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A beváltásnál arany-ezüst oly jelentékeny mennyiségben 
van kimutatva, hogy nagyobb pénzösszeget fizetnek az arany
ért mint a rézért. Egy még további nevezetesség, hogy kobaltot 
és níckelt is tartalmaz.

A bányakémlészet módszere által meghatározva 1 mázsa 
uj előjövetű enargitban van 41 ti réz; 0.150 ti arany-ezüst 
(benne 0.118 tiszta arany nyal), l 3/4 ti kobalt és 2 ll2 ti nickel.

Az arany előj övét elét illetőleg a mikroskop alatt vizs
gálva az tlinik ki, hogy az szabad állapotban van az enargit 
tömegében elhintve. Az ásványnak vékony csiszolata nem át
látszó, hanem reá eső fényben feltűnnek, körülbelül 80-szoros 
nagyításnál sűrűbben vagy ritkábban igen finom vonalokban 
és ritkábban pikkelyben erősen aranysárga zárványok, melyek 
késsel nyomva elnyúlnak és még fényesebbek lesznek. Ugyan
ezt lehet kivenni az egyoldalon csiszolt ásványnak lapján is, 
de szintén csak nagyobb nagyításnál. A Katharina és György 
tárnái vörös Enargit is ugy látszik, szarukő telérben fordul 
elő, a melyből egy-két helyen kis darab látszik a rendelke
zésemre álló kézi példányokhoz nőve. Egyikén e quarzit le
mezeknek, a fölületen a sok pyrit és kevés ckalkopyrit kö
zött, vagy 60-szoros nagyításnál a szabad arany szintén ki
vehető volt.

A nickel és kobalt tartalom szintén mint idegen ás_ 
ványzárvány fordulhatnak elő, de erre eddig biztos támpontom 
nincs.

Argentínában az enargit igen gazdagon fizet, kívánatos, 
hogy a Lahocza, mint Európára nézve az enargit egyedüli # 
termője, a részvényeseket hasonlólag áldásban részesítse.
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Selmeczbány? andesin-basaltjai.

Halaváts Gyulától.

(Fölolv. a m. földt. társ. f. évi május 12-iki szakgyíilésén.)

A basaltok Zirkel szerint három osztályba soroz- 
tatnak. Vannak t. i. földpát, — vagy miután a basaltok 
földpátja mindig triklinos,, tehát plagioklas, — leucit és
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nephelin basaltok; a szerint a mint a lényeges alkatrész, 
az augit, mellett földpát, lencit vagy nephelin képezi a kőzet 
elegyrészét.

Selmeczbánya környékén előjövő basaltok, melyeket az 
alábbiakban lesz szerencsém megismertetni, plagioklas basal
tok, melyek földpát és augit mellett magnetit és olivin keve
rékéből állanak mikroporphyros szöveggel, hol a tömött, 
nagyrészt magnetit, földpát és augit apró jegeceinek keveré
kéből álló alapanyagba nagyobb földpát, augit és olívin sze
mek vagy jegecek vannak benőve.

Mielőtt azonban e basaltok tüzetesebb megismertetéséhez 
fognék, szabad legyen Selmeczbánya környéke azon részének, 
melyen a basaltok keresztül törtek, földtani viszonyait is 
megismertetnem. Maga a város zöldkő-trackyton áll, s közvet
len környékét is ezen eruptiv kőzet képezi. E képlet jelen 
esetben is nevezetes azért, mert ezt törte át a basaltkitörés 
zöme, alkotván a város tőszomszédságban egy szabályos kú
pot. E kúpon, melyet erdőcske fed, van a Kalvária. E lelkely 
basaltja tömött fekete kőzet, néha nagyobb földpát és augit, 
mindig pedig majd világosabb, majd sötétebb zöldszinű, por- 
phyrszerüen elhintett olivin szemekkel.

A várostól ÉK-re, a zöldkő határán túl közönséges tra
chyt lép fel, melyen szintén, a kisíblyei völgyben áttört a 
basalt, két, 2—3 méter vastag ér alakjában. E második lei- 
hely basaltja fekete tömött kőzet, igen ritkán nagyobb föld- 
pját, augit vagy olivin szemekkel. A trachyttal való érintkezési 
ponton igen mállott, s conglomerat kinézésű lesz a befoglalt 
trachyt járványok miatt. Ugyan e basalt egy pontján találtam 
mandolás kinézésű basaltot is. A mandolák tölteléke valame
lyik zeolith.

Vékony csiszolaton mindkét lelhelyű basalt egyforma 
képet nyújt azon kis eltéréssel, hogy a kisiblyei basalt 
sokkal több magnetitet tartalmaz, mint a kalváríahegyi. 
Microscop alatt pedig igen szép microporphyros szöveget mu
tat, hol a magnetit, kis földpát és augit jegecekből alkotott 
alapanyagban nagyobb földpát, augit és olivin szemek látha
tók; jelleges microfluctual szöveg nélkül.
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Van még ugyan a cs. kir. bir. föleit, int. által kiadott 
földtani térképen a vichnyei völgyben is egy basalt ér fölraj
zolva, de ezt még eddig senkinek sem sikerült felfedezni. Hi
hetőleg az illető rajzoló tévedésből rajzolta be.

Basaltunkat alkotó elegyrészeket tüzetesebben a követ
kezőkben van szerencsém megismertetni.

A f ö l d p á t  mindkét lelhelytt kőzetnél rendesen csak 
microskopicus egyénekben van jelen. Néha azonban nagyobb je- 
gecekben vagy szemekben jön elő, s már puszta szemmel lát
ható ikersávolyozása. Szine fehér, áttetsző, üvegfényű. A vé
kony csiszolatot nézve, szabályos kisebb-nagyobb jegecátmct- 
szeteket mutat, melyek majdnem valamennyien ikrek. Igen 
szépen mutatják az ikersávoly ozást keresztezett nicolok között, 
különösen a nagyobb metszetek, melyeknél az ikerképződés 
többször ismétlődött. A nagyobb jegecek sohasem tiszták 
Üveget valamennyi nagyobb fölípát tartalmaz, melyet vizsgál
tam. Gázbuborékokat nagy mennyiségben a kisiblyei basalt 
egy földpátjában észleltem, egy jegec közepén egyenes vonal* 
bán elhelyezve. Zirkel „Untersuchungen über die microscopi- 
sche Zusammensetzung und Structur dér Basaltgestcine“ cimíí 
műve 33. lapján felemlíti a selmeczbányai basaltot mint olyant, 
melynek földpátjában ő folyadékkal telt buborékat észlelt. 
Csiszolataimon sehol sem találtam ezt. A kisiblyei basalt föld
pátjában vannak még tfíalakú zárványok is, melyek ígeu 
hasonlók a basaltokban előjövő apatit tűkhöz ; de miután az 
apatitot jellemző hatszöges átmetszeteket nem sikerült csiszo
lataimon találnom, s különben is e tűk zárványaik miatt nem 
teljesem átlátszók, kérdő jellel mint apaiit zárványt hozom f 
fel. Zár magába végre basaltaim földpátja az alapanyagból is 
részletkéket.

A kálváriái basaltból tört kézi példányomon egy 6 mm. 
átmérőjű földpátszem van kiválva, mely, miután elég nagy és 
tiszta arra, hogy vele kísérletek tétessenek, fölkértem dr. 
Szabó J. tr. urat a plagioklas közelebbi meghatározására. Az ő 
szives meghatározása folytán hozhatom nyilvánosságra, hogy 
e plagioklas a n d e  sin.  Basaltom tehát andesinbasalt.

A kisiblyei basaltban nem sikerült találni egy ily na-
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gyobb kivált földpátsz'emet, de miután mindkét leihely kőze
téből kcszitett vékony csiszolatok microscop alatt vizsgálva 
teljesen megegyeznek, fent említett lényegtelen kis eltérés le
számításával, mi a gyorsabb hiilés következménye, kétséget 
nem szenvedhet, hogy mindkét lelhely basaltja egy és ugyan
azon kitörés eredménye. A kisiblyei basalterek földpátja is 
andesin, maga a basalt is tehát andesinbasalt.

A u g i t  mindkét basaltban ritkán lép fel már sza
bad szemmel felismerhető egyénekben; rendesen csak apró 
szemekben vagy jegecekben van jelen, melyek a vékony csi
szolaton sárgásbarna szinök következtében könnyen felismer
hetők. Alakját illetőleg, majd szabályos átmetszetekben, majd 
csak jcgectöredékekben jön elő. Zárványai közül, melyek a 
jegec növése alkalmával már mint merev testek úszkáltak az 
izzónfolyó anyagban, a vékony csiszolatokon leggyakoribb: a 
magnetit, és pedig a kalváriahegyi basaltban sokkal nagyobb 
mennyiségben mint a kisiblyeiben. Üvegzárványok, nagyrészt 
tóteiekded alakban gyakoriak, valamint gázbuborékok is, me
lyek gyakran az előbbiekhez vannak ragasztva. A kisiblyei 
mandolás-basalt vékony csiszolatán vau egy nagy augitjegec, 
melyben, párhuzamos elrendezésben a jegec lapjaival igen sok 
gázbuborékot és üvegzárványt észleltem. Tartalmaz végre 
majdnem mindegyik augit jegec í z alapanyagból nagyobb rész- 

\ leteket.

Az o l i v i n  nagy, már macroskoposan felismerhető sze
mekben jön elő, és pedig a kalváriahegyi basaltban nagy 
mennyiségben, mig ellenben a kisiblyei basaltban ritkábban. 
Szine zöld, átlátszó. A vékony csiszolaton szabálytalan sze
mekben, vagy jegec átmetszetekben jelenik meg. Valamennyi 
általam vizsgált olivin zár magába: üveget, alapanyagrészletké- 
ket, magnetitet. Az olivin macroscoposan nézve, egészen épnek 
tetszik, azonban vékony csiszolatban, a microscop alatt a szé
leken és a repedések mentén már mállani kezd. Nem sokáig 
áil ellen a légbeliek behatásának.

A m a g n e t i t  vékony csiszolaton át nem látszó, fekete 
szemekben, vagy jegec-átmetszetekben, vagy néha csinos iker- 
jegeceket képezve oly nagy mennyiségben van jelen, hogy a
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láttér csaknem ebből áll. A magnetit nagy mennyisége idézi 
elő a kőzet fekete szinét.

Mindezen itt felsorolt elegyrészek közötti csekély tért a 
színtelen üveg tölti ki. Ebben néha igen szép trichitek lépnek 
fel, de a magnetit nagy mennyisége miatt alig tanulmányoz
hatók.

A logicai rend megkívánja, hogy végül a kitörés földtani 
korát is meghatározzam. Ez azonban a jelen esetben lehetet
len. Selmeczbánya környéke túlnyomólag eruptiv kőzetek által 
képeztetik; az üledékes kőzetek igen gyengén vannak képvi

selve, basalttuff pedig, melynek települési viszonyaiból, vagy 
szerves eredetű zárványaiból meg lehetne határozni a kort, 
nincs.

Mindezekután pedig itt is hálás köszönetét mondok dr. 
Szabó J. tanár urnák a plagioklas meghatározásáért, és dr. Hof
mann K. urnák a rám pazarolt utasításaiért.
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