
Adatok a Cserhát-hegység andezitjeinek

, ismeretéhez*

A Galga-völgyéböl, Beeske és Berceli községek között, — a

Gserhát-liegységuek két legtekintélyesebb vulkáni kiipja emelkedik
eg^^más közelében, — a Szanclahegy és a Fogacsi-Berceli-liegyek-

Szandahegy ketts kúp, melyek közül a nyugati Péterliegy

a magasabb, míg tle keletre az alacsonyabb Várhegy (529-^)
m) emelkedik, a kettt 200—250 m széles agyagoshomok-nyereg
választja el egymástól.

Szandehegytl délre, kb. inásfél km távolságban emelkedik a

másik vulkáni hegy, a Fogacsi-Berceli-hegyek lapos dómszer
tömege. A messzirl egységesnek látszó hegytömeget, — észak-déli

irányú völgyl)evágás, — morfológiailag két egyentlen részre
bontja. A nyugati, kisebb tömeg és alacsonyabb részt jelöli a tér-

kép Fogacsi-hegynek (429-<^), míg a keleti, kissé magasabb és

nagyobb tömeg részét Berceli-hegynek (476

Felépítésében mindkét vulkáni heg>^ hasonló: az alsó, szélesebb

részük, egységes és üledékes eredet, azt feJs-cUgocén, illetve alsó-

miocénkorú rétegek építik fel.^Ezekre a képzdményekre helyen-
ként késö-piloccnkorú lepelkavicsok, lsz és törmelék települnek.

Vulkánológiai szempontból Szandahegy ketts vulkáni kúpja
több km hosszú hasadék felett alakult ki, valószínleg harántos
törésvonalak keresztezdésében. Itt alakulhatott ki az a centrális

kráter, melyen át megindult lávakitörés Szandahegy ketts vulkáni
kúpját hozta létre. A hasadékvulkánból keletkezett pár méter szé-

les andezittelér, a kúpok két oldalán, így Péterhegy északnyugati
és a Vái'hegy délkeleti folytatásában, messze területen követhet.

VuJkánmorfológiailag vizsgálva Szandahegy andezitkúpjait,
inegállapítiható, hogy a njuigati, péterhegyi csúcs a hasadék irányá-
ban kissé megnyúlt, csonkakúp. A kisebb Várhegy már
inkább kiszélesedett andezittelér. A két audezitkúp ellipszis alap-
jainak hossztengelye nem egyirányú, vízszintes irányban elhajla-
nak egymástól, Péterhegy megnyúlt gerincélén két, pontosan
egyenl 545.3 m magas csúcs emelkedik, közöttük 518 m-es nyereg
mélyül.

A Fogacsi-Berceli-hegyek vulkáni tömegei már nem kúpalakúak,
eredetileg egységes vulkáni takarót alkottak, melyet a késbbi hegy-
mozgások — észak-déli irányú törésvonalak mentén, — feldaraboltak

• Eladta a Fö’.dfani Társulat 1Í149 .nov. 19-én tartott szakülésén.



és ma két, egymással párhuzamos andezitgeriiie (a Fogacsi-liegy),
illetve egy kisebb kiterjedés andezittakaró áll elttünk (a Berceli-
hegy), melyek lépcszetesen helyezkednek egymás mellett.

A két, észek-déli irányú andezitgerinc közül a nyugati, az ala-

csonyabb (429 m magas) és Nógrádkövesd község felé helyezkedik.
Vele párhuzamos és kelet felé szomszédos andezitgerinc már 452 m
magas. A kett között mélyül 25 m mély andezitnyereg bizonyítja,
hogy az andezit tömege itt egységes.

, Ez a két oerinc alkotja együttvéve a Fogacsi-liegyet. Ennek
keleti oldalán 388 m mély völgybevágás választja el a nagyobb-
tömeg és magasabb Berceli-hegyet. Ennek a nyereg felé es meredek
oldala, szintén észak-déli irányú, gerincszer andezittcmeg. melynek
legmagasabb pontja 476.0 m magas. Keletfelé ez lapos felszín, tehát
takarószer tömeg, mely lépcszetesen egészen 400 m-ig süllyed.
Az andezittákarónak ez a lépcszetes tagolása, nemcsak annak fel-

színén, hanem az északi, meredek oldalának csipkézett peremén is

megfigyelhet.

ÉNY S 2 a rt A f
3 V DK.

Szanda, valamijit a Eogacsi és Bereeli hegyeket felépít vulkáni
mködés csak lávafolyásból állott, töi-melékszórás sem eltte, sem
utána nem volt, vulkáni-tufa (andezittufa) egyik hegyen sem talál-

ható.
Szanda-Pogacsi-Berceli-hegyek földtani felépítését id. Noszky

adatainak felhasznáilásával, illetve saját felvételek és vizsgálatok
alapján a következkben jellemezhetem.

Az alaphegységet a fels-oligocénkorú homokosag^mgok adják,
melyek enyhén gjúlrt és számos töréssel szabdalt, de vastag réteg-

sort alkotnak; rétegeik az andezit környékén keleti irányban dl-
nek. Az oligocénvégi hegyképzdés után ezek a rétegek egyenet-
lenül lepusztultak és az alsó-miocén-homokok rakódtak le. A Szanda-
hegy déli részén ezek a rétegek délfelé 20“-al dlnek, míg az andezit-
kfejt B-terraszán már nyugat felé hajlanak 25®-al. A Szandahegy
és Berceli^hegyek között ugyanezek a rétegek általában kelet felé,

12—15“-al, a Bereeli-hegy északi végén a Csurgó-forrásnál 12—20®-al

dlnek.
Az andezitek feltörése az újabb, közép.sö-miocéiikorú hegyképz-

déssel kapcsolatos. A Cserhát-hegységen keresztül ekkor NyÉNy

—

KDK-i irányú télL-rhasadéko'k keletkeztek. Feltételezhet, hogy ezek
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a liasadékok több km mélységig nyúlnak, tehát a területnek nagymély-
ségig hatoló szerkezeti feldarabolódását okozták. Ezeken a hasadé-
kokon nyomult fel az andezitmagma. Ahol ezek a liasadékok és a
fontosabb hegyszerkezeti harántvonalak találkoznak, ott kiszélesed-
nek, centrális kráterek alakulhattak ki, melyek fölött vulkáni kúpok,
takarók keletkeztek, mint pl a Szanda és Berceli-hegyek nagyobb
vulkáni tömegei. A telérek iránya és azokra harántos lötörésvonalak
tehát közel egykorúak. Ezeknek a szerkezeti vonalaknak pontosabb
kinyomozása azonban már a részletesebb felvétel feladata lenne.

Szandahegy és Berceli-hegyek között egy közel kelet-nyugati
irányú törésvonalat tételezhetünk fel, mely Komhány felé mutat.

NY K.

2. ábra. Fogaesi—Beiceü hegyek aiulezittakarájáiuik szerkezete.
|
Fogaesi hegy

Xy-i oldalán ino.i: telepített andezithanya helyzete.] Die Struktur dér andezit-
deek(' de.s Fogaesi —Perceli—Berges. [Die Lage des au dér Westseife des Fogaesi

Berges nen auglegten Aiidezilhrnehes.l

Erre a törésirányra töbl) baránttörés hatol, melyek egyrésze közép-
miocénkorú, másik része azonban az andeziteket is érte, tehát azok-
nál fiatalabb. Azok a törések a legjelentösebltek, melyek andezit-
hegyeinket középen hasítják fel.

A szandahegyi audezitbánya ,.B-terraszán“, tehát 4G2 m szinten
é.s kb. 200 m-es hosszúságban három niilotiifos-telért látunk az ande-
zitben, melyek a föcsapásra 45®-al fekszenek. Régebbi vizsgálataim
alkalmával — ebben a köbányaüregben töbl; és vastagabb telért
találtam, de azokat már kitermelték. A ma található három telér
Píí.ves részeit a 1—4. sz. fényképeken mii tatom he. Ezek egyike
ÉK-felé. átlag 80"-al lejt, a másik BXy-i irányban 7—80^-al düh
amibl sasbéreszer kiemelkedés adódik. Véoeredményben ezekbe)!
a fejérekben a fekünek vidkéml felemelését láthatjuk feltárva.

A másik vulkáni tömegben, a Fogaesi- és Berceli-hegyekben az
iráipui vetdések látszanak jobban, amit nemcsak morfoló-

giailag figyelhetünk meg, hanem az andezithatár térképezé.sénél.
továbbá a kzethasadékok irányának jnérésébl is megszerkeszthet-
jük. Ezek a síkok a kbányászat szempontjából is jelentséggel bír-
nak. IMegfigyeléseim viszont azt l)izonyítják, hogy a Fogacsi-Bex'celi-
begyek önálló vxilkáni takaihja fiatalon tört ö.ssze. Ezzel szemben
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a Szaiidalieg>' vulkáni tömegének feléintésében a clj^ke-szerkezet ural-
kodik. Az itt részletezett hegyszerkezeti viszonyokat az 1

—

2. sz.

szelvényekben, míg a vulkáni kzetek elterjedését a 3. sz. vázlatos
földtani térképen mutatom be.

KZETTANI VISZONYOK.

Szandahegy andezitjének kzettani sajátosságait Reichert (3.) a
.szandai kbánya anyagán végzett vizsgálataival állapította meg.
A következkben az eredményeit használom fel és ezekhez csato-

lom mindkét vulkáni klip egész tömegén végzett saját vizsgálataim
és megfigyeléseim eredményeit.

Megállapítható, hogy Szandahegy mindkét kúpjának vulkáni
kzete hasonló kifejldés, ami közös eredetükbl természetesen
következik. Mindkét kúp andezitje oszlopos elváláséi és ezek nonná-
lis települése vertikális. Az andezit kifejldését, a kbányafeltáráso-
kon kívül, a Várhegy kopasz felületén is megfigyelhetjük. Az osz-

lopok itt változó helyzetek, gyakran kévékbe tömörülve más hely-

zetek. A 4—5—6 szögletes oszlopok vastagsága a mélység felé növek-
szik, ahol az 50—60 cm átmért is elérik. A Várhegy andezitjének
oszlopossága, az elpréseldés következtében gjmkran egyirányéivá
válik és rétegesnek, st lemezesnek látszik.

Az andezit szövete mindkét laipon egyönteten tömött és abban
likacsas vagy hívás szerkezet részleteket, vagy betelepüléseket nem
találni.

Szandahegy andezitjére jellemz, hogj' sem ásványi, sem idegen
kzetzárványt nem tartalmaz, a milonitos-teléreken kívül. Benne
miaroIitO'S ásványkiválások sincsenek, így valószín, hogy poszt-

vulkáni mködés itt nem A’olt.

A szandahegyi andezitbányában feltárt milonitos-telérek anyagá-
nak sajátságaira nézve a következk állapíthatók meg. A telérek

kzetanyaga: kifakult, mállott, andezitdarabokból, laza, vagy kissé

pörkölt, összecementált, homok, homokosagyagdarabokból tevdik
össze. A konglomerátos-ibreccsás szerkezet és gyakran lazán össze-

álló telérekben ennek a két közettípiTsnak változó nagyságú darab-
jai, st a fekürétegek néha méteres tömbjei találhatók, mint a mel-
lékelt fényképek is bizonyítják. Megállapítható, hogy magasabb fokú
pörkölés nem történt, amibl következik, hogy a láva hmérséklete
nem volt magas, vagy a lávatcineg nem volt nagyvastagságú, tehát
ersebb kausztikus hatást nem fejtett ki. A telérek vastagságára
és tömegére az 1939. évi vizsgálataim alkalmával többet észleltem,

mert akkor azoknak egész sora jelent meg a bányafeltárásban. Akkor
8—9 m vastagságú teléreket is mértem, melyek kitartóbban húzód-
tak végig az andezittömegén, ezeket már kitermelték. A jelenleg

feltárt 1—3 m vastag felérek 70—80®-os mei'edek düléssel húzódnak
felfelé az andezitfalban. A köbányászat szempontjából természetesen,
súlyos tehertételt jelentenek, hiszen ezeknek a hatalmas, medd-
tömegeknek kitennelése, hányóra hordása ersen növeli az elállított

andezit önköltségi árát.

A milonitos-teléreknek a helyzete, közetanyaguk minsége bizo-

nyítja, hogy a vulkáni kitörés alkalmával, a feltör láva a fekü

9
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miooénrétegeit nemcsak településiikben zavarta meg, hanem részben
felemelte, st kisebb-nagyobb tömegeit magával szakította és magába
gyrte. A miocén-fekü egyébként, énnek a bányaszintnek keleti
vége felé több kisebb gödörben van feltárva. Azonban nemcsak a
láva által felragadott üledékes közetanyag szenvedett változást,
hanem maga az andezit is mállott, kifakult az érintkezés közelében,
szövete porózus, lazább lett. Éppen ezek a kifakult, porózus andezit-
tömegek jó útmutatók ari-a nézve, hogy hol várhatunk az andezit-
tömegében ilyen felragadott feküré-szeket- — A B-terrasz szint-
jével egymagasságban, a többi bányaüregekben is találtam hasonló
kifakult, foltos andezittömegeket és nagyon valószín, hogy ezek
mögött is ilyen íelragadott homokos-agyagos betelepülések ülnek.
Szandahegy területén az egykori miocén térszín változó lehetett,

mert a péterhegyi kiipon az andezit és homok határa átlag 450 m-en
vau, míg a szomszédos Várhegyen ez 460 m-re vehet.

A szandahegyi kbánya kzetérl Reichert vizsgálatai a követ-
kezket állapítják meg.

Szürkésfekete szín, tömöttszövetü kzet, melynek hialopilites
alapanyagában csak földpát-beágyazások láthatók, néha 1—2 cm
nagyságban. Az alapanyagot plagioklász, aeigit, ércszemek, apatit
és üveg építik fel.

A föhlixit-beág,ijazások idiomorf és táblás kristályai zónás kifej-

ldések, azok bels magja a bytownif-sorba, míg a küls zónájuk
a labrador-sorba tartozó jdagioklász.

Az alapanyag ibtömegét szintén földpát alkotja és ennek apró
lécalakix kristályain az alapformák is felismerhetk. A mérések
alapján labrador-típusú plagioklászoknak bizonyultak ezek, össze-

tételük tehát a beágyazások küls zónájának felel meg.

Az andezitben található színes elegyrész, a monoklin-augit csak
az alapanyagban jelenik meg. Apró, zömök kristályai világoszöld
színek, kioltásuk, c:'/ = 40—45®, tehát diopszidos-a ágitok.

Az andezit alapanyagában még magnetiíszemcsék, kevés apatit

és vörösbarna szín üveg található.

A közetoptikai vizsgálatok eredménvét kémiai elemzés támasztja
alá és azt a belle számított értékekkel együtt az I. sz. táblázat-

ban közlöm. Szandahegy vulkáni kzete a fenti ásványos és kémiai
összetétel alapján: augit — andezit, mely a Xiggli-beosztása szerint

„normaldioritos“ magmatípusba tartozik.

Fogacsi és Bércéi i-hegyek kzete dacára, hogy morfológiailag
elkülönült gerincekben jelenik meg, minden részében egyforma,
egységes kifejldés. Az alábbiakban részletezett megfigyelések és

vizsgálati eredmények tehát mindkét hegy kzetére vonatkoznak.
A vizsgálati anyagot az egész hegy tömegébl vettem, de a kémiai
elemzésre a Fogacsi-hegy északnyugati részén mélyített fi. n. Dallo.s-

féle kis kfejtk friss anyagát használtam fel.

Sötétszürke, majdnem szürkésfekete szín, kissé zöldes árnya-
latú kzet ez, mely mindenütt tömöttszövetü és réteges elválású.

Meredek dülés rétegei általában a területet ért törésvonalak irá-

nyait követik.
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Közeltanilag a loldpátbeágyazások nagysága és sokasága jel-

lemzi ezt az andezitet, e tekintetben még a szandai andezitet is felül-

múlja. A földpáton kívül kevesebb barnászöld piroxén és elvétve
egy-egy olivinbeágyazás is figyelhet meg benne.

A mikroszkópos vizsgálat a fentieket megersíti és vékony csi-

szolatban is megállapítható, hogy a beágyazások túlnyomó tömege
földpát, a piroxén és olivin mennyisége ahhoz viszonyítva elenyész
esekélj'.

A földpátbeág^azások, néha 8.7 mm nagy, tbbnjüre táblás kris-

táJj^ai ersen zónás kifejldések. A mag és a bels zónák többnyire
zárváiíjdjau gazdagok, míg a küls zóna mindig zárványmentes,
bár elvétve a bels zónák között is akad zárváuymentes. A zárvá-
nyok mindig a kristály hasadási iránj'^aiban sorakoznak, részben
átlátszóak, tehát anj'agnk üveg, vagy angitlemezkék, részben átlát-
.szatlanok, tehát salakrészek vagj^ alapanyagfoszlánjmk.

A földpátkristáljmkon az albittörvénj^ szerinti ikerösszenövés
általános, az albit-karlsbadi törvénj' gyakori, a periklin-törvénj' rit-

kán jelenik meg. A meghatározásuk a következ mérési adatok
alánján történt:

Albit-karlsbadi komplex-ikrek. M rc aierleyes metszet:

mag zóna

«'M . . . . 1. egyén . . . 42“ 35’ .... 34“ 15’

«'M . . . . 2. egyén . . . 25“ 48’ ... . 19“ 28’

A 11-tartalom . . 81% ... . 63%

«'M . . . . 1. egyén . . . 32“ 22’

«'M . . . . 2. egyén . . . 13“ 18’

An-tartalom . . 60%

«'M . . . . 1. egyén . . . 51“ 27’

«AÍ . . . . 2. egj'én . . . 33“ 05’

An-tartalom . . 94“/o

«'M . . . . 1. egyén . . . 50“ 29’

«'M . . . . 2. egyén . . . 31“ 53’

An-tartalom . . 94%

Albit-ikrek, MP-re merleges metszetbe)}

:

.... 27'^ 24’
.

«'M . . .... 30» 07’ . 58“/o An
«'M . . .... 34“ 09’

. 69% An

A piroxéneket a monoklin-augit képviseli ebhen a kzetben,
mely itt nemcsak az alapanj^ag elegj'része, hiszen egyes kristályai

a beágyazások méreteit is elérik. Az angitkristálj'ok nagysága ilyen-

módon 0.6 mm-tl 1.3 mm nagyságig változik. Az apróbbak általában
piüzmás kifejldés, de xenomorf szemcsék, csak ritkán akad egy-egy
önálló alakú augitkristálj^ melyen az alapformák felismerhetk.
A nagj’obb augitkristáljmk gjmkran apró, xenomorf szemcsék hal-

9
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mázából épültek fel. Az (lOü) szerinti ikerösszenövós rajtuk inegfigyel-
lietö. Gyengién kialakult homokóraszerkezetet is észleltem.

Vékonycsiszolatban ez az augit világos sárgásbarna szín. Pleo-
chroizmust nem árul el. Kioltása c : y = 40“ körül. Optikai karaktere:
pozitív. ,

Az olivin csak jáimlékos elegyrésze a kzetnek, abban rendszer-
telenül, elszórva jelenik meg, st némely csiszolatból hiányzik. Er-
sen szerpentinesedett, némelyik kristály helyén csak szerpentin-
folt található,- melynek nagysága 0.4 mm-t is eléri. A szerpentinesedés
mindig kívülrl halad befelé, tehát a friss oliviumaradék a mag-
ban található. A friss* olivin színtelen és zárványmeutes, a hasa-
dási irányok gyakran jól észlelhetek.

A hialopilites alapanyagot: földpát, augit, magnetit, ilmenit,
a pátit és üveg építik fel.

Az alapanyag nem egyenletes kifejldés, abban foltonként
zavaros és zöldesszürkéu áttetsz, fonalas és mikrolitos ásvány-
liálmazok találhatók, ahol az üveg is megjelenik.

Az alapanyagot felépít ásvánj'ok között szintén a plagioklász
uralkodik. Apró, prizmás, ritkán lécalakú kristályai a 0.1-Á).3 mm-t is

elérik, rajtuk az alapformák felismerhetk. Az álhit, albit-karlsbadi
ikertörvény szerinti összenövés általános. Összetételüket a következ
mérés alapján határoztam meg:

Albit-ikrek, MP-re merleges metszetben:

mag zóna
a’M .... 34“ 07 ... . 67“/An .... 26“ 05’ ... . 48“/o An
a’M ..'... 24“ 01’ ... . 45“/« An

Az alapanyag másik fontos ásványa az augit. melynek apró.

prizmás, xenomorf szemcséi egyenletes nagyságúak és 0.1—0.2 mm
méretek. Színük és optikai állandóik az augitbeágyazásokkal
egyeznek.

A zavaros alapanyagfoltokban az augitkristályok gyakran meg-
nyúlt lécek, közöttük 0.22 hosszii és 0.02 mm széles kristályokat is

találtam.

Ugyancsak ezekben a zavaros foltokban, illetve azok mélyén
figyeltem meg három Jiipersztén-szemcsct. Prizmás kristályai átes
fényben halványsárga színek, pleochroizmust nem árulnak el.

A jellegzetes jó hasadás rajtuk észlelhet. Mindegyik hipersztén-

kristályhoz egy-egy magnetitszemecske van hozzánve. Ez az ásvány
ritkán található ebben a kzetben, tehát járulékos elegyrésznek sem
tekinthet.

A magnetit négyzetes, haitszöges vagy xenomorf kristályszeuícséi

0.09—0.6 mm között változnak, tehát beágyazásméretek, st a kisebb

szemcsék is átlagosan tfilbaladják az alapanyag többi ásványait.

A zavaros foltokban a magnetit helyenként egyenletesen elosztott

globulitok alakjában található. A magnetiteken kívül még hosszú
t- és lécalakú, gyakran csipkézett szél opak ércásványok talál-

hatók e foltokban, melyek alakjuk után lehetnek ilmenitek; a szegf-
barnán áttetsz ilmenit-csiUámot csak egyízben találtam meg a

kzetben.
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A zavaros ásványfoltok legjellegzetesebb ásványa az apatit,

liosszií, talakú, st foualszerü kristályai 0 4 mm hosszúságot is

elérik keresztül-kasal növik e foltokat vagy párhnzamos sorokban,

vagy kévékben tömörülve jelennek meg. Szabályos hatszöges bázis-

metszeteit is észleltem és mindegyik közepén egy-egy magnetit
globnlit található.

Az üveg is csak ezekben a zavaros foltokban jelenik meg, látszó-

lag színtelen.

A kzet kémiai elemzését Csajághy Gábar fövegyész volt szíves

elvégezni, fogadja e helyrl is hálás köszönetem. Az I. táblázatban

közölt elemzés mellett a Szandahegy elemzését is közlöm, melyet

1931-ben Reichert készített. Ugyancsak összehasonlítás céljából E.

Soinmarnga mindhét hegyrl készített elemzéseit is hozom, melyet

1866-ban publikált. Bár nem korszerek ezek az elemzések, de meg-

állapítható, hogy a 80 év távlata dacára is jól egyeznek értékeik

a most készített elemzések értékeivel.

A Fogaesi-hegy andezitjének elemzésébl számított projekció-

értékeket, összehasonlítva a Xiggli-féle magnatípnsokkal, megálla-

pítható, hogy az a normáldioritos, részben a tonalitos-peléeites cso-

portokkal árul el rokonságot, de inkább a nonnáldioritos magmák
közé tartozik. Eltérés e típustól, hogy fm- és mg-értékei annál ala-

csonyabbak, viszont al- és c-értékei magasabbak. A tonalitos és

peléeites-magmatípnsokhoz viszonyítva, lényeges eltérés a si-érték-

beu van, mely azokénál jóval alacsonyabb, csekélyebb eltérést mutat
a fm-értékbeu is, mely a típusénál szintén alacsonyabb.

Összegezve a vizsgálatok eredményét, megállapítható,’ hogy a

Fogocsi-Berceli-hegyek kzete ásványos és kémiai összetétele alapján

öli V in t a r t al m li a u g i t-a n d e z i t.^

Összehasonlítás céljából az I—II. sz. táblázatban elssorban
magából a Cserhát-hegységhoi származó és korszer elemzés kíséreté-

ben vizsgált, feldolgozott piroxen-andezitöket foglaltam össze.

A kémiai elemzések, valamint a bellük számított projekcióértékek
áttekinten mutatják e kzettípusok megegyezését ezen a ^ullkáni

területen. A Fogax?si—Bercelli-hegy andezitje legjobban a ..heren-

csényi augit-andezittel“ egj'ezik, csupán az fm — és c — értékekben
mutat kis eltérést.

Érdekes megállapítani, hogy a szomszédos vulkáni területek
piroxén-andezitjei közül melyikkel találunk rokonvonást. Ezért a
III. sz. táblázatban a szomszédos A’ulkáni területek andezitjeinek
projekcióértékeit foglaltam össze-

A keletre szomszédos Mátrahegység két pyroxén-andezitje:
Xagybátony—Ördöglak és a „Remetefa-dombja“ kzete mutatnak
közeli rokonságot a Fogacsi-hegy augit-andezitjével.

A nyugatra szomszédos Börzsöny-heaység megvizsgált ande-
zitjei között nincsen olj^an, mely ezzel kémiai tekintetben rokon-
vonást tüntetne fel, igaz, hogy ott a piroxén-audezitek ritkák is.

* Sehal’arzik Ferenc: A Cserhát piroxénandezitjei. — Budapest, 1892. —
(Schafarzik ezt a kzetet: pilotaxitos augitmikro’.jtas augitandezitnek hatá-
rozta.)
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A. I. táblázat

Elemezte

Fogacsi—Bercelihegy

kzete
Szandahegj'

'

kzete

I.

Csajághy G-

1949.

Sommaruga
1866.

II.

Reichert R.

1931.

Sommaruga
1866.

SÍO 2 53.28 % 53.75 56.19 56.03

TiOa 0.56 — 1.21 —
AI2O 3 19.70 19.02 18.05 20.85

Fe203 2.41
1 1.73

1

10.79
(

9.86
FeO 5.07 5.88

MnO 0.09 — 0.15 —
MgO 2.79 2.22 3.18 0.56

CaO 9.35 8.73 7.82 8.36

Na20 2.73 1.57 2.73 2.06

K20 1.97 2.21 2.19 2.37

H 2O+. 0.72 1 0.78
j

2.01H2O 1.20 0.20
1

0.85

P2O5 0.39 — — —
CO2 0.16 — 0.14 —

100.42% 100.30% 100.35% 100.94%

Fajsúly 2.75 2.768 2.731 2.745

si =151.58 n. h = 6.83
III-

si = 164

al= 33.03 p = 0 . 47 al= 31

fm= 27.39 ti = 1.19 fm= 32.5

c= 28.48 0 = 0.17 c= 24.5

alk= 11.09 qz = — 7.26 alk = 12

k= 0.32 k= 0.35

mg = 0.36 mg= 0.43

c/fm= 1‘03 c/fm= 0.75

1= 44.12 II
U/l

v= 61.51 v= 55.5

C= 39.57 II

1

^ 05
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II. Cserhát-hegység piroxén-andezitjei:

1 Fogacsi-Bercelihegy. 2. Szandahegy. 3. Sulyomtet. 4. Herencsény-

Vakarásdomb. 5. Hollók-Várhegy. 6. Ácsa. 7. Somosmalom-Ecseg.
8. Pusztavár

1. 2. 3. 4. 5- 6. 7. 8.

SiOí 53.28 . 56.19 54.59 53.06 52.80 56.02 52.41 52.76

TiOí 0.56 1.21 0.81 1.14 1.05 1.05 1.20 0.98

AbOs 19.70 18.05 18.10 19.18 19 44 16.23 17.37 17.82

FcíO, 2.41 1.73 2.60 3.99 3.47 2.49 3.45 1.86

FeO 5.07 5.88 5.27 4.33 5.15 7.51 7.81 7.15

MnO 0.09 0.15 0.06 0.12 0.11 0.09 0.13 0.11

MgO 2.79 3.18 2.54 2.57 2.33 2.91 3.55 2.48

CaO 9.35 7.82 7.84 7.99 8.70 7.07 9.47 9.49

NaaO 2.73 2.73 3.41 3.40 4.71 4.09 3.27 3.64

K 2O 1.97 2.19 1.58 2.43 1.12 1.50 1.21 0.99

H2O+ 0.72 0.78 2.07 2.31 1.26 0.59 1.34 1.75

HíQ- 1.20 0.20 0.19 0.19 0.21 0.13 0.22 0.33

P2O5 0.39 — 0.57 0.32 0.24 0.33 0.19 0.59

COí 0.16 0.19 0.13 — — — — —

fajsúly
^

100.42

2.75

100.35

2.731

fs=

SrO
0.11

BaO
0.04

99.91

2.1 99

101.03 100.59 100.01

1

101.62 99.95

Ellenben a Szt. Endre—Visegrádi-hegység andezitjei közül a:

Döinös fölött emelked „Prépo.sthegy augit-andezitjével“ találunk jó
megegyezést.

Végül összehasonlítva: a Szandahegy és a Fogacsi—Berceli
hegyek andezitanyagát egymással, a következket állapíthatjuk
meg.

A szandai andezit általában oszlopos elválású, míg a Fogacsi—
Berceli-hegyek andezitje réteges, bár meredek dülés rétegei néha
oszlopszer külst mutatnak.

Összetételére nézve mindkét hegy kzete: angit-andezit. Azon-
ban a Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjének alapanyaga kevesebb
és az nagyobb szemcséj, mint a szandai. Mindkét andezitben a
beágyazások ftömegét a földpát alkotja, mely a Fogacsi—Berceli-

hegyek kzetében több és nagj'obb kristályokban fejldött ki. Ezen-
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III. Cserháthegység piroxén-amlezitjei

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

sí 151.58 164.— 161.7 151.0 145.0 162.0 135.0 147.0

al 33.08 31.— 31.6 32.0 31.5 27.5 26.5 29.0

fm 27.39 32.5 30.3 30.0 28.5 36.5 37.5 31.0

c 28.48 24.5 25.2 24.5 25.5 22.0 26.0 28.5

alk 11.09 12.— 12.8 13.5 14.5 14.0 10.0 11.5

k 0.32 0.35 0.23 0.32 0.14 0.20 0.20 0.15

mg 0.36 0.43 . 0.37 0.37 0.33 0.35 0.37 .0.33

c/fm 1.03 0.75 0.83 0.81 0.89 0.60 0.70 0.91

44.12 43.- 44.4 45.5 45.0 41.5 ,36.5 40.5

61.51 55.5 56.8 56.5 57.0 49.5 52.5 57.5

39.57 36.5 38.— 38.0' 40.0 36.0 36.0 40.0

an 4.97 4.41 4.23 4.06 3.77 3.49 4.52 4.32

ab 3.41 3.62 4.43 4.03 5.54 5.39 4.38 4.82

or 1.60 1.95 1.32 1.89 0.90 1.34 1.09 0.85

Is 0.72 0.67 0.70 0.77 0.82 0.68 0.68 0.70

fs 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25 0.27 0.34 0.28

qs -f0.05 0.10 0.07 0.01 0.01 0.04 —0.03 0.02

ab — or 1.80 1.67 3.11 2.13 4.63 4.03
,
3.29 3.97

kívül ebben az andezitben az augit és'nz olivin mint beágyazás szere-

pelnek.

A szandai andezitben az üveg egyenletesen eloszlott, míg
a Fogacsi—Berceli-liegyek kzetében található kevés üveg, csak az
alapanyag zavaros foltj'aiban jelenik meg.

A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjének plagioklászai báziku-
sabbak, illetve a zónás szerkezet ersebb kifejldése következtében
nagyobb az An-tartalom ingadozása. A két andezit mállásában is

érdekes különbség mutatkozik a szandai andezit „bi‘ösödik‘, ahogj’^

a köbányászok mondják, vékony, kifakult réteg borítja. A Fogacsi

—

Berceli-hegyek andezitje a felszínen, az atmoszferiliák hatására
világosszürke szín,* porozás kzetté alakulj melynek sárgászöld,

alapanyagában csak a plagioklászok szürkeszin kristályai tartották

meg alakjukat. Ez a mállás nem vékony, héjszer bekérgerés,
hanem mélj^'eibben hatol a kzetbe. A szürke szín földpátok bels
bomlását, nemcsak a fénytelen hasadási lapjaik, hanem vékony-



csiszolatban, a benne észlelhet kaolinfoltok is bizonyítják. Ennek a

kifaknlt andezitnek fajsúlya, a friss kiözet 2.75 fajsúlyával szemben
2.62-re csöldvent.

A Fogacsi—Berceli-liegyek andezittöiuegét semmiféle poszt-
vulkáni hatás nem éide, így ez a felszíni átalakulás csak az atmosz-
feriliák hatásának tudható be. amit megersít az a,z észlelés, hogy
a ielszínen mállott része a mélység felé fokozatosan megy át a finss

kzetbe.
Szandaheg.vi-andezit fontos építöközet, melybl eredetileg sír-

követ, lépcsket stb. készítettek és a szandahegyi bányát is ecélból
nyitották meg és csak késbb, amikor a kbányát Pest és Nógi’ád
megyék vették át, tértek át az útépít kzetanyagok elállítására.
A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitanyagát most tárták fel; a kor-
szer köbányaiizemet is most szerelik fel.

Szandahegyen, a péterhegyi csúcs keleti végében telepített

kbánya jelenleg 4 feltárásban: 430—439—452 és 462 m magas szin-

tekben termel. A kötartalék bséges, amit a hátsó, kb. 80 m magas
bányafal is bizonyít. A kitermelt kanyagot a kbányák eltt fel-

állított két kis zúzóberendezés töri és innen 4.5 km hosszú drótkötél-
pályán szállítják a Xógrádkövesdi MÁV-állomásra.

A Fogacsi—Berceli-hegyek andezitjét a Fogacsi-hegy nyugati
oldalán nyitott kfejtben és két szintben: 365 m és 395 m-en fogják
termelni. A kanyagot innen 2.5 km hosszii drótkötélpályán a nógrád-
kövesdi állomásra szállítják és az ott felállított, nagyteljesítmény
ziizóberendezés, a szandahegjd andezittel együtt töri meg. A két k-
bánya termelését napi 120—130 vagónra tervezik, ezenkívül még
kotíkafaragásra is berendezkednek.

A szandahegyi andezit gyakorlati felhasználhatóságát, a fvá-
rosi Anyagvizsgáló intézetben végzett mechanikai vizsgálatok alábbi
adatai támasztják alá:

1. Térfogatsúlya: 2.70.

2. Xyomószilárdsága száraz állapotban,
középértékben
Xyomószilárdsága vízzel telített álla-

potban, középértékben:
Xyomószilárdsága 25Xf^gJ''asztott kockákon:

3. Szívóssági vizsgálat, Fppl-módszer szerint
4 cm-es próbakockákon, a fajlagos ütési mirnlía,

'a tönkretétel kezdetéig: 221.3 kg cm/cm^
fajlagos ütési munka a teljes tönkretételig: 355.8 kg cm/cnF

4. Koptatási vizsgálat: 7 em-es kockákon, homokfúvógépben
2 atm. és homo'kfúvással 2 percig: súlyveszteség az eredeti

súly 0,743%-a kg-ban.
5. Az andezit fagyálló.

3446 kg/cm-

3063 kg/cm^
3212 kg/cm-
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Daten zr Kenntnis dér Andesite

des Cserhát-Gebirges (Ungarn.)

Von LPDVKí jrOOVICS

lm mittlereii Teile de.s Oserliát—Gebirges, lángs des nord-süd-
licli geriehteten Tales des Galga—Baehes erheben sich die zwei
ináehtigsten vulkanischen Kiippen dieses Eruptionsgebietes: dér
Szanda-Berg und dér Fogacsí—Berceli-Berg.

Dér Szanda-Berg ist eine Auilkanische ZAvillingskuppe. Von den
ZAvei Spitzen ist die Avestliehe die höhere und grössere, dér: Péter-
Berg (545.3 "rm), Avahrend dér hieA’on östlieh liegende und mit einer
Bnrgruiue gekrönte kleinere Festungs-Berg niedriger ist, (529 m).

Dér A’on beiden südlicli gelegene Fogacsi—Berceli-Berg be-

steht aus einer flachen kuppelartigen Masse, die bei dér Eruption
eine einheitliehe A'ulkaniselie LaA'adecke bildete, Avelcbe spater durch
firosion in zAvei ungleiche Teile gespalten Avurde.

Bei beiden einstigen Vulkánén ist dér breite untere Sockel in
gleicher Weise aus Soliichten des oberen Oligozdns bezAv, des unte-
ren Miozdns aufgebaut, Avelclie stelleiiAveisa A^on Sehotter decken des
Spatpliozans, A'on Löss und a’oii Gehangeseliutt überlagert sind.

Vidkanologisch ist festzustellen, dass die Doppelkuppe des
Szanda sich über einer mebrere km lángén Vulkanspalte, Avahr-

soheinlich an dér Kreuzungsstelle A’on Ouerbrüchen erhebt. Hier
mochte sich dér Zentralkrater gehildet habén, dessen Lavaergxiss die

zAA'ei Andesitkuppen erzeugte. Die Eichtung des einstigen Spaltener-
gusses A\úrd durch einige m breiten Andesitgang angedeutet, Avel-

cher am Saume dér Vulkandoppelkupi>e, NW-lich vöm Péter-Berg
und SO-lich vpm Festungs-Berg anzutreffen und Aveithin zu A^erfol-

geu ist.

Vidkanniorphologisch betrachtet besitzt a'ou den Andesitkuppen
des Szanda-Berges dér Péter-Berg die Form eines stunipfen Kegels
mit elliptischer Grundflache, Avahrend dér kleinere Festungs-Berg
eher an cinen in die Lángé gezogenen und A'erbreHertpu Andes't-
gang erinnert. Die láugere Achse dér elliptischen Grundflache ist bei

den beiden’ Andesitkuppen nicht parallel gerichtet.
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Dér obere Teil des Fngacsi—Berceli-Bevges bildete bei dér
Kruptioii eineu einbeitlicbeii vulkaniscben Deckeuer^iss, welcher
dureli spatere tektonisclie Beweguugen, — lángs uord-südlieh
gerichteter Brucbspalten, — auseinandergesehnitten wurde. Heute
Avird dér einstige einheitliclie Aiidesiterguss durch ein breites, bis
aiif Cöte 388 m eiugeschiiittenes Tál in zwei ungleiclie Teile anf-
gespalten. Dér westliebe Teil besteht aus zwei paralell gerichteten
und zusanimenhangeuden Andesitkammen, Avelehe auf dér Karte
die Bezeicbnung Fogacsi-Berg füliren, wálu*end dér östliclie Teil eine
kleinei-e Andesitdeeke ist, dérén iiber dér Talspalte sicli erhebende
Steilseite bis auf Cöte 476 m ansteigt und sich. von Mer gégén Osten
allniaclilieh und treppenartig verflacbt.

Dér geologisebe Auíbau des Szanda-Berges und Fogaesi—Ber-
celi-Berges kann wie folgt ebarakterisiert werden.

Das Grundgebirge wird durcb sandige Tone des oberen OUgozüns
gebildet, welcbe eine sanft gefaltete und durcb zablreiebe Brücbe
zerselinittenc, Jedoch maelitige Scbicbtenfolge darstellen. Das Ein-
fallen dér Schicbteu ist in dér Nabe des Andesits östlicb. Xacb
Abscbluss dér Orogenperiode am Ende des Oligozáns unterlagen
diese Scbicbten einer ungleiebmassigen Abtragung, Avorauf sie durcb
Sande des unteren ))iiozans bedeckt wurden. Letztere fallen ani süd-
licben Sannie des Szanda unter 20" nacli S ein, wabrend in dér Hbe
dér „B-Terrasse“ deö Andesitsteinbrucbes bereits ein westlicbes Ein-
fallen unter 25" zu beobacbten ist. Zwiscben Szanda und Berceli-
Berg zeigeu die iMiozanscbiebten Ostfallen unter 12—15" und am
Xordende des Berceli-Berges bee dér Csurgó-Quelle ebenso gericb-

tetes Fallen unter 12—20".

Dér Erguss dér Andesite erfolgte im Zusaminenbange mit einer
neuerlicben Orogenperiode des ini^^Feren Miozaus. Es entstanden zu
dieser Zeit im Cserhát-Gebirge WXW-OSO gericbtete Gangsi)alten,
welcbe wahi’scbeinlicb l)is niebrej’e km Tiefe hinabreicben. Es
erfolgte alsó eine tiefgründige tektoniscbe Zerspaltung des Gebietes,

welcbe dem Andesitmagma Wege zum Empordringen eröffnete. An
Stellen, avo sicb solclie Spalten und Avicbtigere grosstektonisobe
Querstörungen kreuzen, A'erbreitern sich die Spalten und Avur-

den zu Zentralkratern, die heute als Amlkaniscbe Kuppen empor-
ragen. Als solcbe stellen sicb uns die Andesitschlote und Deeken-
ergüsse des Szanda und Berceli dar. Die Richtungen dér Gangspal-
ten und dér sie kreuzenden Hanptbruchspalten dürften sich alsó

etwa zu gleicber entAA'ickelt bben.
ZAAdsohen den Bergen Szanda und Berceli kann eine nabezu

0-\V gericbtete Bruehspalte anegnommen Averden, Avelche sicb gégén
Romhány hinziebt. Sie A\’ird Amn mehreren Querbrücben gekreuzt,
Avelche z. T. im mittleren iMiozán entstanden, Avelche aber teihveise

auch die Andesite durcbsetzen, in dicsem Fali alsó jünger als die

Andesitergüsse sind. Die AA’icbtigsten Bímcbe sind jene, AA-elche die

Andesitberge in dér Mitte durchscbneiden.

Auf dér „B-Terrasse“ des Andesitsteinbrucbes am Szanda, alsó

auf 462 m Seeböbe sind im Andesit auf eine Lángserstreckung A'on

za. 200 m drei Mylonit-Gange A^erfolgbar, Avelebe mit dér Haupt-
streichung cinen Winkel Amn 45" einsebliessen. In fiáiberer Zeit
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waren in die&eni Aufschluss nocli niehrere anclere und machtigere
solche Gangé siclitbar, welche aber dem Steinbvucbbetrieb zum
Opfer fielen. Die Bildern No. 1—4. zeigten einzelne Teile dér lieute

gicblbaren Mylonitgánge. Einer dér Giinge fiillt naeb NO durcbscbuitt-
licb nnter 80“. dér andei*e naob NW 75—80" ein, was zusanimen eine

borstartige Erbebung darstellt. Letzten Endes können wir alsó in

diesem Mylonitgcingen eine Erhebung dér Liegendschichten konsta-
ticren die durch das emporquellende Magma verursacht ívurde.

In dér beuacbbarten ATilkaniscbeu Masse, im Fogacsi und Ber-
celi-Berge treten mebr die N-S gericbteten Brücbe bervor. Es kann
dies nicbt nur morphologiscb beobacbtet Averden, sondern auch bei

dér Kartiernng dér Andesitgrenzen, soAvie durob Ausmessen dér
Litboklasen konstatiert Averdeu. Letztere Gesteinsabsonderungs-
flíicben babén für den Steinbruebbetrieb aueb praktiscbe Beden-
tnng. Allé diese Beobacbtungen lassen Aviederum darauf scbliessen,

dass die selbststándige Ergussdecke des Fogacsi- mid Berceli-Ber-
ges erst in jüngerer Zeit dureb Brücbe zerstückt Avurde. Dagegen
dominiert im Aufbau und in dér Anlage dér Brucblinien des Szanda-
Berges mebr eine dyke-artige Struktnr. Die Profile 1. und 2 stellen

einen Versucb dar, die Mer dargelegten tektouiscben Verbáltnisse
zu A’ersinnbildlicben (auf d. Seite 436,, 437.). Die OberflacbenA'erbrei-
tung dér A'ukaniscben Gesteinstypeu Avird in dér scbematiscben
geologiscben Kartenskizze dai’gestellt.

Petrographische Verhaltnisse.

Beide Kuppeu des Szanda-Berges zeigen gleicbentAvickeltes

Gestein, AA’as übrigens aucb aus dér gemeinsamen magmatiscben
Herkunft folgt. Dér Andesit beider Kuppen neigt zu salenförmiger
Absonderung. Die Saulén stehen A’ertikal. Ibr Querscbuitt ist 4—5

—

6-eckig und A'erbreitert sicb nacb untén, aa'o er Durcbmesser \mn
50—60 cm auÍAveist. Die Struktnr des Andesites ist an beiden Kuppen
gleicbmassig dicbt. Dér Andesit eutbalt kelne Fremdniineralien.

Dér Andesitbnicb am Szanda-Berg schliesst den östlichen Teil
des Péter-Berges auf. Auf dér „B-Terrasse“ des Brucbes in 462 m
Seeböbe gind in dér Masse des friscben Andesites die drei 1—3 m
mácbtigen Mylonilgánge zu beobacbten. Diese Gangé enthalteu ein

Gemiscb a'ou zersetzen und ausgebleicbten Andesitstückén, angeröste-
ten sandigen Matéria! und Brocken a'ou sandigem Tón. Die Laigerung
dér Gangé und ibr Matéria! bcAA’eist, dass die Miozanscbicbten im
Liegenden anlasslicb dér Eruption dureb die emporquellende LaAm
gestört und erhoben AA'urden, AA'obei ibr Matéria! z. T. mitgerissen
AA'urde. Dodi babén sicb diese mitgefübrt-en Sedimentbestandteile
dureb den Einfliiss dér Laim nur in geringem Mass Amrandert. Es
erfolgte eine geringe Köstiing dér sandigen Teile, oder diese A^er-

festigten sicb etAA’as. Dér Andesit bingegen bleicbte am Kontakt aus
und AA'urde poröser.

Im Gebiete des Szanda-Viilkanes ereigneten sicb nur LaA'a-

ausbiáicbe, klastiscbes Matéria! wurde nicbt aiisgescbleiidert, daber
keine Auilkanischen Tiiffgesteine zu fiúdén sind.
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Das Gesteinsmaterial des Bruelies vöm Szaiida wurde zuletzt
von R. Reiehert (3) nntersucht. Seine Festellnngen kimen wie folgt
Icnrz znsammengefasst werden.

In deni gran-selnvarzen, diehten Andesit mit liyalopilitischer
(írnndmasse finden síeli nnv FeMspateinselilnssp, Avelclip inanehmal
1—2 em Grösse erreiclien. Die Grundmasse besteht ans Plagioklas-
Angit-Erzkönielien, sowie Apátit mid Glassnbstanz.

Dér innere Kern dér zonar gebanten Felspateinschlüsse besteht
ans BjdOAvnit, wahrend die Hülle zr Labradoritreilie gehört.

Die Hanptmasse dér Grnndsnbstanz ívird ebeufalls durcli Feld-
spat gebildet. Seine kleinen leistenförmigen krystallcben gebören zr
Labradoritreihe, ihre Znsammensetznng entsprieht alsó derjenigen
dei ausseren Zone dér Feldspateinscblüsse.

Als fárbiger Mineralkomponent findet sich im Andesit mono-
kliner Angit, dér hellgrün geíarbj ist und einen Auslöschnngswinkel
von e:.T=40—45'’ zeigt, was einem Diopskl-Augit entsprieht.

Die eliemisehe Analyse dieses Andesits und die darans bereeb-
neten Projektionswerte finden sieli in Tabelle Xo. I.

Das Gestein des Szanda-Berges ist seiner mineralogisehen und
••bemisehen Zusammensetznng naeb alsó ein: Augit-Andesit.

Das Gestein des Fogacsi und des Berceli-Berges ist trotz (les

Umstandes, dass diese beiden Bergziige voneinander morpbologiseb
getrennt sind, überall gleieb, ivas durch die einheitliehe Entstehnng
begründet ist. Das Resnltat dér im Folgenden mitgeteilten eigenen
Untersuchnugen bezielit sieb anf das vnlkaniscbe Gestein beider
Kerge. Die Hanptmasse des znr cheniischen Untersuehnng ausgele-

senen Gesteinsmaterials entstammt den frisdhen Aubrücben dér im
uördlicben Teil des Fogacsi-Berges befindlieben zwei kleinen Stein-
briiche. Dieses Gestein ist dunkelgran, beinabe grausehAvarz, mit
einem etwas grüulicbem Tón. Seine Strnektnr ist überall diebt und
es soudert sieb flaebenliaft ab. Diese Absondei’nngsschichtnng zeigt

steiles Einfallen, dessen Ricbtnng von den anftratenden Bruchlinien
bestimmt wird.

Petrograpbiscb wird das Gesetein dureli di&* zablreieben Feld-

spateinscblüsse und derei! relatíve Grösse gekennzeiebnet. Als Ein-

sohlüsse finden sieb ansser dem Feldspat noeb etwas Pyroxen und
sporadiseb einige Olivin-Körnelien.

Unter dem Mikroskop erweisen sich die Feldspat-Einschlüsse
als grösse tafelige Krystalle, nnter Avelcben die kleiiisten einen
Dnrehmesser von etwa 2.4 ’imn, die grössten einen solcbeíi von etwa 8.7

mm babén. Sie sind stets zonar gebaut. Dér Kern und die inneren
Zonen sind voll von Eiiisoblüssen, wahrend. dieiiussere Zone vollkom-
men klar ist. Die Einschlüsse besteben ans: Angit-Blattcben, ans
glasiger oder Grundmassen-Substanz. Sie ordnen sieb immer iii dér
Richtung dér Spaltflacben an. Die ZAvillingsbildung nach dem Albit-

gesetz ist sehr haufig. Neben dicsen ist aucb noch die Verwachsniig
nach dem Karksbader Gesetz verbreitet. Die Bestimmung erfolgte

anf Grnnd folgender Messnng-en:
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Albit-Karlsbaderuesetz seukrecht M:
Keni Ilülle

ciAl . . . . Ind. 1. . . . . 420 35‘ .... 34" 15‘

cAl

.

. . . Ind. 2. . .

.

. 25" 48' .... 19" 28;

An-Gelialt .

.

. . 81% . ... 63%

.... Incr. 1. .

.

. . 32" 22
'

a'M. . . . Ind. 2. . .

.

. 13" 18'

An-Gelialt .

.

. . 60%

a'M. . . . Ind. 1. . .

.

. 51" 27'

ct'M . . . . Ind. 2. . .

.

. 33" 05'

An-Gdialt .

.

. . 94%

a'M. . . . Ind. 1. . .

.

, . 50“ 29'

a'iSl. . . . Ind. 2. . .

,

. . 31" 53'

An-Gebalt .

.

. . 94"/o

AlbitzwilUnge senkrecht MP:
a'M...,. . . 27“ 24' .

.

. . . . 50% An
ct'M... . . . 30" 07' .

.

. . . . 58% An
. . . . . 34" 09' . .

.

. . . 69% An

Die Pyi'oxeiie werden durc-h monokluien Angit reprásentiert.

Sie sind ini allgemeinen nur (remengteile dér Grmídmasse, jedoch
erreieheu mauelie aucli Einsehlussgrösse. Diese sehwankt zwischen
0.6 und 1.3 mm. Sie treten im allgemeinen in prismatischen, jedocdi

xenomorfen Körnchen aiif. Grössere Krystallehen bestehen meist

ans eiuer Anliáuínn^ xenomorfea* Körner. Zwillfnge nach (1001

sind zu beobachten. Ibre Farbe ist im durehfallenden Lidit hell-

gelblichbraun ohne Pleocihroisimus. Das Anslösdien betragt: e:T = um
40". Nach obigem bandelt es sioh um: Diopsid-Augite.

Olivin tritt nur akzessoriscb, nnregelmassig im Gestein verteilt

a ni. Er ist stark serpentinisiert, so dass nur dér innere Kern noeb
a US Olivin besteht, meist aber sogar dieser sdion verandert ist. Die
Serpentiuisiernng scdireitet von aussen nach innen vor. Dér frische

Olivin ist íarblos und eiuschlnssfrei.

Die byalopilitiscbe Grundmasse besteht ans: Fehlspaf, Augif,
Magnetif, llmenit, Ajjotit und Glasstibstanz.

Die Grundmasse ist nicht homogén, sondern andert sicb

sdilierenweise. Sie ist ferner stellenweise getnibt und zeigt grün-
lichgrauíarben durclisdieinende, fadenförmige und mikrolitische
Miueralaggregate; hier tritt auch die glasige Snbstenz auf.

Audi in dér Grundmasse lierrsdit dér Feldspat vor. An seinen
kleinprismatisdien, selten leisteniörmigeii Krystalldien sind die
Grundformen zu erkennen. Sie sind meisf Albitzwillinge, Komplex
zwillinge nádi dem Álhit + Karlsbader sind selteuer. Ilire Zusammeii-
setzung' wurde auf Grund folgender Messungen besitimmt.

AlbitzwiUinga senkrecht MP:
Kern Hülle

a'U ...... 340 07’ . . . . 67% An . . .
26»05’

. . . 48%. An
„'M 240 01’

,
. . 45% An
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Ein weiterer wichtiger Bestand'teil dér Grmídmasse ist dér
Aufjit, dessen kurzprismatisclie, docli im allgemeineu xenoii^orfe
mid gleicliinasisig veTÍeilten Körnoheu 0.1—0.2 nim gross siuid. IkreFarbe
ist braunlichgelb und die optischen Konstanten stimmen mit jenen
dér Einsohluss-Augite überein. In getrübten Flecken dér Grund-
nmsse treten die Augite oft als in die Lángé gestreckte Leistchen
auf, unter welchen Krystallchen bis 0.22 mm Lángé und 0.02 mm
Breite zu finden sind.

Hypersthen wurde in diesem Andesit nur in Fönn dreier Körn-
chen angetroffen. Seine prismatischen Krystalle sind im durclifal-
lenden Licht blass gelb geí'árbt, zeigen keinen Pleoehroismus, jedocb
gute Spaltbarkeit. Mit jedem dieser Krystállchen Avar je ein Mag-
netitkorn verAvaohsen.

Magnetit tritt in quadratisehen und sechseckingen. aber oft
xí'iioinorfen Körncheu auf, dérén Grösse zwischen 0.09 und 0-6 mm
betrágt. In den getrübten Minerataggregaten zeigt er sieht stellen-

Aveise im Fonm winziger Globuliten gleichmássig verteilt. Die in dér
Gesellschaft des Magnetits anzutreffenden nadelförmigen oder
leistenartigeii opaken Erzminerale sind Avahr scheinlicli Ilmenite.,

Es Avurden ein bis zAvei Ilmenitglimmerbláttchen Amrgefunden
Avurden.

Das ebarakteristisclie ’Mineral dér trüben Aggregate ist dér:

Apátit. Seine langgestrecken Nadeln, oder fadenförmigen Krystalle
durchsetzen die Aggregate kreuz und quer. Manolmial finden sie

sicli in paralellen Reilien, oder Garbenangeordnet. In den sonstigen
Partién des Gesteins felilt dér Apátit. Háufig sind auch hexagonale
Basisschnitte des Minerals zu beobacliten.

In den trüben Minerataggregaten tritt aueli das Glass auf, Avel-

ebes seheinbar farblos ist.

Zr cliemischen Untersueliung Aválilte ioli Stücke des frisclien

G estei nes aus den Steinbrüchen an dér Nordseite des Fogacsi-Berges.
Die Analyse A'erdanke ich Herrn Ohefebemiker Gábriel Csajághy,
elem Leiter des chemisclien Laboratoriums des Ung. Staatl. Geolo-
gisclien Instituts. Zum Vergleieli teile ieli daneben auch die áltere

Analyse des Andesits A’om Szanda-Berg A'on Róbert Reicbert. soAvie

die aus 1866 stammende altén Analysen A'on Sommaruga des
Gesteins beider Berge mit. Wie aus Zahlen ersichtlich, sind letztere

Analysen zAvar nacili überholten Methoden angefertigt Avorden,

jedoch trotz dér seither verflossenen 80 Jabre nocb immer
brauchbar. [Tabelle I.]

Wenn mán die aus dér Analyse des Andesits vöm Fogaesi-Berg
bereolineten ProjektionsAverte mit den Amn P. Niggli für die einzel-

nen Magmatypen gegebenen ZahlenAverten A’ergleiolit, erkennt mán,
dass unser Gestein VerAvandscliaft zu de normaldioritisehen, z. T.

zu den tonalitiseh-peléeitisoben Gesteinsgruppen aufAveist, dass es

aber elier zu den normaldioritisehen Magmen gehört. In AbAveichuiig
A’on diesem Typus sind aber die fm-und mg-Werte kleiner, dagegeai
die al-und c-Werte höher.

Gegenüber den tonalitiseh-peléeitisdhen Magmatypen zeigt sioh
die Avesentliehe Differenz, dass dér si-Wert unseres Gesteines
betráehtlich kleiner als jener Magmen ist. Beim fm-Wert ist die



5



Szonda-íogacsi-Berceli-hegyek andezitelötordulósai.

ondezit-hányok- omlósok

törésvonalok

szelvényiróny

uj-kábónyoszintek



453

Abweic'hung geriugfügigei*; aucfh hier ist dér í'm-Wert unseres
Gesteines dér geringere.

Zu'sammenfassend kann für die mineralofjische und chemische
Zusammensetzung des Andesits von den Bergen Fogacsi nnd Bér-
celi festgestellt werden, dass dieses Gestein ein:

clivinhaltiger AUGIT-ANDESIT isf.

lm Folgenden vergleiclie ich diesen Andesit mit den Pyroxen-
Andesiten anderer Teil dieses grossen Vulkangebietes: des Cserhát-
gebirges, sowie dér benacbbarten tertiaren Eruptiva, von welchen
Avir moderné chemische Analysen nnd detaillierte optische Unter-
suchungen besitzen.

Die chemischen Daten und die daraus berechneten Projektion-
ST\ erte sind in den Tabellen I.—II. zusammengefasst, (auf d. Seite
44í5—44.) Sie zeigen in übersiöhtlicher Weise, dass dieser Gesteins-
typus in diese mausge'breiteten Vulkangebiet grosse Zusammen-
setzungskonstanz und strenge VerAvandschaftsbeziehungen zeigt. Die
grösste Ahnlichkeit besteht ZAvischen dem Andesit des Fogacsi—Ber-
celi—Berges und dem ,.Augit-Andesit A^on Herencsényi“, nur zaví-

schen den fm-und c-Werten zeigen sidh geringfügige Unterschiede.

Die ProjektionsAverte dér Pyi’oxen-Andesite dér Nachbai’vulkan-
gebiete sind in Tabelle III. zusammengefassst, -auf d. Seite 447.) Mán
kann hiebei Folgendes feststellen;

lm östlioh benachbarten Mátra-Gebirqe zeigen ZA\'ei Pyroxen-
Andesite nahmlioh die von ,,Nagvbátonv-Ördöglak“ und .,Remetefa-
Hügel“ Verwandtschaft zum Andesit des Fogacsi—^Berceli—^Benges.

lm Avestlicih benachbarten Börzsöny-Gehirge iritt dér Pyroxen-
Andesit im allgemeinen nur se’.ten auf und uuter diesen gibt es

keinen, dér in cheraischor Beziehung mit unserem Gestein A^erAvandt-

schaftliche Beziehungen auÍAviese.

Dagegen zeigt si^h eine gute Übereinstimmung mit dér Zusam-
mensetzung des Augit-Andesits des im Szt Endre—Visegrader
Gebirge über Dömös emporragenden „Prépost-Berg“.

Táblamagyarázat. — Tafelerklárung.

1

—

i. Mylonitos telérek és homooks-agyag betelepülések az andezitben. A szan-

dai andezitbánya B-teraszáii.

Mylonitgange und Einlagerungen von sandigem Tón im Andesit, auf dér

B-Terasse des Andesitbruelies smu Szanda.

5. jüj köbányafeltárás alsó szint) meredek andezitpadjai, a Fogacsi-hegy Ny-i

oldalában.

Steile Andesitbánke in dem neuein Steinbinidi — Auischluss (unterer Horisont)

au dér Westseite des Fogacsi-Berges.
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