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III.

III. Második József császár altánia kőzetei.

A Il-ik József császár altánia Selmeczuek egyik főnevezetessége. 
Azt, miként neve emlékeztet, a múlt században kezdették meg 1782. 
márczius 19-én s 100 bécsi öllel mélyebben fekszik, mint az azelőtti 
legmélyebb Ferencz császár altánia. Rendeltetése az egész selmeczi bá
nyászat vizeit levezetni a Garamba. Selmecztől nyugoti irányban megy 
s a Garn m-völgyben Zsarnóczától délre Voznicz helység fölött lyukad 
ki. Egész hosszasága két geographiai mértföldet meg fog haladni 
(8840 öl), most még nem egészen kész; azon, mondhatni csekély rész 
van hátra, mely a felületen Selmecz és Hodrusbánya vízválasztójának 
mondható és a mi (1877. július 16.) vagy 900 méternek tehető. Ezen 
hiányzó rész fúrásán dolgoznak úgy nyugotról, mint keletről és azzal 
egy év alatt talán elkészülhetnek. *)

Hogy geológiai tekintetben is felette fontos egy ilyen átmetszet, 
azt indokolni nem szükséges, röviden szabadjon annyit mondani, misze-

*) Olyan gépekkel fúrnak, a minőket a szent-gothárdi alagutnál alkalmaztak, s 
ezek Kaclielmann gyárából kerülnek ki Vichnyén. A nem rég kapott tudósítás sze
rint 1878. februárban a hodrusbányai oldalon az említett idő óta 261 méterrel halad
tak, daczára, hogy víz oly bőven szakadott, hogy egy darabig a haladást gátolta, és 
így vág)' 450 méter van kivágni való. Voltak napok, melyeken közel 2 méternyire 
mentek előre az egyik és másik vájvégen: dé újabban éppen a Tanúd gerincze 
alatt oly szívós kőzetre akadtak, hogy csak felényire haladhatnak és így alig lesz 
1878-ban bevégezve. Lesznek aztán még utómunkák : talp-utánvétel, szárnyvonalak 
készítése különböző irányban stb. s így lehet, hogy majd 1882-ben készítésének szá
zadik évét ünnepli meg.
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rint meggyőződésem szerint arra, hogy a külső észleletekből egy rend
szeres egészet alakíthassunk, ezen altárna lényegesen kiegészítő és 
egybeforrasztó adatokat képes szolgáltatni.

Péch úr miniszteri tanácsos és a bányakerület igazgatója társasá
gában bejártam jelentékeny részét, úgy a nyugoti mint a keleti mive- 
letnek s anyagot gyűjt vén annak tanulmányozására és ngyanegyütt 
geológiai előjövetelére egyesítve leszek figyelemmel.

A) H o d r u s b á n y a i  v a g y  n y u g o t i  rész.

Hodrusbányán legelőbb is Cseh Lajos intéző úr által összehozott 
kőzetgyüjteményt néztem meg, mely ott a hivatalos helyiségben van 
felállítva. Vagy 2000 példányt hozott össze nagy szorgalommal és 
ügyességgel. Ezen gyűjtemény egy maga szolgáltathat a vidék tanul
mányozására bő anyagot, mert egy külön része a felszín, más a felszín 
alatti előjövetre vonatkozik. Egyes vájvégek keresztmetszete rajzban 
is van mellékelve. Különösen azon részről igyekeztem előleges tájéko
zást szerezni, mely a II. József-altárna itteni részére vonatkozik.

Beereszkedtünk a Lill-aknán, s vagy 96 ölnyi függélyes távban 
jutottunk a I l ik  József-altárna szintjére; innét keleti irányban indul
tunk a Zipser-akna felé s onnét a vágvégig. Ezen bejárt hosszaság 
1737 méter s az összes hosszaságnak vagy V8-át teszi. A kőzetekről is 
ezen sorban szólok

Syenit. A Lili és Zipser akna között uralkodőlag jön elő az úgy
nevezett S}renit. Ezen kőzet a Hodrusvölgynek általában oly jellemző 
sajátsága, hogy annak leírásába már ennélfogva is részletesen kell bo
csátkoznom. Három szempontból vizsgálom: makroskoposan, a lángki- 
sérletben és a mikroskop alatt.

a) S y e n i t  m a k r o s k o p o s a n .  A túlnyomó világos színű elegy
részeken kivűl ezen nagyszemű kőzetben sötétek is vannak s ezek a 
szín és a nagjmbb fény által jobban feltűnő Amphibol és Biotit. Az 
Amphibol feketés-zöld, hosszúkás, krystályos körvonalai ritkán ve
hetők k i ; '  ellenben hasadási lapjai s ezek nagyobb fénye és ridegebb 
kinézése szembeszökők. Ezen hasadási lapokon ugyanegyiitt azt venni 
észre, hogy a szövet a levelesből nem ritkán a rostosba mutat átmene
tet. Az Amphibol nem mondható ennélfogva egészen normál állapotúnak. 
A Biotit kevésbbé tűnik fel, részint mert gyakran az Amphibol egyé
nekkel keveredve képezi a fekete elegyrészt és ekkor határozottan alá
rendelt szerepet játszik, részint mivel színe és fénye csaknem olyan, 
mint az Ampkibolé, de pontosabban tekintve a hexagonos sima táblái
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val és ezeken nem mutatkozó hasadási vonalak által az Amphiboltól 
megkülönböztethető. Mennyisége heíyenkint kevesebb mint az Amphi- 
bolé, de egyben megegyezik, bogy szintén nincs normál állapotban: a 
levelek elvesztették a rugósságot, késsel meghajtva törnek. Néha egész 
kis oszlopokat képez,a Bitotit a kőzet törlapján. *)

A világosak színre nézve háromfélék: van fehér, szürke és búsveres. 
A fehérnél legtöbbször kiveszszük az ikerrovátkosságot és a legnagyobb 
fényt, mi arra mutat, hogy a Plagioklas a legépebb elegyrész. A szürke 
az uralkodó, ez is gyakran Plagioklas, de nem oly ép mint a fehér, 
és aztán összefügg olyan szürke ásványnyal, melyen semmi liasadási 
vonal, semmi kristály körvonal sincs, hanem a mely Kvarcznak néz k i ; 
ez mindig csak a krystályodott elegyrészek által fenmaradott helyet 
foglalja el. Yan végre gyérebben világos búsveres elegyrész síma hasa
dási lapokkal, ez Orthoklas, a nélkül azonban, hogy az Orthoklas csak 
búsveres színnel jönne elő, olykor az is szürke és a Kvarczhoz vau 
úgy tapadva, mint a Plagioklas.

Gyéren Pyrit is mutatkozik.
Yan a Józset-altárnán ezen nagyszemű u. n. Syenitben aprószemű is, mint 

zárvány. Ezen zárványról azonban megjegyzendő, hogy szélei gömbö
lyűk és a folytonosság legkevesebbé sincs a határon megszakadva, a 
különbség az által tűnik fel, hogy a bezáró kőzetnél az érintkezés ha
tárán a Föklpátok számra és nagyságra a túlnyomók, s a kisszerűiméi 
ellenkezőleg a fekete elegyrészek számban és kicsinységben tesznek túl 
a fehéreken; a zárvány közepe felé azonban az Amphibol és gyakran 
a Földpátok akkorára nőnek, mint a bezáróban, úgy hogy egyes foltjai 
a zárványnak úgy néznek ki, mintha az aprószemű u. n. syenitzár- 
ványban a nagyszemű-féleség szintén zárványul volna meg. A kisszemű 
zárványban nagyra nőtt Földpát mindig a Plagioklas és pedig igen üde 
kinézéssel. Olykor húsveres apró szemű erek húzódnak keresztül ezen 
kőzeten, és ha az öregszemű-féleségben az apró szeműből zárvány van, 
ezen ér mind a kettőt keresztül szeli, tehát későbbi eredésű.

Tömöttsége 2.68 —2.7l.
b) S y e n i t  a l á n g k i s é r l e t b e n .  Durva porrá széttörve kiszed

hetni a nevezett elegyrészeket s kölönösen a Kvarcz jelenlétéről határo

*) Ezen alárendeltéül) fellépésének tulajdonítandó, hogy a geologok néha em
lítést se tesznek róla. így b. Andrián csak ezt mondja: „Besteht aus röthtlichem 
Orthoklas, grünlichem und weisslichem Oligoklas und Hornblende . . . .  der Ilodri- 
tschér ist grobkörnig; der Sclmttrisberger vorzugsweise feinkörnig, und enthält mehr 
Amphibol.“ Jahrb. der geol. Reichsanstalt 1866. p. 364.
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zottabban győződhetünk meg. A Kvarcz elég gyakori, de nagyobb sze
meket ritkán képezvén, tisztán nem könnyen kapható. A lángba téve 
többször azt találjuk, hogy Földpát darab van hozzá tapadva, s ilyen
kor a lángot festi, ha nem is olvad; kaptam azonban olyan darabokat 
is, melyek a lángot nem festették.

A Földpát a legfontosabb elegyrész. A húsveres csakugyan Kálium- 
földpát; színét a lángba értetve azonnal elveszti. Mutatja az olvadék 
minőségnél a gránitos kőzetekre nézve oly jellemző külhólyagosságot, 
s a nátriumdusabb és káliumszegényebb Perthit-sorozathoz számítható. 
Van azonban a fehéresek között is Káliumföldpát. A Plagioklasok több
félék : vau, a mely úgy viselkedik, mint Andesin és van a mi nehezebben 
olvad, s olvadéka zománczos, tehát Labradorénak felel meg. Ezen utób
biak közt nem hiányoznak aztán még nehezebben olvadók sem, a me
lyek tehát a Bytownit sorhoz hajolnak. Ezen nehezebb olvadást azon 
körülmény is idézhetvén elő, hogy a kémlethez kevés Kvarcz volt ta
padva, biztosságot nyerendő a Földpát szemeket sósav hatásának tet
tem ki, még pedig külön a feltünőleg ikerrovátkosokat és külön olya- 
kat, melyeknél a rovátkok oly tisztán láthatók nem voltak. Az oldat 
gyengén vasra festődött, s 36 órai behatás után kaptam a lángkisérlet- 
ben hatást calciumra (3), nátriumra (3), káliumra (3), mind a két esetben 
egyenlően. A Földpát között tehát van oly Calciumföldpát, melyet sósav 
megtámad, tehát az Andesinen kivííl egy bázisosabb sorozat képviselője 
is van jelen. Pajta hagytam a savat aztán 8 napig, az oldat a lángki- 
sérletuél ugyanazon festési eredményt adta.

Ezen kőzet példány, melynek elegyrészeiből az anyagot a lángki- 
sérletekre vettem, savval egészben leöntve nem pezsgett üde felületen; 
ott ellenben, hol repedései vannak, rendesen pezseg.

Az Amphibol könnyen olvad fekete sima gömbbé, tartalmaz ná
triumot és káliumot, ez utóbbi csak gypszszel olvasztva látható s 
toka 1—2.

A Biotit nem olvad, s a lángot úgy szólván még nátriumra sem
festi.

c) S y e n i t  a m i k r o s k o p  a l a t t .  Az Amphibol és Biotit nagyon 
jól vehetők ki, de oly annyira össze függnek egymással különösen el
változásaikban, hogy együtt szólani rólok indokolva van. Az Amphibol 
színe barnább, a Biotité sárgább s átlátszóbb. Az Amphibolt az ő leg
jellemzőbb metszetében, többé-kevésbbé parallel irányban oP-vel több
ször látni s ekkor egy nicollal az elsötétedés is a legerősebb, más irá
nyokban elsötétedése csekélyebb, de szintén fokozatos. A Biotit a csi
szolatban gyakrabban jut be oszlopaival és ha a főtengely irányában
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kaptuk a metszetet, az absorptio oly erős, mint az Amphibol legerősebb 
absorptiója, ilyenkor a szöveti s kiilalaki viszonyok segitségével dönt
jük el, hogy melyik az Amphibol, melyik a Biotit. A hasadás irányá
ban a Biotitlevelek szine sötét olivabarna, dichroismust nem mutat, sőt 
átlátszósága is csekély.

E két elegyrész azonban csak kivételesen jön elő egészen épen. A 
legépebb állapotúnak tartatik a Syenit Hodrusbányán a felszínen a 
Hollókőnél. Az innét készített csiszolatokban találni is ép Amphibolt 
és Biotitot, de egészen ez sem ment az elváltozásnak indult példányok
tól. Az Amphibolnak, hol széle, hol közepe, nevezetesen pedig a hasa
dási vonalaitól kezdődve a barnás színt zölddel cseréli fel. Ezen zöldes 
rész egy nicol forgatásnál igen feltűnővé lesz az által, hogy csak kissé 
sötétebb zöld lesz, míg az Amphibol ép része egészen sötétté válik. 
Ugyanezen nemét az elváltozásnak még feltűnőbben mutatja a Biotit, 
különösen az oszlopmetszetek. A zöldes elváltozás a szélektől megy befelé, 
úgy hogy egy szabálytalan körvonalú mag maradt csak épen, mely te
hát egy nicol forgatásnál egészen elsötétedik, mig a zölddé változott el 
nem sötétedik, hanem vagy csak egyszerűen valamivel sötétebb zöld lesz, 
vagy pedig a zöld és sárga között gyengén változtat színt. A 11-ik József 
altárnai példányok között is találni éj) Amphibolt és Biotitot, úgy hogy 
e tekintetben a hollókői nem múlja felül, de találni olyat is, melyen 
ezen elváltozás haladásokat tett.

Az elváltozásra ezen zöld ásványnyá sokkal nagyobb hajlammal bír 
a Biotit mint az Amphibol, mert míg az Amphibolnál csak a széleken 
vagy a tömegben csak kisrészt látjuk ezt véghez menni, addig a Biotit- 
nál a legtöbb esetben az egész anyagon bekövetkezett. A kis egyének 
a Biotitból mondhatni mind elváltoztak, változatlanokat a nagyobbak 
között találni, s itt is c>ak olyakat, melyeknek bizonyos közé}) része 
maradt csak meg eredeti állapotban.

A viselkedést a sav iránt kipuhatolandó, füstölgő sósavba tettem 
két csiszolatot 3 napon á t : az Amphibol ép része nem lett megtámadva, 
fénye és dichroisinusa olyan, mint volt az előtt, a zölddé változott rész 
meg lett támadva. A Biotitnál most határozottabban tűnik ki, hogy az 
csaknem mind átváltozott. Az egyik csiszolatot nem láttam el fedő 
üveggel, s ezen a megtámadott részeken limonitfestette világos barnás- 
sárga foltok képződtek, s a tünemény szembeötlőbbé lesz; a másikat 
elláttam fedő üveggel, itt a megtámadott részek nem vesztették el any- 
nyira az átlátszóságot; de ismét más észlelet tételre szolgáltat jó al
kalmat. A Biotit elváltozása alkalmával egy más ásvány is képződik, 
melynek színe zöldes-sárga, szövete szemcsés, a sav vagy nem, vagy
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csak kevéssé támadja meg. Dichroismusa van de gyenge, valamint ke
resztezett nicolok között szinjátéka sem élénk. Mennyisége jóval cseké
lyebb, mint a valóságos smaragdzöld ásványé. Ugyanennek jelenlétét 
a nem étetett csiszolatokon is észrevehetjük. A Biotit ezen két elválto- 
zási terménye közül a smaragdzöld, melynél néha finomrostos szövet 
sárga és zöld között váltakozó dichroismus és élénk színjáték a két ni- 
col között kivehető, de a melyet a sav felolvaszt, chloritos ásványnak 
nevezem; ellenben a csekélyebb mennyiségben képződő sárgás szemcsés 
ásvány nagy valószínűséggel Epidot.

A nagy szemű Syenitben előforduló a p r ó  s zemű az Amphibol és 
Biotitra nézve ugyanezt mutatja. Az Amphibol csak kivételesen és csak 
kis részben, a Biotit csaknem mind el vau változva: a oP iránynyal 
megegyező levelek a közönséges fényben is smaragdzöldek és egy nicol- 
forgatásnál jelentékenyen sötétebb zöldek lesznek; ellenben a főtengely- 
lyel parallel metszetek dichroismusa sárga és smaragdzöld; sárga a kö
zönséges fényben és zöld lesz egy nicol forgatásnál. Az Epidot itt is 
meg van.

A Magnetit az Amphibol és Biotit területén van elszórodva, s egy- 
része olykor Pyritté változott át.

A színtelen elegyrészek között uralkodik a Földpát, de azért Kvarcz 
is jelentékeny mennyiségben van, sőt esetenkint annyira megszaporodik, 
hogy mennyiségre nézve a Földpátnak nem enged. A Földpát zavaros, 
a Kvarcz tisztább, átlátszóbb s már ez által vagyunk a kettő közti kü
lönbségre előlegesen figyelmeztetve s két nicol között az ismert viselke
dés aztán befejező tájékoztatást nyújt.

A íöldpdtoh között a nagyobb szám Plagioklas. Van Orthoklas is, 
és pedig olykor egyikével azon reczés Színrajzoknak, melyek kereszte
zett nicolok között két különböző rendszerű Földpát lemezrészeinek 
összenövése által keletkeznek. Egy-egy a felületen nem végig húzódó, ha
nem megszakadó parallelvonal-rendszerek is mutatkoznak oly módon, 
hogy két ilyen szomszéd rendszer egymáson derékszög alatt áll.

Feltűnő sajátság ezen kőzetnél a Földpát és Kvarczon mutatkozó 
elmosódás és határozatlanság. A Kvarcz olykor keretbe van szorítva s 
itt máskép polarizál; a Földpátnál szintén gyakran úgy néz ki, mintha 
képződése vagy nem volna még befejeződve, vagy pusztulásnak indulna. 
A hol egymás mellett találni az Orthoklast, Plagioklast és a Kvarczot, 
ott azt látni, hogy a Plagioklas az épebb s az utóbb képződött; az 
Orthoklas fokozatosan átmegy a Kvarczba: a Kvarcz szélei ilyenkor 
két nicol között máskép polarizálnak, mint a középen; e határszélen 
túl egy homályos szegély jön rostos szövettel s aztán következik az
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Orthoklas, de ennek belsejében is vannak hosszúkás foltok, melyek 
Kvarczként polarizálnak, úgy hogy ebből az vonható ki, hogy Kvarcz 
volt az eredeti anyag s abban képződött ki a bázisok odaférkőzése 
folytán a Földpát.

A Földpátoknál zárványul Biotit s néha Amphibol is mutatkozik, s 
ritkán Magnetit.

Az említett kristályos elegyrészeken kívül van a vékony csíszolato- 
kon többször egyes olyan folt, melyen aggregát-polarizátio látszik. Igen 
apró és szabálytalan szemekből áll, mintha praeexistált volna, melyben 
az átkristályodás még nem ment véghez.

Ezen foltoknak semmi meghatározott összes alakja nincs, azok a 
kristályodét! elegyrészek között megmaradott helyeket töltik ki és már 
csekély (15-szörös) nagyitásnál is jól kivehetők a csiszolatokon.

A savba tett csiszolaton a Kvarczon és az Ortlioklason kívül a leg
több Plagioklas is épen maradt, némelyiknél mintha kivehető volna a 
megtámadás, valamint látszólag az aprószemű interpositiók is szenved
tek valamint. Kocsonyaképződésnek látható nyoma nincs. A megtáma
dott részek a Földpátoknál nem az egész egyénre, hanem annak egyes 
részeire s néha kivehetőleg egyes lemezeire vonatkoznak Ugyanezen 
megtámadás a csiszolatokon étetés nélkül is kivehető.

A II. József altárnán igen ép állapotú Syenitnek nevezett kőzet 
jön elő és annak nevezik azt különösen akkor, ha a Biotit és Amphi- 
bolt levonva, a kőzet többi része szürkés-fehéres, a Földpát és a Kvarcz 
pedig fényesek. Ezen állapot azonban nem állandó, alig észrevehetőleg 
oda változik e kőzet, hogy az Amphibol és Biotit maradván, vagy fé
nyűkben csak keveset vesztvén, az alapanyag színe zöldes-szürke lesz, 
s noha egyes Földpát és Kvarcz most is fénylik, de egészben véve cse
kélyebb fokban. Ezen kinézéssel (Lipold nyomán) a kőzet Dacitnak 
mondatik. Az elváltozás azonban itt sem ismer még határt, elveszti a 
Kvarcz fényét annyira, hogy sem szabad szemmel, sem egyszerű nagyí
tóval ki nem vehető, az Amphibol s Biotit pedig csaknem végkép el
pusztulnak, míg a kőzet uralkodó színe sötétebb zöldes-szürke, melyből 
egyes fehér, néha kissé fénylő Földpátok vannak kiválva. Ezen féleség 
Zöldkőnek neveztetik.

Az altárnán haladva feltűnőbb zárvány gyanánt Csillámpalának ne
vezett kőzet két különböző helyen jön elő (804). Nagyából vizsgálva 
zöldes csuszamlási görbe lapok látszanak rajta, a szövet azonban palás. 
Csillám nem ismerhető fel, míg a Kvarcz néha egyes vékony réteget 
egy maga képezve, kivehető. Az üveget erősen karczolja. Savval le



öntve a kézi példány felületének legnagyobb részén nem következik be 
pezsgés. Némely helyen azonban élénken pezseg, s e helyek után ítélve 
a szénsavas mész hol egyes vékony eret, hol egyes kis fészket képez.

Vékony csiszolatán háromféle anyag tűnik ki: uralkodik a Kvarcz 
kisebb-nagyobb szemekben. E szemek között húzódik a zöldes chlorit- 
féle ásvány egészen azon kinézéssel, mint az ép Syénitben az átválto
zott Biotit, úgy hogy bízvást feltehetni, hogy ezen kőzet Csillámpala 
volt, melyben a Biotit chlorit-féle ásvánnyá mind átváltozott. A vona- 
los helyezkedés is erre mutat: a kőzet most helyesebben chloritos 
Kvarczpalának nevezhető. Ott hol a chlorit-féle ásvány van elhelyezve, 
kettős nicollal feltűnő aggregát-polarizátiöt találni, miből egy rész a ros
tos s néha sugaros chloritos ásványt illeti meg, de azonkívül látni néha 
hosszabb vonalokban calcit-féle viselkedésű anyagot is. Az aggregát- 
polarizatioval biró rész a kvarczit-szemek között húzódik és hol ter
jedtebb, hol csak keskeny keretet képez a kvarczit-szemek között. Ér
dekesen kimutatja az utat, melyet az anyag uj associátiok létrehozására 
megtett.

A Lill-aknától valamint nyugatra a Lipót-akna felé, sőt még azon 
túl is tart a Syenit a Cseh úrnál látott példányok szerint, úgy arról is 
meggyőződtem, hogy ugyanezen minőségű kőzet kisebb-nagyobb módo
sulatokkal keletre szintén meg van a Zipser-aknáig, sőt ettől keletre 
Amália-akna felé vagy 150 ölre csaknem normál állapotban követhető.

A Zipser-aknától keletre vagy 640 méter távolságban a" 4-ik kité
rőben a Syenit-féle világosabb kőzetben, mintha valami sötétebb erup- 
tiv-tömeg jönne elő (812). Reá tekintve az ember indíttatva látja ma 
gát valami fiatalabb, bázisosabb vulkáni kőzet fellépésének tulajdonítani. 
Sötétszürke fénytelen alap-anyagból fehér Földpát van kiválva, mely
nek néha még csekély fénye van, sőt olyat sem nélkülözünk, melyen 
az iker-vonalak jól kivehetők; másszor a fényen kívül még a lemezes 
szövet, sőt határozott körvonalok is hiányzanak. Jól nézve egyszerű len
csével még Biotit-romok vehetők ki; Kvarcz nem. Ezen sötétebb kőzet 
helyenként világosabb szürke szintén fénytelen alap-anyagúba megy át, 
hol fokozatosan észrevétlenül, hol határozott repedési vonalak közbe
jöttével, melyeket egy idegen sárgás s kissé fénylő ásvány tölt ki. 
Makroskoposan tovább hatolni nem sikerül.

Adjuk ehez a petrographiai részletesebb tanulmány következő ered
ményeit. A Idngkisérletben a Földpát kétfélének bizonyult be: a Plagiok
las túlnyomólag Andésin, de van Labradorit viselkedésű is, mig más
részt gyéren Káliumföldpátot is találtam. A sárga utólagos képződésű 
anyag a lángkisérletben az Epidot igen jellemző viselkedését mutatta;



t. i. a lángba értetve azonnal duzzad és fekete lesz; csaknem üres sa
lakos fénytelen gömbbé változik át, mely aztán igy marad az olvasz
tásban is.*) Ezen Epidottal még azt a kísérletet is tettem, hogy savval 
leöntöttem, s azt rajta hagytam, de fényét nem vesztette el. Üvegcső
ben hevítve látható mennyiségű vizet nem adott. Az Epidot néhol ereket 
képez, melyek vastagsága 3 — 4 cm. Szövete vastagon rostos, a rostok 
rendesen a repedés falaira függélyesek, olykor kevéssé sugarasak. Színe 
zöldes sárga; fénye üveg-gyanta fény. Az epidot-ér olykor vállap gya
nánt lép föl a normál Syenit és ezen sötétszürke változata között. Más 
alkalommal úgy van helyeződve, mintha Földpátot helyettesítene. Sav
val leöntve a kőzetet egészben, az ott, hol színe sötét, nem pezseg; el
lenben a repedések vonalán csaknem kivétel nélkül pezseg s ekkor azt 
lehet kivenni, hogy némely ér egészen Calcitból áll, mig más Calcitból 
és Epidotból. Ilyen vegyes anyagú értölteléket külön választva is tet
tem föleresztett sósavba. Pezsgett hidegen; a pezsgés megszűnte után 
az oldatot leöntöttem s uj savat öntöttem reá, mi már nem idézett elő 
pezsgést hidegen, tehát melegítettem. így csekély pezsgés még volt ta
pasztalhat») s az oldat a lángkisérletben kimutatott Ca (3), Na (3), és 
K (2). Tehát valami Labradorit-féle Földpát is lehetett megtámadva.

Mikroskop alatt. A vékony csiszolat (322) egészben véve világos szen
nyeszöld , átlátszósága nem nagy, de mégis akkora, hogy írást mögötte 
olvasni lehet. Egyes foltokban átlátszóbb s ezek legnagyobbrészt Földpát 
körvonalnak. Vagy 15-szörös nagyításnál keresztülnézve látni apró nem- 
átlátszó szemeket, melyek közül némelyek világosabbak, mások feketék. 
Ez utóbbiak ércz-mikrolithek néha csoportonkint egyes fészekben, leg
többször a calcit-erekben elhintve. A nem egészen sötétek egyenlete
sebben vannak eloszolva. Nagyobb nagyításnál (100-szoros körül) ugyan
ezek közönséges fényben mint opák tárgy nézve, fehér szabálytalan 
alakú nem átlátszó anyag gyanánt veszik ki magukat s kaolinos pik- 
kely-pamatnak tarthatók. Biotit-romok jól kivehetők: az egykori osz
lop területén két ásvány képződött: egyik világos fűzöld, rostos, dichro- 
matos, az alsó nicol forgatásnál sárgás és zöldes lesz. Ez mindenben olyan 
viselkedést mutat mint a chloritos ásvány a lill-aknai Syenitnél (797). 
A másik sárgás szemcsés; dichroismusa gyenge. Ez Epidot lehet; abból 
azonban akkora darabot, melylyel olvasztási kísérletet tehettem volna, 
nem sikerült kapni. A Földpátok is mind homályosak, a nagyobbakon 
tisztán kivenni, hogy granulatioban vannak, s ennek egyik eredménye 
olykor kivehetőleg Epidot. Kvarez nem látható, ha volt, az is a granu-

*) Egészen így viselkedik u sulzbachi és dauphiné-i Epidot is.
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latio stádiumába jutott. Annyi bizonyos, hogy a világosszürke zöldkő 
részlegekben, melyek a sötét féleséggel észre nem vehető fokban ké
peznek átmenetet, Kvarcz már látszik. A Calcit részint szemekben, ré
szint mint ér és ilyenkor a vele összefonódva futó Epidot a mikroskop 
alatt is jól kivehetők; valamint a Pyrit egyes nagyobb szemekben. Né
mely oly terület alakja után, melyen most Chlorit- és Epidot-féle anyag 
tanyáz, mintha Amphibol-romra lehetne következtetni, de legtöbbször 
Földpát lehetett.

Még nagyobb (220-ros) nagyításnál az elpusztult ásványok vilá
gosabb területén négyféle anyag foglal helyet: Calcit túlnyomólag és 
kaolinos pikkelyek alárendelten, mint némileg azon anyagok, melyek 
rovására főleg képződik a finoman sugaros zöld Chlorit és a durván 
száras sárgás Epidot, melyből olykor a chloritos sugarok kiindulnak. 
Az alap-anyag is granulátiot árul e l : egy színtelen magmában zöld 
krystallitok vannak kiválva, de sugaras szövet nélkül.

Általában a nagyobb krystályok helyén is van olyan zöld anyag, 
mely nem bir a chloritos szerkezettel, hanem egyöntetű lemezeket ké
pez, melyek két nicol között isotropok. Az alap-anyag zöld kiválásai 
pedig legnagyobbrészt ilyenből látszanak állni. Kérdés, hogy mi lehet. 
A makroskopos ásványokra gondolva a Pleonast jutott eszembe, mely
ről tudva van, hogy csiszolatban zöld színnel átlátszó. Balás Pál bánya
mérnök és szenvedélyes ásványgyiijtő az ötvenes évek elején Hodrus- 
bányán alul a fővölgytől délnek betérő Kohutova mellékvölgyben Syenit- 
tel határos Fassait-kőzetet fedezett fel, raelylyel együtt Pleonast is jön 
elő fekete borsónyi sőt olykor nagyobb krystályokban. A Pleonast 
krystályból készített csiszolat sötétzöld színnel átlátszó; de a makros- 
koposan fekete Pleonastnak fekete folytatása is látszik a Fassaitban, 
és különféle irányban készített csiszolatok meggyőztek arról, hogy a 
Pleonast finom osztató állapotban igen gyakori ásvány, és hogy erős 
festési képességénél fogva a legkisebb nyom elegendő arra, hogy épen 
azt a zöld színt idézze elő, mely a selmeczi Zöldköveknek sajátja. Só
sav megtámadja ugyan ezt a zöld ásványt is, az oldat zöld lesz, de 
nem oly hamar bontja fel mint a chloritos ásványt. Midőn tiszta, akkor 
átlátszó szabálytalan pikkelyeket látszik képezni, de néha nem átlátszó, 
hanem keveréke Pleonastnak Kaolinnal. Főismejele, hogy nem suga
ros és isotrop. Lángban magában nem olvad, fekete sziliét megtartja, 
s a lángot nem festi; a Falsait a hol tisztán van, gömbbé olvad, de 
ott, hol Pleonasttal van keveredve, nehezen. Képződéséhez látszólag a 
Magnetit járul leglényegesebben. Többször észleltem, hogy abból indul 
meg; más anyag a calcium-magnesium-carbonát, és a Kaolin. A hol a
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zöld ásvány bőven van kifejlődve ott Magnetit nincs. A selraeczi Zöld
kövek között különben a calcium-magnesium-vascarbonát is gyakori, 
mi a feketészöld Spinell képződéséhez szintén tetemesen járulhat. *) A 
Chlorit előjön néha egymagában is tisztán, de gyakran van ugyanott, 
a bol Chlorit képződött a sötétebb és barnás zöldbe hajló folt is, mely 
nem mutatja a Chlorit szövetét és dichroismusát, és isotrop, ezt Pleo- 
nastnak tartom. A zöldre festő két ásvány tehát utólagos eredetű.

A petrographiai behatóbb vizsgálat eredménye tehát az: hogy itt 
semmi sincs a mi egy vulkáni erruptiv anyagra mutatna, sem fluidál 
szövet, sem hyalin kiképződés, sem Augit vagy más valami vulkáni ás
vány mikrolithja. Itt a syenites kőzeten metamorphismus dolgozik: a 
megkezdés egykori solfatarai hatásban állott: gázok s ezek közt fém
tartalmúnk is átjárták s érczessé tették; egyszersmind megindult ned
ves úton a különböző vegytani természetű kőzetek egymásra hatása, a 
legfőbb vezetője az éreznek a Calcit lett. Ezen változások folyamata 
most is tart untalan, mert a chemiai differentiák még nincsenek ki
egyenlítve. Az első benyomás képétől, bármennyire tetszetős is az a 
szemnek és a képzeletnek, kénytelen vagyok megválni és azt tartani, 
hogy az nem erruptio, hanem a solfatarai s hydrogenetikai zöldkőkép
ződés sajátszerű jelensége.

Zöldkőnek nevezett hasonló sötétszürke anyag még tovább keletre 
is jön elő (82^) túl a palákon a vájvég felé. Kinézésre nagyon eltérők : 
néhol egészen fehér darává, sőt fehér agyaggá esik szét; a darából 
gyűjtöttem (87,) és abból a Biotiton kívül Kvarczot és Földpátot szed
tem ki, ez a lángkisérletben Kálium-földpátnak bizonyult be, az tehát 
ugyanazon typus tagja.

A vájvég felé lévő kamara előtt vagy 600 ölben a talp felé u. n. 
palák s azokkal átlátszólag váltakozva egy zöldkő-féle sűrű kőzet jön 
elő (84,), melyben makroskoposan kivehető: Kvarcz fényes szemekben, 
Biotit, Pyrit és Epidot. A Biotit néha még feketés, de mindig elvál
tozó félben van, és sohasem fénylik annyira, hogy első tekintetre fel
tűnnék. Vékony csiszolatán Kvarcz sok látszik, hol elszórtan, hol cso

*) Csiklovai Fassaitot vizsgálván, apró Pleonast krystályokat ott is találtam; 
u£y hogy ez által a Pleonast leihelye Magyarországban egygyel szaporodottnak te
kinthető. Ezek csiszolata hasonló eredményre vezetett mint a hodrusbányai. Gahnit 
is zöldre test, de más árnyalatban. Az én példányom Bodenmais-i Gahnitra vonat
kozik. Különben a Spinell-család ezen tagjának képzésére az anyag Selmecz kőze
teiben, hol a telér-ásványok között a Sphalerit oly gyakori, szintén nem hiányzik s 
helvenkint ez is képződhetik.
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portosan mintha homokkő részét néznők. Ezen kőzet valóban a kép
ződésnek kezdetleges fokán áll még és ilyenekre kényelmes a Zöldkő 
név, rigy szintén Zipser-akna és a váj vég között több pontról való föl
des érczes paláknak nevezett kőzetekre, melyekből Cseh úr 6 példányú 
sorozatot adott (886). Négy ezekből földes, annyira, hogy az üledékes 
kőzetek érezvezető féleségeihez kell számítanom. Kettő savval leöntve 
nem pezseg, más kettő ellenben sok ponton árul el mésztartalmat. Erez 
mindegyikben van.

Az ötödik példány Zöldkőtrachyt, melyen legépebb elegyrész a 
Plagioklas. Lángban Andesin-Labradoritot találtam. Sok a Biotit is, 
néha egész oszlopok válnak ki, de soha nem ép. Amphibol alakilag 
jól kivehető. Kvarcz nem igen fénylő. Pyrit hintve elég gyakori. Epi
dot egy utólagosan képződött hasadáson mint 1 mm. vastag ér húzó
dik keresztül. Hasonlít az előbb említett Zöldkőhöz (84j) csakhogy 
nagyobb szemű és a Földpát meg Amphibol jobban vannak megtartva.

A váj vég előtt a kamarában (vagy 640 ölben a Zipser-aknától ke
letre) hasonló kinézésű nagyobbszemű írachytos Zöldkő jön elő. A zöl- 
dessziírke alapanyagon calcit- és epidot-erek húzódnak keresztül. Föld
pát hol csak egyszerűen lemezes, hol ikerrovátkos szövettel 4 - 5  mm. 
nagyságú krystályokban is elég gyakori; néhol helyét Epidot foglalja 
el. Kvarcz fényét vesztve ugyan, de fellelhető, valamint még jobban 
elpusztulva a Biotit is. Pyrit gyakori (83.,). Vékony csiszolatán vagy 
15-szörös nagyításnál még inkább kivenni hogy Trachyt, mely azonban 
utólagosan elváltozási stádiumba jutott. A szokott ÍJO-res nagyításnál a 
következőket tapasztaltam. Olykor elég biztosan lehet kivenni az Amphi
bol körvonalát, de az chloritos anyaggá változott. A Biotit oszlopos 
metszetei a hullámos rostok menete és a körvonal által jól felismerhe
tők; anyaga chloritos. Chloritos ásvány egyes területeket vagy kisebb- 
nagyobb rost pamatokat felette gyakran képez; azonban itt is fellehet 
ismerni egy másféle zöld anyagot, mely vagy magában különösen az 
alapanyagban, vagy olykor az elpusztúlt nagyobb krystályok területén 
keverve jön elő a Chlorit-féle ásvánnyal. A chloritos ásvány dichrois- 
musa a sárgás és zöld között változik ; ez nem dichroitos, csak kissé 
sötétebb zöld lesz. Két nicol között a sugaros chloritos ásvány mutat 
színjátékot, ez csak elsötétedik. Ezen sötétebb s barnába hajló zöld ás
ványt Pleonast pikkelyeknek tartom. A mi különösen említést érdemel, 
hogy sem a Földpát, sem a Kvarcz nincsenek ép állapotban, azok mind 
finom szemű aggregát-polarizatiót mutatnak. Keresztezett nicolok között 
az egész anyag saiátságos granulatiót árul el. Ezen esetben csaknem
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jobban támaszkodhatunk a makroskopus mint a mikroskopos meghatá
rozás adataira, mert nagyban tekintve a moleculák megindult disso- 
eiatioja annyira nem zavar bennünket.

Végre a váj véghez értünk, *) s az akkor eszközlütt robbantás ered
ményéből gyűjtöttem anyagot (862), melyet általános néven szintén Zöld
kőnek mondhatni. A sűrű zöldes-szürke alapanyagon vékonyabb calcit- 
és vastagabb epidot-erek húzódnak keresztül. Ezután legfeltűnőbb a Py
rit, mely részint hintve, részint egyes erekben meggyűlve jön elő. Biotit 
olykor oszlopban, de végpusztulásnak indulva. Kvarcz biztosan kivehető; 
Földpát nincs. Savval élénken pezseg. Vékony csiszolata nem sokkal 
mutat többet: Chlorit-féle ásvány sok és pedig hol Biotit, hol Földpát 
alakban, de nem tisztán, hanem határozatlan granulatióval, melynek 
szemcséi között sok a mészcarbonát. A kétféle zöld ásvány itt is kive
hetői uralkodik a chloritos és az elpusztult ásványok területén e# csak
nem egy maga van; a Pleonast-féle zöld ásvány színe sötétebb szennyes 
zöld, kissé a barnásba vegyülve. Ha a szem megszokta, a kettőt azonnal 
meglehet különböztetni. Ez itt sem rostos, sem nem dichroitos és két 
nicol között csak sötét lesz. Olykor a nagy ásványok területén a chlo
ritos ásvány egy része ezen pleonastos ásványból áll.

Ezek azon kőzetek, melyeket a 11-ik József altárna nyugoti mivele- 
tén láttam és gyűjtöttem. Helyén van azonban bővebb tájékozás végett 
egyéb olyan kőzetekre is figyelemmel lenni, melyek ezen altárnának 
más pontjáról valók. Ilyen Cseh Lajos úr gyűjteményéből az Erzsébette- 
lér (azelőtt Unverzagt-telér) fekű kőzete gyanánt a Kunzer tárnában 
(Hodrus völgy jobb oldalán) előforduló u. n. Syenit (90). A kőzet nagy
szemű, igen épnek mondható, és azért érdekes, mert világosan a Zöldkő 
módosulat alsó határának ismertetik fel. Savval leöntve maga a kőzet 
belseje nem pezseg, de egyes repedések, melyek agyagos hártyával van
nak behúzódva, valamint látható fehér erecskék pezsegnek. Makrosko- 
posan Kvarcz sok van s utálnia mindjárt jön az ikerrovátkos Földpát, 
mi lángkisérletben Andesinnek lett meghatározva; e mellett gyéren Ká- 
lium-orthoklas is van. Biotit sok, nagy, de részben meg van támadva. 
Amphibol kevesebb, de jól látható; a kristályok hossza olykor 4—5 
mm. Epidot itt-ott, Pyrit igen gyér.

A 11-ik József altárnából Mindszent felé hajtott vágatból való pél
dány (88,;) jelleges Zöldkőnek mondatik; de az ásvány-associatio rajta 
megállapitható. Ép csupán a Kvarcz, borsónyi szemekben. Földpát két-

*) 1877. julius 16-án a Lill-aknától 1737 méter.
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féle: fehér és veres; mállásnak indultak. A fehéren olykor még kivehe
tők az ikerrovátkok, a veres mindig compact; keménysége kevesebb mint 
megilletné, de a lángkisérletben elárul annyi Káliumot, hogy benne Or- 
thoklasra ismerjünk. Biotit roncsolt, de néha még oszlopai láthatók; 
az Amphibolt is csak alakja után lehet felismerni. Tehát ez sem valami 
új kőzetfaj.

A II ik József altárnán Finsterort szárny-vágatból van egy szennyes 
fehér kőzet (89t), melyen az egyöntetűség még nagyon hiányzik. A 
durva szemű elegyrészek között kivehető Kvarcz, Földpát, még pedig a 
a lángkisériet szerint Káliumorthoklas és a között ép Plagioklas; azon
kívül romokban fehérre mállott Biotit. A leveles szövetű fehér ásvány 
azonban nem mind Földpát, annak tetemes része Ankerit. A mechanikai 
szétzúzásnál kaptam csaknem víztiszta rhomboederes törmeléket is, mely 
sósavban hidegen nem pezsgett, de melegen egészen felolvadt s ezen 
oldat erősen festette a lángot calciumra. A rhomboederes törmelék kis 
darabkája a lángba téve fekete lett, de nem olvadott meg. Maga az 
egész kőzet finom repedések falait fennőtt kristálycsoportban vonja be. 
Az utólagosan képződött ásványok között sárgás Epidot is látható. Pyrit 
hintve van. Ezen kőzet se volt eredetileg más, mint az u n. Syenit, de 
a calciummagnesium-carbonátok beszüremkezése által tetemes változást 
szenvedett. A vékony csiszolat is határozottan a mellett szól, hogy a 
Kvarczot kivéve, melyből bőven van, a Földpát pusztuló félben van, a 
Biotit pedig elpusztult.

Hogy pedig az anyag nem hiányzik az ilyen metamorphismus elő
idézésére, kitűnik abból, hogy a Zipser-aknában az altárna felett tán 
vagy 300 ölben szemcsés Mészkő és Dolomit egyes ürtoltélék gyanánt 
előfordul (852). Azon példány, melyet Cseh úr adott nekem, szemcsés 
Mészkő.

A jellemző kőzeteknek a f e l ü l e t r ő l  szintén szép sorozatát kaptam 
Cseh Lajos úrtól utólagosan s bővebb tájékozásul ezeket is itt írom le. 
Van nagyszenifí és aprószemű u. n. Syenit és Gneisz.

A) Na g y s z e mű  u. n. S y e n i t  Hodrusbányától EK.-re a viclmyei 
völgy felé a józsef-tárnai völgyből való.

Ezen kőzetre reá tekintve a Syenit elnevezés azonnal ajánlkozik, 
de közelebb vizsgálva nem találjuk igazoltnak. A fehér elegyrész csak 
valamivel van több, mint a fekete és az csupán Földpát, melyben 
Kvarcz igen ritkán látszik. A Földpát leginkább Plagioklas. Van vereses 
és fehér. A fehér az épebb és gyakoribb, ez mind ikerrovátkos, de van
nak különböző megtartási állapotban: egészen üvegfényűek apróbbak és
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kevésbbé fénylő fehérek s közöltök nagyobbak is. Az igen gyengén ve
rese« között van nemikérrovátkos.

Ldngkisérletben leginkább Andesint találtam, de ez többnyire ke
verve volt Orthoklassal, az olvadék foka és minősége az Andesiné volt, 
de a káliumtartalom nagyobb mint ezt megilleti a legtöbb esetben; nem 
hiányzottak azonban oly eredmények sem, melyeknél túlnyomólag Ká- 
liumíoldpát viselkedés tiint ki. Ezen szemeknél sem ikerrovátkosság, sem 
lemezes szövet nem volt kivehető. Végre egyes esetekben Labradoréhoz 
hajló Földpát is mutatkozott. Nedves úton az eredmény ezt szintén tá
mogatja, a mennyiben sósavba téve 48 óra után a Földpát egy része 
meg lett támadva és az oldat lángviselkedése (Ca 2—3; Na 2; K 1) 
Labradorit jelenlétére enged következtetni. A legiivegesebb a legbáziso- 
sabb Földpát. Itt tehát azon esett áll, hogy a Káliumföldpát a kevésbbé, 
és a Calciumföldpát a jobban megtartott

Az Amphibolt tiszta anyaggal alig lehet kapni; Földpát van hozzá 
tapadva. Megolvad feketés gömbbé. Tartalmaz kevés nátriumot és ká
liumot. A Biotit úgyszólván nem olvad meg.

Mikroskop alatt minden adatot megkaphatunk, a mi a typus megál
lapításhoz kell. Mindenek előtt a Kvarcz-ról kell szólani, mit a mecha
nikai szétválasztásnál ugyan kaptam üvegfényű szabálytalan törésű 
szemekben, de mentve hozzánőtt Földpáttól, valamivel nagyobb szemben 
nem sikerült kiszedni; ellenijen a vékony csiszolaton látni, hogy az nem 
oly gyér. Meglehetős nagy szemekben is találni. Egészen ép ritkán: 
van karimája, mely máskép polarizál, sőt olykor az egész Kvarcz sem 
homogen színben tűnik elő két nicol között, mi annak részben bekövet
kezett megtámadását tételezi fel. Itt-ott egyes hosszúkás üregekben Calcit 
is foglal helyet; valószínűleg beszüremkezve. Amphibol gyérebb, de nagy 
(5—6 mm.) kristályok sem hiányzanak, azonban erősen meg van tá
madva. Szövete szálasodik, barnás szinét zöldessel cseréli fel. Az ismert 
chloritos átváltozást látni rajta. A feketés elegyrész nagyobbrészt Biotit. 
Színe zöldes-fekete, oP lapja fénylik; de oszlopos hírlapjain éppen olyan 
színű, mint az Amphibol, és makroskoposan nézve annak, mit Amphi- 
bolnak tartunk első pillanatra, nagyobb része Biotit-oszlop, s a finom 
szövetet kézi nagyítóval is kivehetjük. A mikroskop itt is kitünteti a 
Biotit-oszlopok pathologiai állapotát: egy nicollal vizsgálva az ép rész 
elsötétetik, a többi csak gyenge dichroismust vétet észre. A chloritos 
ásványon kívül csekély mennyiségben Epidot is képződött Ép Biotit 
egy sincs. A Földpát a túlnyomó elegyrész, s azon ingadozás, melyet 
a lángkisérlet mutatott, itt is látható. Megtámadott s granulatiot mutató 
Földpátok és épebb Plagioklasok itt is kivehetők
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A typus tehát Biotit-Andesin-Orthoklas-Amphibol-Kvarcz kőzet, úgy 
mint az u. n. Syenit az altárnán volt, csak az egyes elegyrészek viszo
nyos számában van kis eltérés, a mennyiben itt a Kvarcz és az Ainphi- 
bol a többihez képest kevesebb.

B) Gne i s z  jön elő ezen syenites kőzetben ugyancsak a józseftárnai 
völgyben vagy 6 méter vastag tömegben. Ezen Gneisz-on első a mi fel
tűnik az egyöntetűség hiánya: helyenként világos, másutt sötét; majd 
apró, majd nagyszemű. Míg az egészben a syenites kőzet zárványaként 
lép fel, részletben úgy néz ki, mintha benne is előfordulna az u. n. 
Syenit egyes zárvány gyanánt. A Pyritet leszámítva elegyrészek gya
nánt az előbbieket már makroskoposan is mind megtaláljuk, noha kü
lönböző eloszlásban és nagyságban. A vékony csiszolótok a képet kiegé
szítik: helyenkint a világosabb rétegeknél úgy veszi ki magát, mint 
szemcsés Kvarczit, melyben Biotit képződik s ez teljes épségben van; 
másutt a fehéres rétegekben a Biotit mind átváltozott Chlorittá. A söté- 
tes rétegekből készített csiszolat még bonyolodottabb: itt fekete, nem 
átlátszó érczszemek vannak meggyűlve, a melyek közül némelyiken a 
Magnetit fényét, máson a Pyritét lehet kivenni, de legnagyobb része 
fénytelen. Amphibol is képződik és igen élénk absorbtioval bír; 
ugyancsak e tájon van olyan szemcsés aggregátio, mely a Kohu- 
tova-völgyi Fassaittal egyezik meg. Dichroit is mutatkozik itt-ott a fe- 
í'ekete rétegekből leütött csiszolatokon és némelyik a közönséges fény
ben kékes színnel tűnik fel. Képez szemeket és hosszúkás kristályokat. 
Ugyanitt az alapanyag olykor nagyrészt chloritos. Földpát látható a 
mikroskop alatt is és ott a kőzet egészen azonos összetétellel bír, mint 
az u. n. Syenit; a különbség az, hogy itt a Földpátok igen épek. 
Szóval ezen Gneisznak nevezett kőzetben az elváltozások és képződések 
egész sora szemlélhető; de mind a mellett ezen különböző szerkezetű és 
minőségű helyek egymással eredetileg egy egészet képeznek s nem zár
ványként, tűnnek elő.

G) Na g y s z e mű  u. n. Sye n i t  van más irányból is, Hodrusbányától 
nyugotra a Garam felé Kiszla helység felett. Ez a József-tárnaitól abban 
különbözik, hogy a fekete elegyrész kevesebb, Kvarcz több van benne s 
az Amphibol valamivel épebb. Különben itt is tapasztalni, hogy nem az 
Orthoklas a jobban megtartott, hanem a Plagioklasok között találni 
épebbeket.

D) A p r ő s z e  m ű u. n. S y e n i t  Yichnye felé alsó Kizova völgyben 
Rumplozka gerincze alatt a Licskó-major közelében, és

E) Ugyanolyan Yichnye lélé felső Kizova völgy torkolatánál. Az 
alsó Kizova völgy (D) példányok igen aprószemű, de a feUő Kizovaiak
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CE) középszemííek és itt-ott látni az átmenetet a nagyszeműbe egészen 
észrevétlenül, úgy hogy zárványnak nem mondható.

A legellentétesebb küllemű az eddig tárgyalt nagyszemű u. n. Syenit- 
hez képest az alsó lvizova völgyi (D). Színe egészben zöldes-fekete, s 
makroskoposan nézve a csillámló sötét pikkelyek közt alárendelve jön
nek elő a világos elegyrészek, pedig a vékony esiszólaton tisztán látni, 
hogy a Földpát és a Kvarcz együtt túlnyomók. Az oka annak, hogy 
fel nem tűnnek, onnét van, hogy átlátszók, leginkább iivegfényűek és 
színtelenek; ellenben, a hol a Földpát fehér, ott az aprószemű u. n. 
Syenit makroskoposan is mutatja, hogy a fehér elegyrészek az ural
kodók.

Az aprószeműben a nagyszeműnek mindazon elegyrésze látható) a 
mikroskop alatt, de általában épebbek. Az Amphibol és a Biotit gyak
rabban van egymással összenőve; ugyanezekhez csatlakozik, egy augitos 
ásvány is, mely ennek az aprószemű u. n. Syenitnek saját jelleget köl
csönöz. Általában világos sárgászöld, olykor azonban olyanféle sárgás
barna mint az Amphibol. Az Augittrachytnak, vagy általában a lávakőzet
nek Augitjához legkevésbbé sem hasonlít; kristályos külhatára soha sincs, 
mindig aggregátszerkezetű, de úgy, hogy egyszer-másszor az egységes 
alak kiegészítéséhez elég közel áll, amennyiben a szemek hosszú le
mezekké fűződnek, melyek némelyike végén az augitszögű terminál
lapok vehetők ki. Szövete hol szemcsés s ekkor a Fassaitra emlékeztet, 
másszor vékony leveles s ekkor a szarvaskői Wehrlit Diallagitjá- 
boz hasonlít; ritkább esetben, midőn sötétebb színű oszlopféle alakot 
vesz fel, a szabálytalan keresztrepedések által az Angit szokottabb tü
neményét mutatja. Dicliroismusa nincs, vagy igen csekély; polarizált 
fényben színjátéka élénk. Ezen augitos elegyrész nagyobb területet fog
lal el egészben mint az Amphibol és a Biotit együtt véve; de egyenkint 
is nagyobb, mint ezen utóbbiak. A megtartási állapotra nézve szintén 
van ellentét, míg az Amphibol és Biotit igen épek és valóban képződési 
állapotban látszanak lenni, addig az augitos elegyrész pusztuló félben 
van: egyrészt Amphibol látszik belőle képződni, ebből rajta kisebb- 
nagyobb foltokat látni; másrészt chloritos lesz, sőt egyes foltokban 
Pleonast is képződik területén, de ugyanott akkor Magnetit szemek is 
láthatók. Földpát leginkább Plagioklas és viselkedésre nézve a lángban 
uralkodölag Labradoritnak és csak gyéren Andesinnek mutatkozik. 
Kvarcz sok van és annak fellépése oda mutat, hogy az az eredeti elegy
rész, néhol mint szemcsés Kvarczitdarab veszi ki magát. Ezen Kvar- 
czitból tesznek foglalást a Földpát és az Amphibol. A szemek kicsiny
sége miatt nehéz olyan Földpátot kapni, melyhez Kvarcz tapadva nem

Földtani közlöny VIII, wvf. 9



volna, mit az olvadás fokának meghatározásánál tapasztalni is. *) Ortho
klas gyéren van, és ezt csak a mikroskopra támaszkodva állítom. A 
nem jellemző elegyrészek között Magnetit, Pyrit és Apatit említendő meg.

A felső Kizova-völgy torkolatánál előjövő (E) Syenit dúsabb Pyrit- 
ben és Kvarczban, de érdekessége abban áll, hogy a szemek nagyobbak, 
és egy helyen világosan kivehető, hogy a szemek nagysága bizonyos 
vonalnak felel meg, a mely vonal közepét Pyrit-réteg foglalja el s ennek 
két oldalán az elegyrészek is nagyobbak. Ugyanazon az utón, a melyen 
a Pyrit jött be, jutott be az anyag is az elegyrészek növesztésére.

Megemlítendő még, hogy ezen aprószemü u. n. Syenit Hodrusbánya 
és Yichnye völgyének határán túl keletre is előjön. Nekem Szent-Antal
ról lett bekiíldve a bányász-akadémia értelmes gyűjtője (Hrntsár) által 
azon hegyből, melyen a kastély á ll, egy egészen olyan kőzet, mint a 
schüttersbergi (Vichnye völgye szomszédságában).

Egy geológiai térképen sincs ez kimutatva, sőt a Pettko és Andrián 
térképein kimutatott tájon, oly kizáró tulajdonságnak tartatott az előjö- 
vet, hogy arra külön hypothesiek lettek alapítva. **)
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K ö v e t k e z t e t é s .  A I l ik  József-altárna hodrusbányai részén elő
jövő kőzetek között merőben hiányzik az Augittrachyt, hanem előjön
nek Biotit, Amphibol s több-kevesebb kvarcztartalmú Földpát-kőzetek, 
melyekbe itt-ott határozottan beékelődve üledékes vagy palás kőzetek 
vannak. Az u. n. normál Syenit attó l, a mi Dacitnak mondatik, az 
ásvány-associatio szerint semmit sem különbözik, éppen ez áll a Zöld
kőről is. A Il-ik József-altárna kőzeteiből kétségkívül lehet olyan gyíij-

*) Ott, hol íi csiszolt lemez vastagságát Kvarcz és vele együtt fölötte Biotit 
vagy Amphibol képezik, az alsó nicol használatától nem a várt elsötétedést, hanem 
a polarizátiói élénk színjátékot tapasztaljuk; de ezen csalékony tünemény megszű
nik, ha az alsó nicol helyett a felsővel vizsgáljuk a dichroismust.

**) Pettko felfogása szerint egy kráter belsejében volna a kristályos (Syenit) 
kőzet befoglalva. A kráter körét Trachyt képezi s az oly nagy, hogy 23 helység 
foglal helyet területén. Selmecz a kráter déli szélén fekszik. Nemcsak a Syenit, ha
nem a Zöldkő és a régibb üledékes kőzetek is ezen óriási kiterjedésű, majdnem 6 
négyszög mértföldnyi kráter belsejébe esnek. Jalna és Szénásfalunál a Baram meg
szakítja. Hogy ezen felfogás megszülemlett oly időben, melyben a Pettko által igen 
gondosan tanulmányozott területen túl a Trachyt eloszlása ismeretlen volt, érthető; 
de hogy most Andrián térképe után , mely a Trachytot egész környékében elébünk 
állítja s a melyen kivehető , hogy a kráterféle felfogás mint ködfátyolkép elenyé
szett, még találkoznak, kik ezen eszmét újra felmelegitik, azt mutatja, hogy némely 
író inkább jár a képzelődés széles utain, mint a fáradságos alapbuvárlatok által ki
mutatott keskeny, de biztosabb ösvényen.
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teményt összeállítani, melynek egyes példányai a kiképződési módban 
annyira eltérnek, hogy typikus képviselőknek mondhatók, és ha ilyenek 
szerint teszszük a leírást, ezeket mindmegannyi külön korú s külön ere- 
désii képleteket lehet kitüntetni; de egészen máskép áll a dolog, ha az 
ásvány associátiót veszsziik kiinduláséi, és magában a természetben, ezen 
a nagyszerű feltáráson végig járva, észlelünk, ekkor a legfinomabb ár
nyalatú átmeneteket látjuk; egyszer a normál Syenit csak egy lehelletét 
kapja a - zöldkövességnek s tovább haladva, azt ismét egészen épnek ta
pasztaljuk; másutt az elváltozásnak kezdetén nincs megállapodás, ha
nem jellemző u. n. Dacittá és Zöldkővé lesz. Mindezt szem előtt tartva, 
világos, hogy genetikailag külön Syenit-, külön Dacit- s külön Zöldkő
képletről nem szólhatunk, hanem ugyanazon kőzet különböző fokú olyan 
módosulatáról, melyhez az első lökést egykor a vulkánismus activ ko
rában a solfatarai működés adta; azután a víz vette át s folytatja je
lenleg is. A solfatarai működés egyebek közt a fém-impregnátiót idézte 
elő, s ezt utólag főleg a víz telérekben összehozta. E mellett a sokféle 
anyag, mely a kőzet-complexet képezi, utólagosan igen változatos subaeres 
metamorphismusra is szolgáltatott alkalmat.

A mi a kőzet nevét illeti, azt az irodalomba Es m a r é k ,  még pe
dig mesterének, Werner-nek befolyásával vezette be, ő azt 1798-ban 
megjelent munkájában*) Syenitporphyrnak mondotta. Egészen helyesen 
felismerte a Földpáton kivid az Amphibolt, Biotitot és Kvarczot; a többi 
kőzetről véleménye az volt, hogy azok ennek módosulatai. Ben dánt**) 
Alsó-Hámornál Gránitról szól, melynek Csillámja gyakran steatites; de 
nem messze onnét átmegy szép Syenitbe. Hangsúlyozza azonban, 
hogy a Gránit csak módosulata a Syenitnek s abban különbözik, hogy 
az Amphibol fogy a nélkül, hogy végkép elenyésznék. Állítja továbbá, 
hogy a Syenit Zöldkővé változik s azért Zöldkőporphyrnak is mondatik. 
P e t t k o  Syenit-, Gránit- és Gneiszről szól, diagnosis! nem közöl, ha
nem az elkülönítés lehetőségét vitatja. A n d r i á n ugyanazon neveket 
említi, de az elkülönítés mellett nem szól, hanem azt mondja, hogy a 
schüttersbergi Syenit a viclmye-selmeczi út több pontján paláskőzetekbe 
átmenetet képez; mig az O-Antal-tárnában egy durvaszemü Gneisz a va
lódi Syenittől külön vált tömegben jön elő. Említi továbbá, hogy ezen 
kőzet az abban igen nagy számmal fellépő Zöldtrachyt-telérektől csak 
nehezen különböztethető meg, a felismerésre a veres Orthoklasz szolgál, 
mely a Syenitben megvan, a Zöldkőtelérekben hiányzik. L i p o 1 d (1867)

*) Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch Ungarn, Sieben
bürgen und das Banat. Freyberg. 1798.

**) Voyage min. et geol. 1822. I. 249. lapon.
9



szerint Syenit, Gránit és Gneisz előjönnek , de különválasztásról nem 
szól; hanem F u c li s állításával szemben *), ki a Syenit átmenetéből 
Zöldkőbe ezeket összetartozóknak és egykorúaknak mondja, ellenkezőleg 
azt állítja, hogy a Syenit és Dacit nem tartoznak össze: a Syenit nem 
vulkáni, a Dacit későbben képződött vulkáni kőzet. Átmenetek hogy lé
teznek, nem tagad ja , de ezt „a plastikai Dacittömeg metamorphizáló 
behatásának a mellékkőzetre“ tulajdonítja.

A petrographia mai állásában a Syenit névnek határozottabb érte
lem van adva. A soha nem hiányzó Amphibol a Syenit név mellett, de 
a soha nem hiányzó Kvarcz ellene szól. Jelleges Syenitnek, minő 
Drezda mellett a plauen-telki, Orthoklas, alárendelten Plagioklas s Am
phibol elegyének kellene lenni, a hodrusbányaiban pedig alárendelt az 
Orthoklas, és a Biotit is túltesz az Amphibolon. Ha a Syenitet a quarz- 
ment orthoklaskőzetek képviselője gyanánt tekintjük, mint ezt méltán 
hangsúlyozza újabban R o s e n b u s c h  is, akkor a Syenit név nem helyes; 
a hodrus-bányai u. n. Syenit az ásvány-associatio alapján csupán petro- 
graphiai szempontból a Gránitokhoz veendő, s különösen Rosenbusch 
osztályozása szerint „Granitit Amphibollal“ volna a megillető név. Jön 
azonban még egy geológiai kriterion, a kor: Pettko szerint felemelke
dése a Nummulit-rétegek lerakodása után következett be, tehát nem öre
gebb, mint a harmadkor **) és így a fiatalabb Orthoklas-Kvarcz-kőzetek 
közé teendő.

Minden egyéb körülmény is oda mutat, hogy itt egy syenites vagy 
gránitos küllemű Kvarcztrachyttal van dolgunk , a mely csak e helyen 
maradott meg normál állapotban , mig egyébiitt módosulatot szenvedett. 
A hol közvetlenül érintkezésbe jött a vulkáni kőzettel, Rhyolitthá , má
sutt Zöldkővé változott át.

A név azonban maga nem oly lényeges és azért a hodrus-bányai 
Syenitről ezután is fogok szólani, mert a könnyebb megértetés lényegesebb, 
mint egy közel százados névnek megváltoztatása. A hodrus-bányai Syenit 
tehát példa a rra , hogy gránitos kiképződés nagy mélységben újabban 
is történik, s az Selmecz környékén a Trachyt eruptio által a fel
színre jutott.

Fiatal voltát érdekesen mutatja azon csekély állandóság, melyet 
szerkezetében s általában összetételében tapasztalunk. A nagyszemü a

*) Fuchs W. Dr. „Beiträge zu der Lehre von den Erzlagerstätten etc. der 
osterr. Monarchie.“ Wien, 1846.

**) Hieraus kann der wichtige Schluss gezogen werden, dass die letzte Erhe
bung des Syenit-Granites kaum früher, als in der tertiären Epoche vor sich gegangen 
sei.“ Geolog. Karte v. Scheinnitz. Fettko. 1853.

122



legkifejlettebb állapotot képviseli, (le ez félreismerhetieniil összefügg s 
átmegy egyrészt a kisszeműbe, másrészt az Aplitba s Gneiszba. A kis
számúi egyrészt a fassaitos kőzetekkel mutat rokonságot, másrészt a 
Kvarczittal éppen úgy, mint a Gneisz. A Syenitnek mondott kőzetben a 
Földpát enged tenni legdöntőbb különbséget. Van Orthoklas az igaz, de 
egészben véve alárendelt és megtartási állapota határozottan oda mu
tat, hogy nem a kiképződő, hanem a pusztuló elegyrészek sorában fog
lal helyet: ellenkezőleg a Plagioklas túlnyomó és ezek között a Labrado
rit , sőt ennek néha Anorthithoz szító féleségei azok , a melyek a leg
épebbek, úgy hogy a vichnyei példányok között van olyan u n. Syenit, 
melynél a nagy Földpát mind Labradorit. Mig a régi szemcsés kőzetek
nél az összetételben nagy területen bizonyos egyformaság tapasztalható, 
itt az ingadozás, az el nem készültség, a feltűnő.

Egészben véve a genetikai viszonyok igy állíthatók össze: legalul 
a triaszpalák , ezek fölött Mészkő, mely azonban különböző módon, a 
helyi viszonyok szerint már elváltozik, szilikátosodik és lassankint átmegy 
metamorph módon Trachytba, miként egy pontról Pepistye és Yichnye 
közt külön leírva volt. Másutt tisztábban kivehető Fassait-kőzetté válto
zik át s ebből képződik az u. n. Syenit. A Syenitnek kész illetlenebb ki
adása az aprószeműféleség*), melyben a képződő elegyrészek még aprók, 
de igen épek, ellenben az átmeneti stádium gyanánt szolgált fassaitos 
elegyrész pusztái. A nagyszeműben ezen utóbbinak már csak ritkán van 
nyoma, a többi elegyrész nagy egyénekre fejlődött k i , melyek azonban 
esetleg szintén már elváltozásnak indulnak.

Hogy ' a  Mészkő az alapját némileg a fekiijét képezi a Syenit- 
testnek , ebből világosan kiderül; a fedője Lipold adatai szerint köz
vetlenül Aplit **) csekély vastagságban, aztán jelentékeny vastagság-

*) Az apröszemű Syenit, daczára Kvarczit tartalmának, hogy milyen bázisos 
összetétellel bír s különösen, hogy mennyire uralkodik benne a Calcium, az egyetemi 
vegytani intézetben Kovács Elek ur által véghez vitt következő kőzetelemezés is
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mutatja :
Si2ü .............................................. 53.67
Fe,03 ............................................9.39
A120s ...........................................11.15
M g O .......................................... . 3 .64
K20............................................... 2.48

- Na20 ......................................... 8.75
C a O ........................................  9.07
FeSg . . . . . . .  . . . 1.74

99.89
**) Az Aplit Földpátja nem csupa Orthoklas, mint általában mondatik, ez is 

keveréke Káliumföldpátnak Calcium lőldpáttal s gyakran ez benne a túlnyomó



ban Kvarczlt, melynek alsó emeletében már Földpát is jelentkezik és 
igy az Aplit van képződőfélben; helyenkint Metamorph-palák, Csillám
pala és Gneisz fedik. Ezen települési viszonyból kivehető, hogy Mészkő, 
■Kvarczit és Csillám (csupa egykori üledékek) azon ősanyagok, melyek kö
zött nagy mélységben, az akkori tengerek feneke alatt, a metamorphismus 
folyamata megindult és mig egyebütt be is fejeződött úgy , hogy csak 
egyöntetű Traehyt képződött k i, addig ott az egyes stádiumokat felette 
tanulságosan illustráló befejezetlen állapotok is jutottak az eruptiók fo
lyamában felszínre. A felső emeletben az Orthoklas, az alsóban a Lab
radorit elegyrészé tagok jöttek létre , egymásba fokozatos átmeneteket 
képeznek és ezen átmeneti tagokban felfelé Andesin s gyérebben Oli- 
goklas is mutatkozik. Ezen viszonyoknak megfelelőleg a Biotittrachytok rész
letes ebben : a) Biotit-Am'phibol-Lábradorit-Kvarcztrachft, b) Biotit-Amphibol- 
Andesin, e) Biot it-Amphibol-Andesin- Orthoklas- Kvarczt rachytra oszthatók fel. 
Ha helyenkint egyik vagy másik elegyrész , akár a Kvarcz is , hiány
zik a képleten lényegesen nem változtat, a képződési horizont azért 
megmarad; a bázisosabb Földpát a mélyebb , a savasabb a magasabb 
szintre mutatna itt is, mint egyebütt tapasztaltam ugyanazon eruptiv kő
zetsorozatban.

A metamorph-átváltozásra nézve Triász és az e fölött előforduló fia
talabb réteges kőzetekből egészben véve egyetértek Judd úrral, de a 
részletekre nézve nagy a különbség nézeteink között és pedig előidézve 
az á lta l, hogy én legbiztosabbnak tartom az eruptív-kőzetek petrogra- 
phiai áttanulmányozását venni alapúi, mig Judd úr inkább általános 
szempontokból hoz lehetőségeket combinátióba, de hogy azok valósá
gok-e, az összéhangzás a részletesebb tanulmányozás adataival van hi
vatva eldönteni.

E téren azonban még felette sok tennivaló van. Selmecz vidéke 
sokáig lesz a nézetek tusájának színhelye. A neptunisták és vulkánisták 
Esmarck és Fiehtel ideje óta vitatkoznak, most más formulázásban ugyan, 
de lényegben ma is azon határ körül forog a kérdés, melyet a kőzetek 
létrehozásánál a víz és hő befolyásának tulajdonítunk.

B) S e l m e c z i  v a g y  k e l e t i  rész.

A Il ik József-altárna keleti részét megnézendők, Selmeczen a Fe- 
renez-aknán ereszkedtünk le és 277 méternyi mélységbeit a felszíntől az 
altárna szintjére értünk. *) Ferencz-aknától megindulva nyugotnak, a

*) Az altárna talpra a tenger felett 224.4„, méter. Az altárna fő teje 2 2 7.83; 
méter. A keleti vájvég és a nyugoti váj vég között akkor még v'+gy 900 méter volt 
átfúrandó.
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Zsigmond-aknához (1432.067 méter), onnét az Amália-aknához , s végre 
ettől az akkori (1877 július 17.) váj véghez jutottunk; ugyanezen sor
ban teszem észleleteimet és adom elő az onnét hozott vagy 13-féle kő
zetpéldányon tett tanulmányaim eredményét.

Zöldkő (93) Ferencz-akna, a 11-ik József-altárná szintjén a rakodó 
helyen, igen s z í v ó s , de táblás, levelesen mállik ott a meleg nedves le
vegőben. Daczára azonban az egész kőzet mállott állapotának, a fekete 
elegyrészek között a némi fénynyel biró Biotit-hexagonokat lel lehet 
ismerni, s néha Amphibolra mutató fekete, fénytelen kristály-alakok is 
előtűnnek. A Földpát néha egyes pontjain szintén fénylik, másokon pe
dig olykor már Epidottá változott. Kvarcz elég gyakori, és igy a typus: 
Biotit-Kvarcztrachyt általánosságban.

Aphanit-nak nevezett fekete, sűrű kőzet váltja fel az előbbit a Fe- 
rencz-aknától 40 ölre, hol az az imént emlitett Zöldkővel határos. Én 
ütöttem példányt mindjárt kezdeténél (9'la) , az Augit-Anorthit-Trachyt 
normál-állapotban. Tart ezen kőzet vagy 40 ölnyire , ütöttem a közép
tájról is (95j) s basoidóképen normál Augittrachyt.

Ismét Zöldkő (96^, mely hasonlókép az Augittrachyt typusát engedi 
felismerni, tehát csak fokozatos módosulata ugyanazon Trachytnak, mely 
ott Aphanit néven jár.

Most következik az u. n. Rhyolith telér vagy 40 ölnyi vastagság
ban élesen kiválva a Zöldkőben. A Rhyolith magában meddő, de benne 
van az érczrakodmány ..Zöldtelér“ (Grüner Gang) név alatt s egyikét 
képezi a jól jövedelmező miveleteknek.

Mi voltaképen ezen kőzet; melynek Lipold Rhyolith nevet adott? 
Maga az u. n. Rhyolit (99,) fehér, kaolinos kőzet, mely savval nem pe
zseg és a Pyriten meg egyéb, de csak itt-ott hintve előjövő érczeken 
kívül epidotos szemeket különböztethetni meg rajta.

A Zöldkőtelér részletesebb megtekintésére kis kitérést tettünk; neve
zetesen annak fedőjéből a vájvégi kőzetből vettem példányokat (97,), s ezek 
egészben véve hasonlítanak az előbbihez azon különbséggel, hogy fol 
tonkint igen gyenge pezsgés mutatkozik, és hogy a kénvegyű fémfényes 
ásványok nagyobb számmal vannak hintve, valamint Epidot is hol fész
kesen, hol eresen vagy rendetlen rétegekben gyakrabban kiválva. Ugyan
ezen helyhez közel a telérbő! egy , valamivel sötétebb színű zárványt 
ütöttem ki (98, ) , de még ez sem mutat positivabb támaszt a Trachyt- 
typus megállapítására. Ez is egyöntetű kaolinos mállástermény, melyből 
kénes fémérezek és Epidot-szemek vannak kiválva. A főte-pászta váj vé
gében Kvarczit és Rhodochrosit jön elő tömegesen mint érezvezető telér-
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kőzet (1022). Kijővén a telér bői *), folytattuk az utat a Zsigmond-akna 
felé és az u. n. Rhyolit-telér nyugoti határáról gyűjtöttem kőzetet, mely
nek neve ott zöldköves Aphanit (101,), a melyen már csakugyan kive
hető az Augittrachyt elegyrészeinek associátiója. Olykor nagyobb líexae- 
derekben és csinos combinatioval jön elő benne Pyrit, de ugyanekkor 
a kőzet intensiv zöld (102,). A zöldre festő ásványok itt is Chlorit és 
Pleónast, ez utóbbi olykor földes (kaolinos) keverékben.

Eddig sem a normál, sem a zöldköves, sem a kaolinos kőzettagok
ban Biotit vagy Kvarcznak nyoma sem fordult elő s ezen negativ tulaj
donság alapján azt lehet felvenni, hogy mint Trachyt-képlet az Augit
trachyt foglal itt helyet (1)4— 102), melynek, kezdve a normál állapo
tától fokozatosan láttuk elváltozását Zöldkőbe és Kaolinba. Lipold által 
úgynevezett Rhyolith tehát az Augittrachyt kaolinos módosulata Ezen 
kaolinos anyagban van a „Zöldtelér“ érczkamarája.

Tovább menve, változás állott be, a mennyiben nagypettyes, vilá
gos Zöldkő jött elő (103,), mely azonban a Biotit-Amphibol-Kvarcztrachyt- 
typhushoz tartozónak ismerhető fel.

A Zsigmond-aknától vagy 50 ölre a Kórház-telér felé egy beható 
vágatból hoztam kőzetet (104/), ez ismét Augittrachyt, de kissé zöld- 
köves kinézésű. Különben bányászilag meddő; úgyszintén az András- 
aknától vagy 170 ölre az Amália-akna felé is Augittrachytból áll a kőzet 
(1052). Itt tehát a kétféle trachytképlet érintkezési határában jártunk.

Ezen a tájon jön elő a Barnaszén, mely Selmecz kőzettani leírásá
nál oly sok fejtörésre szolgáltatott alkalmat, sőt a kizárólag vulkáni 
felfogás mellett egyszerűen rejtélyesnek neveztetett. IIár a múlt század 
irói említik s e században is mindenki szól róla. Beudant-nak, mikor 
ott járt, szénült fa törzs előjövésről beszéltek. A Il ik József altárna 
szintjén eddig nem ismeretes, az adatok nagyobb magasságokra vonat
koznak. Nevezetesen arról értesítettek, hogy Barnaszén a Zsigmond és 
András-akna között a 21-ik nyilamon, a 11-ik Józseí altárna felett vagy 
140 méternyire, jött elő a Zöld-telér mellett annak feküjében, s ebből a 
bécsi közkiállításon (1873.) volt példány kitéve. Platzer úr közlése szerint 
a Teréz-telérben fejnagyságú Anthracitet (?) találtak, de nem tudni hova 
lett. A szén ezen előjöttének viszonyairól nem ismerek érdekesebb rész
leteket, mint a melyek 1846-ban Fuchs**) (bányatanácsos Seímeczen)

*) Az u. rí. Rhyolith-telérből víz jön ki, melynek hőfoka 2<>' K; azért a le
vegő is feltűnően meleg.

**) T>r. W. Fuchs Beiträge zu der Lehre von der Erzlagerstätten etc. der 
oest. Monarchie. Wien. 44-ik lap.
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tollából erednek: '  a Szén az András-akna aknagárdja alatt vagy 143 
bécsi ölnyi mélységben Zöldkőben 4—6"* réteget képez, mely mind a 
két oldalon csekély ÉNy.-i dűléssel 5—(1 ölnyi hosszaságban követhető. 
Ekkor több apró szalagra oszlik fel, melyek egyes Zöldkőrészlegeket 
valósággal beburkolva húzódnak a Zöldkő repedéseibe. A Zöldkő vilá
gos földes nem-kristályos, s a Szenet minden oldalról körülveszi, úgy 
hogy éles határvonal sincs közöttök, hanem a Zöldkőből átmenet van 
a Szénbe, a mennyiben ez a határon Zöldkő-anyaggal van impraeg- 
nálva. A Szén részben hasonlít fa-szénhez, részben Lignithez; a fa-szövet 
igen jól látszik, az évgyűrűk megszámlálhatok. Fog. El-ég bitumenes 
szag nélkül és oo..°/(l hamut hagy vissza. A Zöldkő határa felé a Szén
ben gyantás erek (Piauzit) húzódnak.

Én ezen alkalommal Szenet nem láttam, de az előjövési körülmé
nyekről nyertem annyi tudomást, hogy a fönebbi adatokat kellőleg mél
tányolhatom.

András- és Amália-akna között ütött példányok (1U6, 107,. ) között 
van még Augittrachyt elég jó állapotban. Színe helyenként fekete, 
másutt szürke s kivehetőleg csak két elegyrészből áll. Egy oldalról 
csiszolva Augitot sokat mutat, de a készcsiszolaton látni, hogy Chlorittá 
pseudomorpbizálódott, melynek területén azonban kevés Pleonast is van 
képződve. A Chlorit rostos, dichroitos és polarizál; de a rajta lévő 
Pleonast folt sötétebb s barnásba baji«'» zöld, nem mutatja a gyengéd 
sárga és zöld között változó dichroismust, hanem csak kissé sötétebb és 
világos, két nicol között pedig egészen fekete lesz. A Plagioklas élénk 
színeket mutat 2 nicol között. Magnetit s egyéb nemátlátszó ásvány sok. 
Itt-ott Kvarcz is jelenkezik, de nem eredeti elegyrész szerepében. Ezen 
Augittrachyt közvetlenül érintkezik (vveríeni) palákkal, melyek messze 
tartanak az Amália-akna felé. A hozott példányok között Homokkő, 
Mészkő és Agyagpala ismerhető fel. Ezen palák közel függélyesek. A 
felszínen nem mutatkoznak, ott csak Trachyt fordul elő. Lipold (1867.) 
az andrás-aknai bányán látott Mész-, Pala és Kvarczitkőzetekre figyel
messé tétetvén, Faller úrtól megtudta, hogy azok az Amália-akna körül 
a 11-ik József altárnán szálban jönnek elő, de akkor az altárna ezen 
része víz alatt volt és igy az előjövési körülményekről személyesen nem 
győződhetett meg, sikerűit azonban későbben jellemző kövületeket találni 
(Naticella costata, Avicula, Myacites), valamint a bányatérképen Szél- 
aknán az ottani példányok összehasonlítása által azt is kihozta, hogy 
ezen palák az Amália-aknától keletre vagy 70 és nyugotra vagy 40 
ölre tartanak. Nekem alkalmam volt a helyszínén gyűjtött példányok 
után igazolni, hogy ezen üledékes kőzetek ott csakugyan előjönnek.



Amália-aknától a nyugoti váj vég még vagy 130 méterrel volt to
vább (1877. Julius 17); a palák nem tartanak végig; ellenkezőleg 
Zöldkő váltja fel (1093), de váltakozva üledékes képletekkel. A Zöldkő 
trachytos kinézésű. Legtöbb benne a Földpát, melyen gyakran jól lát
szanak az ikkerrovátkák. A lángkisérletben Andesinnak bizonyult be, de 
Káliumföldpát is van. Kvarez szintén jól kivehető. Biotit romokban van 
meg. Epidot, hol a Földpát helyén, hol erekben látható.

A palák között van Homokkő, mely esak igen kivételesen pezseg 
egyes pontokon; fehér Kvarezit-erek húzódnak rajta keresztül. Makros- 
koposan gyöngyfényü fehér Muskovit kivehető; a csiszolaton a szögletes 
Kvarczhomok-szemek halmaza jól látszik. Pyrit elég gyakori. Neveze
tes, hogy az egyik Zöldkő (108,) csiszolatán a Trachytos elegyrészek 
között az anyagnak olyan folytatása is kivehető, mely egészen ezen 
Homokkőnek felel meg.

Magán a Váj végen kvarczos agyagpala-féle anyag jött elő, átszelve 
Mész-erekkel és Pyrittel. Igen szívós. Szerkezete rendetlenül csomós.

K ö v e t k e z t e t é s .  A 11-ik József-altárna selmeczbányai részében 
legnevezetesebb az Augittraehyt fellépése. Megfelelőleg a felszínen tett 
észleletnek látjuk azt e nagy mélységben is. Keletre határos magában 
a Ferenczaknában Biotit-Kvarcztrachyttal, mi itt erősen mállásnak in
dulva van szálban. Ettől élesen elválva az Augittraehyt normál állapot
ban látható; tovább nyugotnak Zöldkővé lesz oly fokozatosan, mint 
ezt a külszínen Szitnya-Stefultónál látni s így kézzelfoghatólag győz 
meg a mikroskop s a lángkisérlet, hogy az, a mi Zöldkőnek neveztetik, 
különböző anyag itt és Hodrusbányán. A nyugoti végen határos a 
triaszpalákkal; a határon ismét normál, és semmi nemű átmenetet az 
üledékes kőzetekbe nem képez, hanem azok alól tör fél. Tovább azután 
többszörösen megszakítva vagy az Augittraehyt, vagy a Biotitkvarcztra- 
ch\t  a legszorosabb átmeneti viszonyokban áll az üledékes kőzetekkel, 
az Augittraehyt külön válva önmagában áll. Az érintkezés e két külön
böző képlet között görbe vonalú határban történik.

A Biotitkvarcztrachytot 8elmecz területén a felszínen is ismerem. 
A dohánygyár építése alkalmával az alapból gyűjtött példányokban 
(Hrntsár által) én is részesültem és az Biotit-Orthoklas-Andesinkvarcztra 
chyt, melynek Biotit ja csaknem muskovitos halaványulást mutat Az ott 
egészen oly kinézéssel jön elő, mint a 11-ik József-altárnán a Zöldkövek 
között többször láttam.



Selmecz környékének Tracliyt-képlefei genetikai tekintetben.

A fő alakító szere}» az Augittrachytnak, a Trachyt-család e legíiata- 
labb tagjának, jutott. Ezen kívül van még Biotittraehyt és pedig kétféle 
Biotittrachyt Andesin-Labradorittal, vagy Biotittraehyt Orthoklas-Andesin- 
nel. Ezen utóbbi osztályban lvvarcz leggyakrabban megvan, de ha he- 
lyenkint hiányoznék is, a képleten változást nem tesz.

Az j Iugittrachyt hosszú időközökben gyakran ismétlődve l ávaszer í í -  
l eg tört elő nagyobb mélységből mint a triász alsó rétegei, melyeket 
felemelt a felettök fekvő egész kőzet-com]tlexxel együtt a harmadkor ké
sőbbi szakában

A Biotittrachyt az ő normál állapotában m e t a mo r p h  képződmény, s 
képződött azon üledékes kőzetekből, melyek a werfeni palák és a num- 
mulitmész között vannak. Ezen sorozatban a még változatlan paláktól 
kezdve fokozatos elváltozásokat találunk: egyes rétegek egyszerű kőze
tek módjára kis kiterjedésben átváltoztak szemcsés Mésszé, Dolomittá, 
Kvarczittá; vannak aztán fokozatosan már összetettek is : Csillámpala, 
Aplit Gneisz (gyakran Dichroitgneisz) s végre mint a metani(»rph át
változás legtökéletesebb foka az u n. Syenit áll előttünk, a mi ismét 
nem nagy területen található ugyanazon kinézéssel, hanem helyenkint 
több benne a Kvarez, másutt fogy az Amphibol és ekkor inkább Grá
nitnak mondható. A Földpát is felette ingatag: míg helyenkint az Ortho
klas nagyobb mennyiségben van, másutt alárendelt, sőt kifogy s ekkor 
az associatio Biotit, Amphibol, Andesin, Labradorit és Kvarez. Egészben 
véve ezen u. u. Syenit íekiijében a meszes, fedőjében a kovasavas réteges 
kőzetek s ezek között itt-ott jelentékeny Kvarczit tömegek foglalnak 
helyet, s a kölcsönös behatás eredménye a Syenit. Ennek képződése 
nagy mélységben ment véghez akkor, midőn azon tájat még az eocen- 
tenger borította s későbben tán ezen korszak végén történhetett annak 
első de passiv felemelkedése.

Mint régi képlet a miocenkori tracliyteruptiok alkalmával sokfélé
ké]» módosult: egyik módosulata a Hhyolith, a mivé ott lett, a hol a 
réteges kőzetek egész tömege krystályos kőzetté átváltozván, a feltóduló 
Augittrachyt azzal közvetlenül jött érintkezésbe. Csak is itt találjuk a 
Rhyolithot és soha Syenitet; e két kőzet egymást kizárja. Repistyén 
ügyeltem a határra: a Syenit a vichnyei völgyből egész Repistyéig tart, 
s ott fellép az Augittrachyt és a Syenit folytatásaként a hasonló ásvány- 
associátióval biró Rhyolithot találjuk. Ott, a hol az Augittrachyt a Syenit 
rétegcsoportját feltolta, de úgy, hogy a triaszképlettel van érintke-
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zésben és nem az ezek fölött települt Syenittel, ott ez soha nincs Rhyo- 
lithtá elváltozva. A hol az Orthoklas kifogy, ott a Rhyolith, noha töké
letlenebb állapotban, csak Andesinnel találtatik, s ilyenek a kozelniki 
völgy Rhyolith jai legnagyobbrészt.

Másik módosulata a Zöldkő; petrographiai alapon a Zöldkőről, mint 
külön képletről szólni lehetetlen. Az empíria kényelmesnek, sőt például a 
bányászat czélszerfínek is találhatja Zöldkő név alatt összegyűjteni mind 
azon Trachytokat, melyek színe zöld és a melyekben érez van, de a 
geolog azt találja, hogy az érczlövellés illékony vegyületekben a vul- 
kánismus külön actusa, s erről a Vezúv is meggyőz, melynek terményei 
között bizonyos repedésekben mindazon főérczeket: Pyrit, Galenit, Spfta- 
lerit, Chalkopyrit stb. megtaláljuk, a melyek azonban olyan telérekké, 
minők a selmecziek azonnal még nem lesznek, mert ez csak a kezdet, 
csak az impregnatio stádiuma. A vulkáni erőszakos működés után tart 
még a solfatárai lassúbb, de azért szintén igen erélyes hatás ; a gázok 
átjárják a kőzeteket s még egyrészt új vegytani tényezőket vezetnek 
be, másrészt a lazítás által a kőzetet az anyagcserének gyorsabb le
folyására alkalmassá teszik, s így aztán a solfatárai működés alább- 
hagyása sőt megszűnése után is történik átváltozás. A hányféle Tra- 
chyt van, annyiféle a Zöldkő, és az Selmeezen háromféle typusnak 
telel meg: a) Augit-Anorthit, b) Biotit-Amphibol-Andesin-Labradorit-Kvarcz- 
ezály vagy a nélkül, és e )  Biotit- Orthoklas-Andesin-Kvarczczal vagy a nélkül. 
Ha Augittrachyt van mint Zöldkő kiképződve s ebben jön elő telér, azt 
fiatalabbnak mondhatjuk annál, melyet Biotittrachytban találtunk s nem 
egyszersmind Augittrachytban is. Azon út, melyet a solfatarák kitóduló 
anyagai vesznek, nincs bizonyos Trachythoz kötve, különbség nélkül 
átjár mindent, mi útjába esik s az ércztartalmat is különböző kőzetek
ben, melyek közül az üledékesek sincsenek.kizárva, rakhatja le.

A Zöldkő legnevezetesebb ismejele a zöld szín, olyan anyagok által 
idéztetik elő, melyek utólagosan képződtek. Legelső tényező a kén volt, 
mely a kőzet Magnetitjét Pyritté változtatta, s így azt, a mi feketévé 
festette, eltávolította s meghagyta a zöldes Amphibolt vagy Augitot. 
Azonban ezek is elváltoztak, de jóval későbben és egészen a víz 
uralma alatt kétféle anyaggá: az egyik a chloritos rostos anisotrop-, 
a másik a sima egyöntetű isotrop s általam Pleonastnak tartott ásvány, 
melyek egymással különböző arányban keveredve s végre kaolinos anyag 
hozzájötte után földes küllemmel állítják élőnkbe a Zöldkő végső elvál- 
tozási állapotát.

A Zöldkő eredésének kérdése a geologokat mindig foglalkoztatta: 
Beudant és Pettko az ásványassociatiot vévén alapul, különböző, de in
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dokolt álláspontra jutottak. Beudant Selmeczet nyugotról érkezve tanul
mányozta. A (faram-völgyből jőve s az ide nyíló három fővölgyet tüze
tesebben bejárva, a Zöídkőtrachytot a "Syenites centrál-tömzshöz szá
mította. Pettko ellenkezőleg Selmeczbol indult ki és a Zöldkövet a 
Trachythoz számítja, de határozottan mondja, hogy az kétféle: egyik a 
Biotit-Amphibol, másik a porphyrnemű Trachythoz tartozik. *) Andrian 
és Lipold tanulmányaiban sok becses geológiai adat van, de a petrogra- 
phiai alappal önállólag nem foglalkoztak, hanem az uralkodó nézetnek 
hódolván, a Zöldkő-eruptiót vitatták.**)

Az én tanulmányaim honunk minden trachytvidékén, egyesülten a 
Selmecz vidékén tettekkel, hozzávéve a működő vulkánok sol tat árai ha
tásának tanulmányozásával azon már többször kimondott meggyőző
désre vezettek, hogy a Zöldkő állapot nem eredeti, az különböző idő
ben különböző kőzeteken előidéztethetik solfatarai lassú, de több 
stádiumot számító hatás következtében. Eg y k ü lön Z ö Idk ő t r a  c h y t 
k é p l e t  ge o l ó g i a i  é r t e l e m b e n  nem l é t e z i k ;  egy ö n á l l ó  
p r o p y l i t e r u p t i o  s o h a  nem vol t .

Az Augittrachyt eruptiojának kora Selmecz táján is ki van derítve. 
Andrian térképén felette fontos haladás azon tufáknak a szármát eme
letbe sorozása, melyek törmelékei Augittrachytot tartalmaznak. A Biotit- 
trachytok eruptioja ezt a korszakot megelőzte, de annak megállapítá
sára Selmeczen nincs részletesebb adat mint az, melyet már Pettko ki
mondott : hogy a Xummulitek lerakodása után kellett az első felindu
lásnak bekövetkeznie. A részletekre az adatok egyéb tracbyt-vidékeken 
keresendők és meg is vannak.

Selmecz környékén a Trachyt-képletek teljes sorozatát nem talál
juk. A trachyt-tan megállapítására Selmecz nevezetesen a végleteket: 
a legöregebb és legfiatalabb tagokat illető adatokat kitünően szolgál
tatja; de a közbülső tagok közül több hiányzik. Selmecz vulkáni kőze
teinek általánosabb felvételénél csak két képlet volna kiválasztandó: az 
Augittrachyt és a Biotit-(Amphibol itrachyt

Az A u g i t t r a c h y t  lávaszeríileg tódult elő igen nagy menynyiség- 
ben. Féleségeit képeznék: eontactképződmények, idegen elegyrészek 
helyi felvétele által jellemezve; zöldkő- és kaolinos módosulatok, vala-

*) Erre vonatkozik nevezetesen ezen megjegyzése: „Einige Varietäten (von 
Grünstein) dürften bei genauerer Untersuchung als Diabase erkannt werden“. Geol. 
Karte der Gegend v. Schemnitz. 1853. 3 lap.

**) Ezen fogalmat adja Richthofen és Stäche nyomán Andrian a Grünstein tu
lajdonságairól „Grüne Färbung; Bruch muschlig ; besondere Neigung zur Verwitte
rung; braust meist mit Säuren. Besteht ans Hornblende und Oligoklas; Glimmer 
sporadisch,“ A többször említett munkája 372. lapján.
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mint az ő sajátságos Rhyolitlija, melyben semivitreux-nak nevezik. Fel
törési kora a szármát-emeleti rétegek lerakodásával esik össze és tufái 
roppant mennyiségben vannak kifejlődve. Törmelék-kőzetei felette fon
tos szerepet játszanak, de azok szintén az Augittrachytnak mint kép
letnek tagjai s ezzel egyesítendők ott, bol térbeli összefüggésben talál
tatnak. Az, hogy Biotittrachyt vagy egyéb törmelék van velők keveredve, 
mit sem tesz, mert anyagúi a rétegképződésnél minden légibb kőzet szol
gálhatott ; ellenben felette fontos azon tracliyttörmelék kőzetnek kiválasz
tása, melyben Augittrachyt hiányzanék, mert ez régibb eruptio maradvá
nya volna és tagját képezné a megfelelő typussal biró Trachytnak. *)

A B i o t i t t r a c h y t  régibb. Magasabb szintben képződött. Ez ere
detileg metamorpb-képződméuy és ezen jellegét belyenkint túlnyomólag 
mindvégig mégis tartotta. Néhol egész tömegében befejeződött a képző
dési folyamat s ott csak Trachytot találunk; de Selmeeztől nyugotra 
van az a nevezetes hely, bol e metamorphismus befejezetlenül is, még
pedig folyamatának fokozatos stádiumában szemlélhető és a tanulmá
nyok e nemére páratlan érdekesség!! adatokat szolgáltat. A Biotittrachyt 
az Augittrachyt eruptioja által ott, a hol vele közvetlenül jött érintke
zésbe, utólagosan a tenger vize alatt könnyen olvadó Hydrosilikátok 
közvetítése mellett Khyolithtá változott át és törmelékei az Augittrachyt 
eruptiojának korában jutottak együtt az Augittrachyt törmelékeivel a 
szármát-emelet rétegeibe. Más helyen zöldkő-módosulat fejlődött ki 
rajta éppen úgy, mint a szklenói mészkőben, a melyben a telér folyta
tása szemlélhető, vagy azon palákban , melyeket a Il-ik Júzef-altárná- 
ban láttunk. Ezen metamorph természetével épen nem áll ellentétben a 
Barnaszén előjövetele nemcsak hogy nem Anthracittá változva, hanem 
Lignitnek kinézve, az évgyűrűkkel sőt még Piauzit által kisérve; de va
lóban Pettkonak **) azon közlése sem lep meg, hogy ő Szklenón a Num-

*) Eddig1 a Brecciákat és tufákat mind egyesítve adták a geológiai térképeken. 
Az ásvány-associátiot. alapul véve ezeket is, mint a képlet kiegészítő' tagjait kell te
kintenünk. Andrian beosztásából a „Jüngerer Andesit“ mind az Augittrachythoz volna 
veendő, de a „Grauer Traehyt-böl“, mi a szin után van adva, már ki kellene válasz 
tani a Biotit szerint. Éppen úgy a „Grünstein trachytját“ is fel kellene osztani az 
ásvány-assúeiátio alapján.

**) „A nummulitos képződmény Andrian térképén sem Yichnyéu, sem a szkle- 
női völgj'ben nincsen megjelölve. Az utóbbi az enyimen sincsen, mert csak később 
fedeztem fel. A szklenói patak azt a repistyei malom felett vágja keresztül. A 
völgynek jobb oldalán a patak kvarczos conglomerátot érint, melyen zöldkő-tufák 
fekszenek jókora terjedelemben s ezekben észleltem ritka nummulit-lenyomatokat A 
völgynek jobb oldalára ezen képlet csak mintegy 20 lépésnyire terjed a lejtőn fel
felé.“ Pettko: Észrevételek Selmecz vidékének geológiai térképéhez. Földtani Köz
löny 1871. V ili.
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miditeknek egy második előjöttét észlelte, és pedig: a Zöldkőtrachyt- 
ban, melyben mint benyomatok ismerhetők fel.

A Biotittfachyt és az Augittrackyt között tetemes időköz múlha
tott el. Egyéb vidékeken tett tanulmányok .1 lapján ki van derítve, 
hogy a Biotit-Ortlioklas-Kvarcztrachyt-eruptionak nyoma mára  Nummu- 
lit-képlet legfelső emeletéhez tartozó rétegek lerakodása előtt van; az 
oligocen-rétegek között pedig nagy mennyiségben találjuk a Biotit- 
Andesin-Kvarcztraehyt törmelékét. Selmecz vidékén ezen időközre vo
natkozólag nevezetes a B a z a l t  e r u p t i o j a .  Ennek alkalma volt a mély
ből felhozni mindazokat a kőzeteket, melyeken keresztül tört, de da
czára, hogy a felszínen térben hozzá közel áll az Augittrachyt, ezen 
egyszer sem tör keresztül, sem abból nem hoz fel zárványt, sem pedig 
annak a földpátját nem találjuk benne, de még törmelék-kőzeteket sem 
képez, úgy hogy mindezekből azt kell következtetni, hogy Selmecz 
környékén a Bazalt-kitörés öregebb mint az Augittrachyt kitörése, a 
Biotittrachyt eruptiot tehát a Bazalt-eruptio követte, és csak ennek be
fejezte után történt meg az Augittrachyt feltódúlása s ott ez a legfiata
labb vulkáni képlet.

Ha magyarországi Bazaltjainkon végig tekintünk, valóban találunk 
okot arra, hogy a harmadkori Bazaltokat ne egykorúaknak tartsuk, 
mert míg egyrészt kétségen kívül áll, hogy a vulkáni működés leg
utolsó nyilvánulása a Bazalt kitörés volt, mely a Balaton vidékén a 
Congeria-rétegek lerakodása után ment véghez, — épen ezen korba tar
tozónak ismerem Pestmegye éjszaki részében Tót-Györknél az Ecskéndi 
bazaltféle kőzetet, mely közvetlenül az Augittrachyton tör keresztül, 
s abból zárványt tartalmaz, de meg a Gongéria-rétegek emeléséhez is 
hozzájárul — ; úgy másrészt vannak aselmeczi viszonyokkal analog módon 
előtörő Bazaltok i s : ide tartozik keletfelé a salgótarjáni és ajnácskői 
csoport, hol a Bazalt nem keveredve az Augittrachyt környékével, a 
Karancshegy Amphibol-Labradorit-Gránát-TrachytjáU tör keresztül, egy 
olyan Trachyton, mely korban a felső mediterrán emeletet, minthogy 
ebben törmelékei előfordulnak, megelőzi; ide számítom a Detunata Ba
zaltját, a melynek közelebbi környékén szintén csak Biotit-Amphibol- 
trachyt jön elő és a melynek Kvarcztartalma elárulja, hogy részben 
contact-képződmény Kvarcztrachyttal; mindezeket a Duna jobb partján 
Baranyamegyében a Bán-Batina határában előjövő Bazalttal, melynek 
höinpölyei Matyasovszky úr észlelete szerint az ottani Lajtamészben 
mint zárványok fordulnak elő, egykorúaknak tartom.

Magyarország harmadkori Bazaltjai között tehát vannak fiatalabbak, 
melyek az Augittrachyt kitörésének voltak bezárói, de vannak régibbek,
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melyek a Biotittrachyt felemelkedése után törtek elő; amazok a szárinát- 
emelet fiatalabb szakában, emezek a mediterrán alsó emeletének kép
ződése alkalmával jöttek létre, s ezen utóbbiakhoz számítom a Selmecz 
környékén előjövő Bazaltot is.

(Vége.)

Néhány szó a Mecsek-hegység harmadkori tájképéről.
Dr. Staub M órtól.

(Előadva a mag}', fülelt, társ. 1878. évi február hó 6-án tart. szakülésén.)

Ha hazánk nem gazdag növénytani irodalmát átlapozzuk, csakis 
egy férfiúval találkozunk, ki gazdag szakismerettel ugyan, de nagy bá
torsággal egy phytopalaeontologiai munkálathoz fogott oly korszakban, 
midőn a modern természettudományok azon ága a szomszéd Ausztriá
ban is csak első csiráit fejlesztette. Ezen férfiú a boldogult Ko v á t s  
G}ru l a  volt.

Kováts mindjárt a „Magyarhoni földtani társulat“ alakulása után 
1850-ben Kubinyi Ferenczczel kiküldetett, hogy a Hegyalja vidékén 
földtani vizsgálatokat és nagyobbszerii gyűjtéseket vigyenek véghez. Ak
kor az esteli szürkületben akadtak ama gazdag fossil flora leihelyére, 
melynek gyönyörű és a legjobb karban levő növényei által lett felbáto
rítva, hogy a phytopalaeontologiával behatóbban foglalkozzék. De mennyi 
nehézséggel kellett neki megküzdenie, ha meggondoljuk azt, hogy csak 
egyetlen egy munka, egyáltalában az Ausztriában megjelent első phyto
palaeontologiai munka állott rendelkezésére, Ungernek 1847-ben megje
lent „Chloris protogaea“-ja s ez időben egyszersmind a phytopalaeontolo- 
giára nézve a legkimeritőbb munka, minthogy Unger ebben nemcsak az 
egész irodalmat tüntette föl, hanem az akkoráig ismeretesebb fossil- 
növényeket systematikus sorrendben állította össze. Kováts végre is kény
szerítve volt anyagával Bécsbe fölrándulni, hol a cs. kir. birodalmi föld
tani intézetben akkor már gazdag anyag volt a monarchia különböző 
helyeiről összehalmozva.

Kováts az 1851-ik évi július 15-én tartott szakgyülésben tett dol
gozatáról jelentést, mire még ugyanazon évben még egyszer fölkereste 
a lelhelyet; dolgozata azonban a magyarhoni földtani társulat mun
kálatainak csak az 185G-ban megjelent I-ső füzetében látott napvilágot.


