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Bevezetés.

Budapest székesfváros közelebbi és távolabbi környékén ha-

talmas kavics lerakódások találhatók, melyek már régóta felkel-

tették geológusaink (S z a b ó J ó z s e f, Inkey Bél a, H a 1 a v á t s

G y u la, L r e n t h a y I m re, Schafarzik Ferenc és

V en d 1 A 1 a d á r) figyelmét. A lerakódások a diluviumból, a

levantei idszakból és a középs miocénbl (fels mediterrán eme-
letbl) származnak. Legszebben kifejldött elfordulásaik Buda-

fok, iSoroksár , Pestszenterzsébet, Pestszentl'órinc, Kbánya, Béikos-

keresztúr, Sashalom, Mátyásföld, Cinkota és Kistarosa környékén
1 anulmányozhatók.

A Duna jobb partján Kamaraerdtl délre lév területen,

továbbá a Kereszthegyi-árokban, az albertfalvai Pacsirta-hegyen

és a budafoki Kérberek patak völgyében egyrészt a grandi-, más-
részt az alsó mediterrán rétegek közé tartozó durva-kavics lera-

kódásokat találunk 111. 191., 12., 77-81. ).

A Duna balparti lerakódások sokkal jelentékenyebbek. So-

roksár és Pestszenterzsébet környékén a pontusi agyagra diluviá-

lis kavics települ (12. 152.).

Pestszentlrincen mind a diluviális, mind pedig a levantei

kavicstakaró megtalálható. A fekíi itt is a pontusi agyag. A kavi-

csot két nagy agyagbánya (Souheitl-féle és a Magyar Általános

Hitelbank téglagyárai, 4. 53.), a Szemere Miklós-telepi regi és új

kavicsbánya, továbbá apró gödrök sorozata az országút éls a Buda-
pest-Ceglédi vasútvonal keresztezdése mellett, tárja fel (3. 2)2.).

Az egész takaró vastagsága 8 méter; a diluviális kavicsra 2—2.5 m,
a levantei kavicsra 5.5—6 m jut. Helyenként a diluviális kavics-

ban jégtorlódás okozta zsákok láthatók (2. 112,, 12. 155—156.).

A kbányai Budapesti Gztéglagyár R. -T. telepén 10—12 cm
vastag pannoniai kavicsréteg települ a szarmata mészkre. Az
említett kavicsréteget több méter vastag zsákos pleisztocén kavics

borítja. A szolnoki vasútvonal bevágásában alsó mediterrán (bur-

digalien) kavicsot tártak fel. A Rákos-kastély mögötti kavicsbánya
kavicsai pedig a grandi rétegek szintjébl valók (12. 105-108, 120-

122 .).

Rákoskeresztúron a községben és a vasúti állomás tájékán

vannak a ma már jórészt felhagyott kavicsbányák. Anyaguk levan-

tei korú kavics (2. 112., 3. 291.).
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Rákosszentmihály és Mátyásföld területén a felszint nagy ki-

terjedésben pleisztocén kavics borítja; a- Szilas-patak völgyében

lév Beniczky-féle bányában a pleisztocén kavics már alárendelt

és eltérbe lép a kb. (i m vastag alsó mediterrán kavics. A Sashal-

mon lév kavicsbánya kzete a fels mediterrán helvétien szint-

jébe tartozik (5. 23í)., 7. 130., 12. 125-127.).

1. A kavicsok mechanikai vizsgálata.

A levantei kavicstakarók mai felfogásunk szerint delta-kép-

zdmények. A dolgozat célja szediment-petrográfiai vizsgálatokkal

is alátámasztani e felfogás helyességét. Az említett képzdmé-
nyekben uralkodnak a különböz szín kvarc-kavicsok, ezért igen

alkalmasak fizikai vizsgálatokra. A vizsgálatok kiterjednek a

kavicsok színiére, méreteire, alakjára, nagyságára és legömbölyödési

fokára.

A kvarc-kavicsok kripto kristályos szerkezete a színez anya-

gokkal szemben különbözképen viselkedik. Ezért találunk ugyan-
azon feltárásban egymástól teljesen eltér szín (fehér, szürke,

sárga, zöld, kék, máj- vagy vörösbarna, ibolya és fekete) és erezet
kavicsokat. A vasas oldatokat tartalmazó felszini-vizek átszivárgá-

suk közben e kavicsokat felületükön gyakran rozsdásra színezik.

A törmelékes üledékek vizsgálatánál a fsúly a
;
mechanikai

értékek megkeresésére irányul, mert a nyert adatokból becses kö-

vetkeztetéseket vonhatunk a lehordási terület helyére és nagysá-

gára, a szállítás módjára és a megtett út bosszúságára vonatkozó-

lag. Ezért igen fontosak a kavicsok külalakjára vonatkozó vizsgá-

latok. A kavics egyedet három egymásra merleges átmér hosszú-

sága határozza meg. Ez a három átmér a hosszúsági (T),), a szé-

lességi (Do) és a vastagsági (l)
;i

) átmér (16. 214.). Az átmérk hosz-

szúsága tolómércével határozható meg. A középs, vagy szélességi

átmér nagysága szerint történik a kavicsok nagyságcsoportokba
(fraktió) való beosztása. A szediment-petrográfiában inkább az

amerikai beosztás használatos, melynek váltószáma S, vagy annak
többszöröse. Az egyes csoportok (fraktiók) a következk: {16. 220.).

B = 256

C = 128

D = 64

E = 32

F = 1G

G = 8

H = 4

iN i g g I i (8. 32.) egyik dolgozatában az amerikai beosztástól

eltéren a sokkal célszerbb 10-es váltószámú csoport-beosztást

ajánlotta. Itt a kavicsok nagyságának fels határa 200 mm, alsó

határa 2 mm. Az egyes csoportok a következk :

128
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16

S

4
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durva kavics

r
apró kavics
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200 — 100 mm
;

100 50 » fi

50 — 20 „ o

20 — 10 99 /

10 — 5 „ fi

5 — 2 „ Cl

) durva kavics

}

finom kavics

I

A különböz szelvények kavicsainak csoportok szerinti ösz-

szeleteiét az I. táblázat foglalja magában, talptól-tetig haladva .

A levantei kavicstakaró összetételében a szemnagyságot te-

kintve egv-egy finomabb és durvább szem rétegsor különíthet el.

Fig. 1. ábra. Pestszentlrinc. Városi kavicsbánya szelvénye. Profil

durch die Géméi nde-Sshottergru be von Pestszentlrinc. A. levantei-ka-

vics. — Levantischer Sehotter. B. pleisztocén zsákos kavics. — Pleisz-

tozáner Sehotter mit sackförmigen Einlagerungen (Struktui’boden).

S N

Fig. 2. ábra. Rákoskeresztúr, községi kavicsbánva szelvénye (levantei).

Profil durch die Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr, (levan-

tisch). a) alsó durvább kavicsréteg, homoklencsékkel. — Untei*e, grö-

bere Schotterschieht mit Sandlinsen. b) \Tastag homokréteg, kozbete-

lepült kavics rétegekkel. —
- Máchtige Sandschicht mit zwisehengela-

gerten Sehotterschichten. c) fels, finomabb kavicsról tg. — Obere,

feinere Schotterschieht.
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A pestszentlrinci, rákoskeresztúri és kistarcsai bányákban alul

mindenütt levantei kavicsot találtunk. Az alsó kavics réteg fölé kü-

lönböz vastagságú homok lencsék, vagy rétegek települnek, me-
lyek vékony kavics csíkokat foglalnak magukban. Kavics rétegek

és homok betelepülésiek többször is váltakoznak egymással. A fel-

tárások tetején megint kavics rétegek következnek. A kistarcsiai

bánya kivételével a levantei kavics legfels rétegére a zsákos pleisz-

tocén kavics települ (1. és 2. ábra). Az egész kavics lerakódás delta

képzdménynek fogható fel az alábbi megfontolások alapján.

Az s-Duna a pliooén korban áttörte a Visegrád-Nagymarosi
völgyet és rövid alsó-szakasz jelleg futása után a Nagy-Magyar
Alföld helyén feltételezett levantei-tóba ömlött. Természetesen az

c/

50

H0

30

10

10

B C D E F G H
Fig'. 3. ábra. A kavicselfordulások szemnagyságeloszlásának általá-

nos diagrammja. — Diagramm dér Korngrössenverteilung in den

einzelnen Aufschlüssen. Pestszentlrinc, — . — . — Bákoskeresz-

túr Sashalom, ..:... Mátyásföld, — Caprera-

fiird, -|
1—+ Kistarcsa.

esés csökkenése miatt vesztett munkaképességébl s mint minden

alsó-szakasz jelleg folyó, úgy az Ös-Puna is, medrében elször a

legdurvább, legnehezebb középvizmedri törmeléket rakta le. Ez a

lerakodott törmelék kiszorította a vizet a mederbl s a már meg
lév törmelékre kényszerítette lerakni az ártéri képzdményét
mely mindig sokkal finomabb, mint a középviz-medri. A munka
képesség csökkenésével az s-Duna ketté, majd szerte ágazott. Ez a

törmelék lerakódás emelte az Ös-Duna szintjét, a lerakódás vastag-
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B C D E F G H

Fig. 4. ábra. Pestszentlrinc, a városi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagyságeloszlása. Korngrössenverteilung dér Schotter in dér Gemein-

de-Schottergrube von Pestszentlrinc. 0—3 m levantei — levan-

tisch —.— .— 3—5.75 m levantei-levantiseh — - - 5.75—7 m pleiszto-

cén—pleistozán,

*/

Fig. 5. ábra. Rákoskeresztúr, a községi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysági eloszlása. — Rákoskeresztúr, Korngrössenverteilung dér

Schotter in dér Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr.
- alsó — unterer — .— .— fels — oberer rétegsor — Horizont

(levantisch).
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sága folyton növekedett, mindaddig, míg a levantei-tó feltöltdött.

A levantei-tó hnllámzása a törmeléket legyez,szénién széttereget-

te. Ily módon jött létre a Pestszentlrinc-rákoskeresztúri folyótor-

kolat (déltaképzdmény ) , melyre azután a Duna a pleisztocén kor
folyamán további kavicstakarókat rakott le.

A kavicsok csoportok (fraktiók) szerinti eloszlása sokkal vi

lógósabban követhet a 3—G. ábra diagrammjaiból. A 3. ábra di-

agrammja szerint nyilvánvaló, hogy a feltárások kavics-fraktiéi-
nak két különböz maximuma van. Az egyik maximum alacso-

nyabb, az E és F csoportok figurativ pontjai közel egyforma ma-
gasságban vannak; míg a másik maximum meredek, a D, E, F, Cl,

fraktiók figurativ pontjai különböz magasságban vannak. Az
elbbi jellegnek megfelelnek a pestszentlrinci, sashalmi és Cap-
rera-fiirdi feltárások kavics lerakódásai, az utóbbinak a rákos-

keresztúri és kistárcsái feltárások lerakódásai. A kett között átme-
net a. mátyásföldi Beniczky-bánya pleisztocén kavics lerakódása.

A 4., 5. és (i. ábra részletdiagrammjaiban a két maximum típus kii-

lön-kiilön is kimutatható.
A szemnagyság eloszlásának két élesen elkülönül maximu-

ma elbbi megfontolásainkat bizonyító ervel támasztja alá s így
jogosan következtethetünk arra, hogy a szóban forgó 1evantei-ka-

vicslerakódások valóban delta-képzdmények.

A szemnagysági összetétel megvizsgálására irányuló méré-
sek azonban még más fontos mechanikai megfontolások alapjául

is szolgálhatnak. így a három átmér birtokában az alábbi képletek

segítségével kiszámíthatók a kavicsok táblássági (T), oszlopossági

(S) és lekerekedési (R) értékei (18. 259. és 20. 57.).

D, + D, 2Dj D, + D„ + D,
T = — S = R

2D
;i

D
s + D

3 6

Az egyes csoportokon belül nyert fenti határértékeket a II.

táblázat foglalja magában :

II. Táblázat.

Csoport T S R

C 128—64 mm 2.68—1.80 2.01-1.51 42.19—32.90

D 64-32 „ 3.52—1.0!) 3.09—1.06 35.67—13.10

E 32—16 „ 4.91— 1.04 4.71—1.10 22.43—7,00

F 16—8 „ 3.11—1.10 2.39—1.27 9.17—3.37

G 8—4 „ 2.78—1.55 3.43—1.22 5.15—2.50

A T és S értékek 283 számított kavicsegyed alapján követ-

kezképen állíthatók szembe egymással :
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Fig-. 6. ábra. Kistarcsa, a BHÉV.-i kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysága eloszlása. — Korngrössenverteilnng' in dér Schottergrru.be

dér Budapester Lokalbabnen von Kistarcsa. 0—1,75 m — . —

.

1.75—2.50 m 2.50—3 m levantei— levan ti seh
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> 2 T 0.35

> 1.5 T 0.35

> T Í8.0

oo T 24.7

< T 48.4

< 1.5 T 7.1

< 2 T 1.1

A kavicsszemek alakjára vonatkozó vizsgálatokból kitnik,
hogy a kavicsok átmérik által többó-kevésbbé meghatározott mér-

tani testek. Ilivel a szállító közeg természete, a transzport-kopta-

tás és a megtett út között egyenes összefüggés áll fenn, a kavicsok

szabálytalan, gömböly vagy legtöbbször rotációs ellipszoid ala-

knak. Az egyes alakok között igen sokféle átmenet lehetséges s

ezért egy jellemz tulajdonságot, a legömbölyödés fokát pontosan

meg kell állapítani. Ehhez legalább három egymásra merleges f-

metszet szükséges. A fmetszet azonban már síkforma, melyet al-

kalmas készülékkel apapír síkjára lehet vetíteni. Magán a kavicson

is meg lehet határozni a, tetszleges fmetszetet görbületmér (tér

képmér) segítségével. Feltételezve, hogy a fmetszet ugyanazon

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az egész test, a fmetszeten kon-

káv (C), konvex (V) és egyenes (sík, P) szakaszok, illetve felületek

mérhetk meg és fejezhetk ki. Ha e három állandó értéket 100-ra
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juk át, akkor a következ legömböl yödési fokokat

C = 100 % 0 fok.

C > (V f P), P > V la )

V > p lb [

fok

(V + P) > c oA + V) > p 2a

j

fokp > (C + V) 2b

(C + P) > V > , p > (C + V) 3a

|

fok
(C + V) > P 3b

V > (C r P)
, C > p 4a

j

fok
P > c 4b

V = 100 % 5
fok

Budapest vidékén a légiimbl védési fok gyakoriságát tekint-

ve, uralkodó szerepek az 1 b, 4 a és 4 b legömbölyödési fokkal

meghatározható kavicsok. Ugyanez az eredmény adódik a legömbö-
lyödési fokok háromszög ábrázolásából (9. ábra*), illetve a gyako-

riság é)s a legömbölyödési fok közötti összefüggés diagrammjaiból
is (7. és 8. ábra).

Az említett diagrammokból a kavicsok legömbölyödési foká-

nak két maximuma olvasható le. Nyilvánvaló, hogy a kavicsok egy
része nem eredeti fekvhelyükrl származik, hanem valamilyen le-

rakódásból. Ez a lerakódás minden valószínség szerint a bécsi

medencében történhetett s az Ös-Duna erózió bázisának süllyedése

után jutott a kavicsok egy része a Budapest-vidéki levantei delta-

képzdménybe.

A kvarc-kavicsok legnagyobb része, továbbá a gránit-, dió

rit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcit-, és kristályos palákból származó
kavicsok 3 b, 4 a, 4 b legömbölyödési fokkal, az arkózák,- homok-
kövek és andezit-kavicsok la, 11), 2a legömbölyödési fokkal jelle-

mezhetk. Az elbbiek hosszú úton szállíttattak tova, legnagyobb
részt alpesi származásúak, az utóbbiak rövidebb úton kerültek mai
helyükre s hazai eredetek. A kvarc-kavicsok egy része la, lb le-

gömbölyödési fokú, ezek valószínleg átmosott kavicsok, vagyis
másodlagos vagy harmadlagos fekvhelyükön vannak.

Az alább következ III. táblázatban találjuk lelhelyeik sze-

rint csoportosított 283 kavics egyed maximumának, középértékének
és minimumának csoport beosztását, átmérik értékét mm-ekben
kifejezve (egy tizedes pontosságig); a T, S, B, valamint a V, C, P.

értékeknek megfelel legömbölyödési fokot.

lásd a 192. oldalon.
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III. Táblázat.

B

Csoport

D, D
2 D.3 T S R V c P

Legöm

bo-

ly

ödési

fok

Mátyásföld, Beniczky-bánya.

maximum D 130 48.5 35.5 2.37 3.09 35.67 27.6 51.7 20.7 lb.

középérték E 29.3 22.2 14.5 1.85 1.69 10.98 52.5 26.9 20.6 4a.

minimum G 6.3 5.2 3.5 1.64 1.45 2.50 47.4 52.6 — lb.

Rákoskeresztúr, községi kavicsbánya.

maximum E 94.5 223 17.8 3.28 4.71 22.43! 23.8 71.4 4.8 lb.

középérték E 22.1 16.3 10.6 1.90 1.67 8.15 56.6 28.2 15.2 4a.

minimum F 9 8 5.7 1.49 1.31 3.78 83.3 16.7 — 4a.

Sashalom, a 160 melletti kavicsbánya.

maximum C 109 1 89.1 55 1.80 1.51 42.191 76.7 23.3 — 4a.

középérték E 34.7 24 7 17.5 1.73 1.65 12.76 57.4 25 17.6 4a.

minimum G 10.2 7 6.1 1.41 1.56 3.88 50 16.7 33.3 'b.

Pestszentlrinc, Szemere-íelepi új kavicsbánya.

maximum C 99 67.4 31 2.68 2.01 32.90 28 44 28 2a.

középérték E 36.1 25.7 15.5 2.17 1.79 12.84 53.2 38.6 8.2 4a.

minimum G 12.3 5.9 4.4 2.06 2.39 3.77 40 23 40 3b.

Caprera fürd kavicsbánya.

maximum D 39.1 36.4 22.6 1.6/ 1.32 16.35 59.1 18.2 22.7 4b.

középérték E 28 20 13.2 1.95 1.70 9.80 58.6 32.6 8.8 4a.

minimum G 16.4
|

7.5 7 2.26 1.71 5.15 33.3 66.7 — lb.

Budafok, Kereszthegy.

maximum E 37 5 30.3 14.3 2.37 1.68 13.68i 62.5 37.5 4a.

középérték E 22.4 16.3 10.9 1.81 1.68 8.27 53.5 41.8 4.7 4a.

minimum G 9 5.5 3.5 2.07 2.00 3.00 66.7 33.3 4a.

A kavics lerakódások elfordulásait a 10. és 11. ábra térkép-

vázlatai tüntetik fel.

11. A kavicsok minségi vizsgálata.

A kavicsok közül legnagyobb mennyiségben a kvarc-kavi-

csok fordulnak el. Az egyéb származású kzetek kavicsai igen alá-

rendelt szerepet játszanak, amint az alábbi IV. táblázatból látható.
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IV. Táblázat

Rákos-

keresztúr

Mátyás-

föld

Sas-

halom

Pestszentlrinc
Caprera

fürdközségi

bánya

Szemere
telep

kvarc és kvarcit 97 o/o 94 o/o 99o/o 93o/o 90 0/0 91 0/0

eruptív (gránit,

kvarcporfir, andezit)
1 % 3 °/o — 30/0 1 0/0 40/0

szediment (mészk,
homokk, arkóza,
agyagpala)

2 o/o 1 °/o 1 0/0 30/0 7o/o 3o/o

metamorf (gneisz,

csillámpala)
— 2 o/o — 1 0/0 2o/o 20/0

A továbbiakban adjuk a különböz kzetekbl származó ka-

vicsok kzettani leírását.

1. Gránit: Mátyásföld, fíeniczky-bánya. Leukokrát, hipidio-

morf szemcsés kzet. Makroszkóposán 3—-5 min-es füstszürke, zsir-

fénytí kvarcszem ecskék, 5 mm-nyi hosszúságot is elér üvegfény,
gyengés búsvörös l’öldpátok és 1 mm-es zöld szín klorit-csomók
láthatók benne.

A kvarc-szemek (20(1—1300 p) szabálytalan alakúak, víztisz-

ták, színtelenek. Néhol összctöredezettek s ilyenkor a földpátok kö-
zötti hézagot töltik ki. Kioltásuk gyakran hullámos. Zárványaik :

plagioklász lemezkék és csillám pikkelyek.
Az ortoklász-táblák igen nagyok (700—2(100 y ), víztiszták,

kissé zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók rajtuk. Fénytöré-
• síik jóval alacsonyabb, mint a kanadabalzsamé. Csak tengely kilé-

pés figyelhet meg rajtuk. Zárványai : apró kvarc kristalloidok és
egy 370 p-os csillám pikkely.

A plagioklászTáblák szintén nagyok 0)00—2500 p). zavarosak,
ersen mállottak. Gyakran ikerlemezesek az álhit-törvény szerint.
Kioltásuk a szimetrikus zónában: + 23p (42%An),+ 18° (35%An).

Tele vannak apró szericit-pikkelyekkel, amelyek gyakran
az ikerlemezeket is elfödik.

A csillámok halványzöld színek, nem egyformán pleochroo-
sak. A kisebb generáció csillámjai hajlott lemezkékbl állanak,
100—300 u nagyságúak, pleochroizmusuk : c szalmasárga, ú, b é-

lénkzöld. A nagyobbik generáció csillámjai (509—1000 p) keresztül -

kasul repedezettek, pleochroizmusuk : c világossárga, a, b sárgás-
zöld. Kioltásuk: c : c = 7". Eme sajátságok alapján a csillámok
kloritok.

A kzet tehát nagyszem, hipidiomorf szemcsés gráiiit.
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2 . Mikroklinmuszkovitgránit; Pestszentlrinc, Szemere-telem
u -] *ay icsbanya. Leukokrát kzet, makroszkóposán 1-4 mm-es zsír-

Hhnl’
US

í
SZ

o'

ke kvarcs
f?
mek

’ 2—3 mm-nyi fehér szín földpát-tablakes
_

1—2 mm-es világos szín, csillogó muszkovit-pikkelvekismerhetk fel benne.
°

A h i o/c-szemek szabálytalan alakúak, elég nagyok (300 1400gyakran fogas szélnek. Víztiszták, színtelenek; kevés zirkon-zírvényt tartalmaznak. Kioltásuk gyakran hullámos.

, ,

A f°I(ipát-szemek általában nagyok. Színtelenek, legnagvobb-
i észt azonban zavarosak. Morfológiai és optikai sajátságaik alanián
ortoklaszra, mikroklinra és plagioklászra különíthetk el

p

Az ortoklász-szemek nagyok (500—1400 jx), legtöbbször zavaro-
sak. A hasaaási irányok jól láthatók. Fénytörésük minden irány-
ban jóval kisebb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Keresz-
tezett nikolok között megfigyelhet, hogy az egyes földpátok apró
szericit-pikkelyek halmazává alakultak át. Zárványaik: muszkovit-
pikkelyek és kvarc-ovaloidok.

A mikroklin-szemek is nagyok (400—1900 p), víztiszták vagy
mállási termékektl zavarosak. Keresztezett nikolok között rögtön
szembetnnek az egymásra merleges poliszintétikus ikerlemezek,
az albit- és periklin-törvények szerint. A kioltás az egyes egyedek-
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n cl az albitikerlemezekhcz (az M él irányához) 13—la", ezek közel

bázis szerinti metszetek. A mállási termékek csomóit tarka inter-

ferencia-szín szericit-pikkelyek alkotják. Gyakran kvaroovaloid

zárványok találhatók bennük.

A plar/ioklász-szexnek (6(10—1500 p) ritkán színtelenek, sok he-

lyen mállásnak indultak. Legtöbbször ikrek az albit-ikertörvény

szerint. Az albit-ikernyomhoz (n’ a) mért kioltások a következk:

+6° (24% An), + 9° (27 % Aid. + 13° (30% Anj, + 16° (33% Aid. A
mállási termékek szerieit-csomók. Kvarc-zárványok itt is elfordul-

nak.

A muszko

v

ii-pikkelyek hosszanti kiterjedésüek ('200 800 [0, a

hasadási vonalak egymással párhuzamosak, úgyhogy a pikkelyek

lemezes szerkezetek. A pikkelyek helyenként kissé meghajlottak.

Színtelenek, azonban a hasadási vonalak mentén sárga szín limo-

nit-foltok jelennek meg.

A kzet ezek szerint hipidiomorf szemcsés mikroklin -tartalmú

muszkovit-gránit.

3. Muszkovitgrá)iitgiielsz: Mátyásföld, Beniczky-bántf'i. Sza-

badszemmel tekintve sárgásbarna szinti kzet, 0.5—1 mm-nyi apró

világos szin muszkovit-táblákkal. Mikroszkóposán ortoklasz és

muszkovit figyelhet meg benne.

A kvarc-szemek aprók (100—200 p), színtelenek, víztiszták.

Gyakran összetöredezettek, kövezetszer strukturájak. Kioltásuk

hullámos. Az egyik kvarc-szemecskében 50 p-nyi ersen fénytör

zirkon-kristály látható zárvány gyanánt.

A földpát-táblák nagyobbak a kvarcszemeknél (800—1100 p).

Általában zavarosak, kaolinosodottak, repedezettek. Fénytörésük
gyengébb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Zárványaik:
nagyobb muszkovit-, apró kaolin- pikkelyek és kvarc-ovaloidok. E
sajátságaik alapján ortoklászok.

A muszkov ii-pikkelyek aprók (150—500 [0. Színtelenek, vilá-

gossárga, vagy világoszöld színek. Néhol ersen hajlottak- Finom
hasadási vonalak jól láthatók bennük. A mennyiségük uralkodó-
jelleg a kzetben. Igen tarka interferencia-színek. az optikai ten-

gelyszögük nagy.

A kzet hipidiomorf szemcsés szövet. Ersen mállóit, amely
körülményre a. muszkovit bséges jelenléte utal. Gyakran egész te-

kintélyes muszkovit-erek járják át a kzetet. Mállási termékként
még jelents mennyiség sárgásbarna szín limonit is elfordul,

500 p-nyi halmazok alakjában.

A kzet maga nyomást szenvedett muszkovitgránitgneisznek
fogható fel.

4. Kvarc tartalmú amfibolszienit; Mátyásföld, Beniczky-bá-
nya. Szabadszemmel figyelve aprószem, sötétszürke szín kzet,
melyben 1—2 mm-es fekete szín, üvegfény amfibol-tk és 1 mm-
nyi fehér szin földpát-táblák láthatók. A mikroszkóp alatt kvarc
ortoklász, amfibol és magnetit ismerhet fel.
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A kvarc-szemek aprók (200 u), víztiszták, mindig xenomorfolt,

a földpátok és az amfibolok közötti hézagot töltik ki. Mennyiségük
a többi elegyrészhez viszonyítva nem számottev.

A földpátok xenomorfok (500—1100 p). színtelenek, helyenként
kissé zavarosak. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsaménál. A
kioltásuk egyenes. Zárványaik: 10 p-nvi kvar^ovalohlok. ritkán

pleochroos udvarral körülvett zirkon-kristálykák. Átalakulási ter-

mék gyanánt apró epidot-tk és szericit-foltok halmaza vehet ész-

re. Ezen sajátságok alapján a földpátok ortoklászok.

Az amfibolok (200—900 u ) rendesen hosszúra nyúlt oszlopos

termetnek. A prizma (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhe-

t. A kioltás mértéke c : c = 14—18°. A pleochroizmus ers: a =
sárgászöld, f>, c = fzöld. A hasadások mentén gyakran limonitos

erek láthatók. Néhol az ásvány teljesen limonittá alakult át.

Zárványként kvarc-ovaloidok ismerhetk fel benne.

A magnetit legfeljebb 8—10 u-nyi négyszögletes keresztmet-

szet szemek vagy foszlányok alakjában fordul el.

A kzet szövete hipidiomorf, iránytalan szemcsés. Az ásvá-

nyos összetétel szerint kvarctartalmú amfibolszienit.

J. Amflboldiorit; Péstszentlrinc, Szemere telepi áj kavicsbá-

nya. Melanokrát kzet. Makroszkóposán 2-—3 mm hosszú, fekete

szín, üvegfény amfibol-tk és 1 —2 mm-nyi fehér szin földpát-

szemek vehetk benne észre. Mikroszkóposán földpát, amfibol és bio-

tit figyelhet meg.
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A földpát-szeuiek igen nagyok, zavarosak, ersen mállottak.

Ers nagyítás alatt nézve kaolin-csomók és apró szericit-mozaikok

hajmaza ismerhet fel. Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál.
Optikailag negatívok. Egy szem kioltása a P/M élre _L-en j-3°.

ami Ab 77An23 összetételnek felel meg, tehát bázisos oligoklász.

Az amfibolok a c irányban megnyúltak, nagyságuk 300—1500

|i között váltakozik. Zöld szintiek. A hasadási irányok nem szembe-

tnk. Pleochroizmusuk: o sárgászöld, b és c kékeszöld. Kioltásuk

hullámos. A repedések mentén gyakran limonitos erek láthatók.

Sokszor szabálytalan vagy négyszögletes 75—250 p-nyi opak limo-

nit-szemek fekszenek bennük. Az interferencia-színük sokszor ala-

csony, ami kloritosodásra utal. Végeredményfen az amfibol-szemek
ritkán üdék, legtöbbször mállottak, melynek fokozatait a klorito-

sodás és linionitosodás jelzi.

A blotit szemek világosbarna szintiek, kifakultak, elbauerito

sodo- 'ak. Ers nagyítással jól láthatók bennük a jellemz sagenit-

i ácsok.

A kzet jellegzetes kvarcnélküli ami iboldiorit, szövete hipidio-

tnorf szemcsés. Az elegyrészei igen mállottak. Kioltásuk, a hegy-

képz erk hatásaképen mindig hullámos.

ti. ApUt; Pestszentlrinc, Szeinere-telepi új kavicsbánya. Leu-
kokrát kzet. Makroszkópos elegyrészei : 4—6 mm hosszú, 2 3 mm
széles fehér vagy világosszürke szinti, üvegfény ti földpát-táblák,

1—5 mm hosszú, 1 -2 mm széles fekete szinti, iivegfényíi turmalin-

oszlopok és 2—3 mm-nyi világosszín csillámpikkelyek. Mikrosz-
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león ajatt kvarc, oligoklász, lepidolit, muszkovit és turmalin ismer
het fel.

A. Amarc-szemek két ivadékban fordulnak el, a nagyobbak
200—300 p-osak, a kisebbek 4—0 p-nyiak. Víztiszták, színtelenek, a

széleik csipkézettek. Kioltásuk rendesen hullámos. Rendszerint a

z

elegyrészek közötti teret töltik ki a csillám-pikkelyekkel együtt s

jellegzetes kataklázos szerkezetek.

A /ö'WpdMáblák igen nagyok (1600—3750 p). Színtelenek, leg-

töbször zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók. Fénytörésük
vagy alig kisebb, vagy nagyobb a kanadabalzsaménál. Egy, a b-re

.L metszet kioltása 1°, ami An,- ,„Ab s5 —sü összetétel oligoklász.

A csillámok mennyisége uralkodó. Két féleségük különböztet-

het meg: lepidolit és muszkovit. A lepidolit-pikkelyek nagyok
600—2900 p), szürkésbarna színek, gyakran igen meghajlottak.

Hasadási vonalaik igen finomak és élesek. Interfereneia-szinük

barnasárga. Kioltásuk hullámos. Optikai jellegük negatív. Só
savval megcseppentve a láng színezdése: vörös ( Li ! ) . A muszko-
vit-pikkelyek jóval kisebbek, rendesen 200—300 u-osak, ritkán lOO
u-nyi szemek is elfordulnak. Színtelenek, interfereneia-szinük élénk

és magas.

A turmalin-szemek ritkábbak, átlagban nagyok (1300—190) p).

Kék színek, igen repedezettek. A szélesebb repedéseket sárga szí-

n mállási termék tölti ki. Pleoehroizmusuk igen ers, a halvány-
kék, c sötétkék. Gyakoriak bennük az 1—7 p-nyi, ersen fénytör,
pleochroos udvarral körülvett zirkon-zárványok.

A kzet szövete jellegzetes hipidiomorf szemcsés. Végered
ményben turmalin- és lepidolit-tartalmú aplitnak tekinthet.

7. Aplit; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Leukokrát kzet. Mak-
roszkóposán 1 mm-es halványszürke, zsírfény kvarc-szemek, 1—

2

inm-nyi fehér szin földpát-táblák és 1 mm-nyi élénkfény musz-
kovit-pikkelyek ismerhetk fel. Mikroszkópos elegyrészei: kvarc,

ortoklász, albitoligoklász, muszkovit és gránát.

A A’ rarc-szemek csaknem izodiametrikusak (150 és 540 p kö-

pött). szabálytalan alakúak. Víztiszták, színtelenek Sokszor össze-

hiredezettek, a széleik csipkésen érintkeznek egymással. Kioltásuk
általában hullámos.

Á földiátok jóval nagyobbak, mint a kvarc (550—1500 fi)

Színtelenek vagy zavarosak. Hasadási irányaik .jól megfigyelhetk
Xagy részüknél a fénytörés a c irányában jóval gyengébb a kana-

da balzsaménál. Az egyes szemekben több ízben megfigyelhet az

álhit mikropertitek alakjában való betelepülése. Gyakran nyomás
Következtében keletkez ikerlomezesség is észrevehet; ilyenkor a

• zeniek mikroklinra emlékezteinek. Átalakulási termékként szeriéit

pikkelyek halmozódnak fel. Zárványaik: 4—10 p-nyi kva rc-ovalm

-*ok, apatit-tk. Ezen sajátságok alapján a földpátok nagy része

ortoklásznak bizonyul. A többi szem fénytörése alig különbözik a
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kanadabalzsamétól, ikerlemezesség rajtuk is megfigyelhet, ezek

a Ibi toli gok Iá szók.

A muszkovit 9(10 u-nyi, halványsárga szín, meghajlott pik-

kelyek alakjában fordul el. Hasadási irányai jól szembetnk.
Mennyiségük kevés a kzetben.

A gránát-szemek halványrózsaszinek, repedezettek, izodia-

metrikusak (170—200 p). Ez is igen ritka elegyrész.

A kzet szövete kifejezetten kataldázos. Ez a körülmény, to-

vábbá a kvarc-szemek hullámos kioltása, a földpátok nyomás foly-

tán elálló ikerlemezessége, a csillám-lemezek hajlott volta elárul-

ja, hogy a kzet erteljes hegyképz nyomást szenvedett.

A kzet elegyrészeit tekintve, gránát-tartalmú aplitnak fog-

ható fel.

8. Kvarcporfir; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel
tekintve szürke szín kzet, legfeljebb 2—3 mm-nyi füstszürke,

zsírfény kvarc-szemekkel és 2—3 mm-es fehér szín földpát-táb-

lákkal. Az alapanyag szürke szín. A mikroszkóp alatt porfirosan

kivált kvarc és földpát figyelhet meg.

A kvarc két ivadékban (400—600 u és 900—1200 u) jelenik meg.
Színtelen, víztiszta dihexaéderes és szabálytalan alakú, gyakran
magmatikusan korrodált szemek. Kioltásuk sokszor hullámos. Zár-

ványként 5 u-nyi zirkon- és rutil -kristálykák és 5—20 u átmérj
alapanyag föl tok szerepelnek.

A /öb/páf-táblák az a-tengely szerint megnyúltak (200—1300

[d, ersen mállottak, zavarosak. Telve vannak szeriéit- és kaolin-

pikkelyekkel, különösen a hasadások és repedések mentén. Ez a kö-

rülmény nagyon megnehezíti a meghatározásukat. Fénytörésük a-

lig ersebb a kanadabalzsaménál. Ritkán az albitikerlemezesség

nyomai is észlelhetk. Kioltásuk majdnem egyenes. Ezen sajátsa

gok alapján oligoklászoknak bizonyulnak.

Szines elegyrészként néhol egy-egy 5 g-os magnetit -szemecske
figyelhet meg.

Az alapanyag mikroholokristályos, igen apró kvarc-szemek-

bl áll. Benne nagyobb kvarccsomók láthatók, jellegzetes kövezet-

struktúrával és pedig vagy egy nagy kvarc-beágyazás körül, vagy
magában az alapanyagban szericit-pikkelyek halmazával körülvé-

ve. A földpát beágyazások között helyenként nagy kiterjedés sze-

ricit-esomók láthatók, st magát az alapanyagot is gyakran szeri-

cit-erek járják át. Mindezek a kzet elváltozását és átalakulását

árulják el.

Az eredeti kzet kvarcporfir lehetett, mely késbb hegyképz
nyomást is szenvedett.

9. Kvarcporfir ; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel

nézve szürke kzet, 1—2 mm-es zsirfény kvarc-szemekkel és leg-

feljebb 1 mm-nyi földpát-táblákkal. Mikroszkóp alatt kvarc- és or-

toklász-beágyazások ismerhetk fel.
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A /crorc-beágyazások (250—1400 p) dihexáéderek vagy négy-
>zögletes keresztmetszetek. Gyakran magmatikusan korrodáltak,
nagy beöblösödésekkel . Víztiszták, színtelenek. A dihexáéderek
gyakran össze töredezettek. Kioltásuk gyengén hullámos. Zárvány-
ként alapanyag található bennük. Helyenként az apróbb kvareáze-
mek kataklázos szerkezetek és fogásán kapcsolódnak egymásba.

A /ö/dpáí-beágya zások körülbelül kvarc-nagyságnak (400

1500 p). Az egyes kristálylapok töredékei még kivehetk, a met-
szetek általában AL szerintiek. Xem üdék. meglehetsen zavarosak.
Kaolinosodás, szericitesedés és limonitosodás jól megfigyelhet
rajtuk. Kioltásuk egyenes. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsa-
ménál. Kvarc-zárványok találhatók bennük. Eme tulajdonságok
alapján ortoklásznak tekinthetk.

A kzet alapanyaga szürke szín, mikroholokristályos szövet,
lényegében kvarcból és földpátból áll. Gyakran szericit-pikkelyek

csomói helyezkednek el benne és limonitos erek járják keresztül

kasul. Egyes helyeken 90—120 p-nyi vöröses-barna limonit pikke-

lyek halmozódnak fel.

10. Kvarcporfir, Rákoskeresztúr. Az ibolyás szín, mikroholo-
kristályos szövet kzetben egy-két apró kvarc -szemecske és 1—

2

inm-nyi üvegfény földpát-tábla ismerhet fel. Mikroszkóposán
kvarc- és földpát-beágyázások figyelhetk meg.

A /eperre-beágyazások általában kicsinyek (60—400 p); viztisz-

ták, színtelenek. Ritkán nagyobbak, legtöbbször nem épek, ersen
összetöredezettek. Egymás mellé rendezdve a csiszolat egyes he-

lyein nagy tömegekben találhatók s jellegzetes kövezet-szerkezetet

tüntetnek fel. Egyik-másik szemecskében apró zikron-zárványok

találhatók.

A földpótok 400—1600 p-nyi M szerinti hosszanti táblás met-

szetek. Ersen mállottak, zavarosak. Egyetlen ikermetszetet talál-

tam a. karlsbadi ikertörvény szerint, a két iker fél kioltása egymás-
hoz 21". Fénytörésük a kanadabalzsaménál jóval gyengébb. Kiol-

tásuk egyenes. Sokszor teljesen elszericitesedettek, máshol limonitos

mállás figyelhet meg. A földpátok eme sajátságaik alapján ortok

lászok.

A pasérc-szemek (100—700 p) fekete színek, legtöbbször sza-

bálytalan foltokban és csomókban helyezkednek el.

Az alapanyag mikroholokristályos; kvarcból-, földpátból-,

csillámból- és limonitból tevdik össze.

11. Biotithiperszténandezit ; Mátyásföld, Beniczky bánija

Makroszkóposán fekete szín, tömött kzet; 2—3 mm hosszú, 1 mn
széles üvegfény földpáttáblákkal.

A mikroszkóp alatt vitrofiros szövet alapanyagban porfi-

rosan kivált plagioklász, hipersztén és magmatikus resorpciót szén

vedett biotit-kristályok észlelhetk.
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A plagioklászok elég tekintélyes nagyságúak (200—1400p). A
metszetek általában igen jó kifejldésnek az M szerint. Megfigyel-

het formák: P(001), M(010), x(101). Gyakoriak az a-tengely sze-

rinti négyszögletes metszetek is. Ikrek az álhit- éis karlsbadi iker-

törvények szerint, vagy pedig konjugált albit-karlsbadi ikrek for-

dulnak el. Víztiszták, fénytörésük sokkal ersebb a kanadabal-
zsaménál. Gyakran zónásak. Ismételten a kristálytani határokkal
párhuzamosan üvegzárványok jelennek meg, zónákba rendezdve.
A P szerinti hasadás igen jellemz. Meghatározásuk optikai úton
a következ :

1. kioltás a P/M élhez :

n’a ' M = 35°, An so Ab,0

n>a : M = 25", An
C3
Ab3T

2, a szimetrikus zóna kioltásai álhit ikreken mérve :

1.

) ± 21", An 3S Ab, ;
o

2.

) ± 32", An.-
)S
Ab

4,

3.

) ± 35", An
c
, Ab 37

4.

) ± 37" 30' An
(iT
Ab33

3., a konjugált albit-karlsbadi ikrek kioltásai :

«.) 1 és 1’; szegély + 34", mag + 37" 30’

2 és 2’; szegély + 46" 30’, mag + 49° 30’

a szegélynek An95 Ab- , a magnak An,, s Ab_, összetétel felel

meg, tehát a földpát típusos anortit.

/?.. 1 és 1’; + 32° 2 és 2’; + 36° 30’ Ans4 Ab 1(i

Az egyes metszeteken optikai tengelykilépések és a hegyes
szögfelez kilépései is megfigyelhetk.

A hipersztének keskeny, hosszú (10—1000 [0, halványzöld
szinti oszlopok. Az m (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhet,
a hasadási vonalak által bezárt szög 88". Pleochroizmusuk gyenge :

a és 6 sárgás barna, c halványzöld. Kioltásuk egyenes. Gyakran
plagioklászok növik keresztül.

A bioG7 -b eá g vazá sok (200—1700 u) magmatikus resorpciót

szenvedtek, magnetites opaeit-szegély veszi ket körül. Legtöbb-

ször teljesen kiszorítják a magnetit-halmazok, néha csak egyes bio

tit-foszlánykák és utólagosan keletkezett kvarc-szemek láthatók.

Egy bázis szerinti metszeten az m prizma lapjai 54—59° szöget zár-

nak be. Ugyanezen metszeten tengelykép is megfigyelhet. Egy
sárgásbarna biotit-foszlányka pleochroizmusa : a világosbarna, 0

és c sárgásbarna.

A magnetitek néhány nagyobb (100—250p) vasfekete folt

alakjában helyezkednek el.
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Az alapanyag vitrofiros; plagioklász, magnetit kris-

tálykákból és üvegbl tevdik össze. Az alapanyag plagioklá-

sz.ai léc-alnkúak (20—200p), savanyúbbak, mint a beágyazások. Ki-

oltásaik a szimetrikus zónában : + 23°30’ (An 4 ,)., + 24° (An44 ),

+ 37°30’ (An,i7 ), + 38° (An6S ). A 20—40 p-nyi magnetit-szemek el-

hintve igen nagy tömegekben találhatók az alapanyagban.

A kzet az ásványos összetétele alapján biotithiperszténande-

zit.

12. Kvarcit; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Makroszkóposán
teljesen tömött, sötétkék szinti kzet. Palás szerkezet.

A mikroszkóp alatt finom, apró kvarc-szemecskékbl álló,

kristályos szövet kzet. A finom kristályos alapanyagot 60—630p

átmérj erek futják keresztiil-kasul, melyek kvarc halmazok és

jellegzetes kövezet struktúrát árulnak el. A kvarc-szemek itt na-

gyobbak (60—120 p), undulá'ló kioltásnak, elvétve zikron-zárványo-

kat tartalmaznak. Néhol apró, opak, hatszögletes táblák alakjában

igen kevés magnetit is található az alapanyagban.

A mikroszkópi kép alapján a kzet típusos kvarcitnak tekint-

het.
13. Homokk; Rákoskeresztúr. Szabadszemmel figyelve szür-

ke szín kzet, 1—2 mm-nyi zsirfény kvarcszemekkel.

A mikroszkóp alatt a barna szin limonitos kötanyagba kü-

lönböz nagyságú kvarc-szemek ágyazódnak be. melyek három cso-

portba különíthetk el : 950—1400 p-os nagy, 300—500 p-os középs
és 10—100 p-os kicsiny generációk. A kvarc-szemek általában szin-

telenek. viztiszták, üdék. Legtöbbször szögletesek, néhol összetöre-

dezettek. A nagy generáció szemei unduláló kioltásnak. Gyakoriak
bennük a szalagos folyadék-zárványok; a zirkon-zárványok ritkán

fordulnak el.

Az alapanyag apró kvarcszemcsékbl és barna szinti köt-
anyagból áll. Elég sok limonit-szemecske és kevés mnszkovit-pik-
kelyke található benne.

A mikroszkópi kép alapján a kzet homokknek tekinthet.

14. Homokk; Pestszentlrinc, Szemere-telepi új kavicsbánya.
A kzet meglehetsen egyenletes szemnagyságú, csaknem tisztán
kvarcból all. A kvarc-szemek a mikroszkóp alatt közel izodiamet-
rikusak (200—500 p). A legapróbb szemek teljesen izodiametrikusak.
.)() p-osak. \ ízt isztak, határvonalaik igen élesek. Kioltásuk normá-
lis, elvétve hullámos. A szemek sokszor csipkézettek és fogaske-
rékszeren kapcsolódnak egymásba. Néhol apátit zárványok talál-
hatók bennük.

A wmsg/co'uif-jíikkelyek igen aprók (10—15 p), színtelenek, er-
sen fénytörk.

Helyenként sárgásbarna szin 100—200 p-nyi limonit-csomók
és sávok láthatók.

A kzet az ásványos összetétele szerint kvarchomokk.
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15. Arkóza-homokk; Budafok, Kereszthegy. A kzetben
makroszkóposán fiistsziirke, zsírfény, kagylós törés kvarc-szemek

és jól hasadó vörös szinti földpát-lemezek láthatok.

Mikroszkóp alatt a kvarc-szemek nagyok (200—1600 p), sza-

bálytalan alaknak, víztiszták. Helyenként az egyes nagy kvarc-

egyedek apró mozaik-szemekre töredeztek szét. A kioltások általá-

ban nndnláló. Telve vannak jellegzetes pontzárványokkal. Egyes
szemekben zárványként apatit-prizmák és zirkon-kristálykák is ta-

lálhatók.

A földpát-lemezek jóval nagyobbak a kvarc szemeknél (800

—

3800 p), zavarosak. Egyes szemekben vöröses árnyalat látható, ami
rendkívül finom eloszlású vastartalomra utal. Ez okozza a szemek
makroszkóposán látható vörös színét. Fénytörésük jóval gyengébb
a kanadabalzsiaménál, a kioltásuk egyenes. A földpátok eme saját-

ságaik alapján ortoklászok. Zárványaik: csillám-, zirkon-kristály-

kák.

A m uszkov

i

f-lemezek (100—200 p) ritkán találhatók önállóan,

hanem nagy tömegben a kötanyagra szorítkoznak. Egy-két színte-

len egyede kitnik hajlott lemezeivel.

A kötanyag nagyon csillárnos, a, csillámon kívül kvarc- és

-ortoklász figyelhet meg. A kzet jellegzetes arkóza-homokk.

10. Epidotos-pala; Pestszentlrinc, Szemere-telepi ni kavics-

bánya. Makroszkóposon zöldszín, apró szem kzet. Mikroszkóp
alatt a következ elegyrészek figyelhetk meg mennyiségük sor-

rendjében : kvarc, epidot (zoisit), földpát, klorit és limonit.

A /ccYíi/c-szemek aprók (100—400 p), viztiszták, fogazottak.

Pontzárványok és zirkon-zárványok figyelhetk meg bennük. Kiol-

tásuk kissé nndnláló.

A földpátok (200—500 p) zavarosak. Fénytörésük vagy ala-

csonyabb a kanadabaJzsaménál vagy magasabb mint a kvarcé.

Gyakran teljesen mállottak. Ritkán apatit-zárványokat tartalmaz-

nak. Mállást termékeik: epidot, klorit.

Az epidot-szemek (100—000 p) oszloposak, megnyúltak. Hal-
ványzöld szintiek. A (001) szerinti hasadás éles repedezettségében

jelentkezik. Ikrek ritkán találhatók az (100) szerint, A b-zóna met-
szetein tengelykilépés látható. Pleochroizmusuk : a színtelen, c sár-

gászöld. Zárványként vasérc található bennük. Mállási termékeik:
sárgászöld szinti klorit-pikkelyek és barna szin limonit tömegek.
Egyes szemek interferentia színt 1 alacsony (világosszürke vagy
levendulakék), pleochroizmusuk nincsen. Ezek zoizitok.

A kzet szövete kristályos, palás szerkezet. Kvarc-szemecs-
kékbl álló rétegek váltakoznak epidot rétegekkel.

A kzet a mikroszkópi kép alapján epidotos-palának tekint-

het.

17. Csillámpala; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Makroszkó-
posán fekete szin kzet, 3—4 mm-nyi sárga szin csomókkal.
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A mikroszkóp alatt finom palás szerkezet. Az elegyrészek a
palasság irányában helyezkednek el. A kzet lényeges ásványos
elegyrészei : kvarc, klorit, szeneit, csillám és magnetit. A magnetit
mennyisége annyira uralkodó, hogy a kzet fekete szinti. Az ásvá-

nyos összetétel alapján a kzet csillámpalának tekinthet.
A /cnarc-szemek (50—600 u) színtelenek, viztiszták, megnyúl-

tak. Kioltásuk hullámos.

A A’Zorií-pikkelyek (50—100 p) halványbarna szintiek, némely-
kor halványzöldek. Interferencia színük jellemz1 levendula-kék

(permin).

A s^e/ieif-pikkelyek aprók, fénytörésük ers.
Helyenként ersen mállóit, sárgásbarna szinti csillAm-esovor-

tok láthatók. Keresztezett nikolok között megfigyelhet, hogy klo-

ritosodásnak indultak.

A magnetit -itikkelyek erekben vagy foltokban jelennek meg-

*

Az elvégzett vizsgálatok alapján a Budapest-környéki levan-
tei-korú kavicsüledékek származására vonatkozólag néhány fontos

megállapítást tehetünk. Ha a levantei-korú kavicstakaró kzet-
anyagát vesszük szemügyre, akkor azt látjuk, hogy abban a követ-

kez kzetfajták található meg : fehér szín és színes kvarc-válto-

zatok, gránit, zöld szin kloritos-gránit, mikroklimnuszkovit-gránit,

gránit-gneisz, kvarcos-amfibolszienit, amfibol-diorit, gránátos-aplit.

turmalinos-lepidolitaplit, pegmatit. kvarcporfir. amfibol-, biotit-.

gránátos biotitamfibol és biotithipersztén-andezit, kvarcit, homok-
k. arkóza-homokk, mészk, szarúk, csillámos-gneisz, granulit.

csillámpala és epidotot-pala.

Zöldes szin, kloritos-gránit Buttka vidékén (10. 323), mik-
rolinos-gránit Passau vidékén fordul el {,19. 537.). Az amfibolszie-

nithez hasonló ásványos összetétel amfibolgránit található a

Melk-tl 2 Km-re lév Winden falunál (7.9. 410—412.). Itt a nevezett

gránit egy (‘lszigetelt domb, mely a Duna. medre alatt folytatódik

tovább. Maga a kzet átmenet a dioritok és a szienitek felé, úgy-
hogy a két kzet között felmerülhet a rokonság kérdése. Az apli-

tok, pegmatitok és kvarcporfirok a nyugati-Alpok és a Kárpátok
kristályos területérl származhatnak (12. 155.). Majdnem tisztán

kvarcból álló kvarcit fordul el a Manharts (X. Ö. Waldviertel)-

liegység vidékén a Maissau-i gránit társaságában (9. 36S.). A kü-

lönböz homokkövek és arkóza-homokkövek hazai eredetek és ere-

detileg az alsó-mediterrán rétegsorból valók. (12. 155.). Az uralkodó-

mennyiség kvarc-kavicsok a nyugali Alpok és a Kárpátok kvarc-

telreibl valk. Az amfibol-, biotit-, gránátosbiotitamfibol és bio-

tithipersztén-andezit kavicsok megfelel kzeteit a Dunazug-hegy-
ség andezit elfordulásaiban találjuk meg (12. 155.). Rcsorbeált bi-

otitot tartalmaznak (7.229.) a Selmecbánya-vidéki andezitek is, te-

hát az andezit kavicsok egy részét innen is származtathatjuk. Vé-
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giil a gneiszek, granulitok, epidot- és csillámpnlák az Alpok közép-

jionti (kristályos) vonulatából (Zillertali-Alpok, Koké és Niederc-

Tauern) koriilhottok hozzánk.

A kavicsok szárma zásának kérdését értékes adatokkal tá-

masztják alá a kavicsok legömbölyödési fokának megállapítására

irányuló vizsgálatok is. A kavicsok szállítási útjának hosszúsága,

a vizsebesség, a kzetanyag, továbbá magát a kzetet alkotó ásvá-

nyok keménysége és a legömbölyödési fok nagysága között egye-

nes Összefüggés áll fenn. E megállapítás alapján az . legömbölyít

dósi fokú kavicsok a már elbb megállapított lebordási terület leg-

távolabbi részeirl valók. A 4a és 4b legömbölyödési fokú gránit-,

diorit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcát és kristályos -pa,la kavicsok az

Alpok különböz részeirl, míg az ugyanilyen kzetekbl álló 3a és

3 b legömbölyödési fokú kavicsok a Kárpátok kristályos hegységei

bi származhatnak. A homokk, a rkóza-homokk és andezit kavi-

csok alacsonyabb legömbölyödési fokúnk (la. 1 b, 2a, 2b), s két-

ségkívül hazai eredetek. A kvarc-kavicsok legömbölyödési foká-

nak értékei (I és 5 között váltakoznak. A 8. és 0. ábrában a kvarc-

kavicsok legömbölyödési fokát ábrázoló görbének két maximuma
olvasható le. Ez kétségkívül arra a tényre utal, hogy a kvarc-ka-

vicsok szállításuk folyamán megrekedtek, lerakodtak. Ilyen meg-
rekedés történhetett az Ös-Dmia Túlin i medencéjében, a bécsi me-
dencében és a Kis-Alföldön. Késbb az erózió-bázis süllyedésével

az Ös-Duna munkaképessége megnövekedett s a már lerakodott ka-

vicstömegek anyagát is tovább szállította. Azonban a kavicsok már
egyszer kialakult legömbölyödési foka az újabb szállítás és más
mellékkörülmények hatására megváltozott. Nyilvánvaló teliét, hogy
a kavicsok egy része nem is eredeti fekvhelyérl származik, hanem
egy vagy többszörösen is átmosott kavicsokkal állunk szemben.

IV. Összefoglalás.

A Budapest-környéki leventéi korú kavicsüledékek szedi-

montpetrográfiai vizsgálata alapján a következ eredményeket ál-

lapíthatjuk meg :

1. A szóba u forgó kavicslerakódás valóban deltaképzdmény.

2. A kavicslerakódás kzet anyaga az Alpok és a Kárpátok
kristályos területeirl származik.

3. A kavicslerakódás kvarc-kavicsainak egy része átmosott
eredet.

#

Munkám végeztével legmélyebb tisztelettel és hálával mon-
dok köszönetét Dr. Mauritz Béla professzor úrnak, aki értékes

tanácsaival és útbaigazításaival munkámat állandóan figyelemmel
kisérte. Valamint köszönettel tartozom néhai dr. Reichert Ró-
bert egyet, magántanár, egyet, adjunktus és dr. Sztrókáy
Kálmán egyet, adjunktus uraknak, akik a szedimentpetrográfiai
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vizsgálatok módszereibe vezettek be. Végül Dr. Kertai György
oki. középiskolai tanár urnák, kedves barátomnak, köszönöm a
mikrofotog rá f i á le szives el készítését

.

(Készült a bpesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegye-
tem ásvány-kzettani intézetében. 1937.)

* . *

Pie Schotterablag'erungen in dér Umgebung von Budapest
entstammen dem Diluvium, Levant und Mittelmiozan. Ara besten
sind ikre Vorkommnisse in den Gemarkungen Budafok, Soroksár,
Pestszenterzsébet, Pestszent lrine. Kbánya, Rákoskeresztúr, Sas-
halom, Mátyásföld, Cinkota und Kistarcsa zu studieren.

Die levantischen Schotterdecken stel len unserer heutigen
Auffassung nach Delta-Bildungen dar. Dér Zweek meiner Arbeit
war, die Richtigkeit diesel* Annahme auch durch sediment-petro-
graphiseho Untersuchungen zu bestátigen. Da in den erwahnten
Bildungen Quarzschottcr versehiedener Farben vorherrschen,
sind dieselben fül* physikalisebe Untersuchungen ausserst geeignet.

Es wurden Farbe, Mass, Gestalt, Grösse und Abrollungsgrad ge-

priift. Die Ergebnisse dér Untersuchungen sind in den Tabellen
T — 111 und in den Figuren 1 — 9 zusammeugestellt.

Bei dér Untersuchung von klastischen Sedimenten wird das

Gewicht vor allém auf die mechanische Werte gelegt, da aus dic-

sen wertvolle Folgerungcn auf die Grösse und Stelle des Abtrag-
ungsgebi'etes, auf die Art des Transports und auf die Lage des

hinterlegten V eg.es zu ziehen sind. Aus diesem Grunde sind die

Untersuchungen über die Morphologie dér Schotter von ausser-

ordentlicher Wichtigkeit. Die Einzelstüeke werden durch drei recht-

winklige Durchmesser (dér dér Lángé D,, dér Breite D„ dér Dicke
1)

:! ) determiniert und die Schotter werden nach Breite-Durchmes-
ser in Frakt ionén eingeteilt.

lm Aufbau dér levantischen Schotterdecke sind nach dér

Korngrösse feinere und gröbere Schichtfolgen zu uuterscheiden,

zwischen denen Sandlinsen oder Sandschichten versehiedener

Máchtigkeit lagern. Diese ganze Schotterabl agerung kann auf

Grund dér untén angefiihrten als eine Delta-Bildung aufgefasst

werden.
Dér Durchbruch der Ur-Donau im Visegrád—.Nagymaroséi*

Tál erfolgte im Pliozán, Die Ur-Donau erreiclite nach einer kurzen
Strecke Unterlaufcharakíers den levantischen See, wélcher damals
Avahrscheinlich die Stelle dér Grossen Ungarischen Tiefebene ein-

nahm. Durch Gefálle-Verminderung nahm ihre Arbeitsfahigkeit

natürlieh ab und auch die Ur-Donau, wie jeder Strom von Unter-

laufcharaktei -

, legte in ikrem Bette den gröbsten und sch wersten

Schutt ab, dér fül* den mittleren Wagsersitand charakteristisch ist.

Dér abgelagerte Schutt drángte ihr Wasser aus dem Bett und

zwang die Ur-Donau, ihre Überschwemmungssedimente auf den
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bereits vorliandenen Scliutt abzulagern. Dicse ÜberscltAvemmungs-

sedimente sind immer feiner als die Ablagerungen dós mittleren

W'asserstandes. Infolge der Abnahmc der Arbeitsfáhigkeit zweigte

die Ur-Donau erst in zwei und dann in mehrere Aste. Dicse Schiitt-

ablagerung erhöhte Avieder das Niveau der Ur-Donau, die Mách-

tigkeit der Ablagerung nahm standig zu, bis der levantische Sec

volkommen ausgefiillt wurde. Die Wellen dieses lcvantischen Sees

breitétén den Schutt facherlörmig aus. So entstand die Delta-

Bildung von Pestszentlrinc—Rákoskeresztúr, auf Avelehe dann

die Donau itn Laufe des Pleistoziins weitere Schotterdecken ab-

legte. Die zwei scharf getrennten Maxima der Korngrössen-Ver-

teilung der Sehotter weist ébenfalls au!' Delta-Bildung hin. (Figur

3 .— (i.) Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung besteht das

Gesteinsmaterial der levantischen Schotterdecke aus folgenden

(iesteinsarten: weisse und farbige Quarz-Va rietaten ,(iránit, grü-

ner Chlorit-Granit, Alikroklin-Muskowit-Granit, Gránit - Gneiss,

(luarzhaltiger Amphiliol-Syenit, Amphibol -Diorit, g ra náthái ti ger

Aplit, Turmalin-Lepidolith-Aplit, Pegmatit, Quarzporphyr, Anifi

hol-, Biotit-, granathaltiger Biotitamphibol- und BiotiÜiypersthen-

Andesit, Quarzit, Sandstein, Arkosen-Sandstein, Kalkstein, Horn-

stein, Glimmer, Gneiss, Granulit, kristalliner Schiefer und epidot-

haltiger Schiefer. Diese Gesteine eutstamrnen Avahrscheinlich den

(iebieten der Alpen, der Karpathen und des Donamvinkelgebirges.

Audi durch Untersuchungen des Abrollungsgrades erhalten

wir wertvolle Daten iiber den Ursprung der Sehotter. Es besteht

cin Zusammenhang zwisehen der Lángé des hinterlegten Weges,
der Wasserge’schwindigkei t, (lent Gesteinsmaterial, ferner der Hav-
ié der gesteinsbildenden Mineralien und dem Abrollungsgrade.

Auf Grunde dicsér Feststeilung isi anzunehmen, dass die Einzel-

stiieke mit dem Abrollungsgrad 5 von dem am Avei testen entfernt

liegenden Slellcut des oben erwáhnten Abtragungsgebietes hertrans-

portiert Avurden. Die Gránit-, Diorit-, Quarzporphyr-, Gneiss-,

Quarzit- und kristallinen Schieferschotter mit dem Abrollungsgrad
4a und 4b entstammen den A’erschiedenen Teilen der Alpen, waii-

rend die Sehotter desselben Gesteinmaterials mit dem Abrollungs-
gr,ad 3a und 3b aus den kristallinen Gebirgen der Karpathen her-

kommen. Die aus Sand, Arkosen-Sandstein und Andesit bestehen-

den Sehotter weisen einen nied ingeren Abrollungsgrad (la, lb, 2a,

2b) auf und sind zweifelsohne ungarlandischen Ursprungs. Die
Werte des Abrollungsgrades der Quarzschotter wechscln zwisehen

0 und 5. In den Figuren 8 und 9 sind zAvei Maxima des Abrollungs-
grad-Diagramms zu konstatieren. Diesel* Umstand avcísI zAveifels-

ohne auf die Tatsaehe hin, dass die Quarzschotter wahrend des

9'ransportes zusammengestaut und altgelasfért wurden. Solelie Zu
sammenstauiingen erfolgten in versehiedenen Becken der Ur-Do-
nau, in dem von Túlin, von Wien, und in der Klemen Ungarischen
Tiefebene. Mit der Senkitng der Erosionsbasis erhöhte sicli die
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Arbeitsfahigkeit dér Ur-Donau und so konnte sie die bereits ab-

gelagerten Sehottermassen wieder ’weiterführen. Dodi veranderte
sic*h dér bereits ausgobildcte Abrollungsgrad iufolge des neueren
Transports und anderer Umstiinde. Es ist alsó klar, dass ein Teil

dér Schotter nicht unmittelbar von seinem Ursprungsort her-

stammt. sondern dass wir hier mit einmal oder öfters durchwasehe-
uen Schottern zu tn habén.
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TÁBLAMAGYA HAZAT. — TAFELERKLÁHENG

1. Mikroklinmuszkovitgránit, Pestszenti örinc. Mikroklin, ortoklász, sok

kvarc. 80X ná|§£. + Nie — Mikroki inmuskovitgrani t, Pestszentl-
rinc. Mikroklin und Orthoklas mit reichlichem Quarz. 80X Verg.

+ Nic.

2. Kvarctartalmú amfibólszienit, Mátyásföld. Ersen repedezett am-
1‘iból, ortoklász. 45X nagy. Nic. — Q uarzführender Amphibolsye-
nit, Mátyásföld. Stark zerborstener Amphibol, Orthoklas. 45X Verg.

||

Nic.

8. Aplit, Pestszentlrine. Turmalin apró zirkonzárványokkal (bal al-

sórészen), kvarc, muszkovitpikkcly (bal felsrészen), lapidolit (jobb

felsrészen). 60 X nagy. -f- Nic. — Aplit. Pestszentlrine. Turmalin
mit kleiner Zirkon-Einschltissen (links untén); Quarz; Muskovit-
Schuppe (links oben); Lepidolith (rechts oben); 60X Verg. X Nic.

4. Kvarcporl'ir, Mátyásföld. Holokristályos alapanyagban kvarc és

oligoklász beágyazások. 45X nagy. -!~ Nie Quarzporphyr, Mátyás-
föld. In dér holokristalli nen Grundmasse Quarz- und Oligoldas-Ein-

sprenglinge. 45X Verg. X Nic.

5. Biotithiperszténandez.it, Mátyásföld. Vitrofiros szövet alapanyag
bán opacitszegéllyel körülvett biotitlemezke (jobb szélsrészen), pla-

gioklász és lii perszén kristályok. 80X nagy. X Nic. — Biotithy|per-

sthenandesit, Mátyásföld. In dér vitrophyrischen Grundmasse eine

Biotit-Schuppe mit Opazit-Rand (rechts), Plagioklas- und ITyper-

sthen-Kristalle. 80X Verg. -|- Nie.


