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ZÓLYOMMEGYE KŐZETEINEK PETROGRAFIAI ISMERTETÉSE
SzONTAGH TAMÁS-tÓl.

Kivonatosan előadatott a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1883. nov. 7-én. 

(Ehhez az I-ső és Il-ik tábla.)

Zólyommegye alsó részéből ez alkalommal a Polana-] jepor hegység 
«gyes nevezetesebb pontjainak és a Zólyom-Jávorja-Osztroszki hegység 
Kalinka-Véghles szakaszának kőzeteit szándékozom megismertetni.

A Polana-Vjepor hegységcsoport Zólyommegye közép övének K-ifelét 
foglalja el. Keletnek átlépvén a nógrád-gömöri megye határokat, ezekbe a 
megyékbe be is nyomul. Határai E felől a Gararu, néha szűk völgyével; K 
és DK felé azon völgyelések, melyeket a Gararn völgyéből Murányon át Ti- 
szolczra a Rima völgyében kanyargó országút követ s azután a Rima völgye 
Rima-Szombatig. D-felől az az országút, mely Rima-Szombatról Losonczon 
Divénynek és innen a kriványi hágón át a Szalatna völgyébe vezet és végre 
a Szalatna völgye maga; míg Ny felől a Beszterczebányánál D-nek, azaz 
a Zólyom felé kanyarodó Garam völgye.

A Zólyommegyébe eső rész közvetetten határául E-on Brézóig a Ga
ram. K és Dk-nek Polhoráig a Rohozna patak völgye s azután a kriványi há
góig a megye határa; D-re egészen Zólyomig a Szalathna völgye s Ny-ra a 
beszterczebánya-zólyomi Garamvölgy jelezhető.

E hegység főrészei, illetőleg csoportjai a következők :
I. A Polana hegycsoport, mely egészen Zólyommegye területén fekszik.
Legmagasabb csúcsa, mely a megye közepétől kissé K feló és Libetbá- 

nyától DK felé emelkedik ki, a, Magas Polana (kp. 1450 méter magas). Innen 
kiindulva egyik ága K-nek Forgácsfalva (Lom) felé, egy másik Ny-nak az 
Ocsovka völgy D-i oldalán Horhát felé, a harmadik É-nak az 1255 méter 
magas Polana Vjepor (Herb v. Celno) és a 945 méter magas Lopej felé hú
zódik, itt érve el a Garam völgyét. *

* E dolgozat a budapesti m. kir. tudomány-egyetem ásvány kőzettani intézeté
ben készült s a gyűjtött kőzetek és a vékony csiszolatok ugyanezen intézet tulajdo
nában vannak.
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Legkiterjedtebb s a Gararn felé felette bosszú, sugarasan haladó gerin- 
czeket képez az E-i ágazat, melynek egyik, úgy mondhatni, fő ága EK-nek 
tartva a Kraklova 979 méter magas csúcsát képezi és Rhoniczig (493 méter 
magas) terjed. Mellék ágának a Mojzisovi 1171 méter magas csúcsot érintve, 
az Oszrblja patakot környező magaslatok tekinthetők, melyek szintén Rhó- 
nicznál végződnek. Ezen egyes ágak által képezett völgyeket rendesen szá
mos lenyúló mellékgerincz szeldeli.

A Magas-Polanától DNy-ra a Predna-Polana és ENy-ra a Yrch Szla- 
tina (955 méter magas) mint közép hegységek terjednek el.

Pojniktól Ny-ra aDrjenok hegy emelkedik, mely a pojniki, zsolnai és 
udvókai völgyek nyugoti oldalát szegélyző hegyhátak kimagasló csúcsa. E 
keskeny völgyek által szeldelt hegyhátak a Garam folyó beszterczebányai 
könyökének D-i és K-i oldalán terjedő egész vidéket elfoglalják s D felé mind
inkább alacsonyodva egészen Zólyomig vonúlnak, melynek vára a Garam 
ezen részének K-i balpartján emelkedő «Bakova jama» dombsor végfokán 
épült. Ugyanezen vonulat kissé meredekebb Ny-i lejtőjén van a,szliácsi fürdő 
és egyik magaslatán a borova-horai források.

A Magas Polana legdélibb részén emelkednek a Svost-Perina, Rohi 
és a Dettvai magaslatok.

A Polana hegycsoport belső tömege zord, erdős és lakatlan. A hely
ségek csak a hegység szélein és a szélesebb völgyekben épültek, a mig gyak
rabban találkozunk az irtványosok felette elszórt kis hegyi tanyáival (lázi). 
A hegycsoport D és DK-i oldalán a Szalatna folyik, mely a megye K-i hatá
rához közel a kis-kriványi hágónál kanyarodva Ny-nak tart, hogy Zólyomnál 
a Garammal egyesüljön. A Szalatna mind azon csermelyeket felveszi, me
lyek a hegység K-i és D-i oldalán erednek; nevezetesen a Sznohát, Studena 
jamát, Biela vodát, Dubrovát, Ocsovszkát és Dettvanszkát. E-i oldalán a 
Szihla, Kameniszko, Oszrblya csermelyek a Peketevíz patakba ömlenek, 
mely azután Rhonicz felett a Garammal egyesül. A Peklo Brusnónál, a Vodka 
pedig Lucsatin felett közvetlen a Garamba ömlik.

I I .  A  tulajdonképeni Vjepor hegycsoport. Szihla és Forgácsfalva vidé
kétől a Szalatna, Ipoly, Rima forrásaitól kezdve E-naktart s egy részt a fur- 
maneczi völgyig, másrészt a Djeli hágóig ér, melyen Tiszolczról Breznóbá- 
nyára viszen az út. A felette szétágazó hegységcsoport D-i oldalán az Ipoly 
aKokovai és Veprianszki patak, valamint a Rima főága; E-i oldalán a Fe- 
keteviz két főága és kissé félreesve — a Rohozna fakadnak. Ezen hegység
csoport Szihlánál némiképen a Polana hegységcsoporttal érintkezik. Főge- 
rincze a Vjepor, 1344 méter magas. A Zakluki (1011 méter), Obrabovanecz 
(1033 méter magas), Trihotári (1143 méter m.), D felé a málnapatak — 
Polyánkai (858 méter m.) gerincz vonulatok. Legmagasabb pontjai gyanánt 
a Vjepor 1344 méter, ettől ÉÉK felé a Brest vrch, E-raa Kicsera vrch 1035 
meter, D-re az Ipolycsúcs 1058 méter; DNyra a Biela voda 1010 méter, a
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Mikolavszki vrch 1078 méter, még lejebb, Miklósfalva 898 méter, Detvanska 
jasenina 704 méter és végre Kriván állomás felett a Mnich vrch 539 méter, 
tekinthetők.

A kalinka-véghlesi szakaszra vonatkozólag röviden csak annyit, hogy 
ez alatt az «Osztroszki» hegységcsoport azon részét értem, mely Nagy-Sza- 
lathna-Yéghlestől Kalinka felé húzódik és főképen a Koczán csermely meg
lehetősen széles völgyét elég meredeken környezi és melyiknek legmagasabb 
pontját a Velki Ercsin (8G3 méter magas) kepezi. Ide sorolható még az a 
nehány, majdnem önálló kisebb kitörési maradvány, melyet a két Chvoino és 
a Sziron kúpjaiban látunk.

Ennyit szükségesnek tartottam a földrajzi és domborzati viszonyok 
ismertetése végett röviden előre bocsátani s mostan áttérek az eddig gyűj
tött kőzetsorozat ismertetésére, megjegyezvén, hogy tüzetesebben csak is 
egyes, főképen jellemző vagy ritkább tulajdonságokat feltüntető példányo
kat irok le.

í .  P o la n a  h e g y cso p o rt.

Nyirok. Mindazon, részben lankás, részben magas fensikokat képező 
területeket, melyek a Polana nagy tömegének Trachyt határaitól aSzalatna 
folyó felé húzódnak és Lieszkócz, Ocsova, Dubrava, Nagy-Szalatna, Véghles, 
Detva, Krivány helységeknél végződvén aSzalatna partjait is képezik, nehéz 
Nyirok takarja.

A bécsi cs. kir. geológiai intézet régebbi fölvételeiben és térképein ezek 
a területek Lösz vidéknek vannak leírva és színezve.

Én a Nyirok és a Lösz elkülönítését, teljesen egyetértve Dr. S zabó  
J ó z s e f * úrral, nem csak geológiai fontosságánál fogva tartom szükségesnek, 
hanem a mezőgazdasági és ipari szempontoknál fogva is.

Zólyommegyének mezőgazdaságilag legértékesebb területeit Nyirok 
fedi s a hol későbbi kirándulásaim alkalmával Löszre akadtam, ottan, latba 
vetve a lakosság primitiv állapotát és szegénységét, mindenütt aránylag ke
vesebb termőképességet találtam.

A Gránit, Trachyt határokon igen szépen látni még azt a dara módo
sulatot, mely annak Nyirokba való átmenetét mutatja.

Augit-Trachyt. A Magas Polana zöme s főképen D-felé vonuló 
nyúlványai le a Nyirok fellépéséig, rendesen sötét színű, tömör, de érdes 
Trachytnak többé-kevésbbé módosult anyagából vannak felépítve. E Tra- 
chytok fősajátságaikra nézve, különböző lelhelyeik daczára is, megegyeznek.

A központi hegység, mint egy nagy önálló vulkán maradványa, bővel

* S zabó J ózsef, Nyirok és Lösz a budai hegységben. Földtani Közlöny. VII. 
köt. 1877. pag. 49.
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kedik meredek sziklafalakban, melyek gyakran feltűnően szabályos réte
gességet mutatnak. Ritka az oszlopos elválás s ekkor is nagyon tökéletlen. 
Rendesen vízszintes rétegzetü. A K-i oldalon észlelt dülés K-felé 6 — 8°, D-i 
oldalán (Na Uhliszko) Ny-i s a Polana tetejének E-i csúcsán DK-i

A Polanát mai alakzata szerint egy nagyszerű vulkán maradványának 
kell tekintenünk s ennekjellemző alakját vehetjük ki a legutóbbi katonai 
topographiai felvételek térképén is (1: 75,000), valamint ha a térképnek 
magassági jelezései alapján Hrinyovától Libetbányáig terjedő átmetszetet 
szerkesztünk. A nagy és régen beomlott kráter meredeken beeső falai még 
megvannak s egy kissé ovális mély völgyet, a Horháti völgyet képezik. E 
mély és terjedelmes katlanban fakadnak a Hrohocska patak forrásai, a me
lyek azután egy Ny-nak tartó, meredek falú szűk völgyben egyesülvén mint 
bő vizű patak törtetnek tovább, később ismét az Ocsovka patakkal egyesül
vén. A kráter legfelső párkányforma gerinczén találjuk a legmagasabb pon
tokat is, melyek lávarétegek romjaiból állanak. Ez a párkány majdnem egy 
teljes ellipsis alakjában környezi a krátert és belőle sugárszerűen futnak szét 
a mellékgerinczek, melyek feltűnő szabályosságot mutatnak s több mellék
völgy és kis katlan vagy szurdok által vannak átszeldelve.

A magas Polana belső zöme normális Augit-Trachytnak (Andesit) es 
többféle módosulatának bizonyult, melyet kisebb-nagyobb megszakításokkal 
majdnem köröskörűi, ottan hol vagy a régibb Biotit Trachyttal, vagy pedig 
Gneiszokkal, Csillámpalákkal, Gránittal van meg az érintkezés; egy Am- 
phibolban dúsabb Gránátokat is valamivel bővebben tartalmazó és a Dich- 
roít nyomait mutató, rendesen vékony táblákból felépített meredek falakat, 
képező Trachyt gyűrű környez, mely pontosabb és bővebb gyűjtés és vizs
gálódás után, valószínűleg Amphibol-Trachytnak fog bizonyúlni.

Az Augit Trachyt különféle vulkáni törmelékei képezik a legkülsőbb 
határt, melyek különösen D-felé és Ny-felé húzódnak le mélyen majdnem 
a Szalatna és a Garam partjáig.

A normális Augit-Trachyt tömöttsége 2.6—2.72 (41 e-—434) HCl-ral 
megcseppente e Trachytok nem pezsegnek.

Makroskopos vizsgálatnál a sötét zöldes szürke, néha majdnem 
fekete sűrűségre eltérő alapanyagból porphirosan vannak kiválva a 
fénylő és ikerrovátkosságot mutató földpát-léczek, Augitok néha homá
lyos sötét, majdnem fekete szemcsés halmazokban, máskor csinos, vé
kony, hosszúkás, benőtt kristályokban, alárendelten több-kevesebb fényes 
Amphibolok. A kőzet üregeit néha sárga amorph opál-féle anyag tölti ki. 
Vannak példányok (Pradna Polana 44, Polana 45b) ; melyekben piszkos, 
veres, szemcsés halmazokban Gránát is látható. A vékony, táblás elválású 
módosulatnál a táblák felületén nem ritkán látunk Tridymit hatszöges kris
tály lemezkéket, máskor Calcedonos incrustátiót: mind kettő utólagosan 
képződött. Némely példányon a földpátok elváltozása igen szépen látható,
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másokban a Magnetitek Limonit- és Hámatítszerü elváltozása mint egyes 
erekben vagy kis fészkekben fellépő sárgás és vörhenyes szemcsék halmaza 
észlelhető. Igen érdekes a 45a (1879) számú vékony alig egy czentiméter 
vastag táblákat képező, a Polana E-i oldalán előforduló Trachyt, melyben 
egy igen szép égkék színű, meglehetős nagy Dichroitot találtam, mint zár
ványt.

Számos lángkisérlet (Szabó eljárási módja) azt eredményezte, hogy a 
földpátok mind bazisosabb Plagioklaszok ; még pedig többnyire Andesinek, 
néha Labradoritba, ritkábban különösen a Gneisz és Csillámpalák szom
szédságában az Andesin-Oligoklasba hajlók.

Górcső alatt az alapanyag rendesen anisotropnak bizonyult, parányi 
kristályokból és ezek szemcsés halmazából áll. Néha az alapanyag üveges. 
A parányi kristályok nagyrészben hosszú, ép Plagioklasok, melyeken kívül 
néha még kivehető Apátit-tűk, üveges anyag, sok Magnetit szemcse tűnnek ki.

A Földpátok vagy épek és gazdagok üveg, alapanyag és egyéb zárvá
nyokban és szép ikerrovátkosságot mutatnak, néha már rendes áteső fény
ben is; vagy — a mi szintén gyakori — vesztettek már épségükből, belse
jükben kaolinosodás nyomai, máskor éles, zonális szerkezet vehető ki. 
E többféle elváltozás leggyakrabban oly helyeken észlelhető, a hol még ké
sőbbi szolfatárai működésnek nyomai tapasztalhatók.

A földpát-egyének nagyobbára sokszoros ikrekké nőttek össze. Az 
egyes egyéneket képező lemezkék száma ritkán kettő, rendesen több vasta
gabb, vékonyabb 8, Iá s még több egyén sorakozik egymáshoz, az albit- 
ikertörveny szerint (ikerlap 0 P).

Többé-kevésbhé alkalmas egyéneken tett kioltási kísérletek M.Schuster 
eljárása szerint néha magas kioltási szögértékeket is adtak, melyek 
Anorthit-Bytownitra bizonyítanak; tapasztaltam azonban, hogy gyakran 
az Anorthit-lemezhez egy Labradorit van nőve.

Nem csak az ikerlemezek, hanem még a zonalis szerkezet szerint is 
változik a kioltás szögértéke s ezen földpátoknál is volt alkalmam azt ta
pasztalni, a mit dr. Schafarzik Ferencz a Csöröghegy Trachyt földpátjainak 
megvizsgálásánál leírt.*

A felsorolt ásványokon kívül az ép földpátoknál még egy sajátságos 
homályosság is vehető néha észre, mely parányi sárgásbarna opál lemezkék 
és szemcsék tömeges fellépése által idéztetik elő, melyek olykor hosszabb- 
rövidebb sorokban fűződnek egymáshoz és szabályos helyezkedésük folytán 
kristályvázakra emlékeztetnek. Valószínű, hogy ezen interpositiók nem 
egyebek, mint a rejtett hasadási vonalokon beszűrődött vasvegyületek kép
ződményei.

* A «Cserhát» DNy-i végének eruptiv kőzetei. Földtani Közlöny 1880. 8—12. 
szám, 299. oldal.
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A polanai Tracbytok földpátja Andesin-Labradorit lévén, mind a kettő 
Calciumot nagyobb-kisebb mértékben tartalmaz, ez pedig a földpátok el- 
mállásánál nagy fontosságú.

A jelenlévő Ca mint oldható kettős szénsavas Calcium vegyületéből 
elvonatik, miáltal a kovasav szabaddá lesz vagy kilugoztatik. A jelenlevő 
kovasavas alkáliák szintén eltávolíttatván, végre a földpátból csak kova sa
vas Aluminium-hydrát marad hátra.

A földpátok ilyen elváltozása a polanai Trachytban szépen észlelhető.
A földpátok zavarodását gyakran zárványok többé-kevésbbé szabályos 

elhelyeződése, máskor a kőzet-alajianyag sajátságos betódulása okozza.
Zárványokban a Polana Augit-Trachytjainak földpátjai igen gazdagok. 

Alapanyagon és üvegzárványokon kívül még meglehetősen ép Augitot, meg
olvadt Amphibolt Apatitot s Magnetit-mikrolithokat s néha nagyobb meny- 
nyiségben Limonit-szemcséket és Hámatít-lemezkéket is tartalmaznak.

A földpát után az Augit uralkodik, mely rendesen a főtengelylyel 
többé-kevésbbé párhuzamosan menő metszeteiben intensiv zöld színt; mig 
arra többé-kevésbbé vertikálisan nyert metszetek veresbarna, sárgásbarna 
színt mutatnak, — c veresbarna, sárgabarna — a és b meglehetősen inten
siv zöld.

A symmetria-síkkal párhúzamosan menő metszeteknél akioltási szög 
számos esetben 35°-nál nagyobbnak bizonyult, mi az Augitra vall, úgyszin
tén a jellemző hasadási rhombmezők és durva hasadási vonalakis sok eset
ben typusos Augitra bizonyítanak.

Néha az Augit nagyobb Magnetit-szemekhez van nőve. Nem ritka az 
iker összenövés sem a rendes a (c«£oo) irányban. Zárványokban gazdagok 
s néha sűrű repedések hálózatát mutatják.

Amphibol alárendelten fordul elő s rendesen csak mint megolvadt 
pnexistált egyének fragmentumai. Néha még — mint egy kuklovai példány
ban látható — az amphibolra emlékeztető alak megvan, sűrű magnetittal 
és más meg nem határozható opák-anyaggal keretelve, de középen sötét
barna áttesző mező van, a mely nagy mértékben pleochroos és benne a 
hosszúkás rhombmezők is kivehetők.

Gyakran még egy opálnemű amorph sárgás, néha barna anyag, a mely 
a kőzet üregeit tölti ki főképen és a csiszolatokban szépen mutatja az egy
kor kocsonyás állapot összeszáradásával keletkezett czentrikus repedéseket.

Fontosabb zárvány azonban a már makroskopos leírásnál felemlített 
égkék ásvány, melyet Cordieritnek tartottam. Ezen Cordierit (Dichroit) tar
talmú Augit (Amphibol) Trachyt nem messze van a Cordierit tartalmú 
Gneiszoktól, melyek e helyütt a Trachyt-eruptiót környezik s mely határ 
itten közvetlenül meg is van s bizonyosan innét került ez az Augit-Tra- 
cliytba.

Dr. Szabó József a Cordierit fellépését és szereplését Trachytjainkban
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még 1879-ben ismertette*. Vizsgálván ezt a zárványt a következők alapján 
csakugyan Cordieritnek tartom.

A szabálytalan halmazú ásvány kissé vastagabb vékonycsiszolatban. 
közönséges áteső fényben is szép, sötétkék színű, habár rajta helyenként az 
elváltozás nyomai láthatók. Erős dichroismussal (kék, sárga) és pleochrois- 
mussal bir. Helyenként számos szabálytalan repedés szövi át, mely irány
ban metamorphismus indult meg, mi részben sárgásbarnába menő szin- 
eltérésben, részben parányi porszemü sötét szürke, majdnem fekete pontocs
kák tömeges fellépésében árulja el magát. Üvegben és ürzárványokban gaz
dag ; az utóbbiak néha nagyobb mértéket is érnek el. Magnetit csoportok, 
Hämatit lemezkék, nagyobb nagyításnál több-kevesebb Biotit és Pleonast 
zárványok is megkíilömböztethetők. A Pleonast gyakran egészen sötét, de ha 
elég vékony, barnás-zöld színű. Gyakran az oktaéder, néha a rhombtizenkettős 
különböző irányú metszeteit mutatják. A kékes violaszínü ásvány közönséges 
savaknak teljesen ellentállt. B oricky módszerét alkalmazva azt tapasztal
tam, hogy a hydrofiuor-siliciumsav a parányi elég tiszta szemcséket teljesen 
íeloldta. Kiszáradás után részben számos, élesen kiképződött, színtelen, néha 
igen elnyúlt rhomboeder (B ; K OR) kristályok, részben hosszú s igen pará
nyi négyzet alakú víztiszta léczek és táblák képződtek. E microchemiai eljá
rás tanúsága szerint főként siliciumfluor-magnesiummal és vassal van dol
gunk.

Ezek és a lángkísérleti eljárás eredménye szintén Cordieritnek bizo
nyítják kék ásványomat.

A normál Trachyt a nyert eredmények után mikrokristályos alap
anyagú Augit-Trachyt, melynek földpátja bázisos Plagioklas Andesin-Lo- 
bradorit és Anorthit-Bytownit (optikailag meghatározva), ritkán egy Olifjoklas 
módosúlat is : járulékos elegyrészei az Amphibol, Opál, a Cordicrit és igen 
ritkán megolvadt Biotit.

A normál Augit-Trachyt a magas Polana óriási zömét képezi, ezen 
kívül azonban vannak Trachytok, melyek nagyobb elváltozás nyomait viselik 
magukon, lazább szövetitek, szinök rendesen világos és nagyobb mennyiség
ben tartalmaznak hol régibb kőzetekből való, hol pedig saját normális álla
potukhoz hasonló zárványokat.

A Polana alsóbb övében, távolabbi nyúlványaiban, továbbá ottan a 
hol Trachytunk Gneiszszel vagy Palákkal érintkezik, typuskeveredések, 
világos, néha mintegy rhyolithos módosulatok, továbbá a bécsi geológiai 
intézet térképén is jelzett Trachyt-conglomerátok és tufák fordúlnak elő.

A hegység K-i oldalán lévő első előhegy solfatárai működés által

* Dr. S z a b ó  J ó z s e f . A Gránát és Cordierit (Dicliroit) szereplése a magyaror
szági Tracliytokban. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia IX. kötet XXIIT. szám 1879,
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helyenként meghalványított Augit-Trachytból áll. É-íelé Kis Sznohától 
Záhorska felé haladva egy erősen sanidines földpátú és alapanyagában is 
valószínűleg utólagos megolvadásnak nyomait viselő, világos szürke Trachyt- 
tal találkozunk, melyek mint a D-i nyúlvány szélső Detvai sziklái (a hol 
Orthoklas és több Amphibol nyomai mutathatók ki) valószínűleg typuskeve- 
redések lesznek. A zahorskai Trachytok sok kőzetzárványt tartalmaznak, 
melyek tüzetesebben megvizsgálandók. E tájon a Trachyt-Gneisz érintke
zése könnyen feltalálható es ennek vonalán vájta ki medrét a Sznoha cser
melyke.

Trachyttufának, mely laza-homokos szerkezetű, csak a Zahorska ENy-i 
magaslatán jöttem nyomára; hol a meglehetős magas Trachyt conglomerátot 
fedi és keskeny hegyhátat képez.

Biotit-Oligoklas-Granát-Trachyt. (Bhiolitos.) Kis Snoha es Zahorska 
között egy irtványos házával szemközt a patak mentén, ott a hol a már ismert 
Augit-Trachyt az őt környező Gneiszszel érintkezik, mintegy a kettő közé 
ékelve, egy szürke vereses foltos, egyöntetű alapanyagú kőzetre akadtam. 
Ez a kőzet csak egy-két helyen bukkan ugyan ki nehány középszerű töm- 
zsökkel a vastag nyiroktakaró alul, de valószínű, hogy tüzetesebb kutatás 
után nagyobb kiterjedésben is fel lesz fedezhető. Legutóbbi ottlétem oly 
rövid volt, hogy az ily mérvű utánjárást nem engedte meg.

A kőzet makroskopos vizsgálatnál Biotit-Gránát-Trachyt rhiolitos 
módosulatának bizonyult. A tömött egynemű alapanyagból kiválva látunk 
szanidínes földpátokat, melyek a hasadás nyomait alig árulják el, továbbá 
fekete, élénken fénylő kis Biotit hexagonokat s szép, vérpiros, néha kristá
lyosodott Gránát szemeket is. Egyik kézi példányon Dichroitra emlékeztető 
kékes szemcsét is láttam.

A kőzet HCl-ral leöntve sem darabban, sem porban nem pezseg.
A SzABÓ-féle lángkisérlet alkalmazásánál az egyes elkülöníthető elegy

részeknél és zárványoknál a következő eredményeket kaptam.
Yíztiszta üveges földpátja Oligoklas, néha talán Andesinbe is hajló.
A kékes, nem hasadó, üvegfényű zárvány a következő eredményeket

adja:
az I. kísérletben Na-1 ; K-O; olvadási foka 0 —1
a II. kisérletben az olvasztótérben Na-1; K-O; olvadási foka — 1 ;s így, 

tekintetbe véve kékessárgába játszó színét s azt, hogy a szomszédos Gneiszok 
Cordieriteket tartalmaznak, sőt hogy az Augit-Trachyt-hegység közepéhez 
közelebb eső helyen is, mint ismertettem, fordul elő, ezen, csak az egyik 
példányban talált zárványt Cordicritnek tartom.

Mikroskop alatt, áteső fényben szennyes, foltos, ráeső fényben pedig 
fénytelen, fehér foltos alapanyag, mely keresztezett nikolok között isotrop. 
Ezen alapanyag a mállás beállása előtt víztiszta átlátszó üveg lehetett, 
miként azt a szennyes, vagy ráeső fényben fehérnek látszó mállott tömegek
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közt meg fennmaradt üveges részletek gyaníttatják melyeknek legtisztább 
részei polarizált fényben izotrop üvegből állóknak bizonyultak. Egyszerű 
fénynél az alapanyag nagy mennyiségű fekete fonálszerü Trichit képleteket 
tartalmaz, melyek szabályos elrendezésűk által (mint az Obszidiánokban) 
annak finidál szövetét tűntetik fel. (I. tábla 1. ábra.) Látunk továbbá még 
apró isotrop és gyakran egy-egy sötét maggal bíró gömböket, melyek az 
alapanyag egyes részében sphaerolitos szövetet tűntetnek fel, melyek azon
ban bizonyára csak mállási termények gomolyai lesznek, ezek az ép üveges 
részletekben kisebbek és barna színűek (Limonit); a mállott, szennyes fehér 
részben pedig nagyobbak, sötét színűek és elmosódott határúak.

Polarizált fényben keresztezett nikolok között a felsoroltakon kívül 
az alapanyagban egyenletesen elhintett szabálytalan világos földpát szem
esek és léczecskék vannak. Nagyobb elegyrészek ezen alapból felette gyéren 
vannak kiválva s ezek víztiszta szanidines földpát iker-kristályok, melyeknek 
kioltási szögérteke a PM. élhez némely esetben Oligoklasra engednek követ
keztetni s ez az eredmény a lángkisérleti meghatározással össze is vág.

Egy. másik, még gyérebben előforduló elegyrész a Biotit, mely azonban 
nem normál kinézésű. Rendesen sötét, majdnem fekete opák szemcsék jelezik 
többé-kevésbbé szabályosan a Biotit alakját és egyes részekben látni a sötét
barna anyagban a jellemző hullámos vonalrendszert es ezeken a helyeken 
a dichroismus még elég intensiv. Néha még a Biotit hexagonja nem csak 
kivehető, de a jellemző 130° le is mérhető, csak hogy ezen lemezkék teljesen 
sötétek s átlátszatlanok. Ez a kinézés es viselkedés tanúságot tesz arról, 
hogy a Biotit nagy hőfoknak volt egykor kitéve s hogy ennek folytán helyen
ként teljesen el is bomlott.

Végre látunk még szép piros Gránát szemeket is, melyek az által 
tűnnek fel, hogy zárványoktól teljesen mentek. (I. tábla 1 . ábra.)

Augitnak nyoma sincs, épen úgy az Amphibol is hiányzik, ha csak bizo
nyos sötét opák olvadási termények ez utóbbinak nem maradványai, a mi 
tekintetbe véve azt, hogy Augit, Biotit, Amphiból között az utolsó olvad leg
könnyebben, lehetséges volna.

A földpát szanidines állapota, a Biotit megváltozott külseje és az a 
körülmény, hogy a még víztiszta alapanyag-részekben mállási termények 
nagy mennyiségben vannak begyűrődve, arra engednek következtetni, hogy 
itt egy Biotit-Oligoklas-Gránát-Trsíchyttal van dolgunk, mely utólagosan 
olvasztatott meg, akkor midőn ez a mállásnak meglehetősen előre haladott 
állapotában volt. Ezen Trachyt anyaga eléggé könnyen olvad, mint ezt a 
lángkísérlet bebizonyította, földpátja a szintén könnyen olvadó Oligoklas ; 
a Gránát hasonlóan 5 olvadási! ásvány, csak a Biotit olvad nehezen vagy 
épen nem, de alárendelt mennyisége által az olvadásra nem is gyakorol
hatott korlátozó befolyást.

Ezek után következtethető, hogy a fiatalabb, közvetlen szomszédsá
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gában történt Augit-Trachyt eruptió alkalmával olvasztatott meg és lett 
nagyrészben talán el is temetve. A magas Polana felé haladva, ezen hely
től nem messzire, szöveti tekintetben eltérő vörösebb4 s rétegesebb szer
kezetű Biotit-Trachytra akadtam. Ez még nagyobb változáson ment át. 
Földpátja nem annyira üveges, hanem zonális szerkezetű. Lángkisérlet és 
extinctioi szögek értéke inkább Andesinra mint Oligoklasra vall. Biotitja 
gyérebb és roncsoltabb; a Gránát nyoma azonban megvan.

Gneisz (Biotit-Muscovit-Gneisz). AJPolana hegycsoport Gneisz kőzetei 
helyenként a Gránithoz közelítenek, hanem réteges kiképződésök annyira 
feltűnő, hogy a megkülönböztetés könnyű. Ezen Gneiszok részben nagy 
metamorphismuson mentek és mennek át.

A kriványi vasútállomástól Hrinyováoak, tehát E. felé haladva a Sza- 
latna jobb partján, a felső malom feletti keresztnél, közvetlen az út mellett 
kezdődik a Gneisz terület, melyen a Detvai irtványosok házai (laz-ok) 
vannak szétszórva és melynek kissé ENy-i részéből tört ki a Polana-Trachyt 
tömzsöke. Ezen a Zlatná-n&k nevezett magaslaton gyűjtött példányok, 
bár a felületről vannak véve, még elég épek.

Szövete egyenlően szemcsés, gránitos. Tömöttsége 2 .6 6 . HCl-al meg
cseppentve nem pezseg.

Makroskopos megtekintésnél feltűnő az okker-sárga quarcz, melyen 
kívül körülbelül egyenlő mennyiségben látni kétféle földpát ásványt, a mely 
a hasadás minőségében, de színben is eltér egymástól. A kétféle csillámból 
uralkodik a Biotit; Muscovit alárendelten fordúl elő. A Magnesia csillám 
leveles halmazokban van kikepződve.

Kétféle földpátját a SzABÓ-féle kísérletnél vizsgálva, azt találtam, hogy 
a kevésbbé jól hasadó sárgás Labradoritn&k vehető; a színtelen, jól hasadó 
pedig Amazonit. Vékony csiszolatban, a makroskoposan felsorolt elegyrészek 
könnyen felismerhetők s a földpátot kivéve elég épek. Sok a polvsynthetikus 
quarcz és a földpát.

A föhipátoknak egyike erős zavarodást mutat, keresztezett nikolok 
között azonban a kaolinos anyagban tisztán kivehető még a meglehetősen 
sűrű ikerrovátkosság, csakhogy az ikersíkok nem olyan élesek mint az ép 
egyéneknél, hanem elmosódottak, vagy néha a csillámokat jellemző hullá
mos irányban gyakran nagyobb görbületekbe futnak le.

Helyenként a földpát lassú fokozatos átmenete Muscovitba, különösen 
keresztezett nikolok között, igen tisztán látható.

Muscovitja, Biotitja ép és ez utóbbi gazdag azon sajátságos, szabályosan 
fellépő zárványokban, melyek ezen vidékek Biotitjait jellemzik és melyekről 
későbben bővebben fogok megemlékezni. (II. tábla. 1., 2., 3. ábra.)

Zöld Chlorit pikkelyecskék és epidot-tűk szintén láthatók. Magnetitnek 
vagy Pyritnek alig van nyoma.

Hrinyova közvetlen környéke a Polana hegycsoport felé tehát D Ny-
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E-nak Gneisz, Chlorit és Csillámpalák (néha steatitos) egymásra tolódásából 
áll. Mind a Gneisz, mind a palák nagy szerkezeti változatosságot mutatnak.

A Gneiszok rendesen tömörek, szívósak és makroskoposan Biotitjuk 
rendesen parányi pikkelyek s lemezkek alakjával bír. A kétféle földpát mellett 
megvan a quarcz s ezt gyakran, majdnem rendesen, nagyobb szemekben 
szép kekes Cordierit kíséri. Mint érdekes makroskopos zárványok, zöld 
Chlorit, barnás Sphen nem ritkák. Ez utóbbiak bennőtt egyénkéin több 
esetben felismerhető a ooP, V2 p  0 0 , :g o o ; vagy oP; 2/3j>2,

A csillámpalák néha gazdagok benőtt fekete, fényes lapú és varrótű 
vastagságú bosszú Turmalin oszlopocskákban, más esetben egy kissé steati
tes módosulatainak üregeiben fényes, világos sárgásbarna tűcskék halmaza 
látható, a mi bizonyára Rutil.

Végre ezen hegységcsoportnál még felemlítem, bogy a Trachytok 
K-re Phyllitek, Csillámpalák, Gneiszokból; E-ra Vöröshomokkőből, Csil
lámpalákból, felső Trias Dolomitból és Quarczitokból; Ny-ra Quarczitok és 
Gneiszből emelkednek ki, D felé és DNy felé azonban e régi kőzeteknek 
nyoma nincs, kivéve egy kis helyet Lieszkócznál es Zólyomnál, hol a Quar- 
czit és Gneiszok kis területen kibukkannak: — miután a Trachyt eruptio 
terménye láva, hamu stb., erre folyt és rakódott le.

I I .  V jep o r h eg y cso p o rt.

Nyirok. Kriván vasúti állomástól É-ra a Mnich körül és a Szalatna 
EÉK felé húzódó völgy oldalain és a magaslatok fensikjain a Trachyt és 
Gneisz Nyirokjával találkozunk. Ez a Nyirok képezte termőföld az ottani 
körülmények között a jobbak közé sorolandó.

Augit-Trachyt. Augit-Trachytot ebben a hegységcsoportban ez ideig 
csak is a Mnich hegy önálló, 539 méter magas kúpjának és a magas Vjepor 
gerinczének 1341 m. anyagában ismertem fel. Mindkét helyen nem nagy 
kiterjedésben fordúl elő. Mostanáig csak a Mnich Trachytját tanúlmányoz- 
tam és röviden a következőket említem fel.

A kőzet tömöttsége 2’70. HCl-ral nem pezseg. Makroskoposan az alap
anyag sötét, néha majdnem szurok fekete tömött üveges-féle, belőle porphi- 
rosan válnak ki fehér üveges egyforma nagyságú földpátszemek és oszlo- 
pocskák, Augitok és kevés megolvadt Amphibol zárvány, egyes esetekben 
piros elváltozási szegélylyel.

Vékony csíszolata üveges mikrolitos alapanyagban; a mely feltűnően 
egyforma pont nagyságú magnetit szemekből és mikroskopikus kicsiny 
plagioklas léczecskékből á ll: porphirosan kiválva Földpát, zöld Augit és 
Magnetit látható. A Földpát nagy része alapanyag és amorph barna üveg 
zárványokban gazdag, néha egészen el van azokkal borítva. Ikerrovátkos
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és a mennyire megközelítőleg szabályszerű irányban kioltásimérések voltak 
lehetségesek Anorthitoknak bizonyúltak (a lángkisérlet Anorthit-Bytovnitot 
mutatott). Az Augit zöld-vörösbarna; a jellemző hasadási vonalakon kivűl 
néha sok repedés járja keresztül s gazdag a zárványokban; ilyen a barna 
üveg, Apatit, földpát mikrolit, Magnetit és egy megolvadt ásvány (talán 
Amphibol) maradványa. Egy szép Augit metszetben feltűnő egy nagy 
Plagioklas zárvány. Több helyen hexagonos fekete parallel hosszú mikro- 
litok által átszőtt ásvány emlékeztet Hánynia vagy Noseanra, de optikai 
viselkedése folytán ez idő szerint nagyobb Apatit OP és a főtengely irány
ban ooP átmetszeteknek tartom.

A fekete elegyrész nem mindig Magnetit, mert némely egyén helyenként 
sötétbarnán áttetsző. Meghatározni azonban nem lehet. Limonitos kiválás 
nem ritka.

A Mnich kőzete ezek után Angit-Anorthit-Trachyt, ritkán megolvadt 
Amphibol zárványokkal.

Gneisz. A Vjepor hegycsoport eme kőzetei (az eddig gyűjtött példányok 
szerint) általánosságban megegyeznek a már előbb felsoroltakkal. Hol 
durvább szerkezetűek, rétegesek, hol megközelítik a valódi Gránitot. Össze
foglalva a következőket tartom érdemesnek felsorolni.

Az épebb Gneiszokban makroskoposan a Quarczon kívül kék Cordierit 
nem ritka, a földpátok hol épebbek, hol mállottabbak, valamint a Csillá
mok is. Sphen, Chlorit szintén látható, gyakrabban az utóbbi.

A Földpát lángkísérleti meghatározása Oligoklast és Amcizonitot ered
ményezett.

HCl-ral nem pezseg.
Vékony csiszolatban fehér, szürke, néha víztiszta elegyrészek között 

barna, néha egészen zöldes Biotit pikkelyek és lemezkék mutatkoznak, 
melyek között ritkábban kicsiny, Sphen egyénkék is észlelhetők. A Biotit 
lemezkék 1—1.5 mméter szélesek. Az átlátszó nem zavaros elegyrész 
nagyobb-kisebb (1—1.5 mméter) polysynthetes összenövésű Quarcz ; a 
többé-kevésbbé zavaros kinézésű egyének: hosszúkás vagy szemcsés Ortho
klas és kevesebb Oligoklas. Egy ilyen Orthoklasnál az ikerösszenövést a 
karlsbadi törvény szerintinek (M iker sík) találtam, azon különösséggel, hogy 
az egyik fél egy egyénből állott, míg a másik többszörös iker volt. A földpát 
gazdag zárványokban, benne kisebb-nagyobb Apatit-tűk és chloritos részek 
láthatók. Bitkán és rendesen nagymérvű elváltozást mutat, mely részben 
kaolinosodás fellépésében, részben csillámmá való átalakúlásban észlelhető. 
Valószínű, hogy ezen Gneiszok muskovitja nem törzs elegyrész, hanem 
utólagos folytonosan képződő, metamorphosis által keletkező ásvány, mely 
szaporodván, a kőzet palás szerkezetét idézi elő.

Magnetit vagy Pyrit alig van.
Gránit: A) Biotit Gránit. A Magúra felől jövő Bielivodi patak



keskeny völgyének felső részében felette durva szemű Gránit módosulatot 
találtam, a mely lencse nagyságú quarc-zok s földpátok egyenlő mennyisé
géből és hasonló nagyságú sötétbarna majdnem fekete Biotit lemezeknek 
halmazából áll. Muskovit nincs benne.

HCl-ral megcseppentve nem pezseg.
A kétfélének ismert földpát viselkedése a lángkísérletben a következő. 

Feher nem átlátszó elég jól hasadó: Andesin; míg a sárgás nem átlátszó 
tökéletlenebb kasadású a Perihit sorhoz tartozik.

Vékony csiszolatban látni, hogy a földpátok nem épek, s hogy a 
kettő közöl az ikerrovátkos Andesin sokkal mállottabb mint a Perthit. 
Biotit gazdag, hosszú tűalakú interpositiokban (II. Tábla, 1., 2., 3. ábra), 
melyeket később fogok ismertetni.

B) Biotit-Muskovit Gránit. ABieliVodi forrása felé haladva, Magúra 
telepítvényesek tanyái körűi ilyen valódi Gránit van, mely a bécsiek felvé
telén nem volt kitüntetve. A Gránit ép és szívós; magas szikla falakat 
képez, s a szükséges megnyitás után ipari-építészeti czélokra elég alkalmas 
volna. Én, a mennyire időm s kisebb méretű térképem (1 : 144.000) meg
engedte, ezt a Gránit-területet a környező Gneisztől elkülönítettem s beraj
zoltam.

Tömöttsége 2.67.
Földpátja a SzABó-féle lángkísérleti módszer alkalmazásánál Perthit es 

Oligoklas-Andesin.
Vékony csiszolatban uralkodik a víztiszta átlátszó quarcz, átszőve 

nagy nagyításnál előtűnő, hosszú, hájszálszerű egyenes meg nem határoz
ható mikrolitokkal; ép és zavaros földpát. Alárendelten barna és zöldes 
Biotit, színtelen Muskovit, epidotos részek s Sphen nyoma látható. Pyritet 
nem találtam. A két földpátból az Orthoklas uralkodik, néha ikrekben ; más
kor oly egyénekkel van dolgunk, a melyeknél a kristály szélei keresztezett 
nikólok között még teljesen épeknek bizonyúlnak, míg belsejök kevés kaoli- 
nosodás nyomait mutatja, vagy intensiv piros zöld színjátékban a Mus
kovit képződés igen tanúságos tüneményeit látjuk. Az Oligoklas sűrűn 
ikerrovátkos és az Orthoklasnál mállottabb.

Biotitja a lehető legépebb, néha ezafatos végű metszetekben barna 
vagy sötét üvegzöld s hosszmetszeteiben erős dichroismust mutat. Zárványa 
néha Magnetit és egy más, felette szabályos elhelyezkedésű interpositio, a 
mely a Polana-Vjepor csoportok Gneiszeinek Biotitjában több esetben, a 
Gránitokéban pedig rendesen megvan. A Muskovitokban ezen interpositio 
hián}'zik. A Biotit oP irányában evvel egyközösen, sűrűn egymás mellett 
hosszú, világos átlátszó, az egész egyénen átmenő tűk látszanak, melyek 
egymással feltűnő egyforma szabályos szögeket képeznek. (II. Tábla, 1, ábra.) 
Többé-kevésbbé pontos hosszmetszetben a tűk végei a II. Táblán, 2. ábrá
ban lerajzolt képet mutatják.
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Ez ideig főképen a kristályos palák, de különösen a Gneiszek Biotit- 
jában észleltek csak hasonló interpositiókat, melyek azonban rendesen 
másodlagos képződésűeknek bizonyúltak. Különösen említést tesznek erről:

•J. Z ir k e l . Die Zusammensetzung d e s  Kersantons. Bericht d . k . Sachs. 
Gesellsch. d. Wissenschaften, 1875, pag. 202.

1870. J. Z ir k e l . Mikroscopical Petrography. Washington, 1876, 
pag. 15.

1878. E . K a lk o w sk y . Zeitschr. d. d. geolog. G. 1876, pag. 701. Gneiss- 
formation des Eulengebirges.

1881. C r o ss  C. W. T s c h e r m a k  Miner, u. Petr. Mitth. Bd III. pag. 
371—872.

1881. J. S a n d b e r g e r . Neues Jahrb. f. Miner. G. u. P. I. pag. 258.
1881. J. B e c k e . T s c h e r m a k , Min. u. Petrogr. Mitth. Bd IY. pag. 285.
1882. H . G y l l in g . Geol. Foreningensi Stockholm. Förhandl. Nr. 74. 

Yol. VI. H. 4.
1882. J. S a n d b e r g e r . Neues -Jahrb. f. Miner. G. u. P. II. pag. 192.
1883. M ax H o l l r u n g . Untersuchungen über den Rubellan. T s c h e r 

m a k , Miner, und P. Mittlieil. Bnd. V. Heft IY.
1883. G e o r g  H. W il l ia m s . Die Eruptivgesteine der Gegend von Try- 

berg in Schwarzwald. Neues Jahrb. für Miner. G. u. P. pag. 617.
A magyar petrografiai irodalomban tudtommal senki sem ismertetett 

ilyféle Biotit interpositiókat.
H o l l r u n g  Rubellan interpositiói valószínűleg a Biotit elváltozása 

folytán keletkeztek. Ezek csak kurta egyénkékben sorakoznak egymáshoz. 
W il l ia m s  Biotit interpositiói azonban majdnem teljesen hasonlítanak a 
leírt Magurai, Hrinyovai Zsjárihoz, csak hogy itt ezek nagyobb egyénekben 
fordulnak elő.

A Magnesia csillám többé-kevésbbé hexagonos táblácskákban néha 
szabálytalan alakú lemezkekben fordul elő és tetemes vastagságot is ér el. 
T sc h e r m a k  után a c =  oP; b =  oo £  oo és az m =  oo P lapoknak felel 
meg. Az optikai tengelyek síkja a be éllel párhuzamos. A csillám zöldes 
vagy tombakbarna és teljesen ép. Ellenkező esetben t. i. a mállásban levő 
Biotitban a zárványok teljesen eltűnnek, vagy csak szórványosan láthatók 
még. Valószínű tehát, hogy ezen zárványok a bezáró kőzettel egy időben 
keletkeztek.

Kis nagyításnál egy oP irányban hasított lapocskán, vagy a csiszolat
ban is, mint három felette éles egymást 60°, illetőleg 1 2 0 ° alatt metsző 
sötét vonalrendszerek tűnnek elő. Az egyes vonalak oly sűrűn fűződnek 
egymáshoz és szelik egymást, hogy a különben elég vékony lemezkét 
néha egészen sötétté teszik. Ezek a zárványok mindig a oP irányában 
fekszenek.

Felette vékony lemezkéknél és igen nagy nagyításnál arról győződ-
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hetünk meg, hogy ez a fekete vonalrendszer igazi vékony kristályokkól áll. 
A kristály egyének vastagsága igen ingadozik. Egy részük 600-szoros nagyí
tásnál is csak mint vonalak tűnik elő, á legtöbb azonban ilyenkor tisztán 
mutatja kristályosodott szerkezetét. A legrövidebbek a legvastagabbak és 
J/6oo-tol V20 millimétert is elérnek. Rendesen tű vagy hajalakúak, gyakran 
az egyik vég felé keskenyedők és kihegyesedők. Egyes rövid, de vastagabb 
egyének vagy egyes kristályokban, vagy szabálytalan elhelyezkedéssel 
hosszabb sorokba fűződnek egymáshoz. Néha szépen látni az ikerképző
dést (ü. Tábla, 3. ábra), mely néha többszörösen ismétlődik. Lehető pon
tos méréseknél azt találtam, hogy egyes esetekben két egyén 55° alatt van 
egymáshoz nőve. Közönséges fényben ezek a zárványok erősen fénytörők 
keresztezett nikolok közt erősen fénylenek a sötét Biotit tömegből és hossz
irányokkal egy közösen oltanak.

G . H. W i l l i AMS-n a k  sikerült az általa észlelt egészen ilyennemű 
Biotit zárványokat chemiai elemzés alá vetni, s ezeket Rutiloknak találta. 
Az optikai viselkedés szintén erre vall.

A Hrinyovai Csillámpalák üregeiben fennőtt Rutit-tűkkel már talál
koztunk, az optikai viselkedés, de főként a W il l ia m s  által leírt egyénekhez 
való teljes hasonlatosság folytán ezen Biotit interpositiók sem egyebek mint 
Rutilok.

Apatit V20 — V5 sőt nagyobb oszlopokban fordul elő. Nem ritkán 
látni a P-t és a oP-t, s az utóbbinak egy közös hasadási irányait.

Ritkán láthatni még Amphibolra emlékeztető maradványokat, me
lyek rendesen már teljesen Epidottá változtak, de egy esetben az Amphibol 
alakja, s egyéb tulajdonsága még észlelhetők csak, hogy az egész egyén 
parányi Epidot oszlopocskákra változott már. — Sphen nyoma.

A másik sokkal nagyobb kiterjedésű Gránit előfordúlás a Zs jav-patak 
mentén, Miklósfalva mellett fekvő Lulovski Vrh tömege. Ez a Gránit szür
kébb, épebb és apróbb szemű a magurainál s szintén Biotit-Muskovit-Gránit.

Tömöttsége 2.62. HCl-ral nem pezseg.
Földpátja a lángkisérleti módszer alapján Perthit és Oligoklas.
Mikroskop alatt sok víztiszta Quarcz a mely poláros fényben élénk 

színeket játszik. Az Orthoklas ép, kevésbbé a Plagioklas. A földpát azon 
metszetei, melyek többé-kevésbbé négyzetek, sűrű ikerrovátkosságot mutat
nak, a melyek azonban az M-mel (0 0 P 0 0 ) párhuzamosan esnek, csak egy
szerű pótszíneket mutatnak. A Plagioklas rácsozott módosúlata nem mindig 
Mikroklin (Mikroklínokat e két Granit csoportban ez ideig nem találtam)? 
lehet az kétféle ikerösszenövés eredménye is, ugyanis a gyakori coPoo és a 
ritkább oP. iránybelié. Ilyeneknek tartom az itt rendes ikerrovátkosság 
között előtűnő, kisebb rácsozott foltú földpátokat is.

Muskovit Biotitnál több és ép, az utóbbi tele Rutil zárványokkal. Egyes 
esetekben vékony Epidot ereket is látni. E Gránit falak mentében találtam

F öldtani Közlöny. XV. köt. 1885. g
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még szép intensiv hús-veres földpátú ép Gránit hömpölyeit és egy Epidot 
kőzet törmelékét, mely utóbbi valószínűleg egy Epidotdiorit nyomára fog 
majd vezetni.

A talált csillámpalák vagy erősen chloritosak vagy steatitosak. Néha 
Cordierit is van bennök.

E Gneisz-Gránit csoportban, K-re Miklósfalvától (Zsabicza bánya), 
gazdag, néha feltűnő hasadáséi Qnarczok képezte dykok találhatók. Nagy- 
részben ezek szolgáltatják a hrinyova-szkaliszkói üveggyárak nyers anyagát.

V ég h le s -K a lin k a i szakasz.

1. Véghles.

Nyirok. A Trachytok ezen mállási terménye az alant fekvő dombso
rozatokon és völgyekben itt is uralkodik.Legnagyobb kiterjedését a Lieszkócz, 
Ocsova-Dubrava fensíkon és a Koczán patak mentén Kalinkától Véghlesig 
éri el. Lösznek nyoma sincsen.

Augit-Trachyt. A véghlesi várhegy oldalain helyenként eruptiv breccia 
látható, melyből a tömeges kőzet emelkedik ki. Ez néha kissé likacsos és 
rhyolithos, vörösbarna színű. Fényes földpátja elég épséget bizonyít.

HCl-ral megcseppentve nem pezseg.
A SzABÓ-féle lángkísérletnél a földpát Anorthitnak bizonyult, de néha 

közel állt a Bytownithoz. HCl-beli oldatának lángfestése kevés Na-ot, semmi 
K-ot és kevés Ca-ot mutatott. Ez az utóbbi rendellenesség bizonyára hydro- 
quarczitosodásnak következménye.

Vékony csiszolatban a mikrolitos alapanyagban a FöldjDát üvegesnek 
látszik. Elég gazdag a rendes zárványokban, melyeken kívül néha még 
megolvadt Amphibolt is tartalmaz. A zöld Augit igen repedezett és szintén 
gazdag zárványokban. Amphibol is van benne, dé nagyon elváltozott álla
potban. Az alak megközelítő körvonalát sötétbarna — fekete opák szemecs- 
kék képezik, melyeken belül azonban néha még megvan az Amphibol 
sötétbarna, erős dichroismust mutató anyaga, a jellemző hasadási vonalak 
nyomaival. Valószínű, hogy itt egy Amphibol-Trachyt Augit-Trachyttal 
keveredett.

Felette érdekes a Kápolna magaslat Trachytja, mely a Véghlesi vár- 
hegygyel szemben aSzalatna széles medre és keskeny partja által elválasztva 
ennek jobb oldalán képez egy kerek, önálló 419 méter magas kúpot.

Ez a Trachyt részben perlitesedő, részben horzsaköves és ritkán 
mutatja a normál állapotot. A földpátok gyakran erősen üvegesek, zonális 
szerkezetűek és húsveresek. A fekete elegyrészek hol külső olvadás nyomait 
mutatják, hol hosszas, fényes lapú oszlopocskákat képeznek.

Vékony csiszolatban üveges-mikrokristályos, néha egyes példányok-

/
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ban (VIi) tiszta vagy poros barna üveg alapanyagban porpbyrosan kiválva 
az elegyrészek. A földpát nem mindig tiszta, rendesen \ alapanyag vagy 
üvegzárványokkal van tele. Ritkább benne az Augit, Magnetit, leggyakrabban 
nagy szemekben ésApatit-Hámatitzárvány.Néha Amphibol szemeket is tartal- 
maz.Az Augit zöld-barna ésúgy repedésekben, mint zárványokban igengazdag. 
Az Amphibolok meg vannak gömbölyödve, néha fekete opák szemcsék által 
bekeretelve; de physikai tulajdonságuk könnyen felismerhetővé teszi őket. 
A Rohi-Kohlacka hegy (Rohi csúcsa 657 méter) Dettvától Ny-ra húzódik 
Véghles felé az országút mellett. E hegynek legkeletibb része erős utólagos 
solfatárai hatásnak volt kitéve, úgy hogy a normál Trachyt, valamint tajt- 
köves conglomerátja, egészen meg van lialaványítva: legnyugatibb csúcsa 
pedig még meglehetősen ép anyagból áll. A hegyvonulat közepének a losoncz- 
zólyomi országúira néző falai építkezésre kitünően alkalmas Trachyt con- 
glomeratból és tufából állanak. A normál Trachyt oszlopos és szép gömbös 
szerkezete mellett helyenként sok cordierites Gneisz-Csillámpala módosúlt 
zárványait tartalmazza. A kőzet üveges módosúlataiban gyakori egy sárga 
opál-anyag és más esetben halavány, szalmasárga Tridymit táblácskák és 
ezek csoportja. A Tridymitek azonban nem fényesek.

Tömöttsége 2.6.
HCl-ral megcseppentve nem pezseg.
A SzABÓ-féle lángkísérletnél a sötét normál Trachyt földpátja Lobra- 

dóriinak bizonyéit.
Vékony csiszolatban górcső alatt az alapanyag barnás szürke. Pola

rizált fényben isotrop, keresztezett nikolok között csak egyes kisebb-nagyobb 
földpátszemek derülnek benne világossá. A mikrolitlios elegyrészből legtöbb 
benne a Magnetit. Az alapanyag körülbelül a kőzet fele. Közönségesen 
polysynthetikus Plagioklasokat, Augitot és nagyobb Magnetit szemeket látni 
amabból kiválni, ezután Amphibólt s más ritkább zárványokat. A földpátok 
belseje rendesen tele van alapanyag részletekkel, légbuborékokkal a repe
dések mentén mállási terményekkel úgy, hogy foltos, szennyes kinézésüek. 
Ikerrovátkoltság a legtöbbnél szépen látszik, s ezenkívül néha még zonális 
szerkezet is, a mely kétféle földpát egymásra növését is mutatja. Máskor 
meghajlott vagy megtört egyéneket is látunk. Az Augit zöld és sárgásbarna 
erősen repedéses Magnetit, Haematit lemezkéket, ritkábban földpát részle
teket is tartalmaz. Egy esetben a zöld Augit közepét egy szabályos alakú 
fekete szemcsés olvadási termény tölti ki, mi vagy Amphiból vagy Biotit 
maradványa. A Magnetitből származó mállási termények (Fe2(OH)6) az 
elegyrészeket egészen vagy azok környékét néha homályossá teszik. Az Am
phibol erősen megváltozott külsejű s fekete opák vastag kerettel van 
beszegve; csak a közepén mutatja még az Amphibol tulajdonságait, s tel
jes elsötétedést. A kivált sötét opák szemcsék nem mindig magnetitek, de 
meghatározását ez ideig nem bírjuk. Az Amphibol, mely az Augitnál köny-

8 *
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nyebben olvad a bomlás és elváltozás nyomait utólagos bő behatásoknál 
sokkal nagyobb mértékben mutatja. * Vannak esetek, mikor az Amphibol 
alakját megtartva, majdnem teljesen fekete lett, vagy mikroskopikus Augit 
zárványokat tartalmaz, melyek nem változtak. Máskor az Amphibol még 
átlátszó, de már nem egy egyén, hanem tömérdek parányi oszlopocskákra 
van oszolva, melyek meglehetős egyenesen oltanak ki, s néha mikrolit 
rajok alakjában hagyják el az anya egyént. Más egyének befelé számos 
repedést mutatnak, melyekhez opák szemcsék egyéb mállási vagy elválto- 
zási termények sorakoznak. Végre vannak esetek, a mikor csak egy töké
letlen fekete szemcsés contur emlékeztet az egykori Amphibolra.

Olyan csíszolatokban, melyekbe régibb kőzet-zárványok is estek sok 
elég ép zöldes, barna vagy megolvadt feketekeretű Biotit: kristályosodott 
Cordierit s egyéb ez idő szerint meg nem határozható ásvány is mutat
ható ki.

Valószinü, hogy ezek a kőzetek még Hypersthent is tartalmaznak, még 
pedig bennó've a rendes elegyrészek sorában. Újabb gyűjtések és tanulmányok 
lesznek szükségesek, hogy ez a gyanításom teljesen tisztázva legyen.

A Rohi kőzete tehát: Amphibol-Trachyt és Augit-Trachyt tipuskeve- 
redése. Labradorit-Andesin földpátokkal (Hypersthennel ?) s helyenként 
még azon régi kőzetek ásványaival, melyekkel az eruptio alkalmával érint
kezett; normál állapotban s tufás conglomerátokban.

2. Kalinka.

Kalinka Véghlestóí mintegy 5 .5  kilométernyire D-nek középmagasságú 
hegyek között fekszik. ** A kénbányát környező, véghleshutai — kalinkai 
hegy nyúlványok és a szép majdnem önálló Lisecz hegy kúpja szűk katlant 
képeznek, melynek nyílása EK felé Kalinka községbe vezet. Az elhagyott 
kénbánya Kalinka falutól mintegy 1.8 kilométernyire van. Az egész alakulat 
egy nagyobb mérvű kráter-féle mélyedésre emlékezteti mely utólagosan is 
hosszú időkön át az Augit-Trachyt eruptio solfatárai működésének volt 
kitéve, s talán még mostan sem mentek eme helyek mélyebb részei ezen 
erősen átalakító hatástól. Együtt láthatni itt a sulfátos és sulfuros hatást.

A hegység teteje felé normál kőzetekkel van dolgunk, míg az alsóbb 
övékben az elváltozás nagyobb vagy kisebb fokával találkozunk. A Nyirok 
takaró alatt, melynek vastagsága különböző, van egy okkersárga lágy agyag, 
mely lefelé keményedni kezd, s helyenként kisebb-nagyobb mennyiségben

* Dr. A rthur  B ecker mesterséges megolvasztásnál, Andesit-magmában hasonlót 
tapasztalt.

** Jelenleg csak a L i s e c z  hegy és alatta illetőleg benne levő kénbánya közvet
len környékét írom le, miután a rendelkezésemre álló egyetemi anyag csak onnan 
való és magam is csak ott gyűjtöttem.
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tartalmaz rostos Gipszet, Selenit kristályokat, sőt Z ip s e r  szerint * (ki körül
belül 1823-ban kért először jogot a kalinkai kénbányászatra) Realgárt is. 
Ezek után következik a részben agyagos és kydroquarczitos Trachyt-tufa 
részben erősen elváltozott Kaolinos és Pyrites Augit-Trachyt, a melyekben 
a kén nagyobb mennyiségben rakódott le. Az elhagyott kénbányát jóformán 
csak nagy fehér gorczok jelölik még, melyekben azonban bőven lehet 
gyűjteni a bánya belsejéből származó kőzeteket. Ottlétem alkalmával a 
bánya teljesen járhatatlan volt, s az állami egykor terjedelmes épületek 
teljesen elpusztultak.

A bánya megnyitása után az első szintén egy nagy 11 méter átmérőjű 
54 méter magasságú hydroquarczosodott zárványt találtak, mely 1500 mázsa 
rudként adott. A Gábor-tárna megnyitása után 9—11 méternyire már kén
telepre jutottak, mely innét kezdve 105 méternyi hosszaságban tartott, míg 
ezután a Lisecz hegy Ny-i részében normális Augit-Trachyt következett. 
A tárnát tehát EK-nek folytatták a merre a kéntartó réteg 1 .5  méter vastag 
és 42 méter hosszú volt. Ez a mívelet 45—69% kéntartalmú nyers anyagot 
szolgáltatott. Későbben A d l e r  K á r o l y  bányamérnök vezetése alatt egy 
42 méter mélységű akna ásatott le, s ebből több tárnát vágtak. A d l e r  K á 
r o l y  ** nagyban való feldolgozás mellett 6 % kéntartalmúnak becsülte a 
kiaknázható anyagot egyre másra s e csekély mennyiség daczára a bányá
szat igen jó haszonnal fizette ki magát. Azon időben, mikor az állam a 
kalinkai kénbányászatot megszüntette, a legnagyobb virágzásban volt, s a 
csekély számú hevérekkel naponként 350 mázsa kéntartalmú kőzetet dol
goztak fel. A nyert kén a legfinomabb minőségühöz tartozott. A kezelés 
egyszerű volt, ugyanis a kénércz vascsövekbe rakatott, tüzelés által a kén 
elpárolgott és azután a hidegebb részekben lerakodott. Finomításúl a kén 
katlanokból átdestiláltatott. Eleinte rudkénbe öntötték a tiszta anyagot, 
későbben hosszas négyszögű formákba, melyek egyenként 25 fontot nyom
tak. Hallomás szerint a Carolus tárnában találták a legszebb ként, hol 
azonban egy repedésen oly meleg tódult ki, hogy közelében a b á n y á s z o k  
nem bírták ki a hosszasabb időzést, s nem is igen akartak e helyütt 
dolgozni.

A Haueritek (Mangánbisulfuret : H a id in g e r  indítványára H a u er  
J ó z s e f  lovag nevére keresztelve) a tárna E-i szárnyában fordúltak elő s 
vagy önálló kristályokban vagy mint egyének csoportjai s buzogány-féle 
összenövési halmazok agyagban bennőve vagy pyrites és gipszes göm
bökön néha szép sárga kén társaságában.

Mindezeket nem tartottam feleslegesnek a kalinkai bányászat tör
ténetére vonatkozólag röviden leírni. Azt hiszem, hogy különösen kénsav-

* Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. nagy-gyűlésének munkálatai 1863,
** Földtani Közlöny 1873.
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gyártás czéljából érdemes volna a kéntelep pontos és lelkiismeretes tanul
mányozása.

Áttérve a gyűjtött kőzetekre, ezeknek sokféle módosulatából most csak 
röviden nehányat irok le.

A Lisecz ép anyaga sötét feketés szürke, kissé sárgás, nem igen jól 
hasadó földpáttal, fekete vékony oszlopos kristályokkal s helyenként 
sárgásbarna, néha vöröses szemcsés mállási terménynyel. Mint másodlagos, 
járúlekos elegyrész a Pyrit s néha Gipsz is lép fel.

A bánya belsejéből kikerült darabok másképen néznek ki és az 
eredeti elegyrésznek állapota is egészen más. Az eredeti majdnem fekete 
színt szürkés, sárgás fehér s végre hófehér váltja fel: mely fokozatos szín- 
változás a fekete ásványrész fokozatos elváltozásával halad. Ugyanekkor 
a földpát is Kaolinná lesz. Az eredeti elegyrészek elváltozásával mindin
kább előtérbe lép a Gipsz és Pyrit s az alapanyag is hydroquarczitos lesz, 
úgyszintén a likacsossá lett kőzet tÖbbé-kevésbbé megtelik kénnel.

A legépebbnek tömöttsége 2'8 .
A SzABó-féle lángkísérlettel az ép földpát Anorthitnak (kissé Bytow- 

nit féle hajló) bizonyult. Más példányból hasonlóképpen, csak hogy a föld
pát HCl-beli oldata a spectroscop segélyével kevés Calciumot mutatott, mi 
annak jele, hogy a földpát már nem teljesen normális. Az egész kőzet HC1- 
oldata sok Calciumot elég Káliumot és Nátriumot mutatott. Pora HCl-val 
megcseppentve kissé pezseg s a feloldott részből Fe, Ca, és kevés Mg volt 
kimutatható.

Az ép kőzet vékony csiszolatában a földpátban nagyobb nagyításnál 
a kaolinos képződésen s egyéb gyakori zárványokon kívül apró üveges 
gömbök is láthatok, melyek a hydroquarczosodás terményei lesznek. 
A fekete ásvány zöld vörhenyesbarna Augit, a mely a rendes tulajdonságo
kat mutató egyéneken kívül olyanokban is tanulmányozható, melyek 
oszlopos átmetszetei egy optikailag különböző magból és burokból állanak. 
Ugyanis midőn a burok zöldes és kevés hasadási irányt vagy repedést 
mutat, a mag verhenyes sárga és sűrűn át van szőve repedésekkel és hasa
dási irányokkal. Magnetit, üveg és alapanyag vagy üveg zárványokban az 
Augit elég gazdag. Az Augit egyéneket néha Magnetit és más opák sötét 
anyag elég sűrűn környezi. Kevés megolvadt vagy elváltozott Amphibol 
nyoma is van.

Más példányokból a földpát teljesen kaolinosodott és csak keresztezett 
nikolok között, mutat még egy elég élénk színű igen vékony keretet s igen 
ritkán és gyengén az ikerrovátkosság homályos nyomát. Máskor a földpát 
helyett egy sárgás barna amorph anyag foglal helyet.

Magnetit kisebb-nagyobb szemekben van elég s Pyrit átmetszetek is 
láthatók már. Végre vannak olyanok, melyek, bár a kőzet még egészen 
sötét, vékony csiszolatban az elváltozás nagy fokát mutatják.
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A földpátnak alig van nyoma, Augitnak vagy Amphibolnak csak a 
mállási terményei vannak meg mint fekete vagy vörösbarna (limonitos) 
szemcsék csoportjai. Magnetit igen gyéren, de annál több Pyrit, néba szép 
kristályátmetszetekben.

Ezek a példányok azonban (lOOis) arról nevezetesek, bogy üregecs- 
kéiket zöldessárga kén tölti ki, a mely néha nagyobb nagyításnál szépen 
kiképződött az alapanyagtól az üreg közepe felé fennőtt kristályokban vált 
ki (I. tábla, 2. ábra). A kristálykák oszloposak pyramis lapokkal, melyek 
néba mintha sűrűn volnának rovátkolva. A mint a csiszolat egyik részét a 
láng közelébe hoztam, az üregekben a kén megolvadt és a kristályodott 
vagy kristályos állapotot amorph fehéres gömbös kén cserélte fel.

500—600 szoros nagyításnál az alapanyagban nagy számú világos - 
barna rövid prisma alakú átlátszó parányi kristálykák tűnnek elő. Ezeket 
nem határozhattam meg.

A kalinkai-liseczi kőzet tehát Angit-Anorthit (Bytownit) Trachyt; 
Amphiból (Biotit ?) Magnetit Pyrit Gipsz és kristályosodott kén másodla
gos elegyrészekkel.

** *

Iparilag fontosnak tartom a zólyommegyei Granit területek figye
lembe vételét; kellő előmunkálatok után biztosan hiszem, hogy belőle igen 
jó, talán első rendű anyag kerülne ki.

A Rohi begy T.rachyt tufája és brecciája szintén kitűnő (könnyű) 
építő anyag, a melynek még az az előnye is megvan, hogy a lehető leg
nagyobb méretekben fejthető; s a kriványi vasúti állomáshoz jó országúton 
és a közelség tekintetbe vételével a legkönnyebben szállítható.

A kalinkai kénbánya s a megye területén bőven előforduló finom 
fazekas és kőedény agyag, hasznot hozó ipar ágazatok létesítésére szolgál
tatnának biztos alapot, a melynek helyes és szakszerű berendezése által 
nemcsak az állam és egyes nagyobb birtokosok nyernének, de főképen az 
igazán elszegényedett és mostohán elhagyott népesség nagyon szomorú 
sorsán lehetne jelentékenyen segíteni.

Zólyommegye kőzeteinek petrographiai tanulmányozására vonatko
zólag ez volt első közleményem. A mióta e hézagos, rövidre foglalt tanúl- 
mányom elkészült, a megye egyik nagy területén teljes gyűjtést és pontos 
geológiai tanulmányozást végeztem be. Szándékom a most bemutatott 
részt legközelebb kiegészíteni és fel fogom dolgozni a Beszterczebánya, 
Libetbánya, Zólyom városokat összekötő vonalok közé eső nagy három
szög anyagát is.

A kis munka végeztével egy kedves kötelességnek teszek eleget. 
Hálás köszönetem nyilvánítása ez azokkal szemben, kik a gyűjtések és jelen
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tanulmányom megírás alkalmával jóakaró szíves támogatásban része
sítettek.

Dr. Szabó József egyetemi tanár úrnak s intézeti igazgatónak, az 
egyetemi ásvány-kőzettani intézet birtokában levő, erre a vidékre vonatkozó 
anyag szives átengedéséért s a külső munkálatokba való jóakaró bevezeté
séért; a Magyar Tudományos Akadémiának 1881-ik évi anyagi segélyezé
sért, hálás köszönetemet nyilvánítom.

Sok köszönetét s hálás elimerést mondok nemeskéri Kiss Miklós 
úrnak a véghlesi nagy uradalom nemeslelkű tulajdonosának, kinek példásan 
kezelt birtokához tartozik a most leírt területek nagy része, s aki a tudomá
nyok iránti igaz érdeklődéssel támogatott a külső munkálatoknál.

Végre zólyommegyei s budapesti barátaimnak köszönöm azt, hogy 
mindenkor oly őszinte készséggel segítettek munkálkodásomban.

TÁBLÁK MAGYARÁZATA. I. II.

I. Tábla 1. ábra. Biotit-Oligoklas Granát-Trachyt (Rhyolithos) vékony csiszolata. Hart- 
nack górcső nagyítása 3 szem- X  5 tárgy-lencsével. — Leirása a 
11-ik lapon.

— 2. ábra. Kalinkai Augit-Tracliyt mikroskopikus üregeiben képződött kén-
kristálykák. Hartnack górcső nagyítása 4 szem- X  7 tárgy-lencsével. 
Leirása a 23-ik lapon.

II. Tábla Lábra. Biotit hasított lemezkéje, Rutil zárványokkal. Hartnack górcső 
nagyítása 4 szem- X  5 tárgy-lencsével. Leirása a 15-ik lapon.

— 2. ábra. Biotit többé-kevésbbé a főtengely irányában csiszolva Gránitban.
Hartnak górcső nagyítása 4 szem- X  5 tárgy-lencsével. Leirása a 
15-ik lapon.

— 3. ábra. Biotit hasadási lemezkéjében Rutil kristálykák és ikrek (XII2 ké
szítmény) Hartnack górcső nagyítása 4 szem- X  5 tárgy-lencsével. 
Leirása a 17-ik lapon.

u


