
174 PAPP FERENC DR.

alakúak, közel egyforma nagyok. Egyik beljebb másik kijjebb van a

sorban s így egyenetlen sor áll el, számuk 25—30-ra tehet.

A kehely két részbl áll, egy alsó és egy fels részbl. Az alsót alap-

lemeznek is lehetne nevezni helyzeténél fogva, amelyen az orális lemez-

kék vannak. Az orális lemezek szélessége felülmúlja a magasságot.

A szájnyílás jól fejlett, köralakú, az azt körülvev oldalakon, amelyek

az orális lemezek bels lapjai, éppúgy, mint az Isocrinus Stelláidnál

volt, ambulacrális és interambulacrális irányban is, bevágás van.

Vadász 1 ábrázol két Actinometra sp. és egy varietást. de ezeknek

csak az alaplemezét ábrázolhatta. Fajunknál az aláplemez bels része

nem látható (t. i. az orális lemezek elfedik) s így Vadász alakjai és a

szóbanforgó alak közt csak a lemez alsó és ennek oldalsó része az.

amely összehasonlítás alapját képezheti. Az Actinometra hungaricn

Vadász allaplemezének alsó része evvel megegyezik, de nem így az

oldalsó rész, t. i. az Actinometra hungaricá-ná1 a kacsbenyomatok el-

rendezdése más, mint az Actinometra Mátraverebélyensis-né\.

A leírt körülmények megokolttá teszik, hogy ezt a kelyhet is

önálló típusnak vegyük.

Az utóbbi két kehely is a Meszestet déli oldalán lev. Remete-

lak melletti feltárásból való.

Végül még annyit jegyzek meg, hogy Noszky .J. [Ann. Mus. Nat.

Hung. XXII. köt. 1925.] -ben megjelent értekezésében többek közt a

mátraverebélyi fauna alakjait is felsorolja, e felsorolásban az elbbiek-

ben leírt fajok is fel vannak említve; még pedig az én hibámból az

Isocrinus stellata. Actinometra stellata néven.

ADATOK A MAGYARORSZÁGI DIORITOK ISMERETÉHEZ.

Irta: Papp Ferenc or.*

Hazánk dioritelfordulásaival már a múlt század elején foglalkoz-

tak, mikor még a kzetek mai felfogás szerinti rendszere nem alakult

ki s a vizsgálati eljárások is kezdetlegesek voltak. így több kétes eset

várt tisztázásra, kiegészítésre.

Az irodalmi adatok és a begyjtött kzetanyag a Felvidék, Erdély

s Horvátország különböz pontjaira utalnak diorit-elfordulás gyanánt.

A Felvidéken ötösbányán (Kotterbach-on), Szomolnokon.

Dobsinán, Szarvaskn, Selmec-Vihnye vidékén, Zobor-hegven, (balgáé

mellett és Pozsonyban említenek dioritot.

Az ötösbányai, diorilnak nevezett kzet tömör, sötét zöldesszürke,

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1!>25 dór. 2 i s/.akülósén.
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,

vörhenyes foltú, szabad szemmel csak a csillogó szericit-pikkelykéket

lehet, felismerni. Mikroszkóp alatt igen sok kvarcot, elvétve egy-két

plagioklászt, kalcitot, klorit.ot és hematitot lehetett megfigyelni.

Ez a kzet tehát távolról sem diorit, hanem arkoza homokk.

A Szomolnokra való kzet igen elváltozott, kloritosodott. epido-

tosodott, benne táblás kifejldést! andezin, aktinolit, zirkon, hematit

s leukoxen szegély ilmenit. különböztethetk meg. Végleg e kzetet

csak kémiai vizsgálat alapján lehet meghatározni. Valószín, hogy

amfibolit, melyet e vidéken már régebben ismernek.

A dobsinai dioritot, J. Woldrich ,

1 a terület egy részét bejárva,

a Golyó- (Gugl-) hegyre való kzet elemzési adataira támaszkodva,

elváltozott gabbrónak, amfibolitnak minsíti. A Golyó-hegytl DNy-ra,

alig egy kilométerre lev Zembergve való kzet mikroszkóp alatt igen

elbontottnak bizonyult, melyben zoizitosodott, kaolinosodott s szerici-

tesedett andezineket, magmatikus reszorpciótól megtámadott barna

amfibolt, apatitot, zirkont, titanitot, piritet s elvétve másodlagos-

kvarcot lehetett megfigyelni. Harwood elemzési adatait (Tábl. 1.)

is figyelembe véve. ez a. kzet elváltozott gabbró. (H. F. Harwood
az elemzéseket Mauritz Béla professzor úrnak szívességbl készítette,

az engedélyével közölhetem ket.) Általánosítani azonban nem

lehet, Rozlozsnik Pál

2

az egész területet behatóan tanulmányozva,

megállapította, hogy a város É-i részét kivéve, az elfordulás túl-

nyomó része diorit. E megállapítással megegyezett más pontok

vizsgálatának eredménye is. Jobb megtartású, világosabb kzetek-

ben primr kvarcot, hipidiomorf, kis, táblás andezint, barna amfibolt,

apatitot, zirkont, titanitot, elbontási termékek gyanánt pedig klorit o-

kat, kalcitot s szericitet figyelhettem meg. Ezek a kzetek tehát való-

ban dioritok.

A szarvaski dioritról már Szabó József megemlékezett. Leg-

utóbb Herrmann Margit 4 a Bükk-hegység eruptív kzeteit vizsgálva;

részletesen foglalkozik a dioritokkal is. Gabbró-dioritok jelenlétérl

szól, melyek közül az Üjhatár-völgyit, mivel benne diallágot találtam.

gabbrónak tartom. A Major-teti, Határ-teti s Homonnai gerincre

való kzetekben, a már ismertetett elegyrészeken kívül, hematitot,

ílmenitet, delessitet, a-zoizitot, szericitesedést s kalcitosodást vehettem

észre. A határteti kzetet Újhelyi Sándor volt szíves megelemezni.

1
J. Woldrich: Geologische und tektonische Studien in den Karpathen, nönJ-

lich von Dobschau. (Bulletin international de l’Acadeinie des Sciences Bohémé, 1912.)
8 Rozlozsnik P. : Földtani jegyzetek Dobsináról. (Földt. Int. Évi Jelentése. 1913.

p. .379.)

3 Szabó: J.: Geológia, p. 608.

* Herrmann M. : Adatok a Bükk-hegység eruptív kzeteinek ismeretéhez. 1923.
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(Tábl. 2.) Az elemzés szerint ez bázisos diorit és Osank „Stettin area“

típusához hasonló.

A Felvidék legjelentékenyebb, legismertebb diorit-elfordulása a

Selmec-Vihnye vidéki.

Szabó József* nagy monográfiájában részletesen írja le, Böckh
Hugó 0 pedig legutóbb a kitörések korára, az elnevezésre vonatkozó

észrevételekkel egészítette ki azt.

Húsznál több pontot vizsgálva, a már eddig leírt elegyrészeken,

sajátságokon kívül: oligoklászt, andezint, a földpátok zónás szerke-

zetét, periklin ikreit, behintett voltát, zirkont, hematitot, az elbontási

termékek közt szericitesedést, pennint, prokloritot s delessitet külön-

böztethettem meg. Szabó JózsEF-tl („apró“- s ,,középszem“-)

szienitnek nevezett kzet, mivel primér (folyadékzárványos) kvarcot

tartalmaz, a biotit-trachit, mivel kristályos szemcsés alapanyagú.

kvarc-csillámdiorit. Ez utóbbi azeltt biotit-trachitnak nevezett kzet-

ben a színes elegyrészek közt találni idiomorf hiperszténeket is, melyek-

ben az (110) szerinti hasadáson kívül ezt ferdén keresztez elválás

nyomait is meg lehet figyelni. Ez a kzet kvarc-hipersztén-csillámdiorit.

A Rossgrundi tó melll való kzet Harwood végezte elemzése

(Tábl. 3.) is csak azt bizonyítja, hogy a selmeci hegyekben kétségtele-

nül van kvarc-diorit. Vizsgálataim szerint itt kvarc-csillám- s kvarc-

ángit-dioritok vannak, melyek között azonban gyakori az átmenet.

A Zobor-hegyi gránitot Schafarzik Ferenc7 mikroszkopi vizsgá-

lat alapján „kvarc-biotit-diorit'
i

-nak írja le. Emszt Kálmán—Vendi

Aladár8 elemzése csak megersíti ezt a megállapítást. A leírt elegy-

részeken kívül sikerült még mellékes elegyrész gyanánt muszkovitot.

apatitot, zirkont, mint elbontási terméket; zoizitot, szericitet s kevés

kalcitot felismernem. E kzet kvarc-csillám-diorit.

A galgóci (felsvásárdi országút 7
-4 km) gránitszer kzetrl

Ferenczi István 0 mint „grano-diorit,, kvarc-diorit féle kzet“ emléke-

zik meg. Anyagát volt szíves ideadni, az szabad szemmel tekintve murva-

szer, középszemcsós, világosszürke kzet, amelyben földpátot és biotitot

lehet felismerni. Mikroszkóp alatt kaolinosodó, szericitesed és zoizi-

tosodó albit-oligoklászokat, oligoklászokat, ezekkel helvenkint mirme-

kitesen összentt kvarcot, táblás kifejldés rutil-tktl átjárt muszko-

5 Szabó .J. : Selmec környékének geológiai leírása. 1891.

0 Böckh H.: Elzetes jelentés a Selmecbánya vidékén elforduló eruptív kzetek

ismeretéhez. (Földt. Közi. 1901, p. 289.)

7 Schafarzik F.: Nyitramegyei kzetek. (Földt. Int. Évi Jelentése. 1898, p. 289.)

" Vénül A.: Zoborhegy-kvarc diorit. (Földt. Int. Évi Jelentése. 1913, p. 431.)

" Ferenczi 1.: GaJgócz és környékének geológiai viszonyai. (Földt. Int. Évi

Jelentése. 1914, p. 213.)
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Földtani Közlöay. FY. köt, 1935. 12
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vitot, elvétve biotitot lehetett megkülönböztetni. A plagiokiászok
kaolinos halmazai között szericit-pikkelykókét csak elvétve lehet észre-

venni. A kzetet küls megjelenése, a kémiai elemzés és mikroszkopi
vizsgálat alapján a Zobor-hegyihez hasonló kvarc-csiliám-dioritnak

kell tartanunk.

A pozsonyi dioritot Kornhuber 10
ismerte fel, Andrian

,

11 utóbb
Richarz 11

’ részletesen írta le. A magyar irodalomba Horusitzkv
Henrik 13

vezette be, újabban Toborffy Zoltán 14
foglalkozott vele.

A Mély-útról való kzetemben van kaolinosodó oligoklász, xenomorf.

primér kvarc, pisztacitosodó amfibol (érdekes, hogy ez c irányában

erteljesen kékeszöld, a irányában pedig sárgászöld), kalcitosodó tita-

nit, apatit, epidot s klorit.

A Kis-Kárpátokbó\ való, dioritnak nevezett, tömör, sötétzöld

kzetben szabad szemmel amfibol ismerhet fel. Porfiros alapanyagában

szericitesed, zoizitosodó oligoklász-andezint, andezint, aktinolitot,

magnetitot s hematitot lehet megfigyelni. Kühn László oki. vegyész-

mérnök elemzése szerint e kzetben Si02 50*31%, ALOs 13*53%, FeR).

6*04%, CaO 13*68% van. E sajátságok alapján ez a kzet amfibolit.

Erdély különböz helyeirl szintén említenek dioritot, így a

Biharból, Gyalui-, Erdélyi Érc-hegységbl, Pojana Ruszkából, Páreng-

bl, Fogarasi, Gyergyói havasokból, Réz-hegységbl.

Közvetlenül a következkrl gyzdhettem meg: Kishalmágyon a

dioritnak gondolt kzet megelemeztetve (Tábl. 4.), mikroszkopiailag

megvizsgálva igen elbontott, kloritosodott diabáz.

Paulis melll származó sötétzöld, tömött, dioritnak tartott kzet-

ben kloriton, egy-egy amfíbolon kívül más elegyrészt nem lehet kivenni.

Mikroszkóp alatt zöld amfibolt, igen sok kloritot, ezt közrefogó kalci-

tot, epidotot, leukoxen szegély ilmenitet lehetett megfigyelni. E kzet

diabáz.

Ompolyica szomszédságából akadt olyan dioritnak vélt kzet,

melyben andezin-labradort, zöld amfibolt, apatitot, pisztacitot s klori-

tot lehet megkülönböztetni porfiros alapanyagban. A földpátok kaoli-

10 G. Kornhuber: Gránit und Diorit bei Pressburg 1857. (Verhandlungen des

Vereins für Naturkunde zu Pressburg. II.)

11 F. V. Andrian: Dió geologische Verháltnisse dér Kloinen Karpathen und dór

angrenzonden Landgebiete in Nordwostlichen Ungarn. (Jakrb. dér k. k. Grol. Reichs-

anstallt. 1864, p. 324.)
12 P. S. Richarz: Dér südliche Teil dér Kleinen Karpathen und die Hamburger

Berge. (Jahrb. dór k. k. Geo). Reichsaustallt. 1900, p. 1.)

13 Horusitzkv H.: A Kis Magyar Alföld nyugati részének föld- és talajtani le-

írása. (Földt. Int. Évi Jelentése. 1906, p. 153.)

M Toborffy Z. : Elzetes jelentés a Kis-Kárpátokban végzett kzettani meg-

figyelésekrl. (Földt. Int. Évi Jelentése. 1916, p. 120.)
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nosodottak. Az uralkodó színes elegyrész a zöld ainfibol, melynek

hipidiomorf táblás egyéneit a magmatikus reszorpció támadta meg.

Mindent figyelembe véve, amfibol-porfiritnek tarthatjuk ezt a kzetet.

Dioritok vannak azonban Paulis, Ompolyica más pontjain, Klado-

vicán, Temesden. Soborsinon

,

mellyel már behatóan foglalkoztak

Koch A.,
15

id. Lóczy Lajos,18 legújabban Szentpétery Zsigmond. 17

A földpátok túlnyomókig az oligoklász-andezin sorba tartoznak

(Temesd, Paulis. Kladovica), elfordul azonban oligoklász is (Paulis).

A Paulis körüliek közt találni 80 s még több albit-ikrekbl összetetl

egyéneket. Az Ompolyica , Soborsin vidékére való kzetek földpátjai

az elbbieknél bázikusabbak (labrador, labrador-bytownit, st bytownil

is akad). A földpátok meggörbülését is több helyt meg lehetett figyelni.

A földpátok nem épek, nagymértékben zoizitosodtak, kaolinisodot-

tak: o folyamat a középrl indul ki. A hipidiomorf amfibolok klorito-

sodnak, pisztacitosodnak s kalcitosodnak (c irányában zöldek, o irányá-

ban pedig sárgászöldek). A Kladovica- i s Paulis- i kzetek közt van

olyan, melyben az amfibol kék (t kék, l' halvány sárgászöld),

ilyeneket eddig ortogenetikus kristályos-pala hegységbl ismerünk

(Val Canaria s Val Piora vidékérl). Az idiomorf, mézsárga titanil

kalcitosodik. Kvarc, biotit, magnetit, pirít s leukoxen szegély ilmenit

elég gyakori elegyrészek és a szokott módon jelennek meg. Mindezeket

figyelembe véve, Paulison kvarc-csillám-, Temesden, Kladovicán kvarc-

diorit, az Ompolyica mentén. Temesden és Soborsinon diorit fordul el.

A Zsidóvárról való kzet üde megtartású, feketés-fehér, melyben

szabadszemmel földpát, kvarc, csillám s titanít vehetk észre.

Mikroszkóp alatt zónás albit-oligoklászt, oligoklászt, folyadék

zárványos kvarcot, kloritosodó biotitot. kalcitosodó titanitot lehet

megfigyelni. Ez a kzet grano-dio r i t, azokhoz hasonló, melyeket

e környékrl Szterényi Hugó, 18 Posewitz Tivadar, 19 Schafarzik

Ferenc, 20 Papp Károly,21 Liffa Aurél, 22 Rozlozsnik s Emszt2s

ismertettek.

15 Koch A.: A Hegyes-Drócsa Pietrosza-hegység kristályos és tömeges kzetei-

nek, valamint Erdély néhány hasonló kzetének is petrográfiai tanulmányozása. (Föleit.

Közi. 1878, p. 159.)

18
Id. Lóczy L. : Földt. Int. Évi Jelentései 1884—88-ig.

17 Szentpétery Zs. : Erdély eruptív kzetei. (Földt. Szemle. 1923, p. 125.)
18 Szterényi H.: Földt, Közi. 1879—1880.
19 Posewitz T. : Szörénymegyei eruptív kzetek. (Földt. Közi. 1879, p. 317.)
20 Schafarzik F. : Földt. Int. Évi Jelentései. 1901—1913.
21 Papp K.: Alvácza és Kazanesd vidéke Hunyad vármegyében. (Földt. Int. Évi

Jelentése. 1903, p. 65.)
22 Liffa A.: Földt. Int. Évi Jelentése. 1911, p. 157.
23 Rozlozsnik-Emszt: Adatok Krassó-Szörény vármegye banatitjainak ponto-

sabb petrográfiai s kémiai ismeretéhez. (Földt. Int. Évkönyve. 1907/1908.)
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A Persány-hegységbl Budai József21 ismertet dioritot. Az általa

is említett ágostonfalvi erdbl való kzetet megvizsgálhattam s abban

szabad szemmel földpátot s amfibolt különböztethettem meg. Mikro-

szkóp alatt kaolinosodó andezint, zöld amfibolt, apatitot s kloritot

figyelhettem meg. Bár a mikroszkopi vizsgálat nem mond ellen a diorit-

jellegnek, a kzet végleges helyét csak kémiai elemzés alapján lehet

meghatározni.

A Gyergyói havasokból Herbich Ferenc
,

25 Szabó József26 írnak

le kvarc-dioritokat. Mauritz Béla27
e vidék erupciójaira vonatkozó

értekezésében tisztázza e kzetek hovatartozandóságát, így nem voll

nehéz meghatározni az orotvavölgyi dioritoknak nevezett kzeteket.

Figyelve a kémiai elemzés (Tábl. 5.) eredményére s arra, hogy e

kzetekben arfvedsonitot s barkewikitet lehetett találni, nyilvánvaló,

hogy e kzetek az alkáli-provinciába valók.

Peters
,

28 Szabó József29 a Mecsekbl is közölnek dioritot. Mau-

ritz Béla20 legutóbb megejtett vizsgálatai e kzeteket is az alkáli

tartományba utalták, így a Vasas Kis Köves tetrl, Viganvár Hetve-

helyre való dioritnak nevezett kzeteket, mivel azokban nefelint,

analcimot, aegyrinaugitot lehetett többek közt felismerni, ezek s egyéb

sajátságaik alapján trachidoleritnek s fonolitnak kell minsítenünk.

Horvát. - Szlavóniá bán Péterváradon, Fuzine32 körül,

Samarica, Jahlanac vidékén írnak le dioritot, anyagom nem lévén,

ezekre ki nem terjeszkedhetem.

Összegezve mindezeket nyilvánvaló, hogy hazánkban többhelyt

fordul el diorit. Ezek közül többet vizsgálhattam meg s azl találtam,

hogy a gránitokhoz való átmenet képviselinek tekinthet a zobor-

hegyi, Galgóc melletti kvarccsillám-diorit. valamint az ú. n. bánsági

granodioritok. típusos kvarcdiorit a pozsonyi. Selmec-Vihnye vidéki

24 Budai J.: A persányi hegység másodkorú erupli\ kzotei. (Földi. Közi. 1880,

p. 214.)

25 Herbich F. : Északkeleti Erdély földtani viszonyai. (Földt. Int. Évi Jelentése.

1871.)

28 Szabó J.: Geológia. 1883, p. 262.

27 Mauritz B. : Adatok a gyergyó-ditrói szienit tömzs chémiai viszonyainak isme

rétéhez. (Mathematikai s Természettudományi Értesít. 1912.)

2# Peters: Uber den Lias von Fünfkirchen. (Sitzungsberichte d. k. Academie dér

Wissonschaften. Wien, 1862.)
28 Szabó Az eruptív kzetek érülése kszénnel Vasason és Esztergom vidékén.

(Földt. Közi. 1871, p. 5.)

:,° Mauritz B. : A Meosek-hegyaég cruptivus kzotei. (Földt. Int. Évkönyve. 1913.)

31 M. Kispatic: I)ie Trachyto dér Fruska Gora in Kroatien. (Jahrh. d. k. k. Geol.

Hoichsanstallt. 1882.)
32 Kormos-Vogi.: Földt. Int. Évi Jelentése. 1911—12.
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.<? egy-két Maros menti, ez utóbbi, vidéken. Dobsinán és Szarvaskn,

dioritok fordulnak el. A szarvaski diorit Csonka-Magyarország terü-

letén az egyetlen rf/or? telfordulás, a gabbróhoz való átmenetet, kép-

viseli.

Végül Mauhitz Béla és Schafarzik Ferenc professzor uraknak,

akik munkámban irányítottak, e helyt is bálás köszönetemet fejezem ki.

ÚJABB ADATOK A SALGÓTARJÁNKÖRNYÉK1
BAZALTOS KZETEK PETROKÉMIA1 ISMERETÉHEZ.

— A 22. ábrával. —

Irta: Reichert Róbert dr.*

iíI. F. Harwood és Endrédy E. új elemzéseivel.)

A nógrádmegyei bazaltos kzeteket már Zipser 1
említi müvében.

Kissé részletesebben foglalkozik velük Beudant2
és Szabó József. 8

Bernáth József 4
elemzéseket, Koch Antal fajsúlymeghatározásokat

közöl. Kubinyi Ferenc0
a terbelédi és lázi bazaltokról értekezik.

Röviden emlékeznek meg e vidék bazaltos kzeteirl geológiai fel-

vételeik kapcsán Paul7
és Göbl. 8

firdekes analógiára utal Schafarzik

Ferenc” a lukareci és nógrádmegyei bazaltok alapanyagának szerke-

zetét és jelentékeny kálitartalmát illetleg. A Magyarhoni Földtani

Társulat szakülésein Szontagh Tamás a somoski bazaltkúpról (1880

január 7) és Schafarzik Ferenc kiküldetésérl tartott jelentésé-

ben egy a széntelepet áttör telér viszonyairól tart eladást (1893

május 3). Az ajnácski csontosárok hömpölyének kzetét Szádeczky

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925 dec. 2-i szakülésén.
1 Zipser : Vorsuch eines topogr.-rainer. Handb. von Ungarn. 1817. p. 387.
s Beudant: Voyage min. et geol. en Hongrie.
J Szabó .1.: A pogánvvári hegy Gömörben. (Math. és Térni. Köziem. III. k.,

1865. p. 32.0.) — A bazaltok kvarczárványai. (Magyarh. Földt. Társ. Munkálatai. III. k.,

1867. p. 145—146.) — Oligoklász Ajnácsk vid. bazaltjaiban. (Ibid. V. k., 1870.

p. 187-191.)
4 Bernáth J.: A pogánvvári bazaltsalak vizsg. (M. Földt. Társ. Mnk. 111. k.,

1867. p. 102.)
5 Math. és Term. Közlemények. 111. k., 1865. p. 346—48.
* Magyarh. Földt. Társ. Munkálatai. III. k., 1867. p. 11—27.
7

C. M. Paul: Das Tertiargebiet. nördlich von Mátra... (Jb. d. k. geol. Reichs-

anst. XVI. k., 1866. p. 522.)
8 W. Göbl: Geol. Aufn. d. Umg. v. Salgótarján. (Verhandl. d. k. k. R.-Anst.

1866. p. 113.)

9 Schafarzik F.: A Pojana-Ruszka környéke néhány eruptív kzetének petr.

tanúim. (Földt. Közi. XII. 1882. p. 30—31.)


