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Sajtó alá rendezte 

Dr. Schaf arzik Ferencz.

1 .  D r é g e l y v á r .  Palánk felé az alluvium felett csupa nyirok. Drégely 
falu és Drégely várhegy között egy patak vájta be magát (az új térképen Hévíz 
patak), melynek jobb magas partján áll Drégely falu. A kőzet nyirok-féle agyag, 
melybe tályag van beágyalva szögletes darabokban.

Drégelyvár az É-i oldalon feljövet tufa, majd dara, de mindkettő elmállva ; 
a Ny-i oldalon e dara réteges. Benne erősen fénylenek amphibol és biotit, tehát 
ez a biotittrachyt törmeléke vagy magában, vagy amphibol-andesittal keverve.

A DNy-i oldalon kavicsréteg van, benne quarzit, gránit, gnájsz. A déli oldal 
ismét trachyttörmelék.

Mindezen törmelékből kiemelkedik egy eruptív konglomerát, alul nagy, 
fölebb apróbb trachyttörmelékkel. A kőzet typuskeveredés : amphibol-andesit 
+  biotit-gránát-trachyt. Hypersthén sok és jó ; gránát makroszkoposan is több 
látható ; augit nincs. A kőzet ép.

Ezen szilárd eruptiv trachyt-konglomeráton épült a Drégelyvár s az anyagot 
az építésre maga a hegy szolgáltatta. A lépcső, mely a déli oldalon felvezet a 
várba, még az eleven sziklába van vágva, valamint két (kútféle) mélyedés is. 
A Drégelyvár keleti oldala igen meredek.

Drégelyvár Ny oldalán, a szekérúton, mely éppen a fenyves alatt vezet el, 
van az alkalmas hely augit- (?) és amphibol kristályok szedésére ; gránát itt ke
vés van.

A Drégelyvár ÉNy-i oldalán vulkáni homok van, mely általában homokkőre 
emlékeztet. Szilárd, savval nem pezseg. Ez magát itt kiüti mint feküje a vulkáni 
tufának. Az atmoszpheriliáknak jól ellentáll. Biotit mintha volna benne, de mind 
igen apró.

A drégelyi szőlők aljában kifehérlik muszkovitos, pikkelyes tályag.

* Bár ezen jegyzetszerű, véglegesen ki nem dolgozott kézirat a szóban forgó 
terület részletes geológiai bejárása alkalmával, valószínűleg nem csak egy pontjában 
fog változást szenvedni, mégis kívánatosnak tartotta a mii. földtani társulat választ
mánya ezen alakjában is a kinyomatást, a mennyiben a benne foglalt helyi vonat
kozású gazdag adathalmaz a jövőben is mindig maradandó becsű lesz. S zerk.

( 2 0 7 )



304. SZABÓ JÓZSEF :

2. Honth. Honth falutól Ny-ra bementem egy vízmosásba, hol vagy 
15 méter magasságról esik a víz. Impozáns látvány.

Az alsó neogén-rétegek vagy 80' vastagságban. Ezek legalsója aprón 
kagylós törésű tályag, mi talán sA-ét teszi az összes vastagságnak. Yan benne 
Natica, Lucina incrassata, Buccinum és korall. Ezen réteg felett van egy sárgás 
réteg, melyből hömpölyök állanak ki és le is hullanak. Ezek az amphibol-andesit 
darabjai, mely tehát itt is ezen tályag felett foglal helyet, úgy mint Szécsénkén. 
A tályag alsó mediterránkorú H a n t k e n  szerint.

A Honth i szakadás 20—25 öl magas. (Anomia-homok?) Felülről 
sárgás réteg 4—5 ölnyire, alatta kékes-szürke homokos tályag. A sárgás és kékes 
réteg ugyanazon homokos tályag, a kövületek is egyaránt vannak mind a kettőben 
eloszolva. A sárgás színt a vassulfid oxidácziója idézhette elő,úgymint ez agyagos 
rétegeknél sokszor fordul elő.

A honthi szakadásból felmentünk Ny-ra az első hegyre, ez a Nagyhegy 
(vagy KukucsJcahegy). Ez fel csaknem a csúcsig anomia-homok, mi 
fenn átmegy előbb kemény tályagba ; azután következik quarzkavics s végre a 
tetőn augit-andesit, előbb tufája, majd pedig ritkás lávája. Ny-nak az egész gerincz 
ebből áll.

A Nagyhegy tetején amphibol-andesit eruptív konglomerátja fordul elő, mely 
vulkáni tufából émelkedik ki. A csiszolatban hypersthen és amphibol látható, 
augit nem.

A Babahegyet is anomia-homok veszi körül.

3 . Baráti-JBemecze. Bernecze és Baráti határában egy hosszú nyúl
vány keleti oldalán konglomerát és tufa fordul elő, előbbiben ép amphibol- 
andesittel. Ezen kőzetben az amphibol sok és nagy, és egészen azon hosszúkás 
alakokban, mint ezen typust megilleti. A csiszolatban azonban hypersthen nagy 
kristályokban nincs, csupa teljesen ép amphibol. Biotit nem látszik. Ellenben a 
mikrolithok között hypersthennek tartható karcsú oszlopok vannak egyenes 
extinkczióval.

Itt ez úgy vehető, mint az amphibol-andesit eruptiv konglomerátja. A m e- 
diterránnal nem érintkezik. Az amphibol-andesit réteges sedimentje fiatalabb, 
mint a biotit-trachyt mediterrán sedimentje, az a szarmata emeletet képviselheti.

Barátiban az OKOLicsÁNYi-ék házánál három pincze van az amphibol-andesit 
konglomerátba s tufájába vágva, kifalazás nélkül. Felmenve a meredek hegyolda
lon, szintén azt látni ; a tetőn azonban nyirok fordul elő.

Baráti környékén a falutól éjszakra tettünk kirándulást, egy völgybe men- 
vén be, a melyiken a Póka nevű erdőbe juthatni. Az árok elején mediterrán 
sediment, mit nyirok fed. Részint durva kagylótörmelék, részint iszapos anyag. 
A külön ki nem tüntetett terület itt belül mind nyiroknak festhető, mert itt 
lösz nincs.

Tovább haladva ezen árokban trachyt konglomerát látható, mi az árok 
fenekét is képezi. Itt a konglomerát a mediterrán rétegek alatt fekszik, de abban 
kétféle trachyt van. Az egyik világosan amphibol-andesit makroszkoposan, a másik 
már kétségeséscsiszolata augit-andesit+amphibol-andesitet árul el. Az amphibol 
erős fekete keretben ; augit több mint hypersthen.
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Egy másik példány feketés andesitre emlékeztet, ennek csiszolata szintén 
angit-andesit+ amphibol- andesit.

Folytatva az utat fel a hegyre, a trachyt-konglomerát kiemelkedik, az tehát 
világosan eruptiv, mely a mediterrán alul nyomul fel. Ez itt az augit-andesit 
regiója, mi az amphibol-andesit alól tör fel és itt érdekes typuskeveredést mutat, 
melyben az augit és a kevés liypersthen az ép, az amphibol az erősen megtáma
dott ; ez utóbbi mindig erős fekete keretbe van foglalva.

A fensík tetején gyakori a mediterrán mész, nevezetesen az árokból felemel
kedve a Fóka erdőbe, hol O k o l i c s á n y i  kőbányája van. Ilyen továbbá W i n t e r  
bányájában, hol a kőzet összeállóbb. Ez a Baráti és Kemenczei határ kö
zött van.

Van W i N T E R - n e k  öt mészbányája, mind a Berneczei határban. Jele, hogy 
mennyire van elterjedve a f e l s ő  mediterrán-mész.

4. Kemencze. Lithothamniummész a Gombhegy Ny oldalán. Jól látni 
a növényi szerkezetet. A falutól délre egy vízmosáson mentem fel a Fehérhegyre 
(a térképen), vagy mint a nép nevezi : a Gom bhegyre. A felső emelete lajtamész- 
padok, melyekből a clypeasterek is kikerülnek. Az alsó emelet is mediterrán, 
de vulkáni törmelékkel kevert homok, kövület (serpula stb.) van benne, de 
gyéren.

Kövületek a Gombhegy felső emeletéből: bryozoák, clypeasterek, echinusok, 
foraminiferák.

A Gombhegy alsó emeletén trachyt-tufa vagy trackyt-homok fordul elő. 
Serpula s egyéb kövületek láthatók benne, de gyéren és rossz karban.

A lajtamész felett elterülő rétegben látni augit-andesit hömpölyt is, de a 
lajtamész alatt nem.

Kemencze faluból megy be K-re egy kis vízmosás, a «Kövecses csapás», a 
hol nem a mediterrán rétegek, hanem egészen mások vannak feltárva. Mindjárt 
nyirok alatt kezdődik a trachyt dara, homok- és hamu-réteg, kövületek nélkül. 
Vezér zárvány benne az amphibol-andesit, mely igen ép darabokban található 
kisebb-nagyobb alakban. Vagy 12 láb (=  4 méter) a vízmosás, de más, mint ezen 
szedimentek csoportja, nem létezik. A rétegek szintesek.

Amphibol-andesit a mediterrántól É-ra, tehát közelebb a faluhoz, fordul 
elő ; továbbá a Gombhegytől K-re.

< Augit-andesit nem mutatkozik Kemencze közelebbi táján. Ezen táj főleg az

.jornál lévő kőbányából származó kőzet augit-andesit+amphibol- 
andesit a csiszolat szerint. Gyönyörű csiszolat. Amphibol sok, de mind ép, leszá
mítva a gyenge fekete keretet. Van kevés hypersthen, de nagy és több augit. 
Némely nagy hypersthen a szélén augittá kezd elváltozni, kerete augitból áll.

Amphibol-andesit, ritkás, (egyben egy biotit-rongy is tűnik ki, de az mit 
sem változtat a typuson) a berneczei nagy völgy nyugati vége felé. Az úton vannak 
nagy tuskók összehordva, főleg a baloldalról.

Ezen berneczei patak völgyében, éppen úgy a még hosszabb kemenczeiben 
kimagasló kompakt eruptiv kőzet nincs, csupa konglomerát, mi azonban a typust 
éppen oly jól képviselheti.

Földtani Közlöny XXV. köt. 1895. (2 0 9 )  2 0
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5. Bársony. Börsöny felé fordulva a letkés—ipolysági országúiról a 
ganádi pusztától keletnek, az úttól jobbra mély árok fehérlett homokos kőzettel, 
melyben foraminiferák, cyathophyllum és bivalvák láthatók. Ez valószínűleg 
mediterrán. Fölebb a hegynek Börsöny felé az út homokkövein visz, ez már medi
terrán sediment biotit-traehyt és nullipora zárványokkal. Még közelebb Börsöny- 
höz augit-andesit konglomerát és tufa.

Augit-andesit, melyben csak nyoma van a typuskeveredésnek amphibol- 
andesittel. Az augitok igen épek és nagyok. Hypersthen elég sok, de meg van 
támadva, nemcsak fekete keretben, de belsejében is megindul az elváltozás a 
szabálytalan transverzál repedésektől. Amphibol csupán romokban : vagy egészen 
fekete területtel vagy pontozattal, de ép rész egy sincs.

Ellenben szépen kiegészíti a typuskeveredés hullámzását más két csiszolat. 
Itt a hypersthenek el vannak változva, de az amphibolokból van több, melynek 
belseje még ép. Ezen hegy Börsönytől közvetlenül délre van. A házak, mondhatni, 
hozzátámaszkodnak. Neve az újabb térképen 1 : 25000 Pahocs, én 1872-ben 
Pauholz-nak írtam.

A falu talaja nyirok az Ipoly felé jobbra-balra, alatta helyenkint lösz. 
Börsönyből a Hosszú-völgybe menve kezdetben vastag nyirok.

A Hosszú-völgy elején a jobboldalon hasonlóan augit-andesit-famphibol- 
andesit. Makroszkoposan mutatkoznak égj es nagy amphibolok. Ez tehát typus- 
keverés az augit-andesit és az amphibol-andesit között. A hypersthen igen ritkán 
ép, de van ilyen is. Már tisztán augit-andesit a Spitzberg nyugati sarka. Makro
szkoposan is typusos.

Az augit-andesit eruptiv konglomerátjában vannak amphibol-andesit 
darabok is, de ezek mindig elváltozottak, a legépebbek kivétel nélkül az augit- 
andesitek. Mediterrán zavart településsel augit-andesit fölött. Ezen augit-andesit 
a Hosszúbércz elejéről zavarta meg a mediterránrétegeket.

A Biznetkő-hegyen typuskeveredése a biotil-gránát-trachyt-f amphibol- 
andesit-nek észlelhető. Hypersthen van, augit nincs.

Nagy-Homlokkő ugyanaz.
Szarvaskő, mint déli folytatása a Nagy-Homlokkőnek, ugyanaz. Biotit csak 

kis fekete keretben, amphibol sok és igen jó. Hypersthen kevés.
Ugyanazon typuskeveredés az Esztergályosbérczről, de a fekete ásványok 

pusztultak, nem fénylenek és így reá tekintve a kinézés andesites. Gyanút csak az 
ébreszt, hogy semmi fénylő elegyrész nincs (typuskeveredés). A Hosszúbérezről 
származó Börsönyköz legközelebb eső kőzet amphibol-andesitnek vehető, noha 
fekete ásvány alig látható, a mi van is, fénytelen.

A N agy-Sashegy Ny oldala, melynek tövében az Irtás puszta van, biotit- 
traehyt, de nyomával a kypersthennek. A kőzet fekete, de azért biotit sok és jól 
látszik. A csiszolatban csak igen kevés a hypersthen. Csatlakozik a Biznetkőhöz és 
a Szarvaskőhöz.

A N a gy-S óh egy  fontos már azért is, hogy ércztelért tartalmaz ; nyugati 
tövében van az elhagyott Alamizsna-bánya ; éjszaki tövében a Nagy-Sashegy felé 
1872-ben valami quarzitos érről teszek említést. Kőzete biotittrachyt, egy ízben 
gránátot is figyeltem meg; de van typuskeveredés is ampliibol-andesittal, sőt 
hypersthenek is lépnek fel.
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A Nagy Sóhegy ÉNy-i tövében a kőzet fekete, andesites küllemű, de biotit 
elég sok látszik, noha mind megtámadva. Typuskeveredésnek vehető.

Nagy Sóhegy Ny-i töve az Alamizsnabányánál. Ez is igen andesites, de 
biotit sok, hanem szintén bronz-sárgába vegyülő fénynyel. Gránátot is említek a 
helyszínén. A Nagy Sóhegy déli oldalán, középmagasságban, mállott zöldkő, de olykor 
a biotit még kivehető ; és így ez biotit-tracliyt zöldkövének mondható.

Igen érdekes typuskeveredés amphibol-andesit+augit-andesittel a Tolmás- 
h egy  Ny oldaláról. Augitok között ikerképződések szépek. Összenövés is van augit 
és hypersthen között. A hypersthen van belül s hozzátapadt több augit egyén 
parallel módon, egy pedig keresztben. Amphibol erős fekete keretben van, de azért 
jól felismerhető a kereten belül.

A Hosszúbércz ENy-i kezdetén amphibol-andesit, ritkás szövettel. Ezen 
hegy csak tovább DK-i irányban lesz augit-andesitté.

Hosszúbérez alja szemközt a Hegyeshegygyel augit-andesit, melyben 
nyomai vannak csak a végpusztulástól fenmaradt amphibolnak. Tehát nyomai 
maradtak fenn a typuskeveredésnek.

Biotit-trachyt ellenben, de typuskeveredéssel (amphibol-andesit) a Pálhegy, 
a Szénahegy, a Cserebércz és a Kis Sashegy.

Lóhegy. Augit-andesit, de typuskeveredés amphibol-andesittel. Uralkodik 
azonban az augit-andesit úgy makroszkoposan, mint mikroszkoposan. Biotit nem 
látszik. Amphibol sok, de mindig fekete keretben. Augit ikrekben is. A Lóhegy 
tövénél a konglomerátban biotit-trachyt is van, de fenn nincs.

Kis-Inóczról augit-andesit, melyben azonban némi nyomai az elpusztult 
amphibolnak pontokkal jelezve még vannak, de úgy, hogy itt már nem is lehet 
mondani typuskeveredésnek, mert a resorpczió annyira tökéletes. Augit több mint 
hypersthen, és nagyobb is. Néha ikerképződéssel jelenik meg.

N agy-Inócz DNyNy-i oldala augit-andesit, melyben szintén több az augit 
és nagyobb. Néha iker. A hypersthen részben kezd szerpentinesen elváltozni. 
Végnyomai a preexistált ásványoknak az amphibol, de tán a biotit is, itt sem hiány
zanak. A Nagy-Inócz középtájáról a csiszolat már tisztább augit-andesitet mutat. 
Gyönyörű augit ikrek. Augit több mint hyperszthen. Van hypersthen augitburko- 
latban is.

A N agy-Inócz hosszasága közepén szép amphibol látszik már makroszkopo
san is. Awgit-andesit-f amphibol-andesit. Gyönyörű augit ikrek. Amphibol mindig 
fekete keretben.

A N agy-Inócz magaslata E-i részén, hol meredek sziklacsoportot képez, 
augit-andesit a szálban lévő kőzet, de vannak benne amphibolnyomok is.

Ezek szerint a Nagy-Inócz augit-andesit, mely némely helyen azonban 
mutatja nyomait a typuskeveredésnek amphibol-andesittel, de oly alárendelten, 
hogy ezt jelezni is alig kell a térképen.

N agy-H ideghegy. A Nagy- és Kis-Hideghegy egybefoglalva. A Nagy-Inóczról 
menve fel E-nak a Nagy-Hideghegyre.

A Nagy-Hideghegy DDNy-i oldala. Három példány egyforma és azok 
egészen augit-andesitnek néznek ki a csiszolat szerint. Augit ikrek is vannak. 
Augit több mint hypersthen. Amphibolromok végmaradványai olykor mutatkoz
nak, de abban ép amphibol-anyag semmi.
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N agy-H ideghegy teteje. Ez is hasonló az előbbi három példányhoz, tehát 
augit-andesit, éppen olyan veres kiválásokkal, mi valami utólagos infiltraczió is 
lehet, talán heulandit ; de gránátnak nem felel meg.

Ejszaki oldalán apróbb szemű augit-andesit, mint az előbbiek ; a veres 
ásvány ebben sem hiányzik végképpen, de jóval ritkább. A csiszolatban augit- 
ikrekben is fordul elő. Néhány preexistált ásvány végső romjának maradéka 
látszik, de már következtetni sem lehet alakjára, csak azt lehet mondani, hogy 
valami Fe tartalmú fekete ásvány lehetett. Gránátnak jelenlétét a mikroszkóp sem 
mutatja.

A Nagy-Hideghegy (865 m.) tetején, közel a meredek ÉÉNy-i lejtőjének 
felső kezdetéhez. Kinézésre olyan sűrű augit-andesit, mint az eddigiek. A veres 
toltok halványabbak és kevésbbé emlékeztetnek gránátra. Ezek hamarább 
elpusztult olyan földpátok, melyek régibb typusból kerültek ezen typus lávájába. 
Hosszúkás alakok ezek és a leveles szerkezetnek maradtak fenn nyomai. A csiszo
latban augit iker mutatkozik, de nem sok. Itt nem túlnyomó az augit, talán 
egyenlő a hypersthennel a mennyiségre és nagyságra nézve. Egy olyan szakadékos 
barnás-zöld ásvány, mi a gránátra emlékeztethetne, anisotropnak bizonyult be. 
Egyéb nyom gránátféle ásványra nincs.

A Nagy-Hideghegy lejtője a Kis-Hideghegy felé augit-andesit változatlanul, 
mely mindenben hasonlít az előbbiekhez. (Ez itt a 1: 28000 térkép szerint a 
Kis-Hideghegy.)

Kis-Hideghegy. Megjegyzendő, hogy két Kis-Hideghegy van. E gyik  Bör- 
sönyről jőve az, melyre ezen példányok vonatkoznak, és mely a térképen 
( 1 : 25000) csakugyan így is van nevezve. A másik Diós-Jenőről jőve a Csóványos 
déli nyúlványa a Szabókő-vel.

Biotit-trachyt egyes tuskókban DNy-ra a Nagy-Hideghegytől a Kis- 
Hideghegyen Börsöny felé, de csak a tetőn, mert a Kis-Hideghegy zöme 
olyan augit-andesit, mint a Nagy-Hideghegy.

Görbekő, szemközt a Csúcshegygyei (Spitzberg). Biotit-trachyt, feketés 
mállásnak indulva. Jó nagy biotit-hexagon látszik, de bronz-színű. A szövet szerint 
nagyszemű. A fekete ásványok legtöbbnyire fénytelenek.

Börsöny, bányák. Vannak példányaim a Magyarhegy Ny-i tövéből és a 
Magyarhegyről, kissé fölebb a szálban levő lávarétegekből.

Az utóbbi makroszkoposan jelleges augit-andesit, de a fekete ásványok nem 
tűnnek ki. Csiszolatban is az.

Az előbbi nem augit-andesit ; az trachytos küllemű, látni benne amphibolt, 
egyebet makroszkoposan nem.

A csiszolata szerint augit-andesit+amphibol-andesit. Igen szép augitok 
ikrekben. Amphibol elég sok, de mindig fekete keretben, úgy hogy a két keveredő 
láva között túlnyomó az augit-andesit, és így maradhat az egész Magyarhegy 
augit-andesitnek. . »

Börsöny a Magyarhegy nyúlványa a Pogányhegy felé. Makroszkoposan fel
tűnő sok és esetenkint szokatlan nagy amphibolokat tartalmaz (van 20 mm 
hosszúságii is), melyek teljesen épek. A csiszolat ezen épséget szintén mutatja, 
valamint azt is, hogy typuskeveredés nincs, biotit sincs, de hypersthen sincs 
E kőzet tehát tiszta amphibol-andesit.
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A szomszéd kőzet, szintén a Magyarhegy nyúlványáról, már typuskeveredés 
augit-andesit+amphibol-andesit, míg maga a nagy Magyarhegy augit-andesit.

Kis-Pogányhegy ENy-i oldala. Amphibol-andesit, de kissé zöldköves. Meg 
van támadva az amphibol és a hypersthen. A hypersthen épebb, ebből több ép 
rész van, az ampbibolnak alig 1—2 egyénében van még kevés ép anyag a fekete 
keret beljében. Augit nincs.

N agy-P ogányhegy. (Biotit-quarztrachyt.) A Pogánybegy déli oldaláról. 
Eöldpátja jelleges labradoritnak van határozva lángkisérletileg. Csiszolatában ép 
biotit is van. Amphibol mind pusztult.

Szintén onnét. Ennek a földpátja is jelleges labradoritnak y an lángkisérleti
leg megállapítva. Mind a két példány zöldkőnek látszik. Ennek a csiszolatában 
sem a biotit, sem az amphibol nem ép, csupán a kivehető körvonalok jelezik, hogy 
mi volt itt. Nem  typuskeveredés.

Nevezetes, hogy mind a két csiszolatban olyan átlátszó szemek is vannak, 
melyek quarznak tarthatók. Nincs hasadás, csak repedés, és a színjáték nagyon 
élénk. Az alak szabálytalan. Biotit-hexagon, de mállottan makroszkoposan is 
kivehető mind a két példányon.

Szintén a Pogányhegy oldaláról zöldkő ; kévésbbé mállott, mint az előbbiek, 
az asszocziáczió egyes fekete ásványai fényesebbek ; van fénylő biotit ; amphibol 
is jól kivehető, még kis fénye ennek is van. Kézi nagyítóval quarzot felismerni 
nem birok.

A nagy Pogányhegy DK-i oldala zöldkő ; apróbbszemű, mint az előbbi és 
közelebb áll a hegy déli oldaláról származóhoz. Fekete ásvány az egyik példányban 
nem ismerhető fel makroszkoposan. A másikban jól látni biotitot és amphibolt, úgy 
mint az előbbiben. Plagioklászok igen jóLPyritszem is sok látható. Csiszolatban 
csak igen csekély nyomban látni a biotit kis részét épnek. Pusztult az, valamint az 
amphibol is. A földpát ép. Kettőnél minthâ egyenes extinkczió volna. Quarzszem- 
nek tartható itt is van, de kevés. A földpátok a vitriolos víztől áijárva sárgásak ; 
de épek, fénylők.

Fölebb a Kovácspatak mentén mint az előbbi. Zöldkő olyanforma, mint az 
utolsóelőtti. Biotit és amphibol látható makroszkoposan is, aprók, de fénylők. 
Pyrit is bőven járja át. Csiszolatában néha jó a biotit, az amphibol pusztult. 
Néhány saját quarzszemén kívül, mi össze van szőve orgánosan a környezettel, 
van egy nagyobb gömbölyű quarzszem is, a mi mint kavics-zárvány veszi ki magát. 
Ez a környezetre nézve egészen idegennek látszik.

Rózsahegy vagy Rózsabányahegy. Rózsabánya oldal Királyrét. Biotit- 
trachyt zöldkő makroszkoposan és mikroszkoposan. Nincs typuskeveredés. Quarz 
ebben határozottabban van, egy nagy hömpölyzárványféle, de kisebb több, úgy 
hogy a Rózsahegy kőzete biotit-labradorit-quarz-trachyt.

Azon a legépebb példányon, melyet S chatakzik  hozott 1880-ban és melyre 
reá írta «Biotit-amphibol-quarztrachyt», a quarz makroszkoposan is jól kivehető. 
Csiszolatban szintén bőven van quarz. Jó a biotit is elég gyakran ; az amphibol a 
legmegtámadottabb. Hypersthen vagy augit nincs. Gránát sincs, s úgy látszik, a 
quarztrachytban a gránát általában nem jelentkezik.

Rózsahegy (Rosenberg) ENy-i oldaláról. Ebben is látni már kézi nagyítóval 
is quarzot.
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Ugyanonnét zöldkő. Biotit makroszkoposan jól kivehető. Mivel azonban a 
vasvitriol átjárta az egész kőzetet, sárgás színű minden világos ásvány s fénye- 
vesztett, azért szabad quarz nem látszik.

Rózsahegy ÉNy-i oldalán zöldkő, melyben sok a pyrit. Fekete ásvány egy 
sem látszik. Quarz sem kivehető. Csiszolatában nincs ép fekete ásvány, csak plagio- 
klász jó és quarzszemek ; aprók néha egyesen, néha több egy csoportban. Egész
ben véve nagyon arra emlékeztetnek, hogy az eredeti magmába is már mint quarz 
jöttek be s ezek a megmaradott részek, a mi már bázist nem talált.

A Pogányhegy és a Rózsahegy kőzete tehát biotit-labradorit-quarztrachyt. 
Ebben gránát nincs. Nem lehetetlen, hog3r tüzetesebben átkutatva a sóhegyi 
biotittrachytban is fog akadni quarz.

A pogányhegyiben és rózsahegyiben azonban a quarz kétségtelen.
A Nagy-Sóhegy biotittrachytja abban is különbözik, hogy ez helyenkint 

már typuskeveredés +  amphibol-andesittel ; míg a pogány hegyi és rózsahegyi 
sehol sem mutat tvpuskeveredést.

Börsönyi hány áh. Az érez bányák Börsönyben főleg a Kovácspatak mentén 
vannak a Pogánj'hegy (Purberg) és a Rózsabányahegy körül, ezen utóbbi a 
Pogányhegytől DNy-ra esik s a Kovácspatak választja el egymástól. A Pogány- 
hegytől É-ra a bányáknak jegyzett házak táján szintén vannak elhagyott bányák, 
melyek egy részét most pinezének használják.

Végre a Nagy-Sóhegy déli tövénél van az elhagyott Alamizsnabánya.

6. Letkés. K o b o n y i  birtokosnál mediterrán kövület egész ládával van. Az 
ö tagján szakadékok vannak, azokban és a felületen találni a kövületeket.

A leledi hídnál a Medvepatakban gránátok fordulnak elő.

7. 1poly-Damásd. Biotittrachyt (fekete), S c h a f a k z i k  csiszolata Í1878), 
mit Szobról menve Ipoly-Damásd felé gyűjtött. Igen jó a biotit, az amphibol is, 
noha változásnak indulni kezdettek, mit az amphibol fekete keretet mutat, de bel
seje ép. A földpát jó. Hyper8then csak gyanítható. Alakja megvan, de anyaga 
változott úgy, hogy biztosan nem mondhatom jelenlétét.

Fekete, andesites biofií-íracfa/í+amphibol-andesit. W allenfeld hozta az 
ottani bányájából. Andesites külsejű ; de a biotit olykor még oszlopot képezve is 
megvan makroszkoposan. Két jó csiszolat van. Ezekben a biotit szintén igen jól 
kivehető, az amphibol is, de alárendelten jelentkezik már a hypersthen jól kivehe
tőig. Az egyikben egy quarztartalmú kőzetzárvány.

A másik csiszolatban csakúgy megvannak a karcsú hypersthenek, de itt is 
csak kezdete van a typuskeveredésnek.

Van mástól is (H ofbatjeb) fekete biotittrachyt kőzetem Ipoly-Damásdról, 
mit a bátonyi kőzet pótlására használ Pestmegye.

Ez is biotittrachyt ugyan, de haladottabb typuskeveredéssel. Itt a hypersthen 
nagyobb és gyakoribb, a biotit pusztult, makroszkoposan is bronzszínű pikkelynek 
látszik, de hexagonban. Egy gránátszem is van. Azonban itt már túlnyomó az 
amphibol-an desit. Érdekes átmenet.

Ritkás, elég épnek kinéző sárgás-szürke kőzet. Nagy biotitok, erős fénynyel. 
A csiszolatban is igen jó a biotit, jó az amphibol ; hypersthen csak fellépő félben.
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Ez a Gallahegy farkáról van, az országiiton Letkés felé.
Maga a Gallatető szintén biotit-trachyt, de a melyben a fekete ásványok 

szintén pusztulva vannak. Hypersthen nincs.
A N agy-K erekhegy az ipoly-damásdi határban a Zuvár hegy lesz. Ennek 

tövében a DNy-i oldalon a térképen a kőbánya jelezve van (1 : 25000). A fekete 
andesites kőzet, de látható biotittal innét való. W a l l e n f e l b - ó  éppen úgy, mint 
HoFBAUEB-é ; ugyanez a M a y e r  fekete biotittrachytja is.

Ezen hegy tehát a pálhegyi fekete trachytnak folytatása. Ezek mind a 
lepenczvölgyi viszonyok.

N agy-K erekhegy trachyt-konglomerát zárványa. Amphibol-andesit, a mely
ben makroszkoposan nem látszik biotit. Az amphibol fekete keretben van, de nem 
sok és nem nagy. A hypersthen nagyságra felülmúlja. Egészben véve ez több, 
mint az amphibol, de szintén nem valami nagyon szapora. Földpát a legtöbb, de 
alapanyag is bőven van.

8 .  S z o b .  Szobon egészen azon fekete andesites typuskeveredés van az 
amphibol-andesit és biotit-trachyt között pyrit tartalommal, mint Yisegrádon a 
Lepenczvölgy elején. Ez Szobon a Malompatakban van, annak bal oldalán a Pál- 
hegy mellett, attól É - r a .  Andesites külsejű. Bányát kezdett benne M a y e r  egykor, 
de csakhamar abban hagyta.

Ebben is találtam még gránátszemet is.
Hasonló a kőzet a Sághhegytől ÉNy-ra, mi ott a szántóföldön üti ki magát. 

Hypersthen nyomát itt is lelhetni. E tájon aztán van átmenet olyanba, hol a biotit 
és amphibol valamivel még épebbek, de hypersthen nincs. Ilyen azon kőzet is, 
mely szemközt fordul elő a Pálhegygyel.

Szob, Kerekhegy E oldalán a nulliporamészben mint zárvány biotit-trachyt 
van. A trachytzárvány hosszúkás ugyan, de elég gömbölyűre van kopva ; az mint 
hömpöly jött bele, tehát öregebb, mint a lithothamniummész. Ez nevezetesen a 
k e l e t i  fehérkő-bányában ( L u c z e n b a c h e r - ö )  van, de ott biotit magában is található 
fényes hexagonokban a mészkőben.

A községi fehérkőbáfiyában kivehető, hogy a rétegek a helység felé dűlnek, 
a padok 3—6 decimeter vagtagók. Osztriga sok, kőmag is sok. Lithothamnium is 
gyakori.

A Malomárokban a mediterrán fen sík alján homokkő van s abban a medi
terrán kövületek (pecten stb.), de biotit-trachytzárvány is, így D u t k a  P á l  telkén.

Szob Pálhegytől É-ra. Fekete biotit-gránát trachyt kis kúpot képez, melynek 
tövében tályag (mediterrán ?), melyben W i m m e r  úr közlése szerint kutatási tárnát 
vájtak s találtak is kőszenet, de csak 2,5 láb vastag rétegben, azért abba hagyták. 
Innen való a fekete biotit-trachyt.

A biotit-trachyt és az amphibol-andesit typuskeveredésénél valóban érdeke
sen lehet az átmenetet látni az arányra Dézve azon trachytokban, melyek a Ságh
hegytől DNy-ra a Malompatak bal partjára esnek, a Pálhegy és a Ságkhegy közé.

Az egyik példány biotit-gránát-trachyt, de nem hypersthen nélkül, csakhogy 
ennek finom tűi többnyire pusztulásnak indultak.

Egy másik példány andesites külsejű biotit-trachyt, de hypersthen már 
kezd fellépni.
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Biotit-gránát-trachyt. Veres trackyt két nagy gránátszemmel. A biotit és 
amphibol végképpen elpusztultak. A mikroszkóp csak pontozva mutatja alakjaikat.

Biotit-gránát-trachyt a Pálhegyről. Fekete andesites, de kypersthen némely 
példányban jól kivehető.

Egy másik példány biotit-trachyt ugyan, de oly sok és oly nagy már a 
hypersthen, hogy amphibol-andesitnek is mondhatni. A hypersthen igen ép, az 
amphibol pusztultabb, de nem annyira, mint a biotit, de azért felismerhető anyagú 
ezek k ö z t  i s  van. Szob Nagy-Kerekhegy DNy tövében. M a t é e  volt kis bányája.

A sághhegyi kőzet biotit-amphibol-labradorit-gránáttrachyt. A gránát elég 
gyakran fedezhető fel, rendesen apró szemekben, de néha jó borsónyi szemek is 
találhatók. Az egyik kőzetpéldány, mihez hasonló több is van, sajátságos sötét
szürke foltokat mutat. Ezen példány csiszolatán látható, hogy a fekete ásványok 
el vannak pusztulva, csak néha a középen ép még kissé az amphibol és a biotit, 
de rendesen fekete pontos körvonalát látjuk csak. Gránát teljesen ép s az makro- 
szkoposan is feltűnik. A sötétszürke foltok mintha a földpátok elváltozott állapo
tára vonatkoznának. Apró hypersthen tű sok van. Ezek épek.

A sághhegyi trackyt* világos szürke színű a hegy egész felső részében, a mint 
azonban mélyebbre hatolnak a fejtéssel, kékes szürke színű is mutatkozik, egészen 
hasonló a Csodi hegyihez Bogdánban, hol azonban ezen kékes szürke féleséget 
hamarább kapták meg. A repedés határán oxydáczió következtében barnás 
szürkévé változik a szín, mi arra enged következtetni, hogy a kékes szürke színt a 
finom osztató vasdisulfid idézi elő.

A szobi-sághhegyi kőzet typuskeveredés. Benne állandóan kezd fellépni a 
hypersthen, és pedig a biotit és amphibol anyagának disszocziácziója és új asszocziá- 
cziója következtében. Ezek a parányi hypersthenek gyakran az egyedül ép ásványok 
az ásványtársaságban, a gyér gránátot kivéve, mi mindig kifogástalan. A földpát is 
elég jó, de mindig zavaros. Egy csiszolaton világosan észlelhető, hogy a fekete 
pontokkal homályosan kerített amphibol területén kivehető orientáczióval a 
főtengely szerint apró, de ép hypersthenek képződtek ki, mintha az amphibol meg
olvadása után abból a konczentrálódott Mg szerint a nehezebben olvadó Mg-dúsabb 
hypersthen állott volna elő.

A hullámzás a biotit és amphibol anyagának épségében felette nagy, de soha \ 
nem ép ezen két ásvány és minden csiszolatban megvan a keletkező hypersthen 
embriója. A mintagyüjteményben ( F u e s s )  Szobról is, Mária-Nosztráról is ván—̂  
példány, és a mi a diagnózisban említve van «Augit mikroskopisch», az hypersthen.
Ki lehet különösen a szobi csiszolatban venni a hypersthen dikroizmusát, nem 
kevésbbé, mint az extiukczióját.

Megnéztem aztán a bogdáni Csodi-hegyit. Abban is megvan a hypersthen, de 
kevésbbé jól megtartva. Ezen hypersthen is elváltozik néha és akkor csak romjá
ban ismer rá az ember, ha az egészséges állapotától kezdve pusztulásáig minden 
fázisban ismeri. Olykor a karcsú hyperstlien-oszlopból csak még kis f o l t  ép; 
akkor ezen f o l t  mutatja a dichroizmust és az extinkcziót a szabály szerint.

Az apátkutiban nem ismertem fel a hypersthent. Itt a biotit és az amphibol

* V. ö. dr. Szádeczky Gyula dolgozatát: «A szobi Sághliegy andesitjáról és 
kőzetzárványairól», Földtani Közlöny, a folyó (XXV.) évf. 161—174. 1.
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teljesen elpusztult, de olyan apró tűk, melyek liypersthenek lehettek, vannak, 
hanem szintén csak fekete pontokból állanak. Itt is valószínű, hogy az amphibol- 
andesit aláaknázta biotittrachyt a typuskeveredésnek nyomával szintén bír.

Az ilyen átváltozása az amphibol és biotit anyagának hypersthenné nem 
ugyanazon eset, mint mikor a kétféle kőzet lávája keveredik és egyszerre nagy 
hypersthenek lépnek fel. Ez csak rokon vele és jelenti az amphibol-andesit közel
ségét, mint okozóét.

Lepenczvölgy és az Ördögmalom határozottan ilyen kétféle lávakeveredés- 
ről tanúskodnak.

Azonban mégis lehet, hogy ez is csak egyszerű typuskeveredés, mert 
M.-Nosztrán apró szemű feltűnő sűrű amphibol-andesit csakugyan van. A magmá
ban a hypersthen az <5 hasadásai szerint szét is foszolhat vékony tűkre. A ságh- 
hegyi egyik példányban csakugyan találtam egy nagyobb hypersthen részét is, de 
csak terminállapok nélkül, ez tehát nem itt keletkezett.

Sághhegy tetején, különösen annak EK oldalán Mária-Nosztra felé igen 
mállott a kőzet, színe barna, mállása helyenkint gömbhéjjas, a melyekben belül 
mint mag az épebb darab tovább marad meg.

Ez a gömbhéjjas mállás azonban koránt sem oly fejlődött, mint a lepencz- 
völgyi fekete biotittrachytnál.

Sághhegyi kőzetzárványok és ásványok :
aj Sághhegy, m.-nosztrai oldal, Káptalanbánya. Chabasit az űrben. Víztiszta, 

rhomboëder.
b) Más példányban felette érdekes zárvány. Gránátok, melyek mintha 

agyagpalába volnának burkolva. Némely gránáton a kristályalak kivehető, más 
törve van, és az egyenetlen töréslap sötétpiros. Az egész zárvány csak vagy 2 cm 
hosszú és 1,5 cm széles.

c) Nagy amphibol, de több kristálycsoportba nőve zárványt képez. 1 cm 
hosszú, 0,8 cm széles. Ez elég sokszor.

d) Agyagpala  mint zárvány a biotittrachytban, 4 cm hosszú, 0,7 cm 
vastag. Ez azonban nem látszik valódivagyágpalának lenni, mert három rétegből 
áll, alul-felül agyagpalaféle feketés iszapnemű anyag, középen durva quarzhomok- 
ból álló rétegecske. A fekete szín lehet, hogy a láva heve által idéztetett elő 
valami fiatalabb homokkődarab bezárása alkalmával, melyben a durvább rétegek
kel a finomak váltakoztak. Lehet, hogy olyanféle sötét szürkés keményre és 
palásra égetett oligoczén tályag, minő Bogdánban a Csodi-hegy Ny oldalán az 
ottani biotittrachyt érintkezésénél az árkokban nagy mennyiségben látható.

e) Más példányban agyagpalaféle ugyan, de az piros gránátot tartalmaz. De 
a világos kőzet magában is tartalmaz gránátokat.

f) Valami kőzetzárvány, melyben biotit és földpáton kívül mintha quarz is 
volna. Nem-e valami régibb biotit-quarztrachyt?

g) S ch afaezik  gyűjtése (1877.). Quarzitos zárvány, talán homokkő, minek 
szemei a lávában kissé összetapadtak és üvegesekké váltak.

h) Sághhegytől Ny-ra a biotittrachytban valami kőzetzárvány ; nem-e 
quarztrachyt ?

i) L u c zen bac h eb  m á s o d ik  bányájából. Mállott barnás trachytban valami 
biotitos kőzetzárvány. Emlékeztet az előbbire.
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k) Fekete biotittrachyt, bizonyosan typuskeverék+amphibol-andesit, igen 
fényes csillámpala-zárványnyal, mi azonban a fekete kőzeten csak fénye által 
válik ki.

l)  Sághhegyi kőzetpéldányban agyagpala mint zárvány, 25 cm hosszú.
m ) K özetzán ány többféle, ásványzárvány csak kettő s ez amphibol, mely

ből 8,0 cm hosszú példányt is gyűjtöttem. Ezen nagy amphibolokról nevezetes, 
hogy terminállapjuk nincs, hogy a trachyttól élesen elválnak, hogy anyaguk ép.
A szín egészben fekete, a csiszolatban veresbarna. A hasadásirányok igen jól látsza
nak. Nevezetes, hogy míg a kőzet asszocziáczióját képező amphibolok elpusztultak, 
ezen nagy amphibol mindig ép. Legtöbbször egy kristályból áll, de olykor több 
egyén hosszas kristályainak aggregátja, mintha valami amphibolitból került volna 
a trachytlávába.

n) A másik talán dichroit, legalább reá nézve több szint szépen mutat, 
helyesebben valami kőzet, melyben dichroit is van. A kéke3 szín bizonyos irány
ban feltűnően szép. Ezen dichroitos ásvány jól hasad. Kívüle két szép fekete s 
igen fénylő oktaöderes ásvány van, mely magnetit lehet.

Utólagos képződésü ásványok a sághhegyi trachytban :
o) Egy űrben, melyet valami sárgás kéreg von be, mi nem pezseg, ezen a 

kérgen fekete fénylő ásvány van, mint legutolsó képződmény kiképződve. Nem-e 
valami Mn-ásvány?

p )  Egy vasdús mállott trachyt belsejében a nosztrai felső bánya táján.
amethyst mandolanagyságban mint ürtöltelék. Ilyen a szobi oldalon is fordult elő 
újabban. H e g e d ű s , a felügyelő, mutatott is nekem morzsalékot. Más példányon a 
sugaras quarzkristályokalul kissé ibolyaszínűek, de a végükön sárgásak. Az űrt azon
ban nem maguk töltik ki, hanem valami fehér anyag, mi savval nem pezseg, ez 
azonban üvegfénytí víztiszta anyaggal függ össze, mi szintén részt vesz az üreg
kitöltésben. Ez chabasit. —

q) Chabasit a leggyakrabbi. Nemcsak a hegy külseje felé, de a bánya 
mélyebb fejtéseiben is találni mint ürtölteléket. A mélyben előforduló és a felső nem—s  
különböznek az alakra nézve.

0. Mária-Nosztra. Itt is érdekesen követhetni a typuskeveredést.
A Gallatető, sőt még lejebb a nyereg .biotittrachyt, ámbár pusztulva, de hyper- 
sthen nem látszik.

Ellenben lenn, Mária-Nosztráról a Gallahegy felé a patakban felüti magát 
egy egészen andesites kőzet. Ez amphibol-andesit, melyben a hypersthen sok és 
ép, az amphibol gyakran pusztult, de azért ép is találkozik. Biotit-rom szintén 
gyanítható a csiszolatban ; makroszkoposan jól kivehető, de bronzos színnel, 
hanem határozott hexagonnal.

Yalamint maga a Sághhegy biotittrachytja is typuskeveredés, de csak 
kezdődő, úgy a kishegyi trachyt mindjárt keletre a Sághhegytől hasonlóképpen 
oly biotit-gránáttrachyt, melyben a hypersthen jól fellép, jobban, mint a ságh- 
hegyiben. Mellette oly ritkás küllemet vesz fel, mint rendesen az amphibol-andesit. 
Biotit makroszkoposan jó és elég sok. A mikroszkóp alatt szépen mutatja a 
cx=P metszetben a teljes absorpcziót, mellette olyan görbülést, mint a biotit a grá
nitoknál gyakran mutat. Olykor gránát is van jelen.
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Ugyanaz a fekete stírfí amphibol-andesit, mely a nosztrai patak medrében 
megvan Galla felé, folytatódik a patak mentén lejebb és megvan Ipoly-Damásdon 
azon fekete pyroxén-andesitben, melyet már annyian vettek munkába, de a mi az 
augit-andesit jóságával nem bír.

A Ságlihegy keleti folytatása is mind biotittrackyt, gránáttrachyt, de typus- 
keveredéssel, mert hypersthen állandóan van benne. Ilyen van a Kopaszhegy 
nyugati tövében.

A Kopaszhegy tetőn kétféle kinézésű trachyt van : az egyik határozottan 
amphibol-andesit küllemű; a másik biotittrachytnak mutatja magát.

A  mikroszkopos tanulmányozás folytán kiderül, hogy itt a typuskeveredés 
külön fokozatai vannak képviselve : az elsőben túlnyomó az amphibol-andesit, a 
másikban a biotit-trachyt.

Fekete biotittrachyt, Mária-Nosztra, Kalváriahegy DK-i lejtője. A vékony 
csiszolatban már többször feltűnt valami sárgásbarna, hosszúkás rostú legutolsó 
képződéséi ásvány, mi átlátszó és anizotrop. Extinkcziója közel egyenes ; dichroiz- 
must nem mutat, sem színjátékot, csak világosodást és elsötétedést, de ezt sem 
élesen. Alakja csak oldalvást mutat határozottságot mint parallel oldalaktól hatá
rolt rost; de a terminállapok mindig el vannak mosódva. Ez valamiFeO vegyület 
lehet és a fekete szín előidézésében játszik szerepet. A mállás széle egy ilyen fekete 
trachytnak világosabb barnás szürke, mint a Fe oxidácziója idézhet elő.

Olaszkert hegy, az úttól (menet M.-Nosztrára Börsönyből) balra. Barnás. 
Typuskeveredésre jó példa. Még biotit is van ép a csiszolatban. Perfekt abszorpczió 
elsötétedéssel. Az amphibol is ép, de kis keretben van, úgy mint a biotit. Hyper- 
sthen nincs keretben. Jó sok van. Azon bapna ^nyag, mely az ilyen keveredések
nél képződik, kevéssé itt is megvan.

Még tovább M.-Kosztra felé a sásőloM’elett biotit-trachyt, de fénylő fekete 
ásvány makroszkoposan egy sem látszik. Látni fekete ásványt az ibolyaszürke 
sűrű alapanyagban eleget, de az mind fénytelen. A mi ezen a kőzeten kissé fénylik, 
az csak földpát, melyből jó nagy individuumok vannak. A csiszolat a fekete ásvá
nyokat legnagyobb részt pontozott területtel fekete keretben mutatja, olykor az 
egész hosszú fekete ásvány nem átlátszó fekete, hypersthen nem látszik. A földpát 
ép, belsejében azonban barnás sárga anyag többször kivehető, különösen a nagyok
ban. Ilyen állapotban a helyszínen lehetetlen volna megnevezni a trachytot, mert 
andesites küllemű.

1 0 .  N a g y - M a r o s .  A házak felett egy szőlővel beültetett előhegy, 
«Kurzer Riegel» déli oldalán mammutcsontokat találtak még 1864-ben s azokat 
a magyar nemzeti múzeumba küldöttek. A feltárásnál vagy 7 m lösz volt s ez 
alatt kavics vagy 1 m és ebben volt a csont : porladozó koponya s benne jobban 
megtartva fogak, volt ezen kívül alszárcsont, lapcsont és csigolyák, sőt agyar- 
darabok is.

A kavics kis részt quarz, legnagyobb részt világos ritkás amphibol-andesit.
A löszt ezen völgy jobb oldalán nyirok borítja, veres és utólagosan mosatott 

le trachytlejtőkről. Nem pezseg.
Egy helyen a löszben nyirokréteg is van. Kavics a lösz alatt látható Kis- 

Maroson is, a vasúti bevágásban.
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Mediterrán. Felmenet a zebegényi erdei úton találni a felsó mediterránt 
mint lajtameszet, néha korallal. Ez a nyerget képezi nyugatra Zebegény felé, hol 
ezen formáczió szintén látható. Ezen a fensíkon fejtették is a tömöttebb rétegeket 
és faragott köveket csináltak, minőkből jó nagy rakás fekszik ma is a Dunaparton, 
Zebegénynél.

A mediterrán meszet borítja kavics, kezdetben alárendelt, de később ural
kodó mennyiségben, úgy hogy van réteg, mely CaCOs által összetartott quarz- 
kavicsbói áll. Ilyen réteg Zebegénynél a faluban a patak partján mint elszakadott 
tömeg magában is észlelhető.

Ezen kavicsrétegből a kötőanyag eltávolodása után a szabad quarzkavicsok 
lemosatnak s ilyenekkel a hegység oldalain gyakran találkozunk.

Kavics váltakozva lajtamészszel a zebegényi völgyben is van. Malomárok 
bal oldalán a Kerékhegytől É-ra, mi úgy fekszik, hogy a n.-marosi formáczióval 
folytonosságban lehet.

Nagy-Maroson a Dunaparton felfelé Zebegénynek az első augit-andesit a 
Klausengrund-völgyben van, ez az indóháztól fel az első vasúti őrháznál megy be 
a szőlők közt, hol kezdett kőfejtések vannak. E völgy jobbról balról az augit-andesit 
eruptív konglomerátja.

A Dunaparton. úgy látszik a példányok után, hogy az augit-andesit hébe- 
hóba megszakad. KiEOLEE-rel szemközt például Szá d e c zk y  ampkibol-andesitet 
hozott; de nekem is van a 2-dik és 3-ik őrház között a nagy-marosi indóháztól 
Zebegény felé ampliibol-andesitem és szintén azon tájról augit-andesitem is- 
Lehet, hogy egyes nyúlványok az Ordöghegytől egészen le tartanak, mint 
amphibol-andesit.

11. A  dunai trachytesoport legnagyobb fensikja. A dunai 
trachytcsoportban jelentékeny azon terület, mely a csúcs-, sátor- vagy gerincz- 
hegyek között mint a mélyedményt kitöltő fensík, vagy a hogy a nép nevezi : 
lapos foglal helyet.

Ezen « laposok» legnagyobbika az, mely a Nagy-Maros és Zebegény közti a 
Dunába annyira benyomuló Ördög- és Csúcshegytől éjszaknak egész Kospallagig 
terjed, hol határát a Vaskapu- és Feketehegy képezi. Kelet-nyugatnak Szokolya, 
Mária-Nosztra és Szob határaiba is benyúl.

Ezenhullámosfensík felülete a közép mioczén mediterrán rétegei : hol a litho- 
thamniummész vagy meszes kavics, hol tályag, hol homok által képeztetik. Mindezek 
több helyen a magasban fedve vannak nyirokkal, alantabb löszszel, különösen a 
Dunára nyíló völgyekben, melyet azonban nyirok több helyen fed, mint utólag: ? 
képződmény.

Vízmosás nagyon sok van s ezek nem ritkán engednek néhány me:emy:rt 
a tektonikába pillantani. Ezekben általában azt venni ki, hogy az alap tr&cky:. 
Legáltalánosabban a biotittrachyt, de belyenkint amphibol-andesit. só: augit- 
andesit is. Ezen utóbbiak itt tehát a biotittrachyttal érintkeztek a : i: . hegy aa
akkori tengerfenékből felmeredtek volna. Hogy ilyen érintkezésnél t y p u s k e v e r é ie s  

esetei is foroghatnak fenn, világos, de a mikroszkóp tanúsága s z e r in t  t é n y  is .

Ezen nagymaros-kospallagi fensíkot tehát a felső mediterrán rétegek képe
zik, azok az akkori tengernek felemelt fenekének felelnek meg. mi többe vizszint
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alá nem merült és így fölibe újabb rétegek nem rakódtak, kivéve a vulkáni hamut, 
melyet a későbbi erupcziók hánytak széjjel s minek elmállása következtében azon 
képlékeny agyag képződött, melyet trachytvidéken a nép nyelvén (Mátra, Tokaj- 
Hegyalja) nyiroknak mondanak. Nyirok e fensík magasabb részein még több 
helyen van, noha természetesen a víz által folyvást távolíttatik. A fensík lejtőinek 
azon helyein, melyek a Duna-völgygyel függnek össze, lösz is található, de csekély 
mennyiségben.

Ezen mediterrán rétegek, a hol szintesen vannak, mindig a biotittrachythoz 
támaszkodnak, ebből bennök zárványt gyakran találni s általában mondhatni, 
hogy a biotit-gránáttrachyt törmeléke annak anyagát gyakran képezi. Ellenben 
soha nem képezik a hypersthen-andesitek ; ezeknek a hátán magasabbra emelve 
is találjuk, mint a fensík szintje, erre jó példa Nagy-Marosról fel a Csúcshegyre, 
melynek teteje felé a mediterrán mész és meszes kavics jó magasan követhető ; de 
ugyanezen az úton láthatni, hogy az amphibol-andesit láva a lithothamnium- 
meszet elnyelte, az benne jelentékeny darabokban mint zárvány fordul elő.

12. Zebegény. A N agy-K erékh egy  a fő augit-andesit tömeg. Kitűnik 
az augit a hypersthentől az által, hogy nincs dichroizmusa, a hvpersthennek van. 
Az augit kitűnik keresztezett nikolon között a nem egyenletes szín által, mi a 
hypersthennél ritkán van így, ennél a szín rendesen egyöntetű ; felismerhető 
továbbá az extinkczió és még inkább a szép ikerképződések által, mi itt a kerék
hegyiben gyakori és gyönyörű. Augit több mint hypersthen. Ritkaság gyanánt 
látni preexistált amphibolt igen erős fekete keretben, míg" a hypersthen és augit 
e nélkül vannak. Van olyan is, hol a hypersthen össze van nőye augittal.

A Kalváriahegy szintén augit-andesit, egészen olyan a csiszolat, mint a 
kerekhegyié, és ez a hegy csakugyan nem egyéb, mint a Kerekhegy déli oldala.

Zebegény, Malomárok jobb part, ott, a hol fel a völgybe menve a völgy 
kiszélesedik, a fensík alul traehyttufa, fenn lösz borítja. Fölebb lajtamész borítja 
a trachyttufát. Ebben kavicskonglomerát van itt is, de pectentöredék is. Ez vál
takozik meszes réteggel. Tovább a Malomárok bal partja, durvaszemű biotit- 
trachyt. Rajta nyugszik a lajtamész.

A szondérhegyi csak abban különbözik, hogy itt a biotit és amphibol igen 
pusztultak, és hypersthen kezd fellépni, szintén erősen támadva, de felismerhető. 
Ez tehát kezdődő typuskeveredés.

Épen úgy van szemközt a Rehköpfel hegy biotittrachytja, az is kezdődő 
typuskeveredés. Ez utóbbiban szokatlan nagy biotitok vannak. Rátekintve bízvást 
biotittrachytnak mondhatni, de a hypersthen kezdő fellépte a typuskeveredést 
árulja el.

Megemlítendő továbbá még, hogy a Rehköpfel-i biotittr achy than szép 
csillámpala-zárványt is találtam 1893-ban.

A hypersthen és amphibol összenövésének igen tanulságos példánya látható 
Zebegényen ( L tjczenbacheb téglagyáránál). Hosszú amphibolhoz egész hosszában 
van nőve hypersthen s egy kristályt képeznek. Az összenövés a c tengelylyel 
parallel irányban van, ennélfogva a kettő között az extinkczió-különbség kimuta
tására alkalmas. Mikor a hypersthen sötét, nem sötét az amphibol ; mikor ezt 
sötétítem el, a hypersthen megvilágosodik.
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13. Szokolyahuta. A Szőlőhegy tetejének egy része lajtamész, vala
mint ezen hegy DK lejtője ; ellenben a Ny-i és E i oldala biotit-gránáttrachyt; 
tehát itt is közvetlenül erre rakódott a lajtamész eredetileg. Szemközt a hutai 
patak Ny-i oldalán amphibol-andesit van, de csak mint kis nyúlványa a Paphegy
nek DK felé ; ellenben ÉK és É-ról két helyről előfordul a biotittrachyt úgy, mint 
Kospallagnál a Feketehegyen.

Vasércz-kutatás Szokolya és Szokolyahuta táján volt régente. A vasércz 
limonit, mely a trachyttöredékben vízoldatból rakódott le, eredetét valószínűleg 
azon pyritekre lehet visszavinni, melyek a mélyben a trachytban többször elő
fordulnak. Nagy mennyiséget ezen kutatások soha sem szolgáltattak.

Szokolyahután a Várhegy egyik pontján a huta mellett egy pincze fölött 
tajtköves trachyttufában gyenge szén-erecske is van.

A Várhegy vagy Gránáthegy biotit-gránáttrachyt. Ebben lehet a legtöbb 
gránátot gyűjteni azon a gyalogúton, mely Szokolyahutáról Nógrádra vezet ÉK-i 
irányban.

H . Szokolya. Kis-Marosnál bemenve Szokolya felé, mindjárt a vadász
lak után az első mellékvölgy, a Csömöle-völgy, mi Kospallagra vezet, egészen 
trachytot tár föl. Mi a fővölgyben mentünk tovább Szokolya felé és a szokolyai 
medencze területére jutottunk. A dunai oldal vízmosásaiban még nincs menilit, 
hanem lösz vastagon, a gerincz teteje felé nyirok. Szokolya körül azonban már csak 
nyirok fordul elő, ott nincs lösz. A nyirok felületén még trachythömpöly és édes
vízi quarzdarabok (=  menilit) láthatók. A déli Punczárok tele van menilitpalá- 
val s vastagsága 6 métert is tesz ki.

S zá d e c zk y  (1893) a Punczárokkal szemközt a  patak baloldalán trachyt- 
sedimentet talált (mediterrán) kövületekkel a partot képezve.

Szokolyán a menilit különféle színű : hamuszürke és halvány viaszsárga 
legtöbbször, de van veres is, valóságos vasopál. Aczéllal tüzet ad, maga sav
val éppen nem pezseg, de annál inkább azon tripoli, mely elváltozásából 
ered, s a melyben gyakran még csak kis gömbölyödött darabjai maradtak 
meg épen.

Előbb kellett tehát a kis gajzirnek kovasav-oldattal működni s azután jött 
a hévforrás mésztartalommal, mi az opálanyagot eltolta s a visszamaradt trachyt- 
törmelékkel a meszes tripolit képezi.

Szokolyán a lajtameszet egykor égetésre is használták, de minthogy a 
naszáli fehér tömött mészkő jobb, többé nem égetik. Elemzése ezen lajtamésznek 
adott 8°/o agyagot, de a CaCOs-ban még Mg és Fe is foglaltatik. Az tehát már 
ezen az alapon sem mondható jónak sem mint kövérmész, sem mint hidrauli- 
mész.

Szokolya határában Szélesmezön a vízmosásban veres földet (bólust) talál
nak kisebb mennyiségben, mit a nép gyűjt részint kemenczeveresítésre, részint 
csaptatónak. Mondják, hogy a fát úgy megfogja, hogy az eső le nem mossa.

A Várhegy vagy Gránáthegy a Szélesmezőtől EXy-ra esik; annak déli 
oldalán csekély vasérczkutatás nyoma van.

Szokolyán a Szőllőhegy DNy-i tövében meszes márgát gyűjtöttem cardium  
e egyéb apró fehér héjtöredékkel. Felül a Szőllőhegy az oldalon lajtamész.
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l ő .  A veröcze-szokolyai medenc&e. Mészkő a Borbélyhegy tisz
tásán fordul elő s onnét tart le Magyarkútig. Ez képezi a menilitpala tetejét. 
Fedüje helyenkint nyirok. Néhol az árokban szálban látni 1 méter vastagon is. 
Sósavval pezseg.

A menilitpala azonban váltakozva fordul elő részint mészpalával, részint 
trachyttufával. A Hosszúárok ENy-i végében lefelé csupa menilitpala, fölötte 
mész, de átkovásodva, menilitesedve. Ez így tart le az alsó Magyarkútig.

A verőczei menilitből van vékony csiszolatom is. Az a keresztezett nikolok 
között sötét, de tele van világos színjátszó szemecskékkel, tehát trachyttufa- 
keverék, melyet opálanyag jár át. Számos tajtkőféle finom rostos részlet is 
kivehető, mi szintén izotrop. Vannak fekete magnetitszemek is benne. Diatomák 
határozottan nem tűntek fel.

A mésztufa és a menüit a vulkáni utóhatás eredménye szokott lenni. Itt is 
részint hévforrások, részint apró geizirok lehettek. Amazok a mészanyagot juttat
ták fel, a geizir az opálanyagot. E lerakódások több oknál fogva alsó pliocen- 
koruaknak tarthatók.

16. Verőcze. Borbélyhegyi kőbánya. A biotittrachyt sedimentjében 
előfordul quarzkavics, anomiahomokkő, mészkő-darabkák (réti mész a Naszálból) 
és fekete agyagpala. Egy darab biotittrachythömpöly is van ezen bányából. 
Anyaga egészen ép, középen mogyorónagyságú mészkő van mint zárvány, melyet 
a biotittrachyt-láva vőftmagába. Találtam néhány darabban gránátot is, úgy hogy 
a Borbélyhegy kőzete a biotit-gránáttrachyt sedimentje. Minthogy azonban alóla 
főbb helyen feltör a fiatalabb amphibol-andesit, ennek tuskói is láthatók, a mint 
a hegyhez közeledünk, több helyen.

17. NÓgrád, várhegy. Biotit-andesin-quarztrachyt előfordul Nógrá- 
don a Várhegyen és attól DNy-ra egy kis dombon, a Kalváriahegyen. A biotit 
megvan olykor egész oszlopokban, a quarz igen fénylő és elég sok. Van amphi- 
bol is.

A kőzet domitos módosulatban van. Színe világos szürke, fehér vagy sárgás 
és ritkás.

A Várhegy DDNy-i oldalán a szirt igen meredek.

18. Vácz. Pontúéi korúnak vehető a váczi (kecskéshegyi) barnaszéntelep 
s, melyből Tapirtis helvetieus csontot kaptam az utolsó mívelőtől ( P a je r e -íő I) * . 
A verőcze-katalini országúton, a völgy baloldalán volt ez a barnaszén-bánya. 
Feketés hányások még most is tanúskodnak az egykori bányák helyéről. A szép 
csontot, melyet meghatározás végett Bécsbe küldöttem, nem kaptam többé vissza, 
csupán csak a fenti meghatározás eredményét.

* * *

* Az ötvenes évek végén.
(2 2 3 )
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A  dunai trachytcsoport tektonikai fejlődése.

A biotit-labradorit-trachyt erupcziója a felső oligoczén tenger fenekéről tör
tént, ennek sedimen tjeit emelte s tört rajtuk keresztül és például a hárshegyi 
homokkőből hébe-hóba zárvány is van belőle.

A biotittrachyt erupcziója alatt képződtek a mediterrán sediméntek, 
melyeknek felső emelete, a lajtamész, többször található szintes rétegekben a 
biotittrachyt lejtőjén, világos jeléül, hogy azon hegy már megvolt, midőn a litlio- 
thamniumsediment képződött. Ezen mediterrán sedimentben a biotit-labradorit- 
trachyt törmelék erősen vesz részt, és különösen jellemzők a gránátszemek, 
melyek e tájon a mediterrán rétegekben chronologiai jelenség gyanánt te
kinthetők.

A gránáttrachyt erupcziója után lassankint kiemelkedett a tengerfenék és 
abból az amphibol-andesit tört elő, mely a mediterrán tengerfenék rétegét 
keresztültörte, emelte (Csúcshegy, Nagy-Maros), sőt abból zárványokat foglalt 
magába (Nagy-Maros, Fehérhegy).

Az amphibol-andesit erupcziója után szárazföld maradott, mert a felső 
mioczén, vagyis a cerithiumrétegek a trachytvidék belterületén sehol sincsenek 
képviselve ; a mediterrán sedimentek a trachyt kúpok és gerinczek által befogott 
fensikokat, vagy mint az ottani nép mondja, a kiterjedt laposokat ma is maguk 
képezik. Következett végre az augit-andesit erupcziója, ez itt szárazról tört fel, 
tengeri fauna tehát nem jellemzi. Tartama alatt helyi sülyedések következhettek
be. hol a bemosott növényekből Dömös táján augit-andesit képezte Préposthegy 
körül csekély lignittelep képződött, melynek feküjében az augit-andesit törmelék 
található.

Ide veendő még Yácz és Verőcze között a Katalinvölgy déli lejtőjén levő 
csekély barnaszéntelep, a mi szintén az augit-andesit erupcziója után képződött.

Verőcze és Szokolya zárt medenczéjében szintén van egy kis helyi képződ
mény ; itt a mediterrán rétegeken települve édesvízi mész- és menilit-kiválások 
vannak, a meszet hévvizek, a menilitet kisebb gejzir-működés hozván létre.

Ezen három helyi képződmény az alsó plioczénben, vagyis a congeriarétegek 
létrejöttének idejében képződtek, de a cöngeríatengerrel közvetlenül nem függ
tek össze.
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