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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.)
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Gyula 10
ismerteti. Az ajnácski Várhegy szerkezetével Koch Antal11

foglalkozik. Schafarzik Ferenc hazánk kbányáit ismertet munká-

jában12 a környékbeli szóbanforgó kzeteket szürke és feketés, tömött

és finomszem, illetve amfibolos bazaltok néven említi.

A Salgótarján-környéki bazaltos kzetek egvrészének újabb és

tüzetes vizsgálatát Rozlozsnik Pál és Emszt Kálmán13
végezték.

A medvesi kzet nagy ásványzárványait (oligoklász, olivin, augit)

Mauritz Béla 14 vizsgálataiból és elemzéseibl ismerjük. Az ereszt-

vényi kbánya kzetének ilmenitnek tartott zárványairól Vendl
Aladár 15 mutatta ki, hogy titántartalmú magnetitek.

Végül a környék eruptiv kzeteinek geológiai és tektonikai viszo-

nyaival legbehatóbban Noszky Jen16
foglalkozott. Kéziratban lev

felvételi térképét gyjtéseimhez szíves volt rendelkezésemre bocsátani.

Az ez alkalommal ismertetend kzetek a Medves déli részérl és a

tle délre elterül erupciós területrl származnak. így iparkodnám

a Rozlozsnik-Emszt megkezdette vizsgálatok szerves folytatását

szolgáltatni. A kémiai alapon eszközölt rendszertani vizsgálatokat

lehetvé tették az új elemzések, melyek közül négyet H. F. Harwood,

a londoni techn. fisk. adjunktusa, Mauritz Béla professzor iránti

szívességbl! készített, ki ezeket nekem átengedte, amiért különös

köszönettel tartozom.

Rozlozsnik-Emszt az eresztvényi, részben a korlát i és a „Nagy-

Rákoshegy tet“-i kzetet nefelin-bazanitnak írják le. Az általuk

közölt elemzés adataiból (lásd táblázat 1.), az újabb OsANN-értékeket

10 Szádeczky Gy.: Magyarorsz. korundok. (Földt. Közi. XXIX. 1899. p. 249—51.)
11 Koca A.: Bazalt, lakkolith az ajnácski Várhegyben. (Földt. Közi. XXXIV.

1904. p. 242-44.)
12 Schafarzik F.: A M. Kor. Orsz. területén létez kbányák részletes ismer

tetse. (No. 98.1—1105.)

Rozlozsnik-Emszt: Elzetes jelentés a Medves hsg. amf.-nefclines bazanit,járói.

(Földt. Közi. XXXVIII. 1908. p. 36-37.)

Rozlozsnik-Emszt: A Medves-hegység bazaltos kzetei. (Földt. Közi. XL1. 1911.

p. 257—72.)
, '1 Mauritz B. : Magyarorsz. kzetalkotó ásványok. (Földt. Közi. XL. 1910.

p. 548— 50.)

15 Vendi. A.: Az eresztevényi bazalt „ilinenit,“-je. (Földt. Közt XLII. 1912.

p. 911—12.)

Noszky .).: A salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. (Koch-emlékkönyv.

1912. p. 79—82.)

Noszky J.: A Mátrától északra lev doinbnsvidék földt. viszonyai. (Évi Jelentés

1915-rl. p. 370—71.)

Noszky .1.: A Zagyva-völgy és körny. geol. és feji. -tört. vázlata. (Ann. Mnsci

Nat. llung. XX. 1923. p. 64—66.)
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számítva, e kzet Osann rendszerében17 a tephritek-bazanitek bázisom

csoportjába kerül és a következ típusok közé illeszkedik :

17

Típus s A C F a e f n sor k SiO-,%
Mte Caffé. .

.

. 5142 6-43 4-71 25-89 5 4 21 6-7 p 0-70 44-19
Eresztvény . 48-83 5‘72 4-55 30-63 4-2 33 225 7-9 a 066 44-66
Limburg 47'74 501 5-14 3245 3-5 3-5 23 7-4 p 0-65 42-96

Niggli rendszerében18
pedig a kiszámított értékek igen jól

egyeznek a theralith-gabbroid-magmatípus NiGGU-féle

értékeivel:

Típus si al fm c alk k mg metszet

Theralithgabbroid . .

.

. 90 20 46 23 11 025 0-50 IV.
Eresztvény 95 20 465 22-5 11 0-21 0-53 IV.

Medve?. A Medves DNy oldalába vájt, <> 554-tl É-ra fekv
szóbanforgö új kbánya a Salgótelep közelében, Zagyva—Róna felé

van. A kitermelésben lev kzet üde, tömött, kagylós-horgas törés,

sötétszürke szín. Szép gömbhéjas elválási formával rendelkezik.

A bánya fels szintájá ból származó kzetben ritkásan üvegzöld

olivineket láthatunk, melyek V2 cm nagyságú gumókat is alkotnak.

Gyakoribbak az 1—4 mm nagyságú augitok.

M. a.: az alapanyag szövete hypokristályos-porfiros, interszertális

szerkezet. Szemnagysága 002—02 mm. Felépítésében részt vesz:

magnetit, apatit, olivin, augit, biotit, plagioklász, nefelin és üveg.

A magnetit szokott alakú szemeket, az apatit apró, zömök oszlo-

pokat alkot. Az olivin kis szemei jelentékeny mértékben szerpentine-

sedtek. Az augit ibolyás-zöldes szín. A biotit-pikkelyek részint magne-

tithez kapcsolódnak, részint önállóan is megjelennek. Pleochr.: a —
zöldessárga, y— vörösesbarna. A plagioklász kizárólag léces alakban

fordul el; albit-ikresség általános, karlsbadi ritkább. Maximális szim-

metrikus kioltás 25°—33°. Albit-karlsbadi ikrek konjugáll kioltása pl.:

1 és 1' = ± 19'5° vagy ± 1S’5°,

2 és 2' — t 30"5° vagy ± 32"5°.

Tehát bázikus labrador, MiCHEL-LÉvv-féle diagrammok szerint

Ab40 An H() összetétellel. A nefelin kristályosán, többé-kevésbbé meg-

nyúlt vagy közel négyzetalakú prizmákban fordul el. A normális

optikai sajátságokon kívül jellegzetesek bennük a ftengely irányában

17 A. Osann: Dér cheinische Faktor in einer natttrl. Klassif. dér Eruptivgesteine.

1919. II. p. 31—32
1H

P. Niggli: Oesteins- und Mineralprovinzen. Itd. I. 1923. p. 168.
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elhelyezkedett tszer mikrolit-zárványok. Az üregbázis színtelen,

benne ugyancsak találni ers fénytörés színtelen mikrolit tkel

.

A színtelen elegyrészek mennyisége a színesekét felülmúlja. A szí-

nes elegyrészek a plagioklászlécek rácsos szerkezetének nyílásaiban kis

csoportokba rendezdve foglalnak helyet.

A beágyazások nagysága nem nagyon emelkedik az alapanyag

szemnagysága fölé, ami egyöntet, folytonos kiválásra utal.

Az olivin színtelen, 0-2—0*8 mm kristályokban fordul ele. ídinmorf

alakjukat a korrózió és szerpent inesedés miatt elvesztették. A szer-

pentin rostos (chrizotil) alakján kívül találkozunk zöldszín, pikkelyes,

chlorithoz hasonló elváltozási termékkel is, mely valószínleg már a

szerpentin további elváltozásából jött létre. Az olivin zárványaként

magnetit- és pikotit-szemek szerepelnek.

Az augit az olivinnel körülbelül egyforma nagyságban, de nagyobb

mennyiségben lép fel. A nagyobb egyének ersen korrodáltak. Színük

világos sárgás-zöldes, a szegély ibolyás árnyalatú. Némelyiknél a

pleochroizmus kivehet-

a — halványrózsaszíii-ibolyás, y'= ibolyás-zöldes

színváltozattal. Zónás szerkezet általános, homokóraszerkezet fleg a

kisebb augitoknál jellegzetes. Kioltás maximuma: c y' = 44°—52'
.

Egy J_ optikai tengelyre metszetben jelentékeny tengelydiszperzió:

p > u volt észlelhet. Némely augit magja elkülönülni látszik és a

diopszidos molekulában gazdagabbnak vehet. A szegély Ti-tartalma

nagyobb. A második generáció augitjai pedig titánban gazdag augitok.

Ikrek, apró szemekbl álló csoportok gyakoriak.

Az augitok korróziós öblében olykor magnetit és egész apró

rhönit-szemek fordulnak el. Némely korróziós üregben chloritosodás

észlelhet.

Ugyané bánya alsó szintájá ból származó kzet a nagy

olivinekben (2—5 mm) gazdagabb, fekete augitjai néha centiméteres

nagyságot is elérnek. Feltnnek selymesfény, vékony amfibolok is.

Homokkzárványok is elfordulnak (e vidék kzeteiben gyakoriak).

M. a.: az alapanyagban a nefelin nincs kristallográfiailag élesen,

elhatárolva: eldugottan vesz részt az alapanyag felépítésében („A ephe-

linfülle
u
). E szerkezet különösen étetés és festés után tnik ki pom-

pásan.

A beágyazások közül a szerpentinesedett olivinek szalagos szer-

kezetében gyakran találunk a chrizotil és az ép olivin között egy

szálas képzdményt
,
melynél a fzóna opt. karaktere pozitív, kioltás

egyenes, kettstörés ers. Fénytörése pedig az olivinnél jóval gyen-

gébb. Pleochroizmusa jól kivehet: a = sárgászöld színtelen, y = zöld.
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E sajátságok alapján a képzdmény talán iddingsit. mely néven A. C.

Lawson19
ír le egy, szerinte a bazaltos kzetekben gyakori olivin utáni

pszeudomorfózát.

Az umfibol után képzdött resorpciós pszeudomorfózák 0-3—0-9

mm nagyságúak. Fleg szivacsos augit, magnetit, olykor rhöiiit és

biotit alkotja, de részt vesz felépítésükben a nefelines alapanyag is.

A rhönit apró oszlopok alakjában fordul el, az igen jellegzetes zöldes-

barna-sötétbarna-rókavörös pleochroi zmussal . Rácsos szerkezetet is

alkot. Hasonlót írt le Rozlozsnik-Emszt az eresztvénvi kzetbl. 2"

Végül még meg kell említenünk a helyenként elforduló, kis,

ovális alakú, színtelen, víztiszta képzdményeket. Fénytörésük jóval

kisebb 1‘54-nél és repedésekkel elkülönül, gyengén kettstör mezk-
bl tevdnek össze. E sajátságokból analcimra kell következtetnünk.

A medvesi nevezett feltárás kzete tehát tipikus n e f e 1 i n-

b a z a n i t és rendszertani helye az eresztvényi típussal lesz azonos.

Nagy és Kis Salgó. A megvizsgált kzet példányok az észak-déli

irányban húzódó gerinc északi (Nagy Salgó, 620 m) és déli hármas

csúcsáról (Kis Salgó, 480 m) származnak.

A Nagy Salgó sötétszürke, szívós kzete vastag zsákokhoz

hasonló oszlopokban válik el. A tömött szövetben rögtön feltnnek a

centiméteres, nagy földgát (oligoklász) zárványok. Látni még egy-

két mm nagyságú, zöldessárga olivinszemeket és egész apró fekete

angitokat.

M. a. a 0-01—0-05 mm szemnagyságú alapanyag szövete hiipo-

krist.-porfiros, az apró plagioklász-lécek fluidálisan rendezdnek el.

Az alapanyag felépítésében résztvesz: magnetit, apatit, augit, biotit,

olivin, plag. és üveg. A magnetitezemek a jellegzetes kristallogiv

keresztmetszetekkel elszórtan fordulnak el. Az apatit finom kis

oszlopai az üvegben tnnek ki. Az augií-mikrolitok gyakran tartal-

maznak magnetitzárványokat. A biotit kis pikkelyei a magnetitet;

szegélyezik, pleochroizmusuk: a' = zöldes-színtelen, y — barna. Az

alapanyag szemnagyságú olivin a kivállott vasoxydtól sárgásbarna

szín. A plagioklász-lécek általában ikresek az albit-tv. szerint, azon-

ban elfordulnak albit + karlsbadi tv. sz. konjugált ikrek is. Ezek és a

szimmet r. zónában mért max. kioltások (24°—33 ) bázikus labradorra

utalnak, kb. Ab 42An5N összetétellel. A plagioklászok mennyisége nagy.

az alapanyag jórészét teszik ki.

Az alapanyag finom szövedékébe ékeld üveg színtelen, a bal-

zsamnál gyengébben tör. Igen gyenge anomális kettostörese gipsszel

,H Rosenbwsch-WüLfing

:

Miki. Phvs. Bd. I. 2. p. 159.

50
Id. rt. p. 263—64.
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kivehet. Híg (kb. normál) sósavval lO'-ig étetve a methylkéket fel-

veszi. tehát nefelinitoid-üveg.

Elváltozás! termék gyanánt, helyenként kalcit. látható, kristallogr.

el nem határolt foltokat alkot.

Beágyazások nem nagyok, kb. egyformán fejlettek, legfeljebb

0 -5 mm nagyságúak. Ezek: olivin, augit, ércszemekbl álló pszeudo-

morfózák, nagyobb plagioklászok. Az olivinek színtelenek. A szegély-

es repedések mentén, továbbá a kisebb szemek sárgásbarnák (kiváltott

vasoxyd). A nagyobb egyének idiomorfok, csupán csúcsaik gömbölyöd-

tek kissé le. Ikrek is elfordulnak. Az augitok világos sárgászöldes

színek, idiomorfok. A magma! ikus korrózió nyomait gyakran találni

rajtuk. Némelyiken alig kivehet pleochroizmus a = világos ibolyás-

szürke, y'— ibolyássárga. Homokórastruktura, zónás szerkezet gya-

kori. Egyik egyén (010) lapján cy = — 45°. Prizma szerinti növ. kúp-

ban: cf=— 48 , piramis sz. növ. kúpban
;

=—43°. Hisektrix dispersio

jelentékeny:
c : cp < c : cu.

Mindezek a sajátságok bazaltos augit ra vallanak, de magasabb

Ti tartalommal

.

Zárványként magnetit, apatit, biotitfoszlányok és

üveg találhatók benne. Ikrek gyakoriak. Egy pontosan nem orientált

nagy augit magva zöldszín, gyengén pleochroós: a' — élénkzöld,

y = sárgászöld. ca' = 32°. Ezek aegirinaugitos magva, engednek követ-

keztetni. A magot övez keret ersen zónás szerkezet.

Gyakoriak az oly augitszemekbl álló csoportok, melyeknek bel-

sejében rendesen olivinszemecske foglal helyet. Magmatikus resorpció

következtében keletkeztek a romszer augitok, melyek az egyszerre

való kioltás alapján egy egyén maradékrészeinek tekinthetk. Az augit

mennyisége az olivinénél nagyobb!

A csiszolatokban helyenként feltn, ércszemekbl álló tömegek,

a többi környékbeli kzettel való analógia alapján amfibol után kelet-

kezett resorpciós pszeudomorfózák.

A beágyazások közé számítható földpátoknak feltn zónás szer-

kezete van, ikerlemezesség ezeknél rendesen nem látható. Opt. tengely-

képük pozitív. Közelebbi meghatározásra alkalmas orientált csiszolat

nem volt. Hasonló földpátokról Rozlozsnik21
és Vitális22 munkáiban

is találunk említést.

A Kis Salgó hármas csúcsa közül az északi vékonypados, a

középs hólyagos, a déli ketts csúcs részint oszlopos, részint vékony

palás-levelesen széthulló kzetbl áll. A tömött kzet kékes árnyalatú,

21 Rozlozsnik-Emszt: Id. ért. p. 2(>9.

-- Vitális .J. : A balatonvidéki bazaltok.
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feketésszürke szín. Ritkán látni benne apró, fekete augit- és üvegzöld

olivinszemeket. Érckiválásként kis piritkockák fordulnak el. A salakos-

hólyagos láva üregeinek belsejét barnás-, zöldes- és fehérszín kolloidos

bekérgezések vonják be. Vékony, vasérces eret is találni. Síma felü-

letén helyenkint sötétbarna, dendrites rajzok láthatók.

M. a. a hvpokrist.-porfiros szövet, fluidális alapanyagot alkotja:

magnetit (helyenkint ágasformák), apatit, szerpentinesedett olivin.

augit, plagioklász-lécek (bázikus labrador), szodalith (repedésektl

átjárt, színtelen, balzsamnál gyengébben tör, isotrop, kis kiterjedés,

isometrikus alakban) és színtelen, egyenletesen festd nefelines-üveg.

Találunk továbbá ovális, vagy isometrikus alakú, tompaék-mezkbl
összetevd, gyengén tör és kettstör kitöltéseket: valószínleg

analcim. Helyenkint kaiéit osodás észlelhet.

Beágyazások: olivin, augit és prizmatikus resorp. pszeudomorío-

zák. Az olivin 02—1 mm nagyságú, nem mindig idiomorf. Szerpenti-

nesedett, olykor teljes pszeudomorfózáig. A szerpentinrostok anyagát

chrizotil alkotja, c = y. Elfordul az olivin a tengely sz. megnyúlt,

(010) sz. táblás kifejldésben is. Az augit OT—0*5 mm világos

barnásszín, fleg a szegély mentén kivehet igen halvány ibolyás

árnyalattal. Némelyiknek magva zöldszín. Általános a zónás és

homokóraszerkezet, igen jelentékeny a bisektrix dispersió. A kioltás

cy felmegy 55°-ig is. A homokóraszerkezet augitokban a piramis és

prizmaszerinti növ. kúpok kioltási különbsége 5—7°. Egv I j metszetben

a tengelyszög kb. 55—60 -nak bizonyult. Az augitok tehát tipikus

titánaugitok. A zöldszín mag az augit belsejének aegirinaugitos

összetételére utal. Hasonló észrevételeket találunk az irodalomban, pl.

W. Boese a Sao Thomé trachydoleritjében úgy találta: „Bei sehr

vielen Augiten findet sich ein grüner Kern von Aegirinaugit . .

.“
(N.

.). M. 34. B. B. p. 262.). Ikrek gyakoriak (100) és (122) sz.; csillag-

szer ikercsoportok is vannak. Az augit mennyisége az olivinét jóval

meghaladja. gv az olivin, mint az augit korrodált.

Az elszórtan elforduló amfibol utáni resorpciös pszeudomorfoz-

kat fkép ércszemek (magnetit) alkotják, melyek csoportját keskeny

augit-szegélv övezi.

Harwood elemzésének (1. tábl. 2.) adataiból számított Osann-

értékek alapján a kissalgói kzet a t e p h r i t e k - b a z a n i t e k

savanyú csoportjába, a következ típusok közé sorozandó :”

Típus s A C F a c í n sor k Si0 2
0/o

Ragou 5530 623 4’44 23-03 55 4 20\5 6-2 p 080 4886
Kis-Salgó 52-81 612 420 26\55 5 34 216 7’5 a 074 46 78

Londorf 5272 4 50 480 28'45 3'5 4 22\5 75 a 0*81 46’82

2:1 Osann: D<*r ebem. Faktor. II. p. 26—27.
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A NiGGLi-féle értékek alapján e kzet a theralithos, illetve

t. h e r a 1 i t h g a b b r o i d o s magmacsoportokba tartozik és a követ-

kez kzetek közé illeszkedik:

«) Theralithos csoport,:
24

si al fm c alk k mg metszet

Teschcnit 110 225 385 23 16 025 050 IV.

(Bellow Water, Skócia)
Kis Salgó 108 22 41 5 235 13 025 0 54 IV.

Theralith 103 18 42 26 14 0‘19 046 IV.

(Duppau, Csehorsz.)

fi) Theralithgabbroid csoport:
25

si al lm c alk k mg metszet

Kauaiit 109 16'5 44 275 12 0'18 0’44 IV.
(Kauai, Hawai)

Kis-Salgó 108 22 41*5 235 13 025 0'54 IV.
Amfibolnephelinit 105 24 40 21 15 0'26 0'53 IV.

(Bckinkina. Madagaszkár)

Péeskö. A Nagy- és kis-Salgótól D-re elterül gerinc. A
;
544

és környékének, valamint az alatta lev, az utóbbi esztendkben nyi-

tott és a Pécski Bazaltbánya R.-T. által üzemben tartott új kbánya
kzete üde, tömött, szürkés-kékesfekete, kagylós-szilánkos törés

kzet. Jellemzi olivingazdagsága. Bven találni benne a 2—5 mm nagy-

ságú üvegzöld és gyantasárga olivineket. Kisebb mennyiségben s leg-

feljebb félakkora nagyságban látni a fekete augitokat. St lupéval

tüvékonyságú, csillogó mm-es plagioklászok is kivehetk. A csúcs

közelében a sziklá<on jellegzetes, napszúrás"-nak nevezett foltossá-

got észlelhetünk.

M. a. a kzetet földpát- és olivingazdagsága tünteti ki. A porfiros

alapanyag már közel áll a holokristályos porfiroshoz. Ugyanis a kevés

üveg egészen az ásványos elegyrészek közé (fleg természetesen a

plagioklászok közé) szorul. Az alapanyagot alkotja: magnetit (kb.

egyenl nagyságú szemekben eloszoltan), olivin (gyakran szerpentine-

sedett), apró prizmatikus augit, fc/oíit-táblácskák, léces kifejldés

plagioklász és festdé, nátrongazdag, nefelines üveg. Az alapanyag-

ban a plagioklász uralkodó szerepet visz, hol interszertális, hol fluidális

elrendezdéssel annak 2
/3 részét teszi. Albit-, karlsbadi- és periklin-

ikertv. szerinti ikrek. A max. színim, kioltás (27—36°) és albit-karls-

badi ikrek konjugált kioltásai alapján AbSiAn 6o összetétel, a labrador-

bytownit határának megfelel földpáttal van dolgunk.

Beágyazások bven fordulnak el. A már említett nagy olivinek

idiomorfok: a j010(, |021j, '100|, >001 P í formák megállapíthatók.

u Niggli : Gestoins- und Mineralprov. Bd. I. p. 166.

23 Niggi-i : L. c. p. 168.
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Elfordul a tengely sz. megnyúlt, (010) sz. táblás alak metszete is.

'Fbb ikertörvény közül a (120) sz. törvény volt kétségtelenül meg-

állapítható, mikor is b :b' = 87°. Zárványok ritkák, magnetit, pikoíit

és üveg. Korróziós jelenség gyakori. Szerpentinesedés teljes pszeudo-

morfózáig is. Az iddingsit-nek tartott képzdmény is többször el-

fordul.

Az augit az olivinnél kisebb mennyiségben, idiomorf alakban talál-

ható. Gyakran és ersen korrodált. Zöldessárgás és szürkésszín, néme-

lyik alig kivehet ibolyásba hajló. Zónásság általános: mag és szegély

közötti kioltáskülönbség a 10°-ot is eléri. Homokórás szerkezet rit-

kább. Ikrek gyakoriak: (100) és (122) sz. megállapítható volt (utób-

binál c:c' = 60°). Alkot csillagszer alakokat és csomókat is.

A nagy plagioklászok 0-2—0-7 mm léces és táblás metszetekben

fordulnak el. Ersen zónásak. Balzsamnál jóval ersebb fénytörésük,

max. kioltásuk (27—42°) és albit-karlsbadi ikreken mért konjugált.

kioltásuk alapján Ab 25An75 összetétel bytovmitok. Egy közel J_ u

metszetben «'/M = 35°. Az elbb kivált plagioklászok tehát báziku-

sabbak. A szegélyük jóval savanyúbb, az An molekula itt 50% alá

is süllyed. Egyes nagyobb plagioklászokban a küls kontúrokat követve,

bven találni zárványokat, ami gyors növekedésükre utal!

Eltörött plag.-lécek is elfordulnak. E jelenségek az effuzió mecha-

nikai hatásának tudhatok be.

Elváltozási termék gyanánt kaiéit és chlorit fordul el.

Harwood elemzésébl (1. tábl. 5.) számított OsANN-értékek

szerint a pécski kzet Osann rendszerében ugyancsak .,Ragou“ és

„Londorf“-típusok közé helyezend:

Típus s A C F a c f n sor k SIO|%
Ragou 55‘30 6-23 4-44 23-03 5-5 4 20-5 6-2

fl 080 48-86

Pécsk 54 02 5-36 4-89 25-48 4’5 4-1 21-4 79 u 078 48-59

Londorf 5272 4-50 4-80 28-45 3-5 4 225 7-5 a 0-81 46.82

A NiGGLi-féle rendszerben pedig a

magmacsoportba kell illesztenünk :

z#

t h e r a 1 i t h g abbroidos

si al fm C alk k mg metszet

Theralithgabbroid . . .

(Fournol, Cantal)
. 118 22 42-5 22 13-5 0-22 054 IV.

Pécsk 115 22-5 415 24-5 11-5 0-21 0-62 IV.

Kauaiit
(Kauai, Hawai)

. 109 165 44 27-5 12 0-18 044 IV.

A leírt kzettípustól kissé különböznek a Fécsk lejtjérl, deli

részérl gyjtött példányok. Általában tömött szövetek, némelyik

kokkolitosba hajló. A DDK vidéken hólyagos kzetet találunk.

10 L. c. p. 168.
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E kzetféleséget jellemzi az olivinbeágyazások számának csökke-

nése és a bazaltos-amfibolnak jelentékenyebb mennyiségben való fel-

lépése.

M. a. a hypokrist.-porfiros alapanyag igen finom szerkezete tnik

el. E szerkezetet fkép a táblás és léceskifejldós plagioklászok

(labrador) határozzák meg, melyek közé eldugottan ékeldik a bal-

zsamnál, gyengébben tör, kocsonyásodó és festd nefelinitoid üreg.

Az (ipatitok ritkán nagyobb szemek alakjában is elfordulnak.

Beágyazásként található olivinek (005—0*2 mm) vasoxydtól

barnásra festdöttek, fleg a szegély és erek mentén. Az augitok

(0*1—05 mm) sajátságai már nem árulnak el oly magas Ti-tartalmat.

Külön figyelmet érdemelnek a 0-5—1 mm nagyságú amfibolok. Nyúlt

prizmatikus alakokban fordulnak el. Terminális lapok a resorpciós

folyamat kapcsán • eltntek. Pleochroizmusuk ers: a= sárga, /=
barna. A kioltás szöge a pontosan nem orientált elforduló metszetek-

ben c/ = 8—13° körül ingadozott. Opt. tengelyek disperziója jelen-

tékeny, p < u. Tehát tipikus barna bazaltos amfibolok. A magmatikus

resorpc.ió érdekes jelenségeit tüntetik fel.

Kivétel nélkül mindegyiken látni az opacitos szegélyt , melyet

srn felhalmozott magnetitszemek alkotnak. Ez az opacitos szegély

mindig híven visszatükrözi az eredeti prizmatikus alakot. E szegélyen

belül az ásvány részleteit kisebb-nagvobb mértékben, olykor teljesen

a resorpciós termékek váltják fel. A resorpciós termékek: aprószem
magnetit; augit, mely vagy kis prizmák alakjában fordul el, vagy

„szivacsos augit“ gyanánt szabálytalan, egymással összefügg, egy-

szerre kioltó részekbl áll; rhönit 0-05—0T0 mm nagyságú, vastagabb-

vékonyabb prizmák és lécek alakjában található, pleochr. jellegzetes:

sötétzöldesbarna-sötétgesztenyebarna (/) vagy vörösesbarna; hol

csillagszeren tzdelve, hol pedig 60° szög alatt hajló rácsozatot

alkotva helyezkedik el, melynek igen szép példáival találkozunk hason-

lóan Soellner27
és Rozlozsnik-Emszt28 tapasztalataihoz: biotit kis

foszlányokban.

A magm. resorp. teljes pszeudomorfóza képzdéséig is vezet, mikor

az amfibol helyét igen gyakran keskeny augitszegéllyel övezett és

augit, rhönit, magnetitból álló pszeudomorfóza foglalja el, melynek

felépítésében az alapanyagnak is szerepe lehet (erre utal az elforduló

plagioklász és festd, nefelines üveg).

Az augit és amfibol mennyisége között relatív összefüggés áll fenn:

27 Soellner : Ueber Rhönit etc. N. J. M. Beil. Bd. XXIV. p. 475—547.
2#

Id. ért. p. 263-64.



1!»2 REICHERT RÓBERT DR.

az amfibol nagyobb mértékben való megjelenése az augit mennyiségé-

nek jelentékeny csökkenésével jár.

Végül a beágyazások közé számítható plagioklászok (0-1—0*6

mm) ersen zónás kioltása említend. A max. svmm. kioltás (25—35°)

és albit-karlsbadi ikrek konj. kioltásai kb. Ab^An^ összetételre utal-

nak. Zárvány gyanánt magnetit és augit fordul el bennük.

A nagy földpátok rohamosan növekedtek, amit a kerületükkel

parallel helyzetben bven elforduló zárványok bizonyítanak. Egyik-

ben egész amfibol pszeudomorfózát találunk bekebelezve.

A kzetben helyenkint kvarczárvány található. A mikroszkópi

kiesinység legömbölyödött kvarcszemeket augitmikrolit-koszorú veszi

körül. A kzetbe a homokkövön való áttörés közben kerültek.

Somlyó. A pécski gerinc irányában, délre fekv <> 587. Sötét,

feketésszürke kzet. A tömött alapanyagban ritkásan eloszolva talál-

juk a porfirosan kivált elegyrészeket: 2—3 mm-es üvegzöld vagy sárgás

olivineket, 1—3 mm nagyságú fekete augitokai , helyenként felcsillanó

igen vékony plagioklász-tüket, végül vékony, rozsdaszíníí prizmákat

(elváltozott amfibolt).

M. a. az alapanyag szöveti szerkezete holokristályos-
porfirosnak nevezhet. Legnagyobbrészt unduláló kioltású plagioklász-

szövedék alkotja, melybe kevés apatit, magnetitszemek, ersen szer-

pentinesedett olivinek, augitok , íotíípikkelyek és piagioklász-lécek

(labrador) illeszkednek. Az alapanyag e finom szövedékébe ékeld
üveg kétségtelenül ki nem mutatható, bár a sósavtól kocsonyásodó és

jól festd részletek nefelines üvegre utalnának, de származhatnak a

festéket szintúgy jól megköt bomlástermékektl is.

A beágyazások gyanánt elforduló olivinek színtelenek, a szerpen-

tinesedés teljes pszeudomorfóza képzdéséig is terjed. A chrizotil mel-

lett itt is elfordul az iddingsitnek tartott képzdmény. A 0‘2—0-6 mm
nagyságú idiomorf augitok világos, sárgászöldes színek, gyakran kor-

rodáltak. A nagyobbak a diopszidos sorhoz tartoznak, a kisebbek több

titánt tartalmaznak. Az amfibol helyén kizárólag a már ismertetett

resorp. pszeudomorfózákat találjuk.

A plagioklász léces és táblás metszetekben fordul el. Általában

zónás. A balzsamnál jóval ersebb fénytörése, 20—33° max. kioltás

a symm. zónában labradorva utal, egyik karlsbadi ikernél 1 = l'f,

« M = 30 ,
2 = 55°, melybl összetétele Ab H ,

Anw .

Gyakran találkozunk kalcit- és chloritosodással. A kzetben

különben vannak kalcit- és zeolitgeodák.

A mikroszkópi vizsgálat alapján a somlyói kzetet földpát

bazaltnak is tekinthetnk. Az elemzés (1. tahi. fi.) és a belle
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számított Osann-, illetve NiGGLi-fóle értékek szerint á 1 m e net i

típussal van dolgunk: bazalt-bazanitoid között.

Osann rendszerében az alkáli-provincia típusos képviseli közé a

somlyói kzet nem iktatható, de teljes mértékben illeszkedik a követ-

kez típusok közé:

Típus s A C F a c f n sor k SiO»°/o

Oroville 39 57-43 4 46 4*51 24-36 4 4 22 77 a 095 31*27

(plagioklászbazalt)

Somlyó 55-57 5‘48 504 23’39 4 8 4’5 207 7 6 u 0 84 49'34

Serrado30 5533 5‘83 5‘83 21‘04 5'5 5‘5 19 7*1 fi 0'82 4770
(trachidolerit)

Niggli rendszerében a gabbrodioritos és t h e r a 1 i t h-

ir a b b r o ids magmatípusok közé kerül a következ kzetek mellé:*
1

si al fm c alk k mg metszet

Noritdiorit 122 25 40 23 12 023 0‘43 IV.

(Tripyramid Mt„ N. H.)
Somlyó 122 235 39.5 245 125 024 0'60 IV.

Thcralithgabbro 120 23'5 40 23 13*5 030 0*49 IV’

(Fournol, Cantal) .

Kvár. (Mikó-puszta m.). A „Kvár" Salgótarjántól ENv-ra, a

Karanesalja-felé viv út mentén kibukkanó telér. A homokkövén való

áttörés kontaktusa jól feltárt, a mellékkzet megpörköldött, breccsia-

szer. Belle zárvány gyanánt jókora darabokat találni az eruptív

kzetben is.

A dyke kzete szürkés-fekete, benne kisebb-nagyobb elnyújtott

hólyagok vannak. E hólyagos üregeket limonitos és salakos bevonat

kérgezi. Szembetnk e kzetben a félcentiméter nagyságot is elér

olivinzárványok, augitcsomók és a jókora oligoklász-földpátok. Gya-

koriak továbbá a zsírfény kvarc- és a homokkzárványok, melyeket

a kzet az erupció folyamán kebelezett magába. Nem ritkák a szép,

talakú fehér zeolit-kristályokkal teletzdelt geodák sem.

M. a.: az alapanyag szöveti szerkezetét üvegben gazdag, hypo-

kristályos porprosnak találjuk. Az üveg salakos, barnaszín; bven
tartalmaz sötétbarna, finom ilmenit-tket zárvány gyanánt, melyek

helyenkint 60
c

alatt metszd rácsozatot alkotnak. Ezek a tk be-

nyomulnak a nagyobb, többnyire táblás földpátokba is. Az alapanyag

elegyrészei: apatit, eloszoltan magnetit-szemek, szerpentinesedett

olivin. nagyszámban nugit és plagioklász. Ez utóbbiak között az

.46 5u An sfí
—AbM, An-, n összetétel labrador-hytownit-sor képviseli sze-

39 Osann: L. c. II. p. 19.

30 Osann: L. c. II. p. 28.

31 Niggli-Beger: L. c. p. 126. és p. 168.

Földtani Közlöny. LV. köt. 1925. 13
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lepelnek. Figyelemreméltók továbbá 01—

0

-2 mm átmérj nnalcim-

kitöltések. Rendesen vörösbarna vasoxidos termékek kísérik.

Beágyazások gyanánt ersen korrodált és jelentékeny mértékben

szerpentinesedett 0*2—05 mm-es olivinek, továbbá nagyobb számban

szerepl ibolyásszegély titánaugitok említendk. Ez utóbbiak tipikus

homokóraszerkezete olykor már parallel poláros fényben is eltnik.

A magma oldó hatása következményekóp elálló szivacsos és zegzugosan

határolt alakoknak szép példáival találkozunk. Zárványként magnetit.

zöldesbarna pikotit, gyakran üvegzárványok fordulnak el. Ikrek, csil-

lagalakú rozetták lépten-nyomon találhatók. Az amfibol utáni jelleg-

zetes resorp. pszeudomorfozák csak elvétve fordulnak el, mindössze

ércszemek sr tömegébl állanak.

Külön kell megemlékeznünk a 015—0‘30 mm nagyságú, rombus-

és romboid-alakú földpátokvól, melyek a kikristályosodás kési id-

tartamáig növekedtek. Ezekbe benyomulnak az alapanyag rendkívül

vékony ilmenit-ti, találunk bennük magnetit- és augitzárványokat is.

Fénytörésük a balzsamnál mindig ersebb, ersen zónás kioltásuk jel-

legzetes. Plagioklászok, de a közelebbi meghatározást az albit-ikrek

hiánya lehetetlenné tette.

Végül a O'l—02 mm nagyságú és sugarasan rendezett augit-

mikrolit-koszorúval körülvett kvarcszem ekei említjük, mint a kzetbe

került zárványokat.

A kvári bazanitoida Vitális István által ..szigligeti típusá-

nak nevezett balatonmenti magnetites - ilmenites - bazanitoidhoz igen

nagy hasonlóságot árul el. A környék ismertetett kzetei közöt

i

trichites, barna üvegbázisával tnik ki. Egyébként a salgói kzethez

áll legközelebb.

Az elemzések két különböz darabból készültek (1. tábl. 3. és 4.).

Szerintük a kvári kzet Osann „Londorf“-tipusával (trachidolerit)

rokon.
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Tipus s A (' F a u. f n sor k Si02°A*

kvár a) 53-81 5-32 463 2629 4‘4 3‘8 21*8 7‘0 p 079 46‘28

Harwood elemz
séhl számítva
kvár b) 5363 476 .V43 25 99 4 4'5 21 5 6’3 p 0 82 46 39

Endrédy elemzé-
sébl számítva
Londorf 5272 4 50 480 2845 3’5 4 225 7'5 a 081 4682

A számított NiGGLi-féle értékek alapján kzetünket a I li e ra-

li t h g a li I) r o i (1 magmaceoportba sorozhatjuk:

si al fm c alk k mg metszet

Thcralithgabbro 118 22 42"5 22 135 022 0"54 IV.

(Fournol. Cantal)
Pécsk 115 225 41*5 24\5 115 ü‘21 062 IV.

kvára) 112 21*5 40 27 11 5 0*29 055 IV/V.
kvár b) 112 22 40 5 275 10 0 37 0 54 V.
kauaiit 109 165 44 275 12 0 18 0'44 IV.

(kauai, Hawai)

Az OsAUti-számokból összeállított differenciációs táblázat:

(az s értéke É-ról D felé haladva emelked)

Lelheiy s A c F a c f n sor k Siü2 %

Eresztvény . .
48*83 5"72 4-55 30-63 42 33 225 79 a 066 44-66

Kis-Salgó .... 52-81 612 4-20 26-55 5-0 3-4 21-6 7"5 a 074 46-78

Kvár a) 53-81 5-32 4-63 26-29 44 3-8 2P8 70 p 079 46-28

Kvár b) ...

.

53-63 476 543 2599 4 45 21-5 63 p 0-82 46-39

Pécsk 5402 536 4-89 25-48 4-5 41 2P4 7-9 a 0-78 48-59

Somlyó 55-57 5-48 5-04 2339 4-8 4"5 20-7 76 a 0-84 4934

,4 Niggli-számokból összeállított differenciációs táblázat:

Lelhely si

—
qz „ P h al fm I

n
C 1 alk k mg c/fm

met-
szet

Eresztvény 95 —49 0-46 009 15-2 20 465 225 11 0-21 0-53 049 IV.

Kis-Salgó .

.

108 —44 3-75 0-53 10-3 22 41-5 23-5 13 0-25 0-54 0-57 IV.

Kvár a) .

.

112 —34 4-72 055 25-1 2P5 40 27 11*5 0-29 0-55 0-675 IV/V.

Kvár b) . . 112 —28 3-85 0-64 263 22 40-5 27-5 10 0-37 O Ln O Cs00 V.

Pécsk 115 —31 2-83 0*51 19-0 22-5 41-5 24-5 11*5 0-21 0-62 0-59 IV.

Somlyó .... 122 —28 3-32 0-52 232 235 39-5 24-5 125 024 0-60 0-61 IV.

A Salgótarján-környéki bazaltos kzeteken végzett vizsgálatok

eredményekép tehát megjegyezzük:
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1. e kzetek tipikus nefelinbazanitok és bazanitoidok. délen át-

meneti típussal a földpátbazaltok felé;

2. a magmatikus differenciádé északról dél felé haladva a kovasav-

tartalom fokozatos gyarapodásában, az anortittartalom emelkedésében

és a vasmagnéziumtartalom csökkenésében nyilvánul (1. diff. tábl. és

diagrammot 22. ábra)

;

3. a balatonvidéki bazanitoidokkal sokban feltn a hasonlatosság.

Végül szinte köszönetemet fejezem ki Mauritz Béla professzor

úrnak, aki szíves volt munkámban irányítani.

Készült a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem

Ásvány-kzettani Intézetében 1925.

ADATOK A BUDA-KOVÁCS1 HEGYSÉG GEOLÓGIÁJÁHOZ.
— A 23. ábrával. —

Irta: Ferenczi István dr.*

Szakembereink eltt ismert tény az, hogy az összeomlás után a

Földtani Intézet munkásságát a praktikus élet követelményeinek

szolgálatába állította, amikor megkezdte megmaradt szénterületeink

modern áttanulmányozását. E munka kezdetén az esztergomi medencét

tanulmányozó csoportba nyertem beosztást én is s feladatom lett a

medence K-i peremének s azzal együtt a Buda-Kovácsi hegység Ny-i

oldalának tanulmányozása. A feladatot 1919—1920-ban végeztem el,'

de ez a munkám adott alkalmat arra, hogy az Intézet Vezetsége

1924-ben ismét a Buda-Kovácsi hegység tanulmányozását bízza reám.

Újabb feladatom annak a területnek feldolgozása lett, amely egyrészt

a fvárosi felvételek, Schafarzik, Pálfy, Schréter felvételei, másrészt

Rozlozsnik, Schréter szénfölvételei közé esik, hogy a Budapest É-i

térképlapnak a fenti munkákból kimaradt része is reambuláció alá

kerüljön.

Munkaterületemen neves eldök tiszteletreméltó sora dolgozott; elég,

ha a Szabó, Hantken, Hofmann, Schafarzik neveket említem meg.

Az irodalmat, az egyes képzdményeket nem óhajtom ismertetni,

ezeknek essay-szerü összefoglalását mindannyian ismerjük a Schafar-

ziK-féle térképmagyarázóból. 2 Pár dologra a képzdmények sorrendjé-

ben mégis ki kell térnem, hogy aztán a geomorfológiai megfigyelések

alapján a paleogeográfiai kép megrajzolására térhessek át.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat J 5)25 december 2-án tartott szakülósón.

' V. ö. a m. kir. Földtani Intézt Évi jelentése 1920—23-ról. p. 40.

2 Schafarzik F.: Budapest 'és Szentendre vidéke. 1902.


