldódás következtében a bazalt magmában. A Carbonatok csak bázist szol
gáltatnak, a Biotit Orthoklastrachit pedig az egész Campi Flegrein szabad QuarczoK 
talrnaz, a bázisok tömeghatása alatt a savas Földpáttól vonatik el kovasav (tóiOd) és a 
Káliuin-aluminimn-silikát bázisos kiadásban mint Leucit jelenik meg.

)cn
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J logy n Vezuvnál őzen kél rend hol i acliv tényező játszik össze, azon roppant számából 
és változatosságából az ásványoknak, melyeket a Vezúv nagyobb számban szolgáltat, mint 
bármely más vulkán, világosan tűnik ki. Vannak ott tisztán kontakt képződmények, melyek 
létrejöttéhez a bazalt-magma semmi kép nem járult, hanem csupán aCarbonátok és aSilikátok 
egymásra hatásából hol a tenger közvetítése mellett, hol a nélkül keletkeztek. Hogy azon 
átmeneti alkali-aluminium-silikátok, melyek Cl és $0% is tartalmaznak (Sodalith, Hauynit), 
ezt csak a tengervízből kötötték le, kétséget nem szenved, valamint az sem, hogy a tengervíz 
Nátriumának tudandó be, hogy a vezuvi ásványok legnagyobb része Na-ban dús.

Ma azt az egész vonalat tekintjük, mely Rómától Nápolyig húzódva Leucit-kőzethől áll, 
a körülmények milsem változnak: az Apponninek tövében keletkeztek a régi Vezuvok (Rocca 
di Papa, Rocca Moníina, íMonte Vullure stb.), míg másrészt a Biotit. Őrthoklastracbil nagyban 
van még Róma körül is (Civita Vecchia) kiképzőelve. A mint a tengerfenék szárazzá vált, 
ezen vulkáni kúpok dél leié vele vándorollak, inig a mostani Vezúv a geológiai jelenben emel- 
kedell ki a .Mediterrán tenger lenekéről.

I la ilyen exlratelluros alakulat denudállatik, annak inlralclluros folytatása csak egy
szerű Bazalt, az inlralclluros rnedencze képződményei közölt Leucit-kőzetet hiába keresünk.

Más helyi körülmények más alkotású kőzetei eredményezhettek, melyeket a petrografia 
meghatároz és a rendszerbe beilleszt. A petrograf osztályozása csak az ásvány-associátio és a 
szöveli viszonyok szeriül történvén, a kőzet (piantilaliv szereplése vagy genetikai tekintetben 
más közeliül függése az ő módszerén kívül esik, ennek felderítése a geolog feladata.

A földit árny aiiyuglip,rengése. Évről-évre szaporodnak az adatok arra, 
hogy a legrégibbnek tarlói! s legelvállozottabb kristályos metamorf Palák sem voltak 
egyebek mint. Sedimentek; ugyanez áll a kristályos tömegkőzetekre nézve is s ebben 
rejlik oka, hogy azon tömérdek törmelék, mely a geológiai korszakokon keresztül 
képződül!, a Föld alkotásában olyan alakban nem fordul elő, mint a minőben a tör
meléket a jelenkorban ismerjük. Ha a Sedimenteket vizsgáljuk a növekedő kor 
szerint, arról győződünk meg, hogy azok a tisztán törmelékes szerkezetből mind- 
inkát)!) kivetkőznek, fokozatosan összeállókká, söl kristályosakká válnak. Az eozoi 
érából csupa metamorf kőzet, ismeretes, de hébe-hóba quarezhümpöly zárványnyal; 
a cambriban csaknem mindaz, a paleozoiban fölebb már gyérül, még inkább a 
mesozoiban, de végkép a kenozoiban sem szűnik meg. A változás elve az, hogy a 
molekulák máskép csoportosulnak, oly vegyületek keletkezvén, melyek az adott 
körülményeknek jobban megfelelnek. Ez a földkéreg bizonyos tájain a mineralizálók 
nagyobb mennyisége, élénkebb kerengőse, meg az actio intenzivebb volta mellett 
föly le, másutt csekélyebb erély fejlődhetvén ki, az eredménynek lényegesen másnak 
kell lenni; amot t a törmelék-anyag krislályodása oly módon történik, hogy helyéből 
kimozdul, emitt nem vagy alig; az első eset a hidatopirogen, a másik a tisztán hida- 
lometamorfizmus eredményében találja kifejezését. A hidatometamorfizmus a kris-
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lályos Pillákul s a kristályos metamorf tömegközeteket, a hidalopirogen-metamor- 
lizmus a kristályos silikát tömegközeteket hozza létre s özek térfogati növekedése 
okozhat oly dislokátiokal, melyek a Föld külsejére is kihalnak.

A vulkánosság extratelluros adioja a földkéreg változására csak helyi befolyási 
gyakorol, az intratelluros az. mely regionál hatást idéz elő, olyat, melynek ered
ménye a Föld külső kőzetburokjának azon egyenetlensége, melynél fogva az tájankinl 
behorpadva az oczeánt fogadja he, másutt kidudorodva a szárazai adja. Ezen álta
lános hatásán kívül részletes hatást is lehel szóba hozni a nem vulkáni láncz- 
11egység a 1 kotásábán.

A Kárpátok körvonala belülről a kenozoi vulkáni medenezo felé néz, kívülről 
egy merev sedimentcsoporlhoz támaszkodik, melyben folytatása van, de csak fensikol. 
képezve. A kenozoi vulkánosság inlralclluros hatása a lömegszaporulalban oldal 
nyomást gyakorolt, s abban a Kárpál-lánczhegység minden kőzete kezdve a Gueisz- 
gránittól az eocénig részt vesz, világosan oda mulatva, hogy ezen emelkedés, mely 
sok helyen ránczosodolt rétegekben mutatkozik, az eoren után következett be. 
A magas Gránit-Kárpátok tüskéi s durva törmeléke az emelkedés folytonos fejlö- 
déséböl eredő nagymérvű kötenger, a mennyiben az a sok repedes, mely a darabok 
leválását lehetségessé telte, a torlódás előidézte felnyomuláskor támadt.

A jura-epochában az egész Alpvidék mély lenge*/ volt. A Gentrál Alpok belső 
része Ián már a kréta- vagy eocen-idöszakban kezdett emelkedni, de annyi bizonyos, 
hogy a középtömegben észlelt, nagy ránezosodások halat kenozoiak csak úgy mini a 
külső részeken a sedimenlközeleké (Hkim). A nummulil.es eocen-rélegek egykor 
szintesen voltak elterülve, most nemcsak emelve, hanem ugyanazon rétegnek csak 
kevéssé emelt részére tűlhajlítotl helyzetben foglalnak helyet. Az Alpok (elnyo
matása tehát eocen után következett be, azon időszakban, mely a kenozoi vul
kánosság delelő szaka volt. Az Alpok ezen vulkáni intratelluros inedencze egyik 

határát képezik.
A Pireneákról is azt állítják, hogy az azok alkotásában résztvevő Gránit, 

Ophil stb. a hegyláncz emelkedésénél passiv módon viselkedtek, tehát azok emel
kedése is fiatalabb mint ezen kristályos kőzetek.

A Iánczhegységekről általános a nézet, hogy azok a földkéreg összetorlódása 
által jöttek létre. Ezen ránczosorlásnál azonban azt. találjuk, hogy nem terjed el 
egyenletesen a földgömbön, csak helyi tünemény, tehal. az oknak is helyinek kell 
lenni.

!

f

]

A Föld cent ráI tömegének kihűlésén kívül az intratelluros vulkánosság elő
idézte tömegszaporodás ennélfogva mini olyan hipothezis, mely közvetlenebb alapon 
nyugszik, tehát szintén igényt tarthat a láuczhegység képződésének kimagyará- 

zására. <
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A Geológia régi elve: hogy ;i vulkánosság emel, az atmoszferiliák koptatnak, 
;i víz nivellál, nem egyéb mini kifejezése azon anyagkerengés módjának, mely 
szerint a véletlenül összekerüli törmelék elemeiből új anyag-egységek keletkeznek 
;i mélyben, hogy feljutván újra törmelékké váljanak, mely aztán ismét a mélyben 
születik újjá.

Az emplini ciklusok rilhmusos ismétlődése a hasonló körülmények újra és 
újra lalálkozására vall, a miben oly törvényszerűség van kifejezve, melyen a Föld 
felső burokjáiiak fiziológiája alapszik.

IkiNSKN egész általánosságban mondotta, hogy van a Föld mélyében egy trachit- 
medeneze és egy bazalt-medeneze; Sartorius v. Waltershausen ezen hipotbezist 
oda módosította, hogy a kél magina-medencze nem egymás mellett, hanem egymás 
alatt van. Lu.omo szerint ezen felfogás tovább fejleszthető és alkalmasnak mutat
kozik sok olyat kimagyarázni, min a modern Petrografia hallgatással szeret elsiklani.

Waltershausen mint geologBunsen tisztán ehemiai felfogásához, minek elméleti 
valóságát elfogadja, már hozzá csatolja egész általánosságban az eruptioi sort és a 
lömülIségef. Eli ezen a nyomon járva mind azon részletességet vezettem he a vul
kánizmus, de általában is a kristályos silikát. kőzetek képződésének magyarázásába, 
melyet a Trációtok kor szerinti osztályozásának alapján megindítani lehetségesnek 
tartottam.

III. FEJEZET.

A SKLMECI ÉRCZTELÉREK GEOLÓGIAI TEKINTETBEN.*

A sclmeci érczleléreket illetőleg geológiai tekintetben hozzá szólok: 1. azok 
korához, d. irányához, 3. az azokban mutatkozó mozgáshoz, s végre 4. a ehemiai 
tüneményekhez.

1. Az ércztelérek kora.

Egykor Moreot járt Selmecen, tanuló koromban, és a bányákból kijővén, 
Pettko azon kérdésére, hogy a teléreket micsoda korúaknak tartja, határozottan 
azt felelte «Secundar». Én is, mondja Pettko.

* A Lelórekkel az irodalomban legbehatóbban foglalkozott Lipold (Dér Bergbau von Schemnitz in 
Untain. Von M. V. Lipold. Jahrb. cl. Geol. Reichsanstalt. Wien. 1SG7); van Zeiller et Henry munkájában
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Később azonban Pettko ;i Nununulil rétegei felfedezvén és annak jelentőségéi 
a telérképződésre is átvivőn, mi a Zöldkőben ment véghez. melyei ő a Trachitlal 
igen összetartozónak tartott, nézetét megváltoztatta, a telérekel állalában «Terliar»- 
nek tartván, a nélkül hogy azok közölt öregebbel és fiatalabbat megkülönböztetett 
volna.*

Lipold a selmeci teléreket igen tialal barmadkori képződésünknek tartja és azt 
oly tiszta belátással ecseteli, a milyenre minden goolognak, ki a viszonyok tannl- 
mányozásába eléggé mélyen bemerni, önként jönni kell. '

Én azonban a Trachit és Tracliit között is korkíilrmbségel leszek, minek foly
tán a teléreket korra nézve szintén megkülönböztetem. A selmeci Ielérek mind 
fiatal harmad koriak, (leket csoportra oszthatni: olyanokra, melyeknél a Piioxon- 
trachit eruptiója közbejön, és így a melyeknél a Pimxenlrarhil-Züldkő is előfordul, 
és olyanokra, melyeknél a Piroxentracbit-eruplio nem vágott közbe, a melyek táján 
Piroxentrachit-Zöldkő nincs, hanem csak Biotillracbit-Zöldkö. A térképen nézve a 
Piroxentrachit területet, az tűnik ki. hogy a Tanád Piroxenlrachiljának eruptiója 
után jött létre ezen begytől keletre a nagyobb telérek zöme. tehát a selmeci lelérek, 
melyeknél feltűnő, hogy egészben a Tanád ernpliói hasadékával parallelek : (‘Mén
ben eltérnek a hodrnsvölgyi telérek, a mennyiben azok területén Piroxentracbit- 
ernptio nem volt, hanem csak Biotittracbit-ernplio, itt tehát a Ielérek képződése a 
Biotittrachit legutolsó eruptiója után a Piroxentrachil eruptiojának megkezdődése 
előtt következett be. Ezek a Tanád gerinczvonalától nyugatra és legnagyobbrészt a 
Hodrus völgy be esnek.

A fiatalabb vagy topográfiái néven a selmeci telércsoport korát illetőleg Lipold 
nézetét elfogadom s az én meggyőződésem is az, hogy azok kezdődtek képződni a 
felső pliocenben, azóta tart képződésük a mai napig megszakadás nélkül s fog tar
tani a jövő messze határáig. Az öregebb vagy hodrusi telércsoport képződése a felső 
miocénben indulhatott meg és szintén tart folytonosan.

A régi felfogás, mely Szerint a telér bizonyos kőzethez van kötve, téves. A telér kezdet
ben repedés, mely a vulkáni működés befejeződési stádiumában a kihűlés folyamata alatt 
bekövetkezett térfogat-kisebbedés eredményeként képződik, és ezen repedés keresztül mehet

(Mémoire sur les roches éruptives et les filons métalliíéres du district. <le Schemnitz. Annales des Mines. 
Paris. 1873) is több eredeti észlelés; de azokról a legújabb jelentési Pech munkájában (Selmecbánya vidéke 
földtani szerkezeiének és a ni. k. Felső-Bieberlárnai bányák inivelési viszonyainak ismertetése. Sclmec. 
1885) találjuk.

* Bericlite fiber die Mittheil. v. Freunden d. Naturwissenschaflen in Wien. 184*8. 269 1.
** «Aus dér Thatsache, dass dér Grünergang und die Dillner Gangé in Trachiltuflen und Breccien 

auftreten, und dass diese letzferen nacli Sfur und Andrian dér (lerithienstüfe dér neogenen I crtiárperiodc 
angehőren, lásst sich entnehinen, dass die jedenfalls spátere Bildung jener Günge in die lctzte Scblusszeit dér 
Tertiarperinde fallen müsse, ja in ihren letzten Wirkungen, in dér Krzfuhrung namlich, selbst posttertiftr zu 
sein sebemen.» Jahrb. d. Geol. Heichsanstalt. 1867. XVIII. S. 344*.
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a legkülönfélébb olyan kőzeteken, melyek azon irányban találnak lenni. Az ugyan áll, hogy a 
kőzetanyag elválása könnyebb két különnemű kőzet határán, és ezt Selmecen sok esetben 
találjuk is, hol csakugyan a lelérek gyakran vannak két különböző kőzet érintkezési határán, 
de azért az ott sem általános szabály.

A Zöldkő elnevezés a maga jogosultságát ma is csak úgy megtartja, mint századok előtt, 
annak bányászati fontossága és megkülönböztetése a «meddő kőzettől" ina is oly szükséges a 
bányásznak, mini azelőtt. Az eltérés az, hogy a geolog még különbséget tesz a Zöldkövek 
között a szerint, hogy megállapítja azon trachiltipust, melynek módosulata által az a solíá- 
tárai hatás következtében a vulkáni kitörések bevégződése után képződött.

2. Az éreztelórek iránya.

A selmeci telérek általában parallelek, a fő irány EK—DNy úgy a fiatalabb, 
mint az öregebb csoportra nézve. Az atlasz geológiai térképén a telérek ki vannak 
tüntetve és megnevezve.

A fiatalabb telérek kezdve a legkeletibbel, a következők:
I. Grüner-telér. 
í2. István-telér.
3. János-telér.
4. Spitaler- (kóroda-) telér.
5. Bieber- telér.
b. Teréz-telér. Ezek a Tanádtól keletre esnek.
7. Ochsenkopf-Roxner-telér, már nyugatra van a Tanádtól. teteje alatt nem messze,

s végre
8. az Amália-ér, mi a fiatalabb teléreket már egészen csekély méretre zsugorodva be

fejezi.
A fiatalabb telérek dőlése délkeleti, de nagy fok alatt, néha közel függélyesek s ezekből 

kettő átcsap nyugati dőlésbe: az István-telér és túl a Tanúdon az Ochsenkopf-Roxner-telér. 
E viszony azonban nem feltétlenül szabatos, mire a Teréz-telér szolgálhat például: ez általá
ban meredek, de a klingertárnai völgytől dél felé dőlése DK 70—80°, éjszak felé azonban 
függélyes lesz, de csak az otlergrundi völgyig, azon túl még tovább éjszaknak dőlése ÉNy-ira 
változik.

Az öregebb telérek kezdve a Tanúdhoz legközelebb állóval, tehát a legkeletibbel a kö
vetkezők :

1. Bárenleuten-telér.
2. Ruml-telér.
3. Uofer-telér.
4. József-tel ér.
5. Mindszent-telér.
(í. Miklós-telér.
7. Finsterorti telérek.
8. Brenner- telér.
0. Erzsébet*telér és ennek éjszaki táján a Felső-Vihnye völgyi telér-csoport.

10. Schöpfer- telér és tán délre az Új-Antal-telér.
11. Colloredo-telér. %

ií
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I -• Simon Juda*éi\ mint a gyengülő zártai nyugatin. Van még több apró össze-vissza 
szakadozva elvetve, melyek azonban a főirányra nézve a nevezettekhez csatlakoznak.

A fötelérek újabb csoportjánál a Tanád láncza az, mely azok képződését főleg 
befolyásolta, meri nem csak gerinczének iránya egyez meg a keleti lelérekkel, de 
még ezek dőlése is a Tanád keleti lejtőjének irányát követi. A Tanád eruptioja tehát 
egészen más hatással volta Lelérképzödésre mini például a Szil na láncza. Ez alig 
ninlal valami aktív hatást, a lelérrendszerhen; ellenkezőleg inán csak hogy nincs 
hozzá teléralkotás fűzött ve, de a selmeci felérek a Szitna felé kimúlnak. A Szil na 
eruptioja teliál oly helyen történt, melyen a mélyben a fémvegyületek nem indul
lak meg a felület felé.

Az öregebb érczlelérek is egy közeternptioval függnek össze: ez a Poriirtjs 
Biotit-Ortholdastrachil és a Biotif-Aiidesintrachif. Ezek közölt különösen az első 
nyomul fel számos közel leiérben. Felülni Líroi.n-nak is. ki ezen kőzetnek általában 
Dacit nevet adott. Nevezetes a dologban az, hogy a BiotilIracliitok mint a régi 
felérek megindító kőzete kisebb tömegben nyomulván fel, a régibb érczlelérek is 
arányos méretűek. Minthogy azonban az egyszer megnyílt Föld-kéreg a későbbi 
eruptiok alkalmával is a legkisebb ellenállást szolgáltató hely, a Piroxentrachit bizo
nyos része is ugyanazon irányban nyomult fel s a Tanád Piroxcuandesitjának 
jutott a mód a Biotiltrachit kőzellelérekkel párhuzamosabban, de sokkal nagyobb 
tömegben nyomulni fel, minek következése a fiatalabb érczlelérek képződése a 
régiekkel parallel irányban.

Nem valószínűtlen, hogy régibb lelérek a keleti oldalon is voltak, melyek 
azonban a Tanád Piroxenandesiljének eruptioja után újra megnyíltak, hosszúb
bakká váltak s így részben mint azok folytatásai fejlődtek tovább s okozhatják 
azon eltéréseket, melyek a keleti telércsoport egyes részein annyira szembeszökőig 

fordulnak elő.
A selmeci telérek irányában azonban vannak sajátságok is. Ezek egyike, hogy 

keresztező telérek a legnagyobb ritkaságokhoz tartoznak. Nehány ér ugyan eltér a 
fölelérektöl annyiban, hogy csapásuk 80 40 fokkal keletibb és érczeik gazdagsága
által tűntek ki. Ilyenek azonban rendesen csak két föleiéi* között képződtek, a nélkül 
hogy azokon áthatolnának. Többé-kevésbbé ilyen diagonál irányú erek Pech sze
rint: az István-felér, Grafli-telér, Wolf-telér, a Krisztinaaknai egyenlejtésű erek, és 
némileg a Mindszent-telér, míg keleti irányából el nem téríttetik. Ezen viszonyok 

az atlasz térképén is kivehetők.
Egy másik sajátság, hogy a parallel vonalas egyiifllét helyett némely helyen 

összevisszakuszáit irányokkal találkozunk mint egy góczpontfal, melyből a rendes
ség kifejlődött. Legnevezetesebb a Tanád DNy homlokán Szélakila-Pjerg területén, 
mi oly részletes bánya-mérnöki térképen, mint a minő a Selmec-Pjerg-Stef üllői

í
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bányamívelésről van kiadva, szépen látható.* Úgy néz ki, mintha a Tanúd keleti 
lo lelérei kezdve a Teréz-telérrel s bezárva keletnek a Spitaler-1dérrel mint gyökér- 
hajtások ezen pontból indultak volna ki.

A még keletibb János-telér, Islván-telér s ennek folytatása gyanánt kinéző 
(iriincr-telér, mintha más önálló, de kisebb góczponllal bírnának. Ilyen önállóságot 
látszanak követelni a bélabányui letérek; a régiek közölt pedig főleg a Dioritban 
fészkelő Ó-Anlallámaiak Vibnyén.

Van nevezetes különbség a telérek ércztartalmában is, ez nem folytonos, hanem ugyan
azon Lelér is szakadozottan, hol érczes hol meddő, hol gazdag hol szegény; egy helyen ugyanaz 
a lelér ólom-, más helyen ezüst-, ismét másutt aranvtarlalrnú. Péuii említi,*' hogy például a 
Grüner-telér legéjszakibb részén Bélabányán (a Baumgartner-telércsoport) főképen termés
aranyai tartalmazott, míg a Grüner-telér délibb része főleg ezüstérczeket szolgáltat felváltva 
meddő kőzettel, és az tapasztalható, hogy az érczes öv itt ÉK felé dűl a mélységbe, valamint 
az István-teléren is. A János-teléren, Kóroda-teléren, Bieber-teléren és Teréz-teléren az éjszaki 
rész váltakozva meddő kőzettel ólomérczet nagy mennyiségben tartalmaz, mely ezüstben igen 
szegény; mig a déli részben őlomércz elenyésző kevés van, ellenben helyenkint nagy mennyi
ségben ezüstlartalinú gazdag erezet találtak, és azt tapasztalták, hogy a határ az ólom- és 
ezüstérczek között e teléreken éjszakról dél felé dűl a mélységbe.

Ivzen változások úgy a csapás, mint a dőlés irányában fordulnak elő, a nélkül hogy eddig 
valami törvényszerűséget lehetett volna felismerni.

3. A selmeci telérekben mutatkozó mozgások.

A Föld-kéreg anyagának szakadozott voltat, valamint a szakadás síkjain be
következel I mozgást a bányatérképek pontosan és nagyban tüntetik ki. úgy hogy a 
geolog a saját észleletéit, melyeket kisebb-nagyobb felületi feltáráson annyiszor tesz, 
a bányászai adataival kibővítve a Föld ezen nevezetes sajátságáról szilárdabban 
megállapított fogalmat kap.

Selniec térképén az egyes ledéreknél a megszakadás ki van ugyan tüntetve a 
vetővel együtt, de ez a valóságnak csak töredéke, a mennyiben az atlasz nagy tér
képén a telérek csak egy és pedig azon szintben vannak kitüntetve, melyen legjob
ban vannak feltárva. Az ezen szintre vonatkozó magassági kóla szintén közölve 
van a telér mellett, mit ha összehasonlítunk a két fö altárna (Ferencz császár- és 
II. József-altárna) kólájával, a viszony ezekhez ki van fejezve.

A selmeci telérekben elég gyakran fordulnak elő sík lapok, melyek a hegy egy 
részének csúszászáf feltételezik egy másik részen, mely visszamarad, de hasonló

Scliiiec-Pjerg-Stefultúi bányamivelés szintes térképei és szelvényei. I’éo.ii Antal utasítása szerint 
szerkesztette Tikscheh .1. m. k. bányamérnök (28 lap). Selniec. 1885.

Selmecbánya vidéke földtani szerkezetének és a m. k. felső-biebertárnái bányák mivelési viszonyai
nak ismertetése. Selniec. 1885.

M. T. Ak. 111. Osztályának külön kiadványa. ISSS. III. 58
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sima lappal hír. A legmeglepőbb ilyen csúszáslapról megemlékeztem a Schöplér- 
tárna leiratánál (78. lap), mely a feliárát kivételes nagyszerűségénél lógva valóban 
ritkítja párját nemcsak Selmecre nézve, de általában is. Ili a csúszási l'ednlap lát
ható, míg a fekűlap a bányamívelés folytán cl van lávolitva, leglőlebb csak esetleg 
maradt vissza egyes le nem fejtett részeken. Nevezetes csószaslapon még az.
hogy nem képezi rendesen a téléi- halárát, ellenkezőleg a lelér már tetemesen ki
képződön. volt, midőn ezen megszakadási sík létrejött oly módon, hogy keresztül 
húzódik magán a teléren, melynek egy. de kisebb része a fedőlap mögött maradott.

Hogy melyik része a hegynek az. a mely helyet változtatott, és hogy mily 
távolságra jutott már azon helytől, melyben a folytonosság megszakadása elölt volt. 
annak kipuhatolasara olykor kedvező esetek adják elő magukat, úgy hogy 
kérdésekre a felelet számokban is adható.

ezen

ezen

A csúszáslap olykor csak egyszerűen síma, semmi ieltiiuö jelenség sincs, 
mi úgy a kőzeten általában, mint egyes ásványokon bekövet kezdetik akkor, ha az 
anyag egyöntetű volt, ha például Pirit Piriién. Galenil Galeniten, Calcil Halálon, 
Quaicit Quarciton stb. csúszottj ha azonban a csekélyebb keménységű ásvány
nál közbejött valami keményebb anyag, például Quarcz stb., ez karczolásl idéz elő,

azon

mely ezen zárvány hegyes vagy tompa voltának megfelelöleg a legfinomabl 
laktól kezdve széles barázdákig váltakozhatik, melyek aztán fontosságot nyernek 
azáltal, hogy ha irányukat in silu észleljük, az a hegyrész csúszásának irányát is 
árulja el egészen azon módon és alapon, mint a mozgó jégtömegre nézve a gletser 
karczolások teszik.

i vona-

Az is előfordul, hogy a sík lap helyeit hullámos képződik, melynek homorú 
és domború részén szintén lehetnek parallel vonalak, melyek ugyanazon irányt
követik, mint a hullámhegy és a hullámvölgy. A csúszásban részt vett anyag ha 
különböző színű, valódi csúszási sávok keletkeznek. Azon elv, hogy a csiszolásnál
a keményebb ásvány fénylőbb lesz, mint a csekélyebb keménységű, itt is érvénye
sül. Rendesen a Quarcz adja a legfényesebb csúszáslapokat, de a fémlényű ásvá
nyok sem igen maradnak mögötte. Példányaim között említésié méltó 
(Modertárna, HodrusvöJgy, Szomolnok), Smaltit (Dobsina), Chromit (Ljubotma- 
völgy, aldunai szoros), Galenit (Harz) stb. A Pirit apróra zúzva úgy látszik feketén
mázolódik el, és ilyenkor a Quarcziap sötét színű, holott magában szürke.

fontosak arra a helyre

a Pirit

Egyes helyeken tett megfigyelések lehetnek ugyan 
nézve, de rendszeres észleletok a telérek bizonyos csoportján általánosabb érdeket 
is fejezhetnek ki. Gíretzmacher érdeme, hogy 6 ilyen meghatározásokat tett a hoclrns,

te,élcsoport tagjain és az eredményeket Összeállítva
kiválólag vulkáni vidékén a helyi sulyedes egyik tájat.

tetésre is jutott, mely e 

engedi megállapítani.

Ili
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Ohktzmaohkh 10 éven ál mini selmeckeruleti bányamérnök a teléreken csuszáslapokat 
s ezeken párhuzamos barázdákul, vagy színes sávokat lobi) helyen látott s Höfer a Pribrami 
erezi elérek vetődési lapjain is előforduló sávokon és karczolásokon tett tanulmányain buz- 
dnlva Selmecen beható vizsgálatokat eszközölt 1888-ban. Eredményét közölte* bányászati 
szempontból, én a geológiai jelentőségéi igyekszem kiemelni.

(thetzmaciikh a következő öt teléren lett több rendbeli összehasonlító mérést:
1. Moder-telér mint a legdélibb fekvésűn a csúszási sávok átlagos csapásiránya 5h 8°
2. Új-Antal-tel ér, mi az előbbihez képest kissé éjszakibb fekvésű, a csúszási 

sávok nagyobb rész t
‘.I. Schöpfer-lrlér, az olöbbilöl ismét tovább éjszakra, a csúszási sávok átlagos

..........7h 0°

... 7“ 10°
i. O-Mivdszent-telér. mely isinél éjszakibb fekvésű,a csúszási sávok csapásiránya 8h 0°

csapása .

ő. Erzsébet-1elmely a legéjszakibb ezen öl t(dér között, a csúszási sávok át la-
9h 14°gos csapásiránya

Ma ezen öl túlér átlagos csapásirányát a selmeei bányakerület térkepére felrakjuk, az 
jön ki, hogy dűlésvonalaikkal megközelítőleg olt metszik egymást, hol Pjcrg-Szélakna fekszik. 
A nagy terjedtségü Piroxenandesitnak ugyanott felületileg is depressiója van, melynek mé
lyében a repedésekre nézve góczpont mutatkozik, melyből a telérek sugarosan mentek szét.

A részletes bányaiérképeken s különösen a Selmec-Pjerg-SLefultói bányamívelés már 
említeti átnézeti térképén látható, hogy Pjerg-Szélakna táján lenn nemcsak a selmeei főtelé- 
rek egyszerű vonulataival, hanem még egy egész telérhálózattal találkozunk, mint ez a külön
féle melléktelérek (lapok, erek. szakadékok) különböző csapásirányainak elsorolásából leg
jobban kitűnik.

CíRKT'/MACiiF.a kél bányamezőben sorolja lel a következő adatokat:

/. A pjercf aknai bányamezőben ismeretes:

1. A Veterniki-ér, melynek csapása
2. Az 1-ső Kuhajda-ér
3. A 2-ik
4. A Kuhajda-Kereszt-ér
Ö. A
0. A Bieher fekű-ér . . ....
7. A Bieher főielér. .
8. A keleti erecs...
9. Az Antal-erecs..................................

10. Az 1-sö Kereszt-ér...
11. A 2-ik <. ......
12. A Vorsinken-erecs, mely UNv. részében

szerint, ÉK. részében .....
13. A Kridla-erecs.. . ... ...
14. A függélyes erecs ..................
15. A Bcnjamin-erecs ... .................
10. A Beníjamin-Kereszt-erecs......... .
17. A 3-ik hasonlejtes erecs
18. Az ólom-crccs...........
19. A Teréz-lelér................. . .........

... fih 5°, 
lh 5°, 

... lh 10°, 
0»> 0°, 

... 2»* 13°, 
3h 4°, 
3h 12°, 
Oh 0°, 

... 5h 0°, 
4h 12°, 

.. 7h 8°, 
2h 0° 

... 5h 10°,

D. dülése 70°
K. 78°
K. 75°
D. 66°

Yordere K. 78°
K. 75°
K. 60°
D. 80°
D. 70°
D. 04°
D. 02°

D. 50°
70°
85°
45°

3h, DK.
3h, DK.
2»> 8°, 
Oh 8°, 
3h 7°, 
lh 0°, 
3h 0°,

DK.

DK. 75°

Vetődések nyomozása. Rajzzal a II. és 111. táblán. Höfer után közli és saját észleleteivel megtoldja 
Gretzmacher Gyula ni. k. bányatanácsos, akadémiai tanár. Selmee, 1889 május 1.
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20. A lapos fedíi-erecs 
ál. A Miluily-éi*
22. A Frnncisci fedíi-ér
23. A valódi lapos vv 
2í. A Skargelli-ór

31' 6°, l)K.díilrso7l°
(i(>°

2‘> 5°, DK. , 3í)°
í1' 0°, DK. , S0°

2h, K.

77. // keresztélyaknai- báníjmnezohrn i»'di<j ismerrtrs:
1. A Wolf-telér
2. A AI iksa-ér
3. Az 1 -só ol lenlej U»s ér
■i. A 2-ik «
u. A 3-ik «
6. A lapos fék fi-őr
7. A Bieber-fedíi-ér 
S. Az Allhandler-ér ...
0. Az 1 -só liasonlejles ér

10. A 2-ik
11. A 3-ik
12. A kereszt-ér
13. A Florian-ér
14*. A Kroclia-ér ...
J 5. A függélyes ér
16. A Spilaler-lelér
17. A Bieber-telér
18. Az úlmos-ér .
10. A Pál-erecs..

A csúszáslapokon a karezolások azonban nőni mindig egyenes vonalnak, azok 
olykor zavarosak annyira, hogy a főirány! nehéz kivonni. Ilyen példányi mutatott 
nekem Gretzmaciier az ö gyűjteményében; ellenlien az én példányaim közöli, az 
Üj-Antal-telérről van egy tükörsima lap lékelés Száriikövön képződve, melynek 
hullámos felületén parallel irányú tompa barázdák láthatók, mini a mozgás ered
ményei; de vannak ezek felületén más irányú tinóm karczvonalak, azokkal vagy 
22 foknyi szöget képezve, melyek csak a hullámhegyeket érintik, a hullámvölgye
ket érintetlenül hagyván-. Ez azt jelenti, hogy a mozgás iránya későbben megvál
tozott, de hatása csak a finom parallel karezolások kiképzödéséig ért; az elsőrendű 
karczolások hosszú — a második rendűek rövid tartamról tanúskodnak.

Gretzmacher Hodruson az Uj-Antal-tárnai bányatelep azon részén, melyben 
a Golloreclo-telér képezi a fejtés tárgyát, a 11. József-al tárna szintjén a tükörsima 
lapok karczainak irányát több ponton határozva meg azon eredményre jött, hogy 
összhangzásban Höfer nézetével, a csúszó mozgáson kívül még forgó mozgásnak is 

kellett történni.
Az eddigi meghatározások csak a nyugati telérekre szorítkoztak, de már ott 

is mutatkoztak, nevezetesen az Erzsébet-teléren, továbbá a Moder- és Mindszent- 
tárnában valamint a Finsterorliban oly elléj/ések, melyek más góczpont létezését is

t*» s° 
|i, s°
fii 2°

K.

D* 12°
P' 10°, 
:,»• o°, 
3*1 r>°,

3‘« 5°, 
í.i. 0°,
3h n°. 
71' 12°, 
oi. :,o.

24»>,
| h J 0°^

3‘» 1(1°. 
21' 10°, 
3*1 r,°, 
6»>. "

I).

DK. díilósc / 2°
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gyauíltaljnk; annál inkáid) cl lehetünk készülve ami, hogy ha e tanulmányok kelet 
felé a selmeci fő teléreken fognak folytat lat ni.

Az ilyen süllyedési Iájak és ugyanegyiitt lelér góczponlok magyarázásánál arra 
kell gondolni, hogy a mélységben a kőzetképződés most is tart, egy helyen az anyag 
szaporodik és eredménye az emelkedés, másutt fogy és az süllyedést von maga után. 
Tőid) működő vulkánnál ismeretes, hogy a láva kitódulási helyén a főkráteren utóbb 
süllyedés következett be, míg a kráter szélei megtartották szintjüket. Ilyen siilyedési 
terület a l’iroxenandesil azon nagy tömegében, mely a geolgoiai térkép szerint Pjerg- 
Szélaknán van. s a melyei éjszakról a Tanád az ő meredek oldalával, délről pedig 
egy csoportja a l’iroxenandesit magaslatoknak (Bukovi haj, Hartlabou, (tuma- 
uina slb.) határolnak. Ili a süllyedés következtében a nyílások keletkezése, és azok 
lelércsedése folyvást tart.

Ilyen süllyedési terület Selmer környékén valószínűleg több van, de annak 
kiderítésén' eddig elégséges tanulmány nincs téve.

4. Chemiai tünemények a selmeci teléreken.

l-'elell.e változatos és intenzív a chemizmus a teléreken. Minden egyes vidék 
leléreinek van e tekintetben sajátossága, de lehet általános szempontokat is ki
emelni, melyek aztán a konkrét körülmények szerint szolgáltatják azon eredményt, 
mely a bányászati munkálatok alkalmával az egyes teléreken feltárul.

«Gorpora non agunl. nisi soluta.n Ezen hagyományos axióma beválik a telé- 
reknél is. Az ásványnak minden alkatrésze a kőzetben kerengő víz-oldat utján 
kerüli a t(dér-űrbe s annak felületén vesztegelve következett be a kiválás szilárd 
állapotban kristályokat vagy kristályhalmazokat képezve. Az anyag gőz állapota 
sincs kizárva, cselenkinl ez is előfordul, de a víz-oldat illetőleg víz-oldatok keveréke 
a képződés folyamatában a rendes közvetítő.

A tel ér képződés anyaga. A telérekben átlag két csoportját különböztethetjük 
meg az anyagnak: van nagyobb tömegben előforduló nem-fémes és kisebb meuy- 
nyiségíi fémes ásvány. A Gáléit, a Quarcz rendesen a telér nagyobb tömegű kitöltői, 
míg a fémes ásványok ezek egyike vagy másika mellett gyérebben foglalnak helyet.

A Gáléitól a víz a közeli Mészkőből veheti legnagyobbrészt, s ennek helycse
rélése esetenkint semmiben sem különbözik a csepköképzödéstől mészkőbarlang
ban, ilyenre jó példát láthatni Hodrusbányán a Mindszen ttárná bán (Kereszt- és 
Középtárna); esetleg azonban kerülhet oda a Gáléit, izomorf csoportjának egyéb 
tagjaival egyetemben, más vegyületek dissociátioja folytán is. Ugyan ez áll a 
Quarczra, ez is vagy közvetlenül a Quareitból vagy dissociálódott silikátokból 
kiszabadulva juthat a kőzetrepedésekbe. Telértöltelék csupán Quarc.zból van akár 
mennyi. Ezek azonban a bányászra nézve meddők. Honnan jönnek az erezek ? .

I
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A fémvegyületek, melyek a bányászai tárgyát képezik, csak helyi képződmé
nyek, és így azon forrásnak, melyből azok a víz közvetítésével a lelér-íirbe bejöhet
nek, szintén csak egyes helyekhez kötöttnek kell lenni. E helyek mind vulkáni tájak, 
egykor solfatárai működés színhelyei, melynek eredménye, hogy a mélyből magas 
hőfok és nagy feszültség mellett gőzalakban nyomultak fel lémvegyiileíek sa kőze
tet ezekkel bizonyos határig impregnálták. Az impregnálio következtében a közel 
egyes ásványai is a likacsok kisebb-nagvobb volta és száma szerint megtellek fém- 
vegyületekkel, a felülethez közelebb általában oxidált, mélyebben nein-oxidált álla
potban. A-solfatárai fázis nem képez leiért, az csak impregnál; de annak kimultával 
jön a víz szereplése, mely a kőzet érczimpregnálta régiójából a fémvegyüleleket 
vízoldalban a telérbe juttatja.

A Toldiit érczimpregnátioja a víz utólagos behatása következtében láthatóvá 
válik a Zöldkő képződés állal: a Zöldkő határát képező fekete kő már meddő, a víz 
arra is van hatással, de Zöldkővé változtatni nem bírja, meri a lényeges feltétel a 
megelőző érczimpregnálio állapot hiányzik.

A viza telérképződésnél azonban oly kétféle módon végezheti leendőjét, hogy 
azok eredménye ellentétessé válhatik. Lehatol a szakadozott közelben nagy mély
ségekre, hol már a hőfok is magas, a nyomás is tetemes, de mind a mellett bel yen - 
kint egy része hidroslatikai nyomás következtében a közlekedő csövezel kurtább 
szárán felnyomódik mindazon anyagokkal, melyeket feloldva magával hozhat. Ezen 
víz a lehatolás alatt elvesztvén oxigénjét egy felnyomuló oxigén-ment oszlopot 
képez, melyben sulfosók is fent árthatják magukat , úgy hogy azokból a I elér-űrben 
a kettes vagy többszörös kénvegyületek válthatnak ki. Közreműködik ellenben egy 
leszálló víz-oszlop is, mely egyéb elemeken kívül szabad oxigént is tartalmaz. Ezen 
két oszlop egymással találkozván az oxigén megteszi a dissociáló hatását, melynek 
legelső áldozatai a legnemesebb fémek: az Arany minden körülmény között kiválik 
azon sulfosó vegyidéiből, mclylyel felérkezhetett, és a kevésbé érzékeny sulfobázis 
esetleg változatlanul maradhat; ennek tulajdonítható azon tény, hogy a sulfobázi- 
sokban előforduló Arany azokban Ián mindig fém állapotban van. Az Argenlitnél 
e folyamatot többször láthatjuk megszakadt voltában, a mennyiben az eredeti ezüst- 
kéneg része már termés ezüstté (esetleg mint haj ezüst) változott, at, más rész még 

a régi állapotban maradt, meg.
Míg a mélységben a leszálló víz-oszlop oxidálioja csak a nemesebb fémekben 

mutatkozik, fölebb folyvást általánosabbnak tapasztaljuk hatását, úgy hogy végre 
minden kénvegy hidrosulfál.lá változik ál. A térnek hidrosulfatjai a löldes léinek

* A Piriién néha fennőve szabad szemmel is kivehető (Amerika, Kalifornia); az Enargilhan (Máira, 
líecsk) a vékony esfszolalon a 
elhintve.

mikroskop alatt szintén meggyőződtem, hogy az Arany szabad állapotban van
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carbonáljmv.d lalálkozván, a (Jav* M(j miül pozitivebb elemek hidrosulfáljai is ke
letkeznek, miből a Gipsz (a Xsigmond-akna tóján a Spitaler-leléren nagy kristályok 
fordulnak elő csoportosan) és Epsomil-krislályok halmazok, söl az Epsomitból való
ságos csepkö-alakulalok meglepő méretekben képződnek (llodrusvölgy, Colloredo- 
I elér).^

Selmec környékének hidrograliai viszonyai olyanok, hogy a leszálló víz-oszlo
pon kívül a felszállóról is könnyen meggyőződhetünk. A hányákban a lecsöpögő 
hideg víz mind a leszálló vízhez tartozik s ilyennel találkozunk a legtöbb esetben 
nemcsak az aknákban, de a lámákban is; ellenben Szklenón, Vihnyén a hévvizek 
felszálló oszlopnak felelnek meg, melyeknél a hőfokon kívül a jelentékeny meny- 
nyiség is figyelembe veendő. Míg e két helyen a felszálló víz a lelületre ér, 
addig másutt azt a hányáiníveletek mélységében találjuk.; egyike ezen eseteknek 
van a Ferericz-József-akna mellett a Grüner-teléren, melynek egyik nyílt ha- 
sadékáhól a 11. Jóssef-allárna szintje alatt vagy 40 méterrel hévvíz fakad fel 
40 G. fokkal; a másik eset az Amália-éren van, melynek hasaclékából áO G. fokú 
víz foly ki.

Hogy a felnyomuló víz-oszlop nagy nyomás következtében teszi meg a függé
lyes útját, kétséget nem szenved, valamint az sem, hogy ezen nyomás következté
ben bemegy minden mellékágazatba és minden olyan közellikacsba vagy ásvány- 
hézagba, mely vele közlekedésben áll. Bizonyos helyen érintkezik a leszálló hideg 
víz-oszloppal és azzal úgy a hőre mint a fölebb nyomulásra nézve kiegyenlödik.
A felnyoMiuló víz azonban bizonyos elemek csoportjának feljuttatásában a médium 
szerepét is jálsza; ezen elemek a nyomás, a hőfok változásával, de meg az oxigén 
behatása mellett is különféle vegyületek alakjában kiválnak. A hévvizek nagyrészt 
a CaCO:] vegyülelel rakják le, miből a molekulák zavaros csoportulása mellett, a 
Mésztufa képződik az ö laza szerkezetével, míg a Föld felülete alatt Vihnyén szép 
Aragonit sugaros halmazok voltak képesek létre jönni. A hévvíz-csatornát befelé 
a hegybe követvén Piriiét bőven találunk, mi valószínűleg a nyomás alászálltával 
vált ki. Kisebb része a vasnak aztán az elfolyó gyógyvízben fedezhető fel, de már 
oxidált állapotban. Hogy ugyanezen felnyomuló víz az, mely, az impregnátioi tájból 
felvéve, a többi ércz-ásvány elemeit is feljuttatja, kétséget nem szenved, csak hogy 
azokat már előbb rakta le útjában.

Hogy mely ásványok képződlek együtt, melyek egymás után, a lelérekröl vett . 
alkalmas példányokon meg lehet állapítani, és így azok bizonyos halárig úgy a para- 
genezis, mint a successiol illetőleg tájékozást szolgáltatnak.

hzen csepköves Epsomit néha pirosas, és a gyűjtők Fauserit névvel hozták forgalomba azon hason
latosságnál fogva, mely az és az űr völgyi Fauserit között van. Az elemzés kimutatta, hogy egy kevés Co és 
Mn az, a minek a gyenge szín tulajdonítható.
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Ebssl teli tanulmányokat a Selmec vidéki lelérásványok puragenezise tekintetében 
IíU'old buzdítására leginkább a Spitaler-telérröl való példányokon. de veit a Teréz-, Bieber- 
és a Grüner-telérből is.1 Azt találta, hogy több ásvány van, mely ismétlődve képződött, ezek 
közölt a Quarez és a Gáléit válik ki ugyan legjobban, de a kettő között a Quareznak adandó 
az elsőség nemcsak anyagának állandósága, de feltűnőbb módon történt képződése miatt, 
valamint végre azon körülménynél fogva is, hogy a Quarez egyik példányán sem hiányzott. 
Ez ölet arra indította, hogy a selmeci lelérásványok kiképződési korában az egymást követő 
Quarez-rélegok szerint négy periodot különböztessen meg. minden egyes periodba bevévén 
azon ásványokat, melyek a megillető Quarez-réteggel szorosan összenőve fordulnak elő. Az 
utolsó után még egy ötödik periodot különböztet meg, a melybe azon ásványok tartoznak, 
melyek az utolsó Quarez fölött képződlek és más ásvány állal többé nem borit latiak.

I. Az első a legrégibb periodban a Quarez vaskos és legtöbbször sötét, azzal a Sinopel- 
lép fel, s benne hintve: Galenit. Sphaleril, Pirit, Ghalkopiril, Arany.

II. A második periocl Quarcza kristályos, azzal kevés Sinopel még találkozik, azonkívül 
vaskos Galenit, Pirit.

III. A harmadik period Quarcza is kristályos, abból színtelen vagy ibolvasziini egyének 
válván ki. Ezen Quarez alatt van vaskos Galenit, Sphaleril. Pirit, Ghalkopiril és a Quarez 
által befogva Stephanit.

JV. A negyedik periodban a fém érezek a harmadik period Quarcza fölött kristályokban 
képződtek ki. A Galenit oc (J oo, gyakran hozzá Q; a Sphalerit 0 d; a Ghalkopiril /'és Idd.

A Sphalerit vagy sárgásbarna vagy fekete: a sárgásbarna minden periodban követi a 
Galeridet és korra nézve a fiatalabb; a feketéi csak a legrégibb periodban találni.

A negyedik period további ásványai Ginnabarit és A rgen ti 1, melyek vagy a Sphalerit 
vagy a Quarczkristályokon ülnek. Az Argentil olykor hajezüst lel fordul elő. Ezen érczekel 
követte ismét Quarez, mely azonkívül még Baritól is beburkol. Barit kristályok a Teréz- 
teléren és Hodrusbányán 3 ismeretesek.

A Barit Sphaleriton ül, vagy be van zárva Dolomitba.
Egykoruan a Barittal és Quarczczal Gáléit is képződött a negyedik periodban s össze

vissza vannak kapcsolódva. A Kristálya íl vagy Lín, olykor vaskos fehér. A Gáléit mellett 
esetenkint Siderit is van kiképződve sárgásbarna sűrű aprószemű aggregátokban.

V. Az ötödik period legjellemzőbb ásványa a Gipsz, azt semmi más ásvány nem honija; 
vele egykorúak lehetnek a többi sulfátok és hidrosulfátok.

Szintén az ötödik periodba számítja, de a Gipsznél öregebbnek tartja ;i Dolomitot, mely 
mint Barnapát oly sokszor fordul elő Rhomboéderekben, melyek lapjai nycregalakúlag vannak 
behorpadva.

Az itt felsorolt ásványokon kívül egyebek is vannak, de azokat a rendelkezésére álló 
példányokon biztossággal nem sorozhatta be valamelyik periodba.

1 Paragenesis elér Gang-Mi nemi ien aus dér I rrigebung von Schemnitz. Von Heinruh Fessl. .Jahrbuch 
<1. Geol. Keichsanstalt. Wien. 1860.

2 A vasoxid által veresre festett vaskos Quarez helyi neve Selmeccn.
a A Teréz-téléi* helyett Bieber-telér volna teendő {245. la ja; Hodrus hányán nem ismerek Baritot

nézve már kijelentettem, hogy nem Barit az, a mi a vag-régibb időből; ha a Schöpfer-telért gondolja, arra 
dalt Quarez képződésénél szerepelt (80. lap). Újabban Cseh K. említette, hogy Hodrusvölgyben a Alindszent- 
telepen a telér fedőjében a József-telérkében egy (piarciltáblán feunőve talált szép Baritot táblás kissé 
rózsás aggregálban egy űrben, de csak egy példányban. Kz a Plebs-nyilam és az ígnáez-tarna között \olt <i 
•lózsef'gulátóban. Színre nézve a Nándor-allárnaira emlékeztet.

á
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A puragenezis és successio tanulmányozása, a mi eddig csak az említett négy 
szomszéd leiéire szorítkozik, kiterjesztve minden selmeei leiéire már engedne né
mely Iörvényt biztosabban megállapítani; de a ledéreken véghezmenő chemizmus 
sajátságainak léiismerésére ez még nem elegendő, ahoz lényegesen megkivántalik 
magának ;i leiéi nek a tanulmányozása a hely szilién azon képekben, melyeket a 
lejtések folytonosan megújulva adnak. Ili a tanulmány tárgya aztán ne csak a kész 
ásvány legyen, hanem azon folyadék is, mely az erekben kereng, valamint mind
azon törmelék, mely nem az alkotás, hanem a pusztítás eredménye. A telérképek 
berniünkéi azon dinamizmusról is meggyőznek, mely a teléreken gyakori, s a mely
nek lényegesen módosító hatása lehet a chemizmusra is.

Pkc.ii bányászati szempontból ezekül mondja: a selmecvidéki telérek mindegyikén meg
vannak a hegység újabb dislokácziújának jelei, melyek a telérek képződésének befejezése 
alán újabb korban keletkezett hasadékok, a mellékkőzet elmállott töredékeivel kitöltve, vagy 
minden kitöltés nélkül. E vető hasadások sokszor csak kevéssé térnek el a telérek csapás
irányától és dőlésétől s e miatt nehezen ismerhetők fel; a bányász régebben csak azt mon
dotta, hogy a telér összeszorult, meddő lett, vagy pedig megvastagodott; pedig ilyen esetben 
rendesen a vetőben volt a vágat, és a telér egész vastagságában a vágat felett és alatt állott, 
vagy pedig fel volt emelve a vetett rész a telér mellé s így nem ritkán kétszeres vastagságot 
mutatott.

Ritka az oly telér, melynek belső anyaga nem brecciaszerű; gyakran látható, hogy az 
eredeti telér másodszor és harmadszor is megnyílt és hasadékában az eredeti töltemény tör
meléke új kötőanyag lerakodása állal újból beburkoltatott és nem ritkán a meddő kőzet 
töredékeivel együtt új ledérré alakúit. Felismerhető a nagyobb hosszaságban feltárt főtelére- 
ken egy quarezos képződmény, és legalább némely részükön egy későbbi agyagos képződ
mény. melyben a régibb quarezos telérek töredékei találhatók, és hogy a quarezos képződ
mény a telérek éjszaki felében épebben megmaradt, mint a déliben. Ellenben a hodrusi 
telérek nehányának belső anyaga eredetileg Galcit lehetett, melyet később pusztított el a 
kovasav, löntartván még most is néha a Galcit kristályok benyomatát.

Alsó Hodrus-völgyben a Schöpfer-leléren látható igen tanulságosan a telér 
tömegében annak eredeti ki képződése után bekövetkezett repedés, mi azon nagy
szabású csuszamlási síkká alakult, melyet (78. lapon) leírtam, s a melyre Gretz- 
machkk meghatározásainak része is esik. Itt jelenleg egy quarcitos periocl van, a 
Schöpfer-tárna éjszaki részében. Az itteni tir a telér egyik részének lecsúszása kö
vei köziében támadott s az űrbe a víz Quarcz anyagot juttat, mi azonban képződé
sének kezdetleges állapotában van, mert szerkezete igen laza és sok anyagnak kell 
még odajutni, hogy sűrű Quarcittá -váljék. A felszálló víz-oszlop süllősökül (Ste- 
phanit, Polibasil, Pirargiril) vagy egyszerű sulfidokat (Chalkopirit, Pirit, Argenlit) 
juttat, be; az Argentiten néha látni, hogy az oxigén hatáskörébe jutva termés- 
ezüstté változik át. A telér részének mozgása azt is idézi elő, hogy a mi egykor 
egymással szemközt feküdt, most már elvált egymástól. Ez az eset a nagyszemü 
Galcit tölteléknél is megtörtént, annak egyes darabjai most a SiO* oldattal állván

M. T. Ak. III. Osztályának külön kiadványa. löíSÖ. 111. 59
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éiinlkezésben egyrészt a vagdalt Quarcz (80. lap) képződi")!I, másrészt nagyméretű 

geodak Amelhisl belleléssel, olykor a megelőző periodban képződül! (latéit geodák- 

Ivm mint a képződések sorát befejező peri morf burkok foglalnak helyet.
A nyugatról szomszéd (de kár, hogy elhanyagolt) Golloredo-l.elérböl épen 

olyan vagdalt. Quarcz, valamint a geodákban léunőll Ouarcz-krislályok kerülvén ki. 
nem lehetetlen, hogy a esuszamlási körülmények hasonlósága abban találja magya
rázatát, hogy a mozgás az ezen két parallel lelér közé eső hegytömegen követke
zett be.

A Pirit a leggyakrabban előforduló kénvegyület, de találni Mariamtól is. 
A kettőnek keletkezése különböző képződési körülmények eredménye. A Pirit, úgy 

mint a többi fémsuliid, határozottan a felnyomuló víz-oszlop anyagából válik ki, 
az a Zöldkőben, bárminő mélységből kerüljön is az fel, általánosan találtat ik. Ivzl a 

MarkasiÍrói mondani nem lehet, az soha nem fordul elő a Zöldkőben hintve, hanem 

mindig csak geodában vagy a hányáim veletek űrjében. Képződése a leszálló víz
oszlopból történik az által, hogy az abban feloldott térrőlúdrosiiItal desoxidalódik 

vagy a felnyomuló kénvegyek vagy sok esetben a bányaiirökben a korhadásnak 

indult növényanyag által. Változván a körülmények a vasbisulfurel ezen tahit álla
pota ismét ferrohidrosullatba csaphat át.

A leszálló és felszálló víz-oszlop hatásának tulajdonítható a Calcit- és az Ara- 

(jonit-képződés is. A leszálló víz-oszlop a calciumbicarbonátot magával viszi, és mint 
• rnonocarbonátot lerakja; Selrnec vidékén azonban nem csak a (Ja, hanem az izomorf

M<J, Fc. Mn és 7jU is bejutnak az anya-oldatba, minélfogva ugyanezen vándorlási 
módban részesülvén a Baruapátok azon nagy változatosságát idézik elő, mely Sel- 

meglepetésig fokozódik. A felszálló hév vizekből Aragon it válik kimecen egész a
általában, a bányák Aragonil képződményét is ennek lehet tulajdonítani máranuál-
fogva is, hogy egyes bányákban felszálló hévforrás ismeretes. Az Aragonit-képző-

van a Mihály-fárnában, hol az még érde-dés nagyszabású esete a SpitaJer-leiéren 

kesebb paramorfozára szolgáltat alkalmat, mint Úr völgy vagy (a múlt század példá
nyai után Ítélve) Offenbánya.

Azon kis hely. melyen az A ragom tok a Spilaler-leiéren képződl ek, a Mihály- 

akna 7— 8-ik nyilama között az aknagárdtól le 360 m. mélységben s itt az aknától 
É-ra vagy 170 m. szintes távban van. (Firsten-Verhau, Geramb-Prugberger Zeclie.) 

Tán 60 méterrel mélyebben mint a Ferencz császár-altárna. A telér vastagsága olt 
telérnek inkább a fedője felé vau, míg a. fekő felé a telér quarezos 

tájon fordul elő azon fehér Quarcif, melyben fényes lapu Galenil-
6 m. A hely a 

s nevezetesen e 
hexaedemek vannak beágyalva. 18/5 kőiül jöttek reá.



CIIKMIAI TÍINKMKNYKK A SKI.MKCI TKI.KUKKKN. 1-C.7

A |<’ksri. állal megái lapít olt lelérképződési period szerint az A ragonit-képződés 
a lV-ikbe tartoznék, a mennyiben a lll-ik period fennőtt Quarcz-kristályesoport- 
jaira rakódott le. Az Aragonit-krislályok gyakran mutatják azon successiot, hogy 
hol a víztiszta hol az ibolyaszínű Quarcz-krislálycsoportok képződésének befejező
dése után jutott he a CaC'O.. meleg víz-oldatban és mint Aragonit vált ki hol vas
kosan hol kristályokban.

Kzen újabb előfordulás anyagát vagy 12 év óta gyűjtöm, és genetikai tekin
tetben a következő körülményeket állapíthatom meg.

1. Kezdetben csupán Aragonit rakódott le, még pedig a lelér szőkébb részei
ben vaskosan, a mennyiben az űrt egymaga esetleg úgy töltötte ki, hogy határa 
minden részről Zöldkő, itt az valósággal telérközet csakúgy mint rendesen a (táléit 
vagy a Quarez; többször találni azonban a lerakódást a még be nem töltött telér- 
ürhen oly módon, hogy az említett successio megállapítható.

Az Aragonit színe mindig halvány rózsapiros. A halmazkiképződésűnél látni 
egyrészt hasadás-, másrészt Iüréslapnkal, ez utóbbiak zsírfényűek. A kristályalak
ról annyit lehel mondani, hogy az oszlop s a vele közel egyensúlyban levő oldalas 
véglap az uralkodó, a főtengely végén soha sem fordul elő a bázisos véglap, úgy 
mint az úrvölgyi és offeiibányai paramorf kristályoknál, itt. ellenkezőleg hol dóma 
hol hegyes piramis képezheti a terminállapokat, melyeket azonban a perimorf 
(táléitburok soha sem ad vissza oly tisztán, hogy az alakot biztosan lehetne meg
állapítani. Egy példánynál egyközös tengelyű ikerképzödés látszik ugyanazon a 
módon, mint a bilini (Herschenz) kristályoknál ismeretes, a hol az ikerlap az osz
loplap. Melegítve porrá esik szét. Keménysége nagyobb, mint a Calciié, ezt.jól kar- 
czolja,a nélkül hogy karczol látnék. Tömül lsége is felülmúlja aCalcitél 2-90. Sósavval 
élénken pezseg s benne hidegen felolvad egész darabban is.

Vékony csiszolat a, mely a főtengelyre derékszög alatt tört lemezből készült, a 
két optikai tengelyű képet mutatja, melyben r, < u. Ezen lemezekben is jól kivehető, 
hogy több egyén van összenőve, úgy hogy miiül a mellett közös oszlopot alkotnak.

2. Az Aragonil-kristályok között nemcsak hosszaságra, de kerületre és tér
fogatra nézve is szokatlan nagy méretűek is találkoznak. Vannak, melyeknél a 
prizmalap szélessége 110 mm., mások, melyeknél a főtengely irányában a kristály 
hosszasága a 200 mm.-! meghaladja. Az egyes kristályok a leggyakoribbak, de egy
mással egészen véletlenül találkozók is vannak.

3. Oly Aragonit, melynek terminál lapjai épen maradtak volna meg, eddig 
nem fordult elő, azok mind Calcittá paramortálódtak, és ez által a kibetűzhetésbő! 
sokat vesztettek.

4. Kezdetben csupán az Aragonit Gáléit-burkolatai kerültek ki, azok már ma-
59*
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gukban feltűnő szép és érdekes alakulatok; a kevesebbel mutáló példányok csak 
azután jöttek, miután megkértem, hogy azon tájról mindent, mi csak előfordul, 
gyűjtsenek.

5. A daléit-anyag tehát később jutott a leiérbe. azt Aragonit anyag előzte meg, 
mely igen kedvező körülmények között nagy kristályokat képezelI. A körülmények 
megváltoztak, a felszálló meleg víz-oszlop megszűnt ott folyni ki, valószínűleg a 
hegy tömeg azon mozgása következtében, mely a leléreken oly sok nyomot hagyott 
hátra, a leszálló víz juttatott oda Calcil-anyagot, mely az Aragonit-kristályokon 
azon változást idézte elő, hogy az alak fentartásával az anyagot vagy eltolta, vagy 
más molekula-csoportosulást idézett elő. Valóban kiváló példányok szólnak a mel
lett (valamint ezt némely úrvölgyinél is észleltem), hogy egy Calcitburok vonla be 
az Aragonit-krislályt, melynek anyaga az első stádiumban élesen van elválva a 
fehér Skalenoéderek szövevénye képezte buroktól, a nélkül hogy a r hóm bős alak 
lapjai fényén vagy az éleken és csúcsokon csak nyoma is mutatkoznék a lompu- 
lásnak. Ezen első érdes Galcitburok semmikép sem származhatotl az Aragonit mo
lekuláiból, hanem új CaCO?t anyag jutóit oda. mely eredetileg ealcilosan alakult. 
A második stádiumban az Aragonit távozik eltolás állal, íir támad, melybe ki vili
ről az első burok hézagán nyomul be a Calcil, mely az egyetemi gyűjtemény egyik 
példányánál csigalépcső módon alakulva jut be. Ezen benyomulás más példányok
nál haladottabb stádiumban van és az űrt. lazán, de úgy tölti ki, hogy a mechanikai 
benyomulás módja kétséget nem szenved.

Vannak azonban az Aragonit-alakok alsóbb részében példák arra is, hogy az 
Arngonit-molekulák láthatólag nem távolodnak el, hanem in sitii változnak ál 
Calcit-molekulákra, tehát hogy valóságos paramorf képződés megy véghez.

fi. A Calcit-anyag ott, hol nem találI Aragonit-krislályokal, hanem például
ugyanazon Quarcz-kristályok csoportját, melyet Aragonit nem borít ott he, ezekre 
rakódik. Némely példányon együtt látni ezen újabb Galcit-képződést az A ragon i Ion 
és arról átmenve a Quarcz- vagy Amefhist-kristályokon.

7. Helyenkint ezen Gáléit-képződés oly soká tartott, hogy még a paragenelikai 
V-ik periodba is átmegy, a mennyiben az egyetemi gyűjtemény egy példányán a 
viztiszta Gipsz-kristályokat is kezdi bevonni. Más helyen a Calcit-lerakodas Barna- 
páti al jön viszonyba. Némely példányon az látható,, hogy azon Quarcz-krislaly- 
csoporton, melyen az Aragonit után paramoríálódoll Gáléit fekszik, a Calcit-anyag 

terjedett el, hanem helyette Barnapát vonta be; más példányok ellenben anem
Gáléit-kristályok tovaterjedését is mutatják, úgy hogy a vörös-barna fénylő Barna- 
pálot is bevonják. A successio tehát: Amethist, Bai'napat és Calcil, ez utóbbi a 
barnapátos Arnethistet néha csak egy oldalon fogja be, úgy hogy a calciumbicarbo-
nát leszivárgásána.k irányát is ki lehet venni.
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Az A ragon il paramorf és perimorf elváltozásában szereplő Calcilnak, de álta
lában az ezen időbeli Cnlcitnak. ha nincs is az A ragon ittál összeköttetésben, állan
dóan ugyanazon alakja van, uralkodik a Skalenoeder, melynek oldalán néha nyo
mokban a Jl, a tetején pedig egy tompa Rbomboeder — Vs R van. Kivehető 
még egy hegyes Rbomboeder is 4 R. A csúcsot képző tompa Rbomboeder —\*R 
lapjai állandóan roválknsak, a roválkok a rhomblap csúcsátlójával parallelek; a 
más két alaké síma, fénylő.

■/. J01Í2) . —
V. ! iói l

. Itt

. Mi.

oly anyag nőm álla rendelkezésemre mint most, maga azElső közleményem alkalmával (IsTíl)
Aragonil ismeretiem vala, de a példányok között találkoztak, molyok belsejében (v)nanz-kristály-d«arah 
látszik, iirry sziiilén szép hosszú Quarcz-kristályok amolhist-színnol részint a Mihálv-tárnáről, részint 
attól nőm messze* a Wreskúllól E- .lános-aknából, melyok részhon vagy egészen ho vannak vonvara a
Ijarnapál- vagy Galcillal. Ezen példányok valamint más helyről összehasonlításul voltok megfigyelése 
alapján arról győződtem mog. hogy maga a tiszta ('aCO:i anyag nem támadja meg a Quaívzol, de a hol 
ericelöhhllariiap.it rakódik, ennek lováhhi dissooiátioja oly assooiátioknak ad helyt, melyeknél a Quaicz- 
krishily anyaga tetemesen mogl:íma<ltalik és önnek lolylán ellávolíttatik. A János-aknai nagyobb (Juarez- 
krislály minden lapja, míg a Mihály-tárnái kél kristálynak csak azon három lapja lelt fénytelen és én les, 
molyon a llainap.il és fölötte a daléit kristálytanok van. Ezen két utóhhi Quarez épen olyan hosszú és 
a terminál-lapok leié vékonyodé) oszlopokat képez, mint a Gáléit-paraniort’ák, ezen okoknál fogva formál
tam akkor azt a véleményt, hogy a miliálylárnai Galeit-periinorfák Quarez után képződlek. Lehetetlennek 
most se tartok hasonló esetet, do a miliálylárnai előfordulásnál az nem all. itt a mostani anyagom alapján 
kétségtelen, hogy a Galcil-paramorf és perimorf képződései Aragonit után történtek.

daléit psoudnmorphnsn Mihálx-lárnáhúl Selmecen Dr. Szaró Józskk-IőI. Földtani Közlöny. 18SO.
Budapest.



FÜGGELÉK.

ELJÁRÁSOM A KŐ/.ETMEfi 1 IArPÁR()/.ÁSI ’.AN.

A kőzol pelrografiai és geológiai felfogása magával hozza a különbségei a meghaláro- 
y.ás menetében és módjában is. Már maga az anyaggyűjtés más, meri a feladat nem csupán 
az, hogy miféle kőzetek fordulnak elő Sehnec vidékén, hanem ezen kívül a kőzet, előfordulási 
területét is meg kell állapítani.

Ennek elérésére az atlasz nagy térképének egy példánya a felvételnél arra leli hasz
nálva, hogy rajta a gyűjtött példányok szám szeriül lellek beírva, és előfordulási haláruk a 
helyszínén nyert benyomások szerint előlegesen kijelölve. A határvonal lájékáról különösen 
gyűjtőitek az eltérőknek mutál kozó példányok. Szóval, gond leli íórdilva arra, hogy a kőzet- 
anyag a hegytömeg szerint legyen mint pclrograliai egység megállapítható nemcsak a felüle
ten, hanem a hol kivihető volt. a bányákban is.

A Trachitokát illetőleg, melyekre saját eljárásom súlya esik, a felvételeinél a Biotit- 
Irachit és a Piroxen trachit megkülönböztetése a Biot.it jelenléte vagy távolléte által általában 
nehézség nélkül megy, feltéve, hogy a kőzet elég ép. Ha mállás vagy módosulás következté
ben a Biotit elmarad, de megvan a Quarcz, ez pótolván a Biotitol a típus képviseletében, a 
Trachi tol Biotitlrachitnak jegyezhetni be. Más nehézség fordul elő a fipuskeveredés esetében 
a* kétféle Trachit érintkezésénél; ilyenkor a helyszínen egyebei alig tehetünk, mint hogy azon 
kérdőjellel látjuk el: nem-e tipuskeveredés*?

A Biotitorthoklastrachit makroskopos tulajdonsága gyanánt a felvételnél kitűnő szol
gálatot tesz az Adulár, mely a repedések falain utólagosan képződött, sőt folyvást képződik. 
Ez a Biotit Andesin-Labradorittrachitnál nem mutatkozik. Gyakran sikerül a szövet szerint 
is különbséget állítani fel a Siniites és Porjiros Iliotil-Orthoklast r ach.it között. A riolitos mó
dosulatnál is tájékoztathat bennünket a Szurokkő és az öbsidián fellépte, a mennyiben ezeket 
eddig csak a Biotit-Orthoklastrachit típusához kötve ismerem. A perlites módosulat közös, az 
minden Biotittrachit típusához tartozható.

A helyszínén telt meghatározások a laboratóriumban kapnak betetőzést. IIt mindenek 
előtt az ép példányokból csiszolat készül a mikroskopi meghatározáshoz. A gyűjtött példá
nyok tetemes része azonban csiszolásra nem való, azt a petrograf nem tekinti kutatása tár
gyának, mert vagy mállót! vagy szétesett; nem így a geolog, annak minden anyagról be kell 
számolni, melyből hegy alakult; a módosult kőzet konkrét állapotát le kell vezetni egy meg
előzőből, valamint kifejteni azon folyamatot, mely ebbe juttatta, ilyenkor lényeges szolgálatot 
tesz a lángkisérleti eljárás, mert ez gyorsan és biztosan engedi meghatározni az uralkodó 
Földpátot, mi a Trachit osztályozásának a kulcsa, és a Quarcz kivételével minden ásvány 
között, mely a típus associátiojában szerepel, a legtöbb esetben tartja fenn magát oly álla
potban, hogy a mikrochemiai eljárás szerint, a meghatározás még megejthető.
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Az asztalon ki van leli Ive a térkép az ezerekre menő számokkal, melyek a gyűjtőit 
kozd ékre vonal koznak. A Biolillrachitok uralkodó Föklpátját meghatározandók, abból 
leülünk vagy lecsípünk, lefeszítünk egy köles- vagy legalább is mákszemnyi darabol. Ha kel
leténél nagyobb, gyengén szétütjük, mi azt is elárulja, hogy hasad-e. A nemhasadás az aggre
gál vagy sokszoros ikerképzödés jele gyanánt vehető.

A lángkisérlel eredménye vagy az, hogy Orthoklás az uralkodó, vagy hogy nem az, 
hanem Andesin-Labradorit, a mely két utóbbi a típusban nincs szétválasztva, mert a geoló
giai viszonyok az egyesítés ellen mivel sem lépnek elő.

A számhoz írván a Földpál nevét az eredmény az, hogy bizonyos területet a Biolil- 
ürlhoklaslrachit, mást a Biotit-Andesin-Labradorittrachit foglal el. A meghatározás a Földpál 
szerint a lörmelékkőzetre is kiterjed, minek eredménye vagy az, hogy a darabokban csak 
egy le le uralkodó Földpál van, vagy az, hogy a Konglomerát két-három trachit-tipusra vezet- 
helő vissza. Ilyenkor a Konglomerát korát a legfiatalabb típus adja.

A Piroxenlrachitoknál nagyobb szolgálatot tesz a mikroskop. Itt a Földpátok rendesen 
igen aprók s azok a LabradorigAnorthit közölt lebeghetnek; ezek biztos határozásánál a 
szem nagysága felette nagy befolyással van az olvadás fokára, nevezetesen a Labradorit és a 
Bytownil sorozatánál. IJa itt pontos meghatározás válik szükségessé, a nedves úti lángkisérlet 
sem mulasztandó el. Ekkor aztán nem kételkedem, hogy valamint eddig mindenki megegye
zőnek találta az optikai meghatározás eredményével, úgy ezen túl is a különböző meghatá
rozások eredményeiben megegyezés fog kitűnni. Lángkisérletben a Hipersthen viselkedése 
fontos, a mennyiben az mindenkor abban tér el az Augittól, hogy csak nyomát mutatja az 
olvadásnak (34*^. lap) szemben a vele együtt előforduló Augittal, mi gömbbé olvad és alká
likban dúsabb. A Piroxenandesit különben könnyen felismerhető az associátio egyszerűsége, 
a szemek aprósága és a küllem komorsága által, úgy hogy ennek példányait a térképre beje
gyezni sebesebben megy, mint a Biolitlrachilokél.

Be lévén minden meghatározott példány jegyezve a térképen, a határt kikerekitjük és 
most kitűnik, hogy a felvétel alkalmával berajzolltal egyezik-e? Ha nem, akkor újra ki kell 
nienni és a dolgot tisztázni. Ilyen tisztázás némely bonyolódott esetnél csak ismételve tett 
laboratóriumi és helyszíni tanulmány után volt elérhető.

A mikroskopi meghatározás szolgálatában többféle mikrochemiai módszer is áll, melyek 
mindegyikének megvan a saját előnye és hátránya. A geológia szempontjából azt kell válasz
úmnak, a mely bizonyos esetekben a leggyorsabban adja a biztos eredményt. Az alak maga, 
még hozza az optikai tulajdonságok nem mindig elegendők, okvetlen kell az anyaghoz is 
hozzá szólalniuk, igv aztán nem leszünk kitéve annak, hogy Nephelinnek mondjuk azt, 
a mi Apátit; de viszont a Xephelin meghatározásának egyik módszere szerint előidézett Kősó 
hexaeder sem oly expediliv és oly biztos, mint egy egyszerű lángkisérlet, hol a Na nem csak 
úgy van elárulva, hogy jelen van, hanem a sárga láng intenzitása szerint a percentes nagy 
mennnyisége is szembe szökik. Esetenkint azon hexaeder KCl is lehel, de a lángkisérlet 
ezen két hexaeder között lényeges különbséget képes megállapítani.

A mikrochemiai rendszerek általában csak qualitatativ meghatározások, minek felette 
nagy becse van esetenkint; a Boricky-rendszer már kezd quantitativ természetű lenni; ellen
ben az én eljárásom a Földpátok meghatározásában quantitativ annyira, hogy a Tschermak- 
féle tíz sorozat megállapítására alkalmazható.* Hozzá csatlakozik még egy oly előny, mely a 
most divó mikrochemiai rendszerek egyikével sem jár, ez az olvadás meghatározása ponto-

* Fgy új módszer a Földpátok meghatározására kőzetekben. Dr. Szabó József-íőI. M. Tud. Akad. 
Értekezések, Budapest. IS71-.
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sabban, mint a régibb eljárás szeriül, mi a vulkáni kőzetek ásványainál lényeges befolyással 
van azok genetikai viszonyainak megítélésénél.

A Földpát nem az egyedüli ásvány, mely a lángkisérleli eljárásnál valami jellemző 
tulajdonságot elárulni képes, számos ásvány mulat oly tüneményekei, melyek a faj meghatá
rozásának menetében dönlőleg tájékoztál ők lehelnek.

A lángkisérleli módszer képessé lesz berniünkéi azon irányban is dolgozni, hogy a 
K Na Ga természetrajzát adhatjuk, ezen elemek a Földkéreg bizonyos szintjéhez látszanak 
kötve lenni, olt azonban különböző vegyületekben léteznek s ezek összetartozásának kiderí
tését a K és Na-vd nézve a lángkisérlet könnyen és jól foganatosítja.

Hogy e munkám ily részletekkel van megírva, bizonyos tekintetben a lángkisérleli meg
határozás alkalmazásának tudandó be.
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134. 136. 148. 162. 182. 284. 292. 298. 311. 
317. 321. 331. 354. 356. 372. 383. 392. 306. 
400. 414. 422.

Bieber téléi*. 40. 56. 81. 108.242. 245. 246. 217. 
249. 250.

Bieli Kamen hegy. 146.
Bilin. 467.
Biotit. 300. 363. 367. 377. 38S.
Biotit A miiből Andesintrachit. 30.
Biotit Andesintrachit. 31. 40. 73.82. 115. 128.

130. 165. 227. 247. 425.
Biotit Andesin Quarcztrachit. 122.
Biotit Andesin Quarcztrachit Biolil. 133.
Biotit Andesintrachit-Zöldkő. 42. 44. 88. 138. 
Biotit Lahradorit Andesintrachit. 17. 32. 30. 70.

S2. 113. 139. 140. 143. 14S. 151. 107. 168. 
170. 226. 228. 245. 416. 410.

Biotit Lahradorittrachil. 156. 165. 166. 171. 
Biotit Lahradorittrachit-Xöldkö. 60. 157.
Biotit Oligoklas Quarcztrachit. 415.
Biotit Orlhoklastrachit. 63. 106. 111. 12S. 154. 

161. 182. 183. 205. 233. 23S. 230. 242. 246. 
247. 37S. 103. 411. 416. 419. 425.

Biotit Orthoklas Andesintrachit. Is. 107. 146. 
Biotit< )rthoklastrachil-konglomorál. 1 55.1 56.1S5. 
Biotit Orlhoklastrachit közelidéi' < 1)\*k<‘•. 265. 
Biotit ()rthoklastrachil-Biolil. 128. 133.
Biotit ()rlhoklaslracliil-Xö|dk< 3s. 43. 45. 66. 

156. 160. 16,4. 102. 223. 232. 231, 237. 248. 
Biotit Orlhoklas Quarcztrachit. 31. 33. 37.38. 

136. 152.
Biotit ()rthoklasQuarcztrachit-Biolit. 126.135.191. 
Biotit oszlop. 3s. 1 43. 152. 206. *J)0. 210. 232.

234. 237. 240. 243. 254. 255. 261. 264. 
Biotit Quarcztrachit. 36. Ili*. 120.
Biotiltrachit. 27. 25. 20. 30. 52. 96. 07. 00. 105. 

106. 100. 113. 114. 1-3. 125. 120. 131. 130. 
160. 2 41. 245. 240. 252. 253. 262. 207. 470. 

Biotittrachyt konglomer.il.43. 146. Isi. 102.237.
- közelidéi* ídykei. 254. 255.

--------Biolil I 15. I2S.
— — törmelék 155. 247.

- tufa 1 13. 166. 185. 106.
— — zárvány 172.247.
--------Zöldkő 34. 59.
Biró telek. 406.
Bischof. 306. 441.
Bivalvák. 102.
Blaas. 328.
Blaufuszer Stoszhegy. 142.
Blocklehin (Nyirok). 27S.
Bohunitz (Bagonya). 331.
Bol. 38.
Bombardafok (NIilo szigeten). 3Is.
Borács (Serbia). 327. 423.
Borigky. 55. 117. 163. 187. 188. 108.201.202.

204. 205. 206. 471.
Born. 10. 392.
Boroskay. 26.
Böckh. 303.
Börsöiivi hegyek. 51.63. 142.
Bralce domh. 141.

!
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Csendes Oczeán. 448. Ifi).
Gsekey. 395. 397.
Cserii;ít 25.
Csiklova 07. 4*11.
Csilláinpala 18. lül. 117. 1 IS. 123. 125. 170. 217.

204. 395. 399. 400. 401. 404. iOG. 407. 
Csóványos 51. 03. 142.
Csuberno völgy Sl. 105. 100. 397. 4-01. 403. 
Czigányhegy (Zigauskv Vrsok) 107.

Branderz. 04.
Brauhiibcl-hegy. 220.
Braun. 344.
Breilenberg begy. 240. 247. 248. 249.
Breimer téléi'. 03. 200.
Brezini. 285. 280.
Bucii (Leopokl v.). 297. 32N.
Bucs. 27.
Buda. 415.
Budapest. 114. 447.
Bukowzok hegy. 123.
Bukovec. 98. 109. 112. 113. 121. 122. 132.390.

394, 399. 400. 403. 413.
Bukovina forrás. 111.
Bukovina begy. 172. 173.
Bunsex. 337. 453.
Bzenicza. (Szénásíálu) 111.

Dacit. 49. 59. 149. 240. 301. 302. 303. 413.
Dana. 433. 448.
Dávid. 12. 103. 184. 228. 229. 385.
Daubrke. 435. 438. 443.
Dedinszky Hrb. 70.
I)ELESSE. 440.
Delius akna. 74. 179. 221.
Deménd (Mátra). 370.
Derek. 255.
Detunata. 296.
Deville. 53. 298. 440. 447.
Diallagit. 389.
Diallagit-Dioril. 77. 247. 248. 389. 411.
Diaspor. 187. 243. 245. 240.
Dillnil. 245. 240.
Diorit. is. 49. 77. 83. 88. 89. 90. 92. 90. 97. 98. 

105. 249. 251. 252. 253. 254. 256. 258. 259. 
200. 204. 265. 208. 387. 389. 410. 457. 

Diorit-Züldkö. 258. 265.
Diósjenöi (jenei) begyek. 03. 142.
Ditroit. 311.
Divimus (vadember) hegy. 98. 250.
Djumbir. 407.
Dlcba Hrast hegy. 286.
Dobrona (Dobroniva). 280.
Doelter. 334. 330. 302.
Dognácska. 362. 413.
Dolomit. 18. 49. 59. 67. 72. 76. 78. 95. 98. 99.

101. 102. 103. 105. 106. 108. 114. 110. 117.
120. 121. 122. 123. 124. 200. 201. 203. 205.
243. 247. 249. 254. 201. 204. 268. 389. 390.
391. 405. 407.

Dolomit-konglomerál. 245. 249. 255.
Dolinke. 171.
Domit. 240. 322.
Do Vapna. 72.
Dralie begy. 109. 170.

Calcil (Kak it). 70. 78. 80. 388. 442. 401. 40.).
400. 407. 468. 409.

Gainpi ílegrei. 450.
Carpinus. 161. 182.
Gastelnovo. 410.
Gál táj o (Monté). 421.
Gerini (Vrcli) begy. 175. 170.
Gliabasit. 105.
Gbaikopiril (Kbalkopirit). 04. 00. 79. 80. 214. 405. 
Ghlorit. 148. 158. 159. 214, 235. 255. 380. 
Gbvalcna dolina. 291.
Gista völgy 141.
Glaudius tárna 159.
Glotildkluft (Klolild ér) 155.
Collorcdo akna 70.
— telér 81. 83. 261.

. Gomstock lode. 313.
Gordierit (Kordierit). 105. 200. 243. 353.
Gossa. 440.
Gotta. 363.
Gozzolino. 4-33.
Grassatella. 102.
Gristina (Kereszlély) akna. 198.
Gross. 327. 335. 373.
Gsábrágvár (Hont megye). 342.
Cseh. 4, 18. 19. 54. 59. 01.77. 78. 102. 124, 101. 

182. 185. 193. 190. 210. 218. 225. 220. 232. 
234, 237. 243. 252. 253. 201. 265. 260. 208. 
292. 371. 384, 385. 386. 399. 464,

60*

---------
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Dralio patak. 108. 169.
- völgy. 170.
Dreyerin őr. 257.
Drienova. 42. 51. 163. 166. 168. 
Dubova. 30. 285. 286.
Dudi völgy. 167.
Dl'lton. 313.
Duna. 440. 118.
Duniki liegv. 125.
Dykc (közélteiéi-). 82. 1 17. 123.

Euganeák. 311, 116. 121. 122. 146. 
Ezüst. 231, 165.

Fagus. 110.
Fallek. 187. 18!). I!)!). 106.
Farkaska táj. 126.
Kassait. 66. 76. 205. 3!)1. 362.
Faus'eril. 1-63.
Fayalil 435.
Fedü ér. 260.
Feliéi* ér. 241.

kö. 154. 155. 187. 186. |!)(). UH. Ií)2. 233. 
238. 246.

FokCi ér. 251,
Felsőbánya. 376.
Felső bicbor-l.’u nai hányadaiéin. 240.
Ferencz császár allárna. 65. I54. 171. 178. H)3. 

200. 206. 217. 231. 232. 233. 237. 210. 266. 
268. 157.

Ferencz .lözsef (régebben Ferencz) akna. 157.
163. 178. 179. 183. 238. 236. 385.

Ferencz tárna. 251, 255. •»
Fernezely (Felső). 327. 335.
Fessl. 464. 167.
Fillit (Phyllit). 224.
Finsterorl lelér. 63. 64. 260. 266.
Fiume. 180.
Flórián tárna völgy. 62.
FI uőrit. 246.
Foclier ér, 260.
Földpát. 300. 345. 367. 380. 388. 402. 415. 435.

436. 439. 470. 471.
Forrásmész. 17. 103. 277.
Fördernisz tárna. 72.
Főttek le. 68. 400.
Fouqué. 273. 372. 441.445.
Friedenfeld (örökbéke) bányatelek. 241.
Fúrás Biotitlrachilban. 30.
Függélyes ér (Saigere Klut’1). 257. 258. 256. 268. 
— lelér. 259. 265.
Füstquarcz. 26. 135.

Ecuador. 335.
Kde gurító. 260.

reményvágat. 261. 207.
Ell’uzio. 428. 443. 415.
Eger (Jalsova) völgy. 77.
Eisenbach (Viluiye). 88.
Elemzés (Agalinatolitli, Dillnil, Diaspor). 246. 

(Földpát). 53. 335. 366. 376. 366.
— (Hévforrás). 104. 126. 130.

(Hipersthen). 341.
— (Kőzet). 194. 202. 332. 361. 366. 375. 387.
— (Üvegbázis). 343. 366.
— - (Turmalin). 397.
Ellenlejtés ér. 254. 257. 260. 261.
Első szánni akna. 176. 226. 227.
Elulio listává táj. 113.
Enargit 462.
Excel. 140.
Eocén. 102.
Epidot. 61. 82. 83. 84. 1 17. 120. 158. 173. 185. 

188. 167. 198. 200. 202. 204. 205. 207. 208. 
212. 214. 215. 217. 312. 355. 368. 380. 387. 

Epidot-ér. 216.
Epsomit. 225. 463.
Érez telérek. 56. 453. 455. 457. 461. 463. 465. 
Erdőbénye. 236. 417.
Erleingrund (Jalsova völgy). 77.
Eruptív Konglornerát. 168. 171. 175.
Erzsébet akna. 154. 160. 161. 385.
— szárny vágat. 260. 265.
— tárna. 63. 96. 253. 266.
— telér. 251. 260. 261. 262. 266.
— vágat. 259.
Esmark. 10. 30. 211. 227. 372.
Esztergom. 416.
Etna. 314. 433. 445. 448.

Gajzir hatás. 121.
Galenit. 106. 186. 201. 214. 216. 239. 
Galgenberg. 31.
Garara-Berzencze. 27. 260.
Garam völgy. 27. 34. 03.

I
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Hacerka (Kacerka) völgy. 17:2.
Ha(íüe ct Iddings. 298. 367. 372. 373.
Haidinger. 281.
Haj liegy. 125.
Haj völgy. 85.
Halaváts. 102. 280.
Halcsi völgy. 33. 305. 329. 312.
Hámor 82.
- (Alsó). 76. 81. 227.
Handerlova völgy. 119. 123. 121. 125. 390. 100. 
Hantken. 101. 102. 109. 115. 116.
Haránt ér. 259.
HáromkiráJy tárna (Nefelejts) völgy. 82. 103. 

völgy. 81.
Hartlabou hegy. 138.
Ilavran hegy. 176.
Havrankou (Yrankova) heg)'. 73.
Hawai szigetek. 133. 448. 119.
IJaleh. 297. 363. 373. 375. 376. 392. 100. 408. 
Hauerit. 26.
Hegedűs. 210.
Heim. 152.
1 leise ér. 257.
Heklstein. 18. 219. 391. 399.
Hematit. 131. 176. 322.
Henrik ér. 251.
Hévforrás. 103. 101. 120. 129. 190.
Hévvíz elemzés. 129.
Ileulandit. 31.
Hialit. 291.
Hibalka hegyoldal. 15. 152. 
Hidatometainorlizmus. 151.

Gedeon bírna 51. 216.
(Jelelnek 1 10. 112. 126. 128. 131. 136. 359. 366. 

369. 383. 135. 
i völgy 135. 363.

(Je.meli.aho. 133.
(Jcrgelska hegy. 175.
(Jeskll. 1, 18. 19. 360. 116.
Gipsz. 201. 205. 206. 163. 161. 168.
Glacial hatás. 278.
(Jlanzenberg. 16. 19. 152. 193.

al tárna. 151.
(Jlashiilte (Szklcnó). 113.
(Ilozur. 406.
Gneisz. 18. 61. 89. 90. 92. 91, 97. 98. 105. 106. 

115. térképen. 116. 118. 122. 123. 208. 211. 
215. 217. 218. 253. 255. 256. 257. 258. 259. 
260. 263. 261, 265. 267. 268. 401. 103. 101. 
106. 110. 444,

Gneisz-Gránit. 26. 414, 152.
Gneisz-zárvány Piroxenlrachilban. 1 18.
Goldencr Tiscli Stollcn (Arany asztaltárna). 59. 
Gömbös Aifflcsit 234,

Diorit. 235.
Piroxentrachit. 237.

Gönczi völgy. 327.
Goslaril. 112.
Gránát. 10. 44. 75. 116. 202. 203. 216. 302. 

315. 111.
— t rác hit. 25. 26. 116.
Gránit. 76. 211. 105. 136. 143. 444,
Grauer trachit. 168. 175.
Grauwacke. 106. 107. 408.
Ghetzmagheh. 3. 5. 51. 52. 138. 139. 158. 159. Hidatopirometamoriizmus. 321. 151. 452.

160. 165.
Gköger. 59. 392.
Gruner altárna. 190.

telér. 56. 162. 187. 188. 198. 230. 233. 238.
239. 211. 216. 109. 157. 463.

Gumanina hegy. 138.
Gunda. 29. 285. 288.

Hidegh. 179.
Hilf Gottes tárna. 66.
Hillebrand. 335. 376. 377.
Himbeer ér. 201.
Himbeer telér. 56.
Himmelreich hegy. 61.
Hingenau. 189.
Hipberg. 168.
Hiperslhen. 117. 131. 113. 147. 159. 167.168. 

170. 171. 172. 174. 175. 186. 195. 197. 208. 
302. 327. 311. 342. 346. 348. 350. 368. 471.

Gyógyforrás (Szklenó-Vihnye). 398. 
Gyöngyös (Mátra). 359.
György tár na. 198. 242. 217. 248. 387. 
György tárnái bányatelep. 242.
Györgytárna völgy. 19. 113. 242.217.248.249. Hiperslhen Andesit. 50. 51. 56. 117. 154. 170. 

250. 387. 390. 391. 171. 195.
Hiperslhen Andesit-Zöldkő. 46. 18. 151.152. 216.
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Hipersthen Bytownit-Andesit. 1 IS. 
llirschgrundi (Hirschengrund) völgy. 248. 219. 
Hliiiikertlial (Geleinek i völgy). 135.
Hodrusbánya. 54.
Hodrus falu. 62.
Hodrus patak. 84.
Hodrusi tó. 5S. 409.
Hodrus völgy. 24. 57. 72. 85. *218. 227. 251. 266.

268. 369. 372. 381. 392. 394. 395. 405. 420. 
Hodruska völgy. 63. 94. 96. 99. 251. 262.403. 
Hoferaltáma. 89. 251. 401. 402.
Hofertárna. 88.
Hofertárnai völgy (Banka völgy). 89.
Hofer-telér (Rumi telér). 89.
Holér (Benedek) vágat. 263.
Hofmann. 102. 415. 416.
Hollókő (Rabenslein). 57. 377.
Hollókő József telér. 60.
Hollókő telér. 89.
Holst. 422. 450.
Homol ka. 4.
Homokkő. 95. 96. 97. 101. 121. 123. 124. 199.

201. 407. 410. 446.
Homok hegy. 406.

■"Hontmegye. 400.
Horhát (Hrohot). 408.
Horné luky domb. 139.
Höfer. 459. 460.

—Hörapöly. 277.
Honig. 143. 371.
Hracsnuo tájék. 141.
Hraliovistye hegy. 73.
Hrancsár. 58. 154.
Hrb hegy (Vrch). 68. 122.
Hrustovja. 169. 170.
Hussak. 17. 127. 136. 150. 195.280. 281. 354.

356. 361. 372. 380. 386. 389. 396. 397. 398. 
Hutzelmann. 246.

Ipoly. 51. 116.
Ipolyság. 176.
Ipoly-Széesénke. 176. 342. 401.
Iuving et Maguk. 313.
Iserin. 281.
Isten áldás lárna. 198.
István akna. 24. 230. 231. 232. 210. 241. 216. 

ér. 241.
— tárnái völgy. 77.
— telér. 230. 231. 238. 239. 240. 262.
Iszap ér (Schmund Kiült). 251. 256. 263.
Iszap telér. 251. 256. 257. 262. 264% 265.

Jakab kutató tárna. 91. 
tárna. 92.

Jalsova völgy (Erleingrmuh. 77. 82. 223. 377. 3s I. 
•laIna. 20.
János ér. 254.
— erecs. 260. 

fekü ér. 195.
—- gurító. 264.
— nyilam. 230. 233. 

tárna. 97. 260.
— tárnái bányamező. 259. 260. 261.

telér. 48. 56. 193. 251. 255. 256. 258. 262. 
264. 265.

Japán. 448.
Jasp. 38. 136. 165. 185. 192. 196. 228. 323. 
Jastraba Skala. 423.
Java 336.
Joos. 102.
József altárna. II. 24. 54. .57. 61. 154. 177. 179.

181. 209. 253. 266. 457.
József ér. 257.
— tárnái völgy. 60. 264. 377. 403. 

telér. 60. 89.
Judl>. 15. 149. 374.

Kacerka (Haeerka) völgy. 172.
Kalcedon (Calcedon). 110. 136. 176. 197. 413? 
Kalecsinszky. 352.
Kálin ka. 26.
Kaltenberg (Sludeny Vrch). 247. 249.
Kálvária hegy. 7. 23. 34. 35. 36. 42. 47. 183. 279.

305. 358. 369. 381. 384. 424.
Kamcsatka. 4-48.
Kamuim Kuka (körét). 106.

Időközi forrás. 121.
Ignácz tárna. 76. 106.
— tárnák. 30. 391.
IIlla falu. 137. 139. 146. 147. 359. 363. 
Illiai patak. 174. 
lllova völgy. 373.
Indiai oczeán. 449.
Inkey. 362,
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Kamena völgy. 117. 122. 123. 120. 390. 401. 402. 
Kanienislée (Linlieh) hegy. 140. 106,
Káinor hegy. 142.
Kaolin. 120. 234. 240. 202. 207.
K AH AKI AT. 240).
Karajsóhegy. 31. 142.
Karanes. 25. 142. 205. 441.
Károly ér. 257.
Károly nyilam. 232. 233. 240. 241.
Kárpátok. 410. 431. 444. 447. 452.
Katalin telér. 73.
Kalzenhiigel. 153. 154.
Kaukázus. 431. 44S.
Keleti (Morgenkluft) ér. 241. 257. 25S. 250.

201. 205.
Keleti telér. 250.
Kékkő (Mátra). 330. 333.
Kereszt ér. 254. 257. 200.

Kolowrat. 178.
Kolpaeli. 1 OS. 172.
Kolpaclii völgy. 35. 361.
Komp (Kerling csúcs) 03.
Koncsiar hegy (Csúcs hegy, Spitzherg). 95. 07. 

257. 250. 304.
Kongloinerát. 40. 50. 50. 7s. 100. 102. 113. 125. 

140. 142. 140. 170. 227. 240. 268. 400. 405. 
408. 409. 410. 471.

Kontra völgy. 95. 00. 102. 125. 386. 400. 
Konstantin tárna. 100.
Kopanicza. 07. 72. 75. 80.
Kordierit (Corelierit). 165.
Kórház (Koróda, Spitaler) telér. 241.
Koroda (Kórház. Spitaler) telér. 105. 196. 241. 
Kormosó. 170.
Kornherg 157. 150. 
Kornherg altárna. 239. 
Korpona. 172. 173. 170. 

Krrcsztlcltalálási altárna (Kreulzeríindungs Erh- Kotlini hegy. 110. 
stollen). so. 251. 252. 253. 254. 257. 202. Kovács. 387.
203. 204.

Keresztelő János hánya. 230.
Kéri ing. 03. 73. 74. 77. 100. 220. 202. 304.
Kilauea. 433.
Kixc. 313.
Kiss. 3S7.
Kisczclli Tályag. 415.
K isihlye. 30. 39. 2S1. 301. 424.
Kis-Sebes. 301.
Kis Sohó hegy. 40.
Kiszla akna. 84. 223.
Iviszla helység. 83.
Kizovai akna. 204.
Kizovai (Benedek) vágat. 203.
Kizova völgy. 00. 03. 263. 264. 402.
Klapkoth. 246.

K eresz tél y (Christina) akna. 108.

Kovácsi (Nagy). 415.
Kovács völgy (Kovacsova). 138. 140. 371. 
Kovácsova (Kovács völgy). 140.
Kováesovai bevágás. 310.
Kozelniki völgy. 23. 25. 34. 242. 361. 371.

384. 417.
Köpatak. 149.
Könnöcz. 28. 63. 143.
Kössöni Mész. 407.
Kötenger (Steinineer, Kamena). 99. 100. 110.

382. 391. 412. 414.
Közép ér. 257. 259.
Közép fed ti vágat. 234.
Közélteiéi* (dyke). 82. 255.
Közös ér. 254. 25/. 200. 202.
Krakatau. 328.
Králik. 409. 410.
Králocz. 170.

Klinger tárna. 55. 108. 
Klokocs hegy. 105. 100. 109.
Klotild ér (Clotildklufl). 155. 192. 193. 104. 308. Krapkóva hegység. 225.
Kmet. 137. 142. Krasna lipa hegy. 122.

Krassómegyében kontakt képződmény. 67. 
Kremnicska falu. 310.

Kocn. 313. 329. 334.
Kohlberg (Szállás hegy). 93. 
Kohutova völgy. 65. 73. 75. 392. 
Kojatin. 72. 84. 226. 227. 228. 369. 
Kollergrund. 43.
Kollirit. 246.

Kremenisko hegy. 166.
Khknner. 329.
KreutzeiTuulungs Erbstollen (Keresztfeltalálási al

tárna). 89.
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Kunlzer tárna. 253. 262. 266.
Kunlzer telér. 63.
Kuntzo Vrcli. 290.
Kupfergrund (Kupiéi* völgy, Megyenova). 76. 
Kurilik. -148.

Macpiierson. 353.
Mád. 321.
Máday. 228.
.Magaspari (Rrehi). 36. 290.
Magas lér. 327.
Magassági viszonyok. 6. 7. s. 34.
Magmáit. 106. 172. 380.
Majdan Kuesajna (Serbia). 373.
Makovistia hegy. 68.
Malacliit. 67.
Málnás. 328.
Malomkő hánya. 112. 132. 135.
— portir (Porpliyre inolaire). 131. 136. 
Manganocaleit. 210. 211.
Marezicska (Martirka Yrh) lu*gv. 32.
Márga. 101.
Mária akna. IS3. Is7. 1X9. 190. 23 í. 233. 236. 

238. 239. 241.
— Empfángnisz tárna. 249.
— forrás. 120. 130.
— Magdolna altárna. 68.
Markasil. 261. 466.
Markusz. 410.
Márinaros megye. 1-16.
Martiny. 255. 260. 261. 262.
Márton ér. 260.
Marzari (Conte di). 416.
Mátra. 25. 142, 237. 416.
Mátyás ér. 254. 260. 262.
— tárna. 74. 221. 232.
Marnia Loa. 433.
Mediterrán tenger. 448. 451.
Megalodus. 95. 391.
Megyenova (Kupfergrund) völgy. 76.
Melafir. 450.
Melango bánya. 63.
Menüit. 113.
Mészkő (Mész). IS. 59. 66. 72. 75. 76. 78. 94. 95. 

97. 99. 100. 101. 102. 116. 122. 125. 199. 
200. 201. 213. 243. 247. 248. 249. 254. 255. 
256. 268. 389. 390. 391. 392. 405. 406. 407. 
408. 436.

Mészkő Konglomerát. 101. 245. 249.
Mészpala. 95. 96. 123. 124. 200. 264. 393. 
Mésztufa. 105. 128. 130.
Mexikó. 435.
Mií:hel Lkvy. 193. 194. 273. 398. 449.

Lacroix. 423.
Ladomér falu. 132.
Ladrones szigetek. 448.
Lagorio. 133. 331. 333. 335. 336. 3i3. 356. 361.

362. 363. 366. 370. 434. 437. 453.
Lajos ér. 241.
Lán ez hegység. 452.
Lángkisérlet. 337. 338. 339. 340. 341. 312. 343.

363. 364. 365. 378. 382. 387. 396. 402. 106. 
470. 471.472.

Laterit (Nyirok). 278.
Laumontit. 70. 165.
Lehotka (Podbrech) falu. 128. 134.
Lemberg. 435. 446.
Leucitit. 450. 451.
Liesavenski Vrch. 291.
Liesna dolina. 290.
Lili akna. 60. 179. 208. 217. 218. 219. 251. 252.

253. 266. 267. 268. 308. 377. 398. 100. 403. 
Limonit. 108. 265. 399.
Lintichi (Kamenistie) hegy. 140. 148. 106. 371. 
Liparit. 133. 304. 374. 383.
Liparit Perlit. 135.
Lipari szigetek. 320. 421. 422. 435. 448.
Lipcs (Numumlit rétegek) 125. 405. 409.
Lifold. 13. 20. 46. 72. 83. 139. 148. 187. 189. 

195. 199. 240. 278. 380. 385. 386. 387. 392- 
402. 408. 453. 454. 456. 464.

Lipót akna. 65. 66. 179. 218. 219. 220. 221. 223. 
Liszkay. 116.
Lithoidos Riolit. 135.
Lithothamnium mész. 416.
Longin akna. 140.
Lossen. 273. 274. 412. 428.
Lőrinczi. 327. 353. 416.
Lösz. 278.
Löwe. 246.
Lukács vágat. 264. 265.
Lutila. 63. 136. 360.



MUTATÓ. m
Mieutó (Svófllion). 422. 4-50.
Mihály akna (Selmcci). 35. 4-5. 113. 152. 100. 

220. 24-5. 400.
Mihály akna (Hodrusi). 251. 252. 253. 200. 268.

308. 377. 308. 4-03.
Mihály altárna. 24-0.
Mihály ér. 200.
Mihály tárna. 4-06. 400.
Miklós akna. 24-0. 247.
Miklós tárna. 242.
Miklós telér. 63.
Mikrogránit. 195.
Mikrograíia (Aplit). 305. 300.
Mikrograíia (Bazalt). 39. 280.281. 282. 283. 285, 

287. 289. 292. 294.
Mikrograíia (Biotit Andesintrachit). 53. 70.71. 

105. 307.
Mikrograíia (Biotit Orlhoklastraehit). 204. 205.

200. 207. 212. 377.
Mikrograíia (Diorit). 387.
Mikrograíia. (Mészkő). 200. 201. 203.
Mikrograíia (Nummulit kőzet). 101.
Mikrograíia (Piroxenandesit). 4-7. 55. 117. 118.

120. 143. 149. 186. 107. 210. 355. 
Mikrograíia (Riolit). 127. 135. 130. 188. 101. 194. 
Mikrograíia (Sienites Biotiltrachil). 210. 
Mikrograíia (Turmalin). 307.
Mi kroki in. 380. 402. 400. 430.
Mikropegmatit. 207.
Miksa akna. 233.
Milo sziget. 314. 318. 322. 4*22.
Mindszent lelér. 01. 04. 89. 217. 220. 
Mineralizálú. 438. 440. 443. 445.
Minichova izba. 88.
Mixter. 335.
Mór na hóra. 196. 414.
Mocsár. 29. 30. 113. 114. 122. 130.371.384.

417. 418. 410.
Mocsári patak. 119.
Moder tárna. 08. 07. 420. 458.
Molnár. 104.
Moltva hegy lejtő. 63.
Mont Dore. 440.
Monté Somma. 450.
Monzoni (Tirol). 441.
Morgenkluft (keleti ér). 241.
Morlot. 4-53.

M. T. Ak. 111. Osztályának kulün kiadványa. 1888. III.

Mravistye csúcs 72.
Mull sziget. 440.
Murán. 77. 369.
— gát. 84. 227. 369.
Muskovit. 123. 381. 406. 408. 437. 
Myacites. 123. 100. 255.

Nad Káinén. 54.178. 182. 200. 207. 208. 209.216. 
Nagy ág. 362. 373.
Nagy Sobóliegy. 49. 50.
Nándor altárna. 24. 242. 317. 391. 419.
— tárna. 62. 242. 243. 244. 245. 240. 250.400. 
Nápoly. 451.
Nászúi. 51. 142.
Navoristye völgy. 70. 75.
Naticella costata. 123. 109.
Naumann. 297.
Nefelejts (Háromkirály tárna) völgy. 82. 103.105. 
Nepomuk ér. 257. 258.
— János telér. 77.
— tárna. 42.
Nevadit. 133. 367. 373. 374. 376. 412. 423. 
Niccolosi. 433.
Nikovie Luké. 86.
Nöggerath. 26.
Növénylenyomatok. 113.
Nummulitok. 101.
Nurnmulit konglomer.it. 124. 125.
— kőzet. 101. 409.
— mész. 99. 100.
— réteg. 18. 400. 405. 407.
Nyeresnyicza völgy. 286.

- Nyirok. 17. 27. 37. 38. 72. 100. 106. 100. 113. 
120. 125. 130. 132. 140. 142. 157. 174. 226. 
231. 278. 288. 200. 310. 359.

Nyitra. 143.

Ó Antal totelér (Antal fotelén. 250.
—' — tárna (Páduai). 24. 94. 98. 220. 251.252. 

254. 256. 257. 396. 401. 402. 457.
------- tárnái telep. 261. 262. 386.
— — vasúti tárna (vaspálya szint) 258. 
Obsidián. 317. 384. 421. 422. 435. 470. 
Oohsenkopf telér. 54. 56.
Oebbeke. 325.
OtTenbánya. 363. 466. 
üfikalcit. 67. 76. 301.

ül



482 Mutató.

Ó-hegy. 405. 40G. 407.
Okker. 2:20.
Oligoklas. 440.
Üli vili. 292. 352. 442. 450.
Ó-Mindszent tárna. 64.
Ó-Moldova. 363.
Opál. 220. 113. 447.
Opatovee (Apáti). 132.
Orbitolites. 102.
Ortlioklasporfir. 450.
Orthoklas Quarcztrarhil. 415.
Osmunda. 140.
Ostra hóra. 283.
Ostri Vrch. 280.
Őszirőluka. 30. 285. 288. 289.
Osztruzsla hegy. 251. 264 .
O-vár Selmeczen. 152.
Ó város hegy. 47. 49. 152.
O-Vitla. 258.
Örökbéke (Friedenfeld bányatelek). 241.

124. 125. 140. 148. 150. 187. 227. 277. 281. 
284. 285. 287. 311. 354. 359. 372. 385. 392. 
395. 453. 454.

Pctrow vrcli. 138.
Pholerit. 240.
1 Mi ragm ites. 140.
Phyllit (Pala). 393.
Picolit. 288. 305.
PlCZEK. 185.
Pilna völgy. 175.
Pinkou vrch. 138.
Pirargiril. 04. 79. 220. 251. 201. 202. 405. 
Pireneák. 452.
Pirit. 58. 59. 04. 00. 79.83.93.97. 100. 101. 

172. 190. 193. 194. 195. 201. 200. 208. 214. 
210. 221. 230. 238. 239. 210. 245. 240. 251. 
261. 389. 399. 405. 460.

Piroxen. 320. 314.
Piroxenandesit. 105. 113. 115.416. 119. í-2< i. 425. 
Piroxen Byto\vnitlraehit(Hipesthen AudesiP. 120. 
Piroxentrachit (Piroxen Andesit). 17. 25. 20.27. 

28. 29. 30. 33. 35. 43. 49. 50. 55. 58. 0,3. 05. 
72. 82. 84. 80. 88. 89. 95. 99. 100. 103. 105. 
100. 108. 109. 113. 114, 115 térképen. 117. 
120. 124, 125. 120. 130. 131. 130. 137. 138.
139. 142. 145. 154, 158. 100. 102. 107. 170.
172. isi. 182. 184, 190. 192. 193. 200. 200.
207. 209. 215. 224, 226. 227. 228. 231. 232.
238. 239. 243. 240. 247. 248. 249. 252. 208.
297. 391. 470.

Piroxen-trachil dyke. 123.
— — fehérkő. 238.
— — irruptio. 1 16.
— — konglomerál, 69. 173. 176).
Piroxentrachit telér. 40. 56. 210.
Piroxentrachit Tufa. 101.
Piroxentrachil-Zöldkő, 45. 50. 51. 70. 185. 192.

195. 190. 197. 198. 208. 234, 237. 239. 247. 
Pityelova. 28.
Pivovarska Dolina (Serház völgy). 109.
Pjerg (Siglisberg). 56. 137. 170.450. 459,401. 
Pjerg akna. 198. 218.
Pleonast. 60. 70. 186. 213. 391. 392.
Plesini hegy. 141.
Pletscher tárna. 97.
Plutonit. 428.
Pocsuvadló tő. 137. 138. 139. 371.

m

Pacher tárna. 154. 161. 193. 195.
Pacifik. 448.
Pala. 100. 160. 198. 228. 255. 250. 393.
Palás mész. 76.
— quarczit. 49. 63. 73. 94. 97. 123. 260. 404. 
Panoráma. 51. 54. 56. 104.
Paxtotsek. 417. 418.
Paradicsom hegy. 45. 51. 52. 152. 361. 369. 
Paragenezis. 464. 465.
Paramorf képződés. 460. 467. 468. 409.
Paul. 285.
Peal. 373.
Péch. 2. 4. 18. 30. 71. 89. 178. 196. 230. 232.

240. 261. 407. 454. 456. 457. 465.
Péch ér. 250.
Pechstein gang. 228.
Pécs. 410.
Pegmatit. 194. 261. 267. 398. 408. 437.
Penfield. 435.
Peridotit. 423. 428. 429.
Penmorf képződés. 466. 407. 408. 469.
Feriit. 86. 132. 134.135. 227. 321.384. 423. 435. 
Perlsteingebirg. 228.
Perfuer. 449.
Peszerin. 99. 263. 390. 402.
Pettko. 12. 20. 39. 72. 77. 86. 92. 99. 102. 111.
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Quarcit-Konglomerát. 58.
Quarcit-Pilla. 50. 59. 70. 84. 93. 95. 97. 110. 

117. 200. 203. 204. 200. 209. 214. 210. 
218. 221. 222. 223. 224. 256. 259. 204. 2G8. 
395. 414.

Quarcz. 40. 101. 135. 104. 189. 194.230.237. 
245. 257. 301. 368. 380. 388. 401. 404. 405. 
400. 407. 409.

— (édesvízi). 17. 110. 130. 140.
(vagdalt, gehackter', 80. 81. 400.

Quarcz-kavics. 125.
Konglomerát. 50. 199. 200. 409.

Quarczos módosulat. 322.
* Quarczos Pala (Quarcit Pala). 223. 224. 

Quaroztracliit. 240. 304. 415.

Podbrech (Lehotka) falu. 12*.
Podhrad. 327.
Pod jedlini hegy. 99.
Pod-Korén hogy. 310.
Pokhausz hegy. 144. 147. 175.310.327.328.331. 
Polana. 20. 30. 51. 63. 142. 320. 405.
Polihasil. 79. 251. 405.
Porüros Biolit Orthoklastraehit. 57. 59. 00. 70.

82. 88. 202. 203. 205. 209.211.218.224. 
208. 304. 372. 412. 470.

Poríiros Biolit Orthoklastraehit közetlelér. 257. 
Poríiros Biolit Orthoklastrachil-Xöldkö. 58. 01.

83. 92. 93. 207. 219. 255.
Poríiros Biotil-lrachit. 02. 04. 67. 75. 77. 92.200. 

213. 214. 215. 210. 217. 220. 221. 225. 200. 
203. 204. 207.

Poríiros Biolillraehit-Zöldkö. 59. 05. 74. 90. 98.
217. 222. 254. 250. 201. 205.

Porphyre Molaire. 130.
Pösciil. 5.
Pozsepni. 407.
Prasiva hegy. 220.
Pneexistáll ásványok. 293.290. 319. 323.352.440. 
Pneexistáll elegyrész. 150. 102. 197.208.210.

227. 231. 232.
Predna Skalka. 31.
Predni Vrcli. 94. 95.
Prencsfalu (Prinzdorf, Prencsov). 137.

109. 174, 175. 170. 358.400.
Prencsov (Prencs falu). 141.
Prihram. 459.
Prinzdorf (Prencs falu). 137.
Prinzenhach. 40.
Propilit. 110. 231. 311. 312. 368. 380.
Protogin. 381.401.
Prolruzio. 443.
Proustit. 255. 202.
Ptacsnik. 30. 31. 51. 142. 279. 326.
Pudiko Vrcli. 291.
Pusti Hrad (Puszta vár). 20. 112. 125. 126. 

135. 360.
Pusztavár (Pustihrad). 383.

í
i

Racna Dolina «Rák völgy). 109.
Radosovo patak. 28. 29.
Rafael tárna. 42. 153. 154. 384.
Piakova (Krebsen) völgy. 74. 223.
Rák völgy (Rakna Dolina). 109. 171. 342. 358. 
Rammelsberu. 397.
Ránk. 327.
Rath. 15. 08. 78. 110. 135. 150. 212. 354. 377. 
Rebrina hegy. 113.
Recsk. 402.
Reichaui tó. 138.
Reichetzer. 178.
Reinwardt. 330.
Repistye falu. 114. 119. 122. 125. 281. 383.
— völgy. 122.
Révay. 178.
Rézbánya. 441.
Réz ér. 210.
Rezső akna (Rudolf Wrbna Sehacht). 70. 83. 179.

221. 223. 225. 228.
Rhizomorpha. 197.
Rhodochrosit. 188.
Ribnik. 5. 42. 43. 157. 104. 165. 280. 372. 385. 
Richnava patak. 225.
— völgy. 08. 72. 73. 85. 225. 331. 309.
Richtek. 187.
Richthofen. 133. 156. 168.311.313.314.317.

320. 335. 307. 373. 382. 420.
Riolit. 84. 86. 106. 107. 111. 112. 126. 128. 

130. 131. 132. 154. 155. 187. 192. 210. 227. 
238. 313. 315. 369. 381. 413. 414. 420.

[380. 380. 416.

141. 147.

Quarcit. 18. 48. 59. G2. 63. 73. 74. 77. 78. 101. 
102. 105. 106. 114. 118. 121. 122. 123.200. 
222.249.253.257.205.208. 405. 407. 408. 412. 

Quarcit-ér. 210.
61*
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Selle. 42.
Selmeci patak. 174.
Selmec völgy. 24. 152. 109. 174. 384.
Sequoia. 140.
Serbia. 423. 449.
Serfözö ház (Pivovar). 171.
Serház udvar Hodrus völgyben. 02.
Serház völgy (Pivovarska Dolina). 169. 172. 
Seriéit pala. 399.
Serpentin. 07. 70. 202. 205. 311. 442.
Sibenicki vrrh (Akasztó hegy). 2Sí.
SlEGL. 178.
SlEMlRADZKl. 335. 330.
Sienil. 59. 68. 76. 211. 229. 150.
Sienites Biotitlraeliit. 59. 60. 03. 81. 205.207.

208. 214. 215. 2IS. 224. 200. 201. 207. 
Sienites Biotit-Orthoklastrachil. 57. 60. 01. Oh 

05. 66. 75. 77. 82. 84. 209. 21 1. 217. 221. 
224. 225. 206. 207. 268. 304. 372. 412. 470. 

Sienites Biotittrachit-Zöldkö. 58. 74. 78.
Sienites Biotit-Orthoklastraehil-Züldkö. 153. 219. 
Sienites Biotitlraeliit quarezosodott Zöldköve. 

74. 220.
Sienites Orthoklaslraehit. 73.
Sienites Trachit. 62.
Sierra Nevada. 431.
Siglisberg (Pjerg) falu. 137.
Sinopel. 464.
Slana patak. 30.

— völgy. 29.
Smith. 246.
Smolnik. 285.
Sobó hegy. 48. 49. 245. 247. 248. 249. 369. 387. 

394. 395.
Soltatárai hatás. 239. 240.
Som ma húga. 285. 334.
Sphalerit. 189. 214. 210. 239. 245. 442. 464. 
Sphíerolil. 133. 136. 321.
Spitaler (Koroda) telér. 46. 56. 152. 193. 195.

243. 394. 457. 463. 466.
Spitzberg (Csúcs hegy, Koncsiar). 97.
Sprohova tárna. 251. 253. 254. 257. 260. 266.

völgy. 94. 98. 251. 257.
Staciie. 240. 297. 361. 363. 373.
Stalik hegy. 220.
Stampfer akna. 85. 86. 179, 183. 223. 225. 

227. 228.

Riolit-Konglomerát. 85. 109. 141. 189. 
Riolit-Tufa. 131.
Kocky Mountains. 431.
Roma. 451.
Rose. 435.
Rosenbusch. 133. 135. 195. 273.370.372.373.

381. 383. 428.
Roszgrundi tó. 57. 88. 90.
Rolhenbrunn (Vereskút). 45. 51.
Rovna falu. 54. 170.
Rovnya puszta. 175.
Rozália tárna. 58.
Rózsa utcza. 46. 152.
Rozsaj. 327.
Rubanisko hegy. 135.
Rudlova völgy. 246.
Rúd no falu. 119. 124.
Rudno völgy. 64. 103. 105. 393. 403.
Rund telér (Hofer telér). 89.
Rumplouszka. 97. 402.
Russeger ér. 178. 237.
Ruzinacka luka (rét). 125.

Saigere Kluft (Függélyes ér). 258. 
Salgó-Tarján. 295. 446.
Sandrik. 76. 83. 391.
Sanidin. 106. 135. 192.
San torin. 314. 421. 441.
San Francisco. 448.
Sarmát emelet. 132.
Sárospatak. 413.
Scacchi. 447.
Schafarzik. 296. 352. 353.
Schenek. 104. 130. 322. 398.
Schindelberg. 153. 157.
Schindelgrund. 33.
Schittrisberg (Banka helység). 88.
Schmidt. 147. 310. 327. 328.
Schinund Kluft (Iszap ér). 256. 
Schneidjarka völgye. 93.
Schüpfer tárna. 77. 78. 227. 261. 262. 458.
— tárnái (Jalsova) völgy. 77.
— telér. 77. 80. 465.
Schoszthal tisztás a Szitnán. 147.
Schridde. 334.
Schwatzerberg (Kerling). 63.
«Segen Gottes* űr. 234. 236. 24-0.
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I

Szklenó (íilasliíUtc). 11 2. 113. 122. *217. 248. 360.
völgy. 24. 110. 112. 120. 383. 301. 402. 108. 

Szkubin. 400.
Szlatina völgy. 26.
Szliács. 408.
Szokolova Skala. 201.
Szóinolnők. 458.
Szontagh. 27. 205. 408. 100.
SzTERÉNYI. 237.
Szurokkö. 136. 227 . 320. 384. 423. 1*70. 

poríir. 31. 33. 84.

Slaric jarki elülő. 110.
Staub. 417. 418. 410.
Slcalit. 210. 222. 381.
Stefanit. 64. 70. 165. 230. 241.255. 258. 464. 465. 
Slcfulto. 130. 148. 163. 164. 170. 230. 231. 230.

456. 450.
Stkiniiausz. 334.
Stilbit. 31.
Studeuy Vrcli (Kaltenberg). 247.
Stuh. 161. 371. 407. 417. 418.
Successio. 465. 467. 468.
Sueliy Vrcli. 132.
Svábhegy. 415.
Svéd bon. 422.
Szabó. 16.10.20.184.237.206.208.370.460.47 1. 
Szádkczky. 317. 353.
Szalarisko. 175.
Szállás hegy (Kohlberg). 31. 03. 112. 113. 122. 

123. 124. 126. 132. 300. 302. 303. 304. 300. 
400. 402. 408.

Szamos környéke. 415.
Szám por. 27.
Szamár (zachar) palak. 33. 305.
Szárú kő. 1 10. 136. 240.
Szaró kő Tracliit. 135.
Szászka. 363. 413.
Szarvaskő (Hirschenslein). 04. 05. 07. 08. 251.

257. 250. 260. 268. 304.
Szélakna (Windschaeht). 55. 137. 170. 456. 

450. 461.
Szénás falu (Bzeniea). 111.
Szenlbáromság akna. 251. 252. 253. 254. 255. 

256. 263.
Szentháromság altárna. 154. 157. 160. 182. 

103. 385.
Szentháromság hegy (Troieza Vrcli). 157. 158.381. 
Szentlélek tárna. 06.
Szent kereszt. 134. 136. 284. 410. 424.
Szikorova (Thonheiser) akna. 07.
Szikorova lejtő. 260.
Szikorova völgy. 05. 06. 07.
Szilágyinegye. 415.
Szilniczky. 06. 255. 258. 250.
Szil na. 7. 24. 32. 51. 56. 07. 137. 130. 270. 327.

358. 361. 363. 360. 371. 414.
Szitnanszka falu. 163. 170. 187. 231.
Szkalka sziklaesúcs. 05. 00,

t

Tajova. 125. 405. 400.
Tájt kő. 132. 134. 321. 421.
— konglomerát. 146.
Tanúd. 6. 7. 8. 45. 51. 54. 137. 152. 178. 170. 

isi. 182. 200. 215. 216. 218. 226. 252. 372. 
403. 408. 400. 454. 456. 457.

Marci Vrrh (Tarcsa hegy). 130. 141. 148. 363. 
Marosa hegy (Marci Vrcli). 141.
Tatarszka (M'atár) csúcs. 130.
M'elér-Kaleil. 80.
— -Quarczit. 81. 120. 121. 130. 188. 201. 

266. 267.
M'enerill’a. 320. 421.
M'eolo. 416.
Tepla. 113. 114. 110. 122. 371. 417.
— palak. 57. 112. 113. 116. 120. 124. 125. 100. 
Teréz-telér. 40. 50. 56. 183. 242. 246. 247 . 248. 
M'ernarou Vrcli. 141.
Meschenit. 436.
M'etradimit. 237.
MMiiergartcn völgy. 73.
MMionheiser (Szikorova) akna. 07.
MMefthal. 31.
M'igrisérez (M'iegererz). 261. 306.
M'ilicz hegy. 4-46.
Tipuskeveredés. 146. 151. 158. 162. 167. 168. 

323. 422.
M'ihscher. 3. 5. 225. 457.
M'iszova hegy. 00. 103. 108. 100. 301. 303. 103. 
Titanit. 380.
M'izenkettes vágat. 258.
M'izes gurító (Zehner Seliutt). 261.
M'odtenbeine hegy. 81. 381.
Mokaji Hegy (Nagy-Kopasz). 324. 327. 353. 
M'okaj-Hegy alja. 314. 317.321.322.384.413.417.
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Toksva. 317.
To!fa. 322.
Torell. 444.
Tótgyörk. 416.
Tót-Pelsőez. 301.
Trachit. 105. 208.
Trachitbreccia. 187.
Traehitizmus. 30. 208.
Trachittipus. 303. 425.
Ttiachittufa. 37. 72. 117. 157. 165. 174. 182.

183. 187. 100.
Traehit-Zöldkö. 130.
Traoliyte porplivrique (Beidaxt). 161. 
Triaskövület. 100. 101.
Triasmész. 50.
Triaspala. 40. 58. 73. 86. 04. 05. 07. 08. 105. 

106. 116. 117. 110. 123. 124. 125. 107. 108. 
200. 205. 228. 253. 254. 255. 263. 264. 268. 
405. 410.

Triaspala Konglomerát. 124.
Tribüsz. 3. 64. 143.
Tridimit. 110. 134. 130. 138. 143. 144. 140. 

150. 174.
Tschermak. 334. 335. 337. 338. 471.
Tubicaulis. 140.
Tufa. 103. 113. 140. 141.
Tuias Agyag. 72.
Turmalin. 80. 91. 06. 07. 106. 214. 221. 222. 

224. 250. 260. 261. 387. 380. 306. 398. 401. 
403. 408.

Vaspát. 106.
Vaspálya szint (Páduai O-Antal tárna). 251. 253.

254. 256. 257. 260. 263. 267. 268.
Vasúti indulóház'Selmeeen. 161. 187.
Vasúti tárna (vaspálya szint). 260. 261.
Végles. 51.
Velka-Pilna. 227.
Ve por. 407.
Verbeck. 328.
Vereskút. 21. 37. 45. 54. 57. 88. 07. 113. 152.

247. 240. 251. 358. 360. 387. 380. 402. 160. 
Veresvágás. 327.
Vezúv. 314. 433. 41-1. 447. 448. 450. 151.
Vicénza. 440.
Vilinye (Pisenbach). 82. 88. 362. 386. 108. 112. 

fürdő. 103. 303. 
község. 00.

— völgy. 21. 77. 08. 122. 251. 254. 255.250. 
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xi. lap. 22. sor felülről. II. Rész. Selmec kőzeteinek geológiai sistematikája és nomenklatúrája helyett: 
Selmec kőzeteinek geológiai rendszeres leírása, 
gipp. helyett: Goepp.
Radisovo helyett: Radosovo.

« helyett: Radosovo. 
kúp ez mar helyett: kúp ez már.
Biotitet helyett : Biotitol.

29. «
30. «
30. «
35. «
37. *
4». •<

102. * 
107. «
Hl. « 
Hl. - 
145. «

fi. «
3. a

23. «
4. «

15.
3. •• alulról. Gyöngytárna helyett: György tárna.

14. « felülről. 0. Bukonyica helyett: 0. Bakonyira. 
8. « alulról. Ca 2—4 helyett: Ca 3—4.

16. «
S.

ta Konglomeráthan helyett: a Konglomeráthan.
22. ábrában helyett: 23. ábrában.

5. « felülről. 22. helyett: 23.
trachitsedimentben fedezte fel helyett: Iraehilsedimentbon, a Spitaler Ielér 
fedü!ében, fedezte fel.

«

5. -1 i.l. «

érczoszlo ot helyett: érczoszlopot.
16. * alulról. A Bazaltnak helyett-: A Bazalt alapanyagának,

experientiál- helyett: experimentál- 
Piroxenandesithen helyett: Piroxenandesilben.

241. « 
294. « 
299. «
347. «
369. «
393. «
433. 
450. «

3.

10. «
1. «
5. •• felülről. CaCOA helyett: CaC03.

Rudna-völgyi helyett: Rudno-völgyi.
Kilanea helyett: Kilauea.

1 « alulról. Selmec. 1889 helyett: Selmec. Bányászati és Kohászati Lapok. 1889.

a

16. * «
13. « «



Selmec környékének geológiai leírása,

J,
Az altárna szájától Voznicznál 

Stampfer aknáig 
3 9 87.225 m.

I
Stampfer aknától 

Rezső aknáig 
1528.125 m.

H ,

Rezső aknától
Lipót aknáig 

2100.636 m

Gr.
Lipót aknától

Lili aknáig 
1666.170 m.

F.
Lili aknától
Zipser aknáig 

1536.935 m.

E.
Zipser aknától 

Nad Kamen nyeregig 
2157.409 m.

T rias m észkő, IConglomerát, 'Pala.

D.
Amáliától

Nad Kamenig 
665.200 m,

Quarcit, A plit, Gneisz.

G .

Andrástól 
Amáliáig 

700.650 m.

B .

Zsigmond aknától
Andrásig 

560.470 m.

A.
Ferencz aknától 
Zsigmond aknáig 

1431.371 m.

G E O L Ó G I A I  Á T M E T S Z E T  A  II. J Ó Z S E F  Á L T Á L  N A  V O N A L Á N ,  ;re s z a b ó  J ó z s e f t ő l , issa

M. Tud. Akadémia Dl. Osztályának külön kiadványa, 1888.

5y. Pataki Jósef ndv, mfimtéaete Budapesten.

ŐS. O rthoklaslrachit 'Riolil-P orfiros ŐS. Orlh. Trachit.Sienites P . Orth. 2 ‘rachit.P . And. Tr. ‘R iolit.P io lü  A jidesinlrachil.‘P iroxentrach il.

1 : 14400.
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