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(Előadva a magy. földt. társ. f. é. jan. hó 9-én tart. szakülésén.)
(2. ábrával.)

].
Honunk egyik legnevezetesebb vidékének vulkáni képleteit ki,sér
tem meg az ásvány-associatióra alapított trachyt-osztályozásom szelle
mében tárgyalni. *) A kőzetanyagot a petrographiai tanulmányozásra
legnagyobbrészt magam gyűjtöttem s ugyanannak geológiai körülmé
nyeiről 1877. nyarán, néhány héti ott tartózkodás alatt, adatokat sze
reztem.
Selmecz bányászati és geológiai irodalma jelentékeny, de kőzettani
tekintetben sok nem történt; s különösen az újabb módszerek segítségé
vel kivitt terjedelmesebb és az előjövési viszonyokkal öszhangzásban
tartott tanulmány merőben hiányzik. Selmecz geológiai szerkezete bonyo
lódott s ezt nagyrészt a kőzetek eredeti állapotának sokfele elváltozása
is okozza. Legczélszerűbbnek tartom ennélfogva a nehéz feladat némi
megoldását úgy kisérteni meg, hogy előre a legfeltűnőbb, de kétségte
len eredményt nyújtó viszonyokat bocsássam.
Megkezdem a felületen észlelhető áttörésekkel (1); következtetem
azután nagyobb területen a Rhyolith s egy ponton a Trachyt képződé
sének körülményeit (II); s utoljára veszem elő azon nagyszerű szelvényt,
melyet a Il-ik József altárna nyugoti és keleti feltárásai nyújtanak (III).
*) Ezt vázlatosabban a m. tud. Akadémia ülésében 1877. június 11. ismertettem
meg „Irányelvek a Trachyt osztályozásra nézve a felvétel alkalmával“ ; egész terve
zetében megállapítva előadtam Bécsben 1877. sept. 28., a német geológiai társaság
ott tartott vándorgyűlésén „Ueber die Chronologie, Classification und Benennung der
Trachyte von Ungarn.“
F öld tan i K özlön y. V III. évf.
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I. Közét feltörés régibb kőzeten.
1. Bazalt áttörés Biotittrachyton Kisiblyén. Selmecz érdekesebb pont
jai közé helyezte ezen áttörést valamint csaknem minden régibb geology
ngy Pettko is, *) és mint ilyet a magyar Földtani Társulat vándorgyű
lése alkalmával 1871-ben a helyszínén bemutatott. Ezen kétségtelen ér
telmű és könnyen megtekinthető feltörés méltán megérdemli, hogy leg
először azzal foglalkozzam.
Miféle Trachyt az, melyen a Bazalt áttör?- A kisiblyei hegy Trachytjának alapanyaga zöldes, ennélfogva egészben véve Zöldkő trachyt.
Az associatióból szabad szemel kivehető a Biotit, az Amphiból és az
ikerrovátkos üvegfényű Földpát, tehát a helyszinén azt Biotit-AmpliibolTrachytnak mondhatjuk. A plagioklast a lángkisérletben Andesinnak
ismervén fel, a Trachyttypus rendszeres neve lesz:
Biotit- Amphibol- Ándesin- Trachyt, Zöldkő állapotban s ebből áll
a kisiblyei hegy és környéke. A Bazalt a hegy ENy. oldalán telér alak
ban tör . fel, de úgy, hogy közbe a Trachytból táblák vannak beéke
lődve. Ilyen helyen a Trachyt erősen m állott; maga a Bazalt is gyakran
el van változva az érülés határán. A hegy más oldalán egy vízmosásban
a bazalttelér kiékülését és kanyargós alakját vizsgáltam, de itt mind a
két kőzet erősen szétment, a Trachytdarából gyűjtöttem (1743 30/7 1877.)
leginkább azért, hogy abban kvarczot keressek, de azt a mechanikai
elválasztásnál nem találtam, tehát nem Kvarcztrachyt. Biotit is kivehető
a darában, sőt még jó Földpátok sem hiányzanak, s ezek a lángkisér
letben jelleges Andesinkéut viselkedtek. A Bazaltból ezen vízmosásban
nehéz ép példányokat találni, de annyiból meg igen nevezetesek,
hogy bennök ugyanezen Biotit-Amphibol-Trachytból kisebb-nagyobb
zárványok fordulnak elő A jó példányok a Bazaltból a hegy meredek
ENy. oldalán kaphatók, hol a telér vastagsága tetemes és távolabb az
érintkezés határától a Bazalt épsége kifogástalan. A hegy ezen oldalán
nevezetes az is, hogy a Bazalttól éjszaknak és délnek is a Trachyt jól
fel van tárva és így annak typusa ott is meghatározható. A Bazalttól
éjszakra (175) a Trachyt zöldes ritkás öregszemű. Makroskoposau jól
kivehető a Biotit erősen fénylő fekete, gyakran liexagonos pikkelyekben,
az Amphibol barnás fekete fénytelen hosszúkás oszlopokban, és a jó
nagy Földpátok, melyeknek még gyakran némi üvegfényük és ikerrovátkosságuk van. A lángkisérletben az Andesin tulajdonságait jól mu
tatják. Kvarczot nem észleltem.
*) Földtani Közlöny 1871. VIII. 52. A 178-ik lapon röviden ír is róla.
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A bazaltkitörés ellenkező vagy déli oldalán a Trachyt (176) sű
rűbb ; az alapanyag- színe vörhenyes-szürke, ebből az erősen fénylő fekete
Biotitpikkelyek elég ritkán vannak kiválva. A Földpát olykor 5—6
mm. hosszú, némelyik még fénylik, üveges s ikkerovátkosságot jól mutat.
A lángban Andesin, de Labradoréhoz hajolva. Makroskoposan néha Kvarcz
is látszik; a vékony csiszolaton Ampliibolromokat lehet érdekesen ki
venni; a kristályok között nagyok is vannak, de mind pusztuló félben.
Olykor csak a körvonala van meg, másszor még az anyag része is jól
mutatja egy nicollal az elsötétedést, valamint a sajátságos hasadási
rhombos területeket. Kvarcz apró szemekben is gyéren látható a mikroskop alatt, de azért a kőzetet már lehet Kvarcztrachytnak mondani.
Még egy nevezetes és egyszerű nagyítóval felfedezhető elegyrész ezen
Trachytban a Gránát. A kőzet törlapjain vettem észre, még feltűnőbb
az az ő veres színével, ha a darab egy oldalon csiszolva van. A Grá
nátban néha földpát van kiválva, úgy mint ezt a Karancs hegyi Gránáttrachytban sokszor észleltem, ilyenkor az alak határozatlan gömb, s
annak határán belül van polysynthetes földpát kiválva és csak az ezek
közti hézag még piros gránát. Azonban ez oly gyér, hogy a Trachytnak
sem jellemzésére sem osztályozására még nem foly be, és így ez is csak
Biotit- Amphibol- Andesin- Kvarcz- Trachyt, de mindenesetre hozzátéve
gyéren apró piros Gránáttal.
Még további pontról keletnek is van Trachytom a Riegel hegyről
Kohlbach felé, jóval íolebb, mint a Bazalt kitörése; a typus ugyanaz, a földpátok között Andesin és Labradorit viselkedésitek jönnek elő. A Trachyt
azonban itt sem normál. Alapanyaga fellazúlt, vereses, abból fényes fekete
Biotit elég gyakran, kevéssé fénylő Amphiból gyéren, de annál több Földpát
van kiválva. Az ikerrovátkosság néha jól kivehető, valamint az is, hogy
üveges. Ezen üvegessége daczára néha az ujjak közt szétmorzsolható,
az igy kapott homokszemek azonban fényesek szögletesek, és a lángkisérletre alkalmasak. Olykor fehér kaolinos burok vonja be az egyes
kristályokat.
Kohlbachról is van régi anyagom ugyanezen trachyttypusból, az
tehát Selmecztől keletfelé még tovább is terjed.
Miféle Bazalt az, a mely Kisiblyén áttör? A kisiblyei Bazalt egyik
nevezetessége az, hogy sok jó Földpátot tartalmaz. Kékes fekete igen
ép alapanyagából fényes leveles szövetű egészen átlátszó és éppen azért
szintén feketének látszó *) egyénekben van kiválva. Az ikerrovátkosság
gyakran jól kivehető. A kisebb és éles körvonalú plagioklasokon kivűl
A Mert mögötte, mint üvegtábla mögött, a fekete tárgy látszik, innét valóságos
fekete tükröt képez.
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van olykor Földpát, mint zárvány, melyet szabálytalan körvonalánál
fogva mint beolvasztott preexistált ásványt kell tekinteni. Színe egész
ben szennyes szürke, üvegfényü és erősen repedezett. Bizonyos irányban
tekintve kitünően ikerrovátkos. 11a egyes lemezeket hasítunk, ezek víztiszták s igen fénylők, anyaguk általában oly tiszta, mint akár az iz
landi Calcité.
Ezen Földpát a lángkísérletben Oligoklasnak mutatkozik; a Bazalt
tömegéből kifejtett kisebb Földpátokat is, hol Oligoklasnak, hol olyan
Andesinnek találtam, mely Oligoklashoz közel áll.
Végre magát az alapanyagot is hasonló módon vizsgáltam s kap
tam egy fekete könnyen olvadó üveget, melynek lángfestési és olvadási
viszonyai szintén engednek Oligoklas-Andesin jelenlétére következtetni.
Ezen üveggömb egyes részein zöldes nem-olvadó bibircsek (Olivin) ál
lottak ki. A kisiblyei Bazalt Földpátja tehát a legkönnyebb olvadási!
nátrium-plagioklas. Angit ja szintén könnyen olvad, de az alapanyagban
vele együtt előjövő Földpát lángfestési tulajdonságát úgy Nátriumra mind
Káliumra nézve nem másítja meg máskép, mint csökkentés által jelen
létének arányában. Egy másik preexistált ásvány, mintha Amphibol
volna, mely azonban csak nagyobb egyénekben jön elő, melyek néha
egészen szabálytalan körvonalnak, másszor még nagyából a kristály
határai megvannak. Ez is azon sajátos üveges állapotban van, melyben
a Bazaltok ampbibolja megjelenni gyakran szokott. Mikroskopos Amphi
bol nincs ; a mit az Amphibolból beolvasztott a Bazalt, az abból mint
Angit vált k i ; azonban alkalmas példányom mikroskopi vizsgálatra a
nagyzárványokból nincs. *)
Kisiblye a Kálvária hegytől KDK-re esik s a kettő között egy mélyedmény van, egy oly völgy, mely a kozelnikivel összefügg, s melyen Bélabányáról a vasút jön. A Kálváriahegy magasra emelkedő Bazaltja és a
kisiblyei valószínűleg egy és ugyanazon képlet különböző szétágazása,
daczára annak, hogy az olivintartalom a kálváriahegyiben jelentékenyen
nagyobb, mi a nagyobb tömöttségét is okozza; **) de Földpát és Am
phibol szintén láthatók benne, és a lángkisérletben a viselkedés egészen
megegyezett a kisiblyeivel úgy, hogy itt is az Oligoklas-Andesint van
*) A n (1 r i a n is említi, hogy a kisiblyei Bazaltban nagy Amphibol „basalti
sche Hornblende“ jön elő. B e u d a n t is látott „on découvre aussi dans cette roche
quelques petits cristaux noirs, qui paraissent étre de l’amphibol, á en juger par Jeur
cassure longitudinale lamelleuse, trés nette et trés brillante“. Az amygdaloidos Bazalt
ban említ Beudant sugaras Aragonitot, Calcedont és Chabasitot; ez utóbbit mint ritka
ságot Zipser gyűjteményében látta.
**) A Kálváriahegyi olivindús Bazalt tömöttsége 3.03, mig Kisiblyéről egy
mandolaköves példány tömöttsége 2.88.
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ok feltenni. *)' Régibb vizsgálataim szerint az ajnácskővidéki és salgó
tarjáni Bazaltokban is, hol Oligoklas, hol Andesin; az erdélyi kiskapusi
ban szintén Andesinnek találtam a Földpátot. Labradoritot eddig, vagy a
még bázisosabb Anorthitot egy Bazaltban sem találtam. Ezzel összhangzásban van azon német petrographok észlelete, kik a vékony csiszolatokat savval étették s azt találták, hogy a Bazaltok Földpátja nem
támadtatik meg.
Kérdés, bogy miből tör fel a Kálváriahegy Bazaltja ? Ennek oly
evidens feltörési körülménye ugyan nincs, de hozzászólni a dologhoz le
het először azért, mert van egy brecciaszerű előjövése, melyben szögle
tes Bazalt törmelék között a hézagot zöldes Trachyféle anyag tölti ki,
s ebben elpusztult Amphibol oszlopok néha még kivehetők ; de másodszor
mert a Kálváriahegy környékén ugyanazon Biotit-Trachyt fordul elő,
mely Kisiblyén van, s ezt nevezetesen lehet látni a Kálváriahegytől
délre azon az úton, mely a városból Kisiblyére vezet (174). Egy elmállott Zöldkő ez, melynek vörhenyes-sztirke alapanyagjából fehéres vagy
sárgás s gyakran zöldes Földpátok válnak ki. Lencsével nézve látunk
Biotit-kexagonokat elég bőven, de már erősen pusztulásnak indúlva.
Tehát Biotit-trachyt. Az Amphibol sokkal jobban elváltozott, de olykor
alakjáról még tudhatjuk, hogy meg volt. A Földpátok között van még
annyira ép, hogy fénnyel bir és ikerrovátkosságot mutat. Lángkisérletben az Labradorit-Andesinként viselkedik, e szerint a typus BiotitAmphibol-Andesin-Trachyt, csakúgy mint Kisiblyén (171).
A vasút mentében a feltárás jobb, és ott is ugyanezen Biotit-trachytot látjuk. Van azonban még egy pont, melyen a Kálváriahegy és a
Kisiblyei hegy közötti környék geológiai szerkezetét jó alkalom van ta
nulmányozni, ez egy tárna a Kálvária hegytől keletre (a mihálytárnai
társaságé), melynek gorczán a Trachytot igen sokféle módosulatban
látni ugyan, de az ásványassociatio alapján meggyőződünk, hogy az
mind csak egyféle typusnak felel meg. Egészben véve a Trachyt Zöldkő,
az elegyrészek nagyszerűitek. Szabad szemmel kivehető a Biotit, némely
darabon igen erősen fénylő fekete, másokon kevéssé fénylő sőt fénytelen
hexagónokban ; kivehető az Amphibol, melynek kristályai olykor feltűnően
nagyok, néha keresztikreket képeznek. Kvarcz nem látszik. A Földpát
hol mállott, hol ép, ez utóbbi ikerrovátkos. A helyszínén tehát annyit
mondhatunk, hogy Biotit-Amphibol-PlagioklastrachyL A lángkisérlettel
kiegészítve lesz Biotit-Amphibol-Andesintrachyt. Gyűjtöttem darát is,
*) Halaváts Gyula úr részletesebben foglalkozik „Selmeczbánya Andesin-Bazaltjaival“ a Földtani Közlönyben (1875. 150. lapon), hol a Kálváriahegyi Bazalt egyik
Földpátja általam történt meghatározás szerint Andesin,
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hogy iszapolás által Kvarczot találjak, de nem találtam, ha volt is, el
pusztult.
A selmeczi Bazalt tehát ezen az egymáshoz úgy is oly közel álló
két ponton Biotit-Amphibol-Andesintrackytból illetőleg Kvarcz-trachytból
tör ki, és igy fiatalabb mint ez.
2. Augittraehyt áttörése Biotitlcmlrcztrachyton Szitnyán. -— Szitnya
hegy nemcsak Selmecz, hanem az egész Hont-, Bars- és Zólyommegyei
trachytkörnyék legkiemelkedőbb csúcsa (1007-413 méter) *), helyzete
oly kedvező, hogy róla a trachytkörnyék nagy területére csakugyan
domináló kilátás nyílik : egyrészt a Naszált Yácznál nagyon jól kivenni,
keletről a Mátrát, a Karancs hegységet, nyugotról a Zobort Nyitránál.
Geológiai nevezetessége azonban mindeddig nem volt kiemelve, s
ez abban áll, hogy a Szitnya kimagasló szirtje Augittraehyt, mely
Biotitkvarcztrachyton tör keresztül, mi azt minden oldalról környezi
(1. ábra).
Az Augittraehyt a Szitnya meredek E. oldalán látható, a hegynek
egész éjszaki oldala, a mint az előhegyekből kiemelkedik, Augittraehyt,
és erről az északnyugoti oldalon lépcsőkön feljőve legjobban győződ
hetünk meg. Váladéka táblás, a táblák csaknem függőlegesek. A tetőn
az épülettől északnyugatra elég tisztán lehet az Augittraehyt anyagot
kapni arra, hogy az általános diagnosist meglehessük (H>33) ; az épü
let ellenkező oldalán azonban más érdeket nyújt a Szitnya tető. Itt jól
kilehet venni, hogy tömegébe kisebb-nagyobb darabok vannak a Biotit
Amphibol Kvarcztrachytból beolvasztva. Ezen beolvasztott Trachyt vi
lágosabb színű, alapanyaga ritkás, a Biotit és Amphibol megvannak
támadva, de azért felismerhetők ; ellenben a Földpát és olykor a Kvarcz
épen maradtak. A szírt szegélyéről a vendégház felé ütöttem le ilyen
példányokat, s ezekben Tridymitet találtam azon űrökben, melyek a
beolvasztó és beolvasztott Trachyt között képződtek. Ezen űrök falait
a Tridymit hol színtelen, hol sárgás, hol vasvegylilet által külsőleg sötétre
festett krystálycsoportokban vonja be, az egyének száma nagy, de a
nagyság nem jelentékeny. A kristályok legtöbbnyire egyesen, de
olykor a jellemző többszörös ikrekben is fordulnak elő. A Földpátok
között a nagyok Labradorit s néha Andesin, az aprók között találni
Bytownitot, Kvarcz is van elvétve; puszta szemmel alig, egyszerű nagyi*) „Selmecz és környékének magassági viszonyai.“ A szélaknai m. k. bányamér
nöki hivatal magasság-kóták jegyzőkönyve szerint összeállította Gretzmacher Gyula
m. k. bányamérnök 187G. A Szitnya ezen magassága lejtmérési eredmény. A bécsi
katonai térképen 535 bécsi öl vau
1014.627 méter.
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tóval már hamarább, de mikroskop alatt vékony csiszolatban biztosan
reá jöhetünk. Ez épen úgy mint a Labradorit idegen elegyrész, mely
az érintkezés határán jutott az Augittracbytba csak úgy, mint a Kisiblyei
Bazaltba az Amphibol vagy az Andesin, vagy mint a Detuuátai Ba
zaltba kerültek maguk a dipyramisos Kvarczkrystályók egy olyan Traehytból, melynek azt elegyrészéül ismerjük, és melyen azon Bazalt áttör
hetett. Azonban a Kvarcz a Szitnya begy Traehytjában, miként em
lítve volt, kétféle: közönséges Kvarcz és Tridymit, és erről a vékony
csiszolat, valamint a kőzet egész természetéről általában oly tanulságo
san világosit fel, hogy el nem mulaszthatom itt annak részletes tárgya
lásába bocsátkozni. A csiszolaton a Földpáton kivid, melynek nagyja
és kicsinye jó, még csak az Angit ép és meg van úgy nagy mint mikroskopos egyénekben. Amphibol csak nagy, de ennek is csupán romjai
látszanak, melyeknek kristály határait is, belterületét is, Magnetitek je 
lölik. Az Amphibol anyaga legtöbbször végkép elváltozott, néha azonban
egyes részek még tartják magukat, és itt a barna szín meg egy nicollal az elsötétedés semmi kétséget nem hagynak fenn mivolta fölött.
Az elváltozott Amphibol olykor láthatólag Augittá lett, a nagy Ampliibolkristály területén belül kisebb-nagyobb Augitkristályok képződtek
ki, másszor az Augit-granulatio stádiuma vehető ki.
Egy más ásvány az elpusztult Amphibol határán belül és kivid, de
a határ közelében a Tridymit. Makroskoposan megállapítva a mikroskop
alatt is reá lehet jönni. Tridymitnek kell tartani azon víztiszta elegy
részt, melynek sokszor kivehető hexagon alakja van, másszor ezen alak
egy-két szögét mutatja, néha pedig nincs biztos határvonala. Zárványt
nem tartalmaz. Nem dichroitos; két nicol között a hexagonosak közül
némelyek csak elsötétednek, mások kissé szint játszanak ; a Tridymit
csak vékony pikkelyekben van kiválva és ennek megfelelőleg némely
csiszolatban látni ezek keresztmetszetének megfelelő vonalokat, melyek
a polarizált fényben a Kvarcz igen élénk homogén színeit játszók. Egyes
nagyobb területek kivehető körrajz nélkül szintén elsötétednek ugyan
azon csoportban, ez tán Hyalith, minthogy makroskoposan hasonló kö
rülmények közt egyéb leihelyeken annak a kiválását is észleltem.
Olykor Biotit zárványt is látni, de ez szintén annyira elpusztult,
hogy csak a Magnetit-pontozás segítségével lehet egykori alakjára kö
vetkeztetést vonni, meg azon tulajdonságánál fogva, hogy oP szerint,
néha még van kis ép rész, és az nem dichroitos.
Távolabb a beolvasztott kőzet daraboktól mint egyes beolvasztott
elegyrész is jön elő Kvarcz, de igen gyéren.
A nagy különbségről a Szitnya tető kiálló szírijének Trachytja és

8
az azt környező Trachytok között úgy győződhetünk meg, ha az anya
got a hely színén gyűjtjük s tanulmányozzuk.
Én Szélaknán keresztül mentem fel, és a Szitnya egyik ENy.
előhegyén közel a Coburg-féle határhoz gyűjtöttem az első példány
(1582) Trachytot, melynek alapanyaga zöldköves, tele sok apró Pyrittel, de az elegyrészek közül jól kivehető a fénylő fekete Biotit és a
nagy ép Amphibolok; a Földpátok is jók, fénylők és ikerrovátkosak.
Azt, hogy Biotit-amphibol-trachyttal van dolgunk, a hely színén puszta
szemmel ki vehetjük. Egyszerű nagyitó a szennyes zöld néha sűrű
felsites alapanyagban fényes Kvarcz-szemeket is elárul, tehát hogy
Kvarcztrachyt, szintén a helyszínén győződhetünk meg. A lángkisérlet a Plagioklast legtöbb esetben Andesinnek, s gyérebben Labradoritnak mutatja ki. Ennél fogva a typus, Biotit-Amphibol-AndesinKvarcztrachyt, Zöldkő állapotban.
Tovább haladva a Szitnya felé a Gretzmacher forrásnál *) (Petrow
Wrh) gyűjtöttem példányt, mely kissé rhyolitos; a Biotit ép és nagy, az
Amphibol többnyire olvadni kezdő, vagy részben már elpusztult állapot
ban van, s az így támadt űrökben szintén látható a Tridymit, de kép
ződésének igen kezdetleges stádiumában. A Földpát ép s üveges ; ez is
Biotit-Amphibol-Andesin-Kvarcztrachyt (1592).
Még fölebb az utolsó forrásnál valami kísérleti tárna van, egy
Trachytbrecciában behajtva, melynek törmelékei már kétféle typust árul
nak el, van Augittrachyt és Biotittracbyt, amaz ép, emez megtámadott
állapotban, mi felette fontos.
Ezután következik azon tisztás, melynek neve Almáska és magas
sága (Gretzmacher űr közlése szerint) 825 méter a tenger felett. Ebből
emelkedik ki Szitnyának, Augittrachyt szírtje még csaknem 200 meter
magasságra. (1. ábra.)
Lefelé a keleti oldalt választottam a Schosthal-féle tisztásnak tartva,
közel a tetőhöz még egy kiálló tuskóból ütöttem le olyan Biotittrachytot, mely általában kissé rhyolitos, de az Amphibolja beolvad és elpusz
tult, s e tájon sárgás Tridymitek vannak kiválva (1643) ; továbbhaladva
szintén kissé rhyolithos zöldes-fehér nagyszemű Biotittrachytot találtam,
melyben az Amphibolok épen maradtak s Tridymit nincs, hanem Kvarcz,
a mely fényes, de meg van repedezve. A Földpát üveges, elég fényes,
az ikerrovátkosság jól kivehető. A hely színén tett diagnosis szerint
Biotit-Amphibol-Kvarcztrachyt, mit a lángkisérlet eredményével meg
toldva Labradorit-Kvarcztrachytnak mondhatunk. A Földpátok nem
*) 1877. július 29-én hőfokát 4 —5° R-nek találtam.

9
egészen épek, mert daczára fényüknek az njak között gyakran szét mor
zsolhatok, és az ilyenek a meghatározásnál nem igen vehetők számba.
Ilia falu felett az északi oldalon le jőve folyvást Biotit-AmphibolKvarcztrachyt van, de a Szitnya vagy középmagasságában réteges Trachyttufa is fordul elő, melynek törmelékei között van Augittrachyt is,
következőleg ennek képletéhez tartozik. Az itt ott kiálló s szálban levő
kőzet között olyan Biotit-Amphibol-Kvarcztrachytot is találtam, mely a
normál állapothoz elég közeli áll, a Földpátja ennek is hol Andesin,
hol Labradorit (166,) az alapanyag sűrű vörhenyes-fekete. Lejebb érve
az éjszaki oldalon Yozarova fogadó közelében a Biotittraehyt zöldköves
hol zöldebb, hol barnább árnyalatban, de a typus nem változik. A Biotiton kivid az Amphibol is igen fénylik, a Földpát és Kvarcz is jól ki
válnak a fénytelen csaknem földes alapanyagból (167,). Tovább haladva
a Szitnya ENy. tövében az u. n. szitnyai remanentialis mezőn ütöttem
le egy igen szép Biotittrachytot. Az egyes elegyrészek között kiváló
nagyságú a fekete fényes Biotit és az Amphibol, melyből már rozsda
veres romok is láthatók a nagyobb számú ép példányok között. A
Kvarcz borsónyi sőt nagyobb szemeket képez, a Földpát is nagy s gyak
ran ikerrovátkos. Lángkisérletileg van Labradorit és Andesin. A mikroskop ezen diagnosist még annyiban egészíti ki, hogy az alapanyag
ban Chlorit képződést mutat ki, valamint a,kevés Magnetit között igen
ritkán olyat, melynek egyrésze Pyrit. (1682).
Itt körülbelül vége van a Biotit-Amphibol-Andesin-LabradoritKvarcztrachytnak, mert leérve a völgybe és Yezarovától bemenve Szitnya-Stefultó faluba sok nagy tusköban hevert az Augittrachit a maga
teljes épségében, és így egészen normál állapotban; ellenben EK-nek
még tart, vannak régibb példányaim Lintich és Szent-Antal tájáról,
azok Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Kvarcztrachyt.
Vulkáni képletek táján alig van valami fontosabb, mint az áttö
rési viszonyok megállapítása, mert a chronologiai sorrend megállapítása
főleg ezen alapszik. Lássuk miként volt eddig tárgyalva a Szitnya az
irodalomban.
B. Andrian (1866) *) mint a legújabb így nyilatkozik: ..Das Ge
stein des Sitínaberges bildet eine hell- oder dunkelgrüne Grundmasse,
welche aus einem innigen Gemenge von Feldspath und Hornblende be
steht, darin ausgeschieden sind meist hellglänzende scharfbegrenzte
Krystalle von Oligoklas und in geringerer Menge Krystalle von Horn
blende. Das Gestein zeigt überall sehr vollkommen plattige Struktur
*) Jahrbuch der k. k. geol. Keichsaustalt. Baud XVI." l». 379.
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und ist meist stark verwittert, wodurch die Feldspathkrystalle eine gelb
liche Färbung erhalten und sich graulichgrüne Flecken um die Hornblendekrystalle herum legen, welche dem ganzen oft eine schmutziggrüne
Färbung verleihen. Beudant rechnet dieses Gestein zu seinem „Trachyte
porphyroide“. Es ist kein Zweifel, dass es mit den früher aufgezählten
Varietäten der (Hornblende) Andesite in allen Stücken zusammenfällt/4
Ennélfogva b. Andrián térképén a Szitnya egész környéke csak egysze
rűen Andesittrachytnak van festve. Említi később, hogy áttörést keresett
de nem talált egész „Kőpatak“ felé.
Pettko (1853) annyit mond: „Der Berg Szitna besteht aus porphyr
artigen Trachyt *)“ mi alatt ő, Beudant nyomán, olyan szürke felsites
alapanyagú Trachytot ért, melyből Földpát és Angit van kiválva, de a
melyben sem Biotit, sem Amphibol nincs. **) Azt azonban, hogy vi
szonyban van a Biotit-kvarcz-trachyttal, nem említi.
Beudant (1818) a Szitnya kőzetéről így nyilatkozik. **'") „Le Trachyte
qui le compose est aussi tort différent de célúi qu’on trouve dans les
montagnes adjacentes; il est á páte noir et pyroxénique, tandis que les
autres appartiennent ä des variétés micacés et amphiboliques á páte
claire, rougeatre őu blanchätre.“
Látható, hogy a kőzet diagnózisa e három búvárnál már alapjá
ban eltér. Andrián Amphibolt mond benne, Pettko és Beudant Augitot,
az Amphibol kizárása mellett. Az én vizsgálatom e két jeles mineralog
nézetének ad igazat, mert a Szitnya kőzete Augittrachyi. A Földpátot
illetőleg Pettko és Beudant csak általában mondják Földpátnak, Andrián
Oligoklast említ nem valami külön meghatározás következtében, hanem
valószinűleg az akkor uralkodott abbeli nézet alapján, hogy a Plagio
klas a Trachytban a rajnai s egyéb külföldi Trachytok Földpátja elem
zésének eredménye szerint más nem lehet. Még akkor Hauer elemzései
nem terjedtek ki annyira, hogy Trachytjáinkban Andesint, Labradoritot
és Anorthitot is merjünk feltenni.
Beudant az egyedüli, ki a Szitnya Trachytjának eltérését a kör
nyező Biotit-Amphibol-Trachytokétól kiemeli.
En zárványt találván a tetőn a Biotit-lrachytből, s e zárványt meg
egyezőnek ismervén fel a körülvevő s a Szitnya oldalát azon, vagy 800
méternyi magaslatot képező előhegyek Trachytjával, határozottan áttö
résnek mondom ki azon tapasztalatomnál fogva is, hogy minden más
Trachytkörnyékben, a hol Biotittrachyt, Augittrachyttal érintkezik, ezt
*) Geol. Karte der Gegend .von Schemnitz 1853.
* * ) Geognostische Skizze der Gegend von Kremuitz. 1847. p. 7.
'■'■**) Voyage m. et géol. 1. p. 374.
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fiatalabbnak, tehát úttörőnek tudom. A mikroskopi tanulmányozás is
olyatén elváltozását mutatja a BiotittraChytnak, mely azt mint passiv
viselkedőt tünteti fel a bázisosabb fiatalabb kőzetben. Az érintkezés ha
tárában támadott azon szennyeszöld folt az elpusztult Amphibolok körül,
melyekre Andrian a fönebbi vázlatában némileg reflectálni látszik, és
ugyanazon ritkás helyeken van a Tridymit is kiképződve. Kissé távolabb
az érintkezéstőlcsak egyszerűen rhyolitos a Biotit- kvarcz-trachyt, a meny
nyire a rhyolitos állapotot a Labradorit-Andesin-trachyt ilyen körülmé
nyek között felvenni szokta, ez soha nem oly magas fokú, mint az Oligoklas- vagy Orthoklas-Trachytoknál.
Az 1 ábrában röviden összefoglalva van az Augittrachytnak áttö
rése a Biotit-kvarcz-trachyton a Szitnya csúcsán, valamint a tetőn egy
kis darab mint zárvány a Biotit-kvarcz-trachytból van kitüntetve. Ezen
zárványban van a legtöbb Tridymit, inig a csúcshoz simuló felső vége
a Biotit-kvarcztraehytnak mind a két oldalon szintén tridymites, de
gyengébben.
1. ábra.
1007 in.

825 ni.

a) Augittrachyt.
b) Biotitkvarcztrachyt.
Az Augittrachyt áttörése Biotitkvarcztrachyton a Szitnya csúcsán.

3. Augittrachyt feltörés a völgyeit vonalán. — Szitnyától északra a
tövénél elterülő mélyedményekben úgy északra mint nyugotra az Augit
trachyt vergődik uralkodó szerepre.
aj Ilia völgye esik legközelebb, s az úgy tekinthető, mint Selmecz
völgyének Szent-Antaltól nyűgöt felé közvetlenül a Szitnya tövé
ben húzódó elágazása. Ebből a régibb anyagom között egészen nor
mál Augittrachyt fordul elő.
b) Szitnya-Stefultónál húzódik egy második mellék völgy a selmeczi fővölgyből, Szent-Antal és Selmecz között vagy fele úton, nyugotnak.
Ezen völgyben nevezetesen három pontot ismerek. Az első a falu előtt
van, Szitnyáról lejövet a székéi1 út mentében látni egészen normál
állapotban az úgynevezett Aphanitot, melynek Földpátja jelleges Anor-
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thitként viselkedik, s igy Angit-Anorthit-Trachyt typusnak felel meg, me
lyet a sok Magnetit feketére fest (169). Tovább baladva a falu felé szin
tén a szekér úton látni, hogy ugyanezen Augit-Trachyt fokozatosan
•elváltozik (17ö3), a mennyiben az alapanyag világos szürke, s még to
vább mállva szennyes zöldes szürke és földes lesz. Az Augit csak mint
barnás rozsda van meg, alakja által azonban még elég tudomást ad
úgy minőségéről mint mennyiségéről. A Földpát legtovább áll ellen a
mállásnak, de végre az is kaolinos lesz. Az Augit-Trachyt itt zöldköves
és földes (kaolinos) módosulatot vesz fel és pedig oly fokozatosan, hogy
a legfinomabb árnyalatok észlelhetők, még pedig igen jól hozzáférhetőleg
a felszínen.
Kovács- völgy. Ezen nyugoti irány legtávolibb pontja gya
nánt a Kovács-völgynek azon részét veszem, melyen át a szitnyai út
vezet Szélaknáról. Én ezen az úton menvén Szitnyára. a völgy (Kovács
dolina) felső végén a Hartlabov begy oldalán ütöttem le a szálban levő
kőzetből Augittrachytot, melyből egészen épek (löT ^ és olyanok is vol
tak, melyek már Zöldkőnek mondhatók (1562) és ezek között szintén
látható a fokozatos átmenet.
István-akna. E két véglet közé helyezhető Stefultón az Istvánakna, melynek kőzete már régóta nevezetes azon gömbös kiválásokról
melyek miatt azt gömbdioritnak is mondták. Régi anyagom szerint ennek
a meghatározásához is fogtam. Az István-akna kőzete zöldkőtrachyt,
de erősen metamorpbismusnak indulva; az alapanyag zöld s abban igen
halványan válik ki egyrészt a fehér Földpát, másrészt valami sötétebb
de fénytelen elegyrész, melyről nem tudhatni, hogy Augit-e, Amphibol-e V
Vékony csiszolat sem igen segít, csak annyit mond, hogy ezen sötét ás
vány valami Chlorit, de az alapanyag is tele van ilyen chlorit-féle anyag
gal s ez okozza a kőzet színét általában. A Chlorit pseudomorph képződ
mény, az valamely silikát ásványnak utólagos elváltozásából eredeti,
de az elváltozás annyira ment, hogy az eredeti alakra biztos következ:
tetőst a kőzet maga nem nyújt. Szerencsére kimentenek a gömbök. A
gömböket széttörve az tapasztaljuk, hogy belül épebbek mint a kőzet
a gömb körül, különben maga a kőzet is különböző fokát mutatja az
elváltozásnak, de a gömb belseje mindig épebb, ott a Földpát üvegfényű,
ikerrovátkos, és Augit is vehető ki. Ilyen gömbből véve meghatároztam
a Földpátot, az Anortit-Bytownit, a csiszolaton pedig kaptam olyan
Augitokat, melyeknél az alak nevezetesen a kristálykörvonalak semmi
kétséget nem hagynak a felett, hogy Augit, noha az anyag már Chlo
rit, de egy-két kristálynál még igen kevés megvolt az eredeti anyagból
is és azon az elnyeletés hiányát konstatálhattam. Az István-aknai
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Zöldkő is Augit-traehyt, melyben az Aliéit nagyja és apraja valami
Chlorit ásvány pseudomorph j;ivn lett. Eredetileg az egész kőzet fekete
normál Augittrachyt v o lt; a gömb olyan részt képez az egykori fekete
anyagból, mely képes volt az elváltozásnak jobban ellenáll ani, ott azon
kőzet sűrűbb volt, és igy a gázok és folyadékok nem bírtak oly könynyen behatni mint egyebütt.
Ilyen gömbös kiválást Augít-trachyt Zöldkőben Erdőbényéről is
ismerek, ott szintén érczbányában jöttek elő a tárna szá jától vagy 34
ölben, a gömbök néha fej nagyságúak és egészen normál fekete Augittraehytból állottak, melyek nem mint zárvány, hanem mint a kőzet
folytonosságának eredeti kiegészítői voltak behelyeződve. *)
c)
Selmecz völgyében több ponton üti fel magát az Augit-traehyt.
Déltől északra a következő helyekről vannak példányaim : az antali
kapu környékén több helyen a város alsó utczáján szálban van ; Selmeez szftkvölgyének mentében végig lehet azután követni ; egy neveze
tes pontja a bányászakadémia ásványtani és kohászati intézetének ud
vara (a volt bányatörvényszék épülete), hol az szintén egészen normál
állapotban (mint valódi Aphanit a régi elnevezés szerint) fordul elő
(1782). Még fölebb az evangélikusok lyceuma körül is van. Régibb
példányaim között találok Augit-trachytot a Vereskút tájáról a Gölneiv
féle majorhoz vezető gyalogúiról, valamint a liodrusbányai út táján a
vereskúti tótól balra vagy 100 lépéssel. A szin hol feketébb, hol kissé
zöldbe hajló, de a kőzet ép, normál.
Selmeczről Szklenóra menvén a szekér utón Tepla előtt Bélabányával ferdén szemközt, a hol egy kereszt is áll, van az ut baloldalán
„Dlulio Ustava“ néven nevezett hegy, ott az Augit-trachytot fejtik s
útcsinálásra mint törecset hordják. Nagy tömegekben áll feltárva ; kissé
zöldköves. Finom hasadékaiban olykor sok a I^rit. A kőzeten nagy
ban láva-rétegesség látszik , melyet szabálytalan váladéki hasadék
szel keresztül (112,). Az Augit-traehyt tart azután nemcsak Tepláig, hanem ezen túl jó messze be Szklenó felé. Itt azonban, minthogy
a tájék földtani szerkezete a triász réteges kőzetei, a mész és dolomit
fellépése által tetemesen megváltozik, egyelőre megállapodok.
Selmecz völgyét keletről miként láttuk Biotit-Amphibol-AndesinTrachyt s illetőleg Kvarcztrachyt határolja ; nyugotról nevezetesen a Pa
radicsomhegy zöme szintén Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin Kvarcz
trachyt. Az Augittrachyt mint a későbbi, a fiatalabb eruptio terménye
*)
Andrián említi, hogy még nagyszerűbben mint az István-aknában, van
gömbös Trachyt Zsarnöcza völgyében Zsubkó felett.
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tehát a Biotit-trachyt alól tódult ki, és a szitnyai áttörés alapján azt
kell következtetnünk, hogy az Augittrachyt a Biotittrachytok feküjét
képezi s annak feltörése által képződött Selmecz völgye, melynek két olda
lán a felemelt régibb Biotittrachytok képezik a hegyeket s ezek között, Szitnya után Selmecz legmagasabb csúcsát is a Paradicsomhegyet (936*093 m.).
A második ábrában általános képét akarom ezen feltörési viszony
nak adni, a mely annyiban ellentéte a szitnyai áttörésnek, hogy itt a
feltörő fiatalabb vulkáni kőzet a mélyben marad s a hátán viseli a
régibb vulkáni képletet, mely az előtt a hegyeket összefüggőbb tömeg
ben képezte. Ezen régibb korával összhangzásban van megviseltebb
állapota. Az Augit-trachyt szintén előjön tetemesen megváltozva, annak
a tartama is hosszú volt, öregebb és fiatalabb Augit-trachytok külön
böztethetők meg, ez utóbbiak keresztültörtek amazokon, s erre a Mát
rában kétségtelen példákat észleltem, de egészben véve sokkal többször
van meg az Augit-trachyt normál állapotban, mint a Biotit-trachyt, ennél
rendes a sokfélekép módosult s kivételes a normál állapot; mindezen
esetekben a typus egyrészének meghatározása a petrographiai tanúlmáuy
feladata, s erre legbiztosabban az ásványassociato kitüntetése vezet.
2. ábra.
Paradicsom
hegy

Selmecz
völgye

a) Augittrachyt.
b) Biotitkvarcztrachyt.
Az Augittrachyt feltörése, Biotitkvarcztrachyton Selmecz völgyében.

A selmeczkörnyéki eruptiv képletek viszonyos korára nézve tehát
á ll : a) hogy a kálváriahegyi és a kisiblyei Bazalt fiatalabb mint a
Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Trachyt, és b) hogy az Augittrachyt
szintén fiatalabb mint a Biotit-Amphibol-Labradorit-Andesin-Trachyt,
akár legyen ezen associatioban még lvvarcz, akár nem. Az tehát kö
vetkeztethető, hogy a Biotit-trachyt öregebb mint akár a selmeczi Bazalt
akár mint általában az Augit-trachyt, de a Bazalt és az Augit-trachyt
koráról egymáshoz viszonyítva ez úttal még nem szólhatok.
(Folyt, köv.)

