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chvdoma által, melynek kristallographiai meghatározása azonban, miként 
mnndia. nem akart sikerülni. Einliti tovább, hogy mig ezen látott pél
dány. ,k az anyakőtől el voltak választva és ngy azon viszonyról, mely 
a kert." között van, nem adtak felvilágosítást, addig Stuttgartban figyel
meztette ötét Fraas tanár egy olyan példányra, mely telérkőzeten van 
fenni'.ve _Ein circa 3 Cm. grosses bobles pseudohexagonales Prisma 
— eine Paramorphose von Kalkspath nach Aragonit — auf einem 
M-halentÖrmigen Gangstück von Schemnitz aufgewachsen.“)

Rath tanár ur tehát csupán a szabad példányokon tette a tanul
mányt, és igy alakilag jött következtetéseire, melyekre nézve kétségbe 
vonbatlan e l őször ,  hogy az oszlop hexagon-féle alakja aragonittól is 
lehet, m á s o d s z o r ,  hogy a terminallapok között néha találni két 
ellenfekvőt, a mely domáuak tartható; valóban az egész külleme is ezen 
mihálytárnai calcitpseudomorphosáknak olyan, hogy első tekintetre, főleg 
némely példánynál, azonnal az urvölgyi előjövetre gondolunk. Vannak 
azonban már alakilag is olyanok, melyek az aragonittal nem egyeztet
hetők, s ezek közé tartozik, midőn a véget három hajló lap képezi, ezen 
symmetriai viszony a rhombos rendszert kizárja, mig a hexagonossal 
megfér. Ha másodszor a kisérő ásványokra és ezek viszonyaira tekin
tünk, akkor semmi támaszt nem találunk azon nézetre; végre az sem 
szól mellette, hogy olyanféle aragonit előjövetel, a minőt Urvölgyön a 
csillámpalában (Grauwacke) ismerünk, sem a Mikálytárnábau, sem 
általában a selmecz-körmöczi traehytterületen sehol sem fordul elő.§

Ennélfogva mindent összevéve caleitpseudomorphosa ez, quarc után ; 
vannak közöltök csak burkolási és vannak utólagos kitöltési példányok.

A pseudomorpliosák ezen mihálytárnai képződmény által számban, 
de a mi több, egy érdekes nemben is szaporodtak.

RÖVID KÖZLEMÉNY.

Egy feltűnő vonás Nagyág vidékének domborzatában.
Midőn Nagyág vidékének földtani átkutatásához fogtam, csakhamar 

feltűnt nekem ott a hegyalakoknak egy bizonyos neme, mely a főgerin- 
czet környező előhegyeken oly állandóan mutatkozik és oly gyakran 
ismétlődik, hogy ezen jelenségnek általános okát keresni jogosítva érez
tem magamat. A részletes kutatás meg is mutatta e közös okot, mely 
— a mint várható volt — a földtani szerkezetben, a képletek viszopy- 
lagos elhelyezésében rejlik. Ezek után a jelenség magyarázatát hozni, 
már nem volt nehéz és azt hiszem, hogy az utóbbi nem érdektelen
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adatot szolgáltat a külső domborzati és a belső földtani viszonyoknak 
egymástól való függésének felismeréséhez.

A jelenség leírására és magyarázására elég lesz, Nagyág föld
tani viszonyaira nézve előrebocsátni azt, hogy a Csetráshegység dél
keleti vége, mely Nagyág érczkincseit zárja magában, tőzömében egy har
madkori eruptivkőzetből áll, mely szintén harmadkori (mediterrán) üle
dékes rétegeken keresztültört és rajtuk elterült.

A sziikebben vett nagyági hegylánez főgerinczétől, mely Ny.—K. 
irányban a Szarkától a nagyági Csetrásig húzódik, D. felé számos 
hegyág szakad el, melyek lépcsőszerü fokozattal az alacsonyabb domb
vidék felé alászállnak. Ezen hegyágak rendes alakjanak az a sajátsága, 
hogy a lenyúló gerincz alsó részében nyeregalaku mélyedés mutatkozik, 
mely után a hegyág egy kerekded kimagasló meredekoldalu kúppal 
végződik. Az ilyen hegyág profilja tehát rendesen lépcső- vagy hullám
szerű körvonallal bir.

Igen jellemző példája ezen hegyalakzatnak a Goronyistye nevű 
kúp, melynek töve körül kanyarodik a Csertésről Nagyágra vezető sze
kérút. De ugyanazt a typust találjuk a hegység főzöme körül, bármely 
oldalról tekintsünk le a völgybe. A földtani szerkezet magyarázására 
ismét az idézett példához fordulok. A Szarkó nevű sziklás hegytömeg 
quarztartalmú amphibolandesitből áll, és ha a Goronyistye felé vezető 
nyúlványon lehaladunk, ugyanazt a kőzetet látjuk feltárva, le ama 
nyeregalaku mélyedésig, melyet említettem; itt már magán a gerinczen 
apró quarzkavicsok tűnnek fel és a nyereg két oldalát vizsgálva arról 
győződünk meg, hogy a harmadkori üledék kavics- és homokkőrétegei 
mindkét lejtőn előbukkannak. Ellenben maga a Goronyistye szabályos 
alakú kúpja ismét ama quarzandesitből áll, le egész az útig. Ily fel
tárás látható csaknem kivétel nélkül mindazokon a nyúlványokon, me
lyek a Goronyistyehez hasonló domborzattal bírnak : a kavics-, homokkő- 
és agyagrétegek mindenütt az összekötő nyergen árulják el magukat 
és a nyeregről két oldalt lehuzódván a végső kúpot geologiailag is 
választják el a hegyág főtömegétől.

A természetes feltárások és még inkább a nagyági báuyamlivele- 
tek világosan mutatják, hogy e vidéken az andesit elterjedése a külszí
nen jóval szélesebb mint a mélységben, azaz hogy a vulkáni nyílásból 
kitódult lávatömegek csakugyan szét is folytak és lávaár módjára el
borították a kavics-, agyag- és homokkőrétegeket. Tekintetbe véve, hogy 
a fent említett végkúpok (p. o. a Goronyistye) petrographiai tekintet
ben az illető hegyág (Szarkó) kőzetével mindig teljesen összeegyeznek, 
semmi okunk sincs, hogy az előbbieket külön kitörésből származottak- 
nak tekintsük. Sokkal természetesebbnek látszik feltenni azt, hogy a
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kérdéses t : . _ek . eredetileg az egyes lávaárak végső részét képez
ték. mely k--- az alatta levő sedimentrétegek egy részével közönsé
ges esr.' - utján a főtömegtől elszakadt és kissé lejebb mozdult.
Ily- • .-.in zgá- után az atmosphaeriliak koptató hatása természet

it • -tani alakot hozhatta létre, és ezáltal világossá válik az, 
• találjuk az üledékes kőzet nyomait mindig a két andesit-tömeg 

mintegy beékelve, a nyeregszerü mélyedésben és annak oldalain.
A következő ábra schematikus vázlatban mutatja a tömegmozgás 

a/• ni három nemét, mely ily esetben képzelhető. Magától értetődik, 
hogy e három mozgásirány különféle módon combiuálodhatik egymással 
és valószínű, hogy téuyleg igy is történt.

2-ik ábra.

Az üledékes rétegsor, melyről itt szó van, magában hordja már 
a földcsuszamlásoknak kedvező feltételeket, mivel túlnyomólag laza, a 
vizet könnyen átbocsájtó homokkő- és conglomerat-rétegekből áll, me
lyek közé egy sűrű vörös agyagnak rétegei többszörösen be vannak 
fektetve. Néhol gypstelepeket is tartalmaz, úgy hogy a könnyen oldódó 
anyag kilugzága a localis csuszamlásokat és vetődéseket könnyen érthe
tővé teszi. Ivisebb-nagyobb földcsuszamlásokra Nagyág vidékén a har
madkori üledékek területén csakugyan lépten-nyomon akadunk és ned
ves időjáráskor szemünk előtt látjuk bekövetkezni. Azt pedig, hogy 
Nagyágon az eruptivkőzetnek nagyobb tömege a rajta lévő házakkal 
együtt lassú mozgásnak indult, S t ü t z  * mint szemtanú állítja és bizo
nyítja a Józseftárnában látható omlás.

Az adott magyarázat tehát semmikéj) sem erőltetett, és mivel 
alapfeltételei Nagyág körül mindenütt meg vannak adva, a jelenség- 
gyakori ismétlődése nem lehet feltűnő.

De nemcsak Nagyágon, hanem hazánk számos vidékén, mindenütt, 
hol a trachytok és andesitek tömegkőzetei a harmadkori üledékek laza 
és változó rétegei fölé terjedtek, meg van az alapfeltétel arra, hogy 
hasonló hegyalakulás jöhetett létre. Ennélfogva úgy hiszem, hogy a 
közölt jelenség magyarázata jó szolgálatot tehet sok esetben a dombor
zati viszony helyes felfogására és a belső szerkezetnek földtani térké
peken vagy szelvényekben való feltüntetésére. Inleey Béla.

* S t ü t z :  Phys.-miner. Beschr. d. Gold- u. Silberbergwerkes zu Szekerembe 
bei Nagyág. 1803.


