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ÉBER Dl E EKE ÉTIVÉ (i ESTEI NE DES BÉRÉGSZ A-

SZElí GEB1BGES UNI) IHKE ZERSETZUNG.
Von Gy. Kulhay. *

A Beregszászi hegység az Alföld észak-keleti részén, Bereg-

szász városától keletre terül el. A hegység szigethegység, melynek
oldalai keleten, délen, nyugaton és északnyugaton meredek lejté-

sek; északkelet felé azonban lankás dombsorozattal kapó olódik

a Hát-hegység andezit vonulatához. Ezeknek a halmoknak a ma-
gassága 10—40 m között van. A hegységet néhány kisebb, sziget-

szeren kiemelked hegykúp övezi. Ezek: észak-nyugatra a Dódai-,

Nagybegányi-, .Mezökászonyi- és Zápszonyi-hegyek, észak-keletre

a Salánki-hégy, dél-keletre az oroszi Kelemen-hegy, dél-nyugatra
a tarpai Nagyhegy. Ezeknek a hegykúpoknak a kzete azonos a

Beregszászi hegység kzetével s ezzel a felszín alatt valószínleg

össze is függnek, amire már G. Stache (11), valamint Fr. Frd.
Richtbofen (9) is felhívták a figyelmet. A hegységet hét köz-

ség határolja: nyugaton Beregszász és Beregszász-Végardó, észa-

kon Kígyós és Xagybereg, keleten Kovászó, délen Bene és Xagy-
Muzsaj. Ezek mintegy 70 km- területet határolnak, azonban ebbl
a tulajdonképeni hegységre csak kb. 35 km2 esik.

A hegység vulkáni kúpok sorozata, melynek iránya egybe-

esik az Északkeleti-Kárpátok uralkodó törésvonalaival (észak-nyu-

gat, dél-kelet) s két egymásra csaknem merleges vonulatból áll.

A két vonulat találkozásában van a hegység ftömege. E vonulatok

folytatásának kell tartanunk az elbb említett hegykúpokat is,

mivel velük csaknem egyvonalba esnek. A terület legkiemelkedbb
pontjai észak-nyugatról délkelet felé haladva: Ardó h. 251 m, Osep-

ki h. 199 m, Xagy-Sárok h. 273 m, Hosszú h. 225 m. Kerek h. 212 m,
Beregi-Xagy h. 367 m, Vasbiklc li. 240 m, Hajós h. 220 m, Szár h.

300 m. Lant h. 243 m.
A hegység települését közvetlenül megállapítani, feltárások

hiányában, nem lehet. A riolitot az egész hegység területén a 0.30

—

2 m-ig terjed vastagságú ersen átmosott lösz fedi. melyet Horu-
s i t z k) y H. (3) a mocsárlöszök között említ. Ez az átmosott lösz-

takaró csupán a Beregi-Xagy h. legmagasabb pontjain rizte meg

Deutscher Auszug auf Seite 196.
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az eredeti lösz jelleget; itt a Beregi-Nagy h. és a Virág h. közti

szakaszon az út feltárásában színe az okkersárga és a barnássárga

között váltakozik; laza, porihanyós, az alsóbb szintekben fokozatosan

kötöttebb, rozsdabarna szín s egészen nyirokszer. A Kis hegyen
dr. Jantsky Béla 1935. nyarán kezdetleges paleolit kultúrát

talált, ebben az átmosott nyirokszer lösztakaróban (szóbeli köz-

lés). Valószínnek tartom, hogy a hegység alacsonyabb pontjait a

pleisztocén és holocén határán víz borította, valószínleg ennek
volt a maradványa a már szárazzá lett Szernye mocsár is.

Közvetlen e területrl csak régi irodalmi adataink vannak;

arc nban részletesen egy tanulmány sem foglalkozott a Beregszá-

szi hegységgel. A legtöbb adatot Riohthofen báró (8,9) mun-
káiban találjuk, aki 1858 augusztusában járta be ezt a vidéket és

elbb egy jelentésben (8), majd részletesebb tanulmányban (9) szá-

mol ke tapasztalatairól. Mivel Ric bt líra fen munkáiban az ösz-

szes magyarországi fiatal eruptív hegységgel foglalkozik, termé-

szetszeren a Beregszászi hegységbl is a többiekhez hasonlóan

csupán néhány példát említi meg állításainak igazolására. Szabó
,1 óz séf a beregszászi és múzsa ji timsógyártást írja le (12). Ko'ch
Antal a Zápszonyi hegyrl már részletes kzettani vizsgálatokat

közöl (6). Kalefcsinszky Sándor pedig inkább csak a bereg-

szászi kaolinokkal foglalkozik (5). A közelben lev Tarpai Nagy-
hegyrl legutóbb Vendl Mária (14) közölt igen értékes adato-

kat.

Arcló-hcgy.

Ez a hegy a Beregszászi hegység legészakibb pontja és Vég-

ardó község közvetlen közelében attól keletre emelkedik. A hegy

nyugati oldalában a kis temettl északra két feltárási látható;

mindkett megkezdett kfejt, melybl pár száz köbméter követ

termeltek ki, azután abbahagyták a fejtést, mert — amint azt ott

mondják — a k kipóhult. Az alsóbb fejt átmérje kb. 20 m,

magassága a legnagyobb feltárás helyén 4 m. Ebben a feltárásban

kétféle riolit van. Az északi oldalon a kzet színe ibolyás-rózsaszín,

meghintve 1—2 mm nagyságú sárgás-barnás folttal. Ez a kzet
igen kemény, nehezen zúzható, bányanedves állapotban egyenet-

lenül törik. Szabadíszemmel tekintve feltnik a kzet folyásos szer-

kezete, ezt a rózsaszín, 1—3 cm vastag sávokból kiváló ibolyaszín

n

szalagok okozzák. Gyakran a sárgásbarna foltok is szalagoson ren-

drzdnek cd, ami a folyásos szerkezetet még feltnbbé teszi. A tö-

mött alapanyagban vékony, üvegfény földpát lécek és gömböly-

ded, szürke kvarc kristálykák figyelhetk meg. A szabálytalanul

elszórt pórusok rendesen gömbalaknak, 1—2 mm nagyok és már
kisebb nagyítás mellett látni, hogy falaikon finom, thegyes kvarc-

kristályok ülnek. Mikroszkóp alatt uralkodik az alapanyag. A bo-
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ágyazások alig tesznek ki 18%-ot; mégpedig földpát 11%, kvarc

5%, liipersztén 2%, pórus 9%, alapanyag 73%. Az alapanyag apró

Efeíerolítökbl áll, melyeket alaktalan földpát mikrolitok, kis mag-
netit szemcsék ós másodlagos szeriéit pikkelykék áznek át. A
szferolitok srn helyezkednek el, párhuzamos nikolok alatt np a

határolhatók el. de kei'esztezett nikolok alatt jól megkülönböztet-

hetk egymástól, mivel mindegyiknek középpontjában kis fekate

kereszt van. Nagyságuk Itt—15 /< körül van. A földpát mikrolitok

cgyiiúnyban elhelyezked. 3—5 f> vastag, 10—15 .« hosszú léeecs-

krk. Kioltásuk alig tér el 0
n
-tél. A ^zeneitek er-- fénvtörésük és

magas interferencia színük alapján jól szembetnnek; valószínié;
az alapanyagban lév földpát mikrolitokból keletkeztek. A csiszo-

lat bán lév pórusok nagy része a földpát és liipersztén kris tálykák
helyét foglalja el. A kett közötti különbség jól felismerhet ), mi
vei a széleiken apró földpáttöi melók vagy ersen bomlott, vasoxidos
liipersztén töredékek vannak. A beágyazások között uralkodik a
földpát, amely vagy (010) szerinti táblás lemezekben vagy pedig
az a tengely szerint megnyúlt oszlopokban jelenik meg. Gyakori az
a Ibit-, ritka a karlsbadi törvény szerinti ikerösszenövés. Nagyságuk
ritkán éri el az 1 n m-t. Y íztiszták, átlátszók, lapjaik tökéletlen

kifejldésnek'; gyakori az összetöredezett és az alapanyag által

újra bekebelezett földpát. Az. éleik sokszor öblös-, karéivcsan alap-
anyaggal vannak kitöltve, ami a magmatikus korrosiótól származik.

A (öldpátok fénytörése minden irányban nagyobb a kanadnlralz-a-

ménál; a szimmetrikus zónában +20° maximális kioltást mértem,
ami 30% An taitalm andezinnek felel meg. A föklpábok sok zor

igen szericitOsedettek, ritkábban kaolino-odottnk.. A kvarc idio-

xnorf, víztiszta; a 0.5 mm nagyságú dihexaédereiben igen gyakori
a kiesi (5—10 /< ) rombus vagy téglalapalakú, rózsaszín üvegzár-
vány, amelyben mindig egy, ritkán két kis mozdulatlan légbubo-

rék van. A liipersztén igen bomlott, sokszor már ctíak bomláster-

mékei jelzik a helyét. Négyzet- vagy téglalap-alakú kristályai zöl-

des-barna vagy sárgásbarna, színek és rendesen sok v. soxid a egy-

két zirkon kristály kísérik. Az egyik zirkon kristálykában a ften-
gellyel párhuzamosan pálcika alakú, igen éles, a zirkonnál jóval

kisebb fénytörés zárványt láttam; ennek anyaga valószínleg
üveg.

A fejt keleti és déli falán fehér a kzet, amelyben elssorban
a sok pórus tnik fel. A pórusoknak nagysága néha a 3mm-t is

meghaladja és apró kvarc kristályok bélelik ki. Ennek a nagyfokú,

utólagos e 1k v a reo> cdá sn ak ellenére is ez a kzet könnyen szétmor-

zsolódik, bányanedves állapotban megütve apró darabokra esik

szét. Néhol tömöttebb az alapanyag, ilyenkor halvány rózsaszín,

iiz ilyen változatok alapanyagában apró földpát lécek csillogása is

megfigyelhet. Ritka az alapanyagban a kvarcbeágyazás. Mikrosz-

kóp alatt feltnik a beágyazások alárendelt szerepe az alapanyag-
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gal szemben 14:86, ahol 1 ©ágyazásnak csak a íöUlpátot és a kvar-

cot tekinthetem. Az alapanyag színtelen, átlátszó, -f nikolok alatt

szabály tahin, esipkézettszél, felhs-ptelylics, világosabb és sötótebb

foltokból áll, ezek valószínleg a másodlagost elkvarcosodásnál

keletkezett kvarc mikrolitok. A kevés pagiokhbizrbeágyazás rende-

sen csoportokban jelenik meg, víztiszta, repedezted; a repedésekbein

szericit-pikkolyek <*szlellu*tk. Gyakori a zonás kileibxlós, amikoi

is a bels bazisosabb mag rendesen elkaolinosodott, kiesett és csu-

pán a küls savanyúbb burkok maradtak meg. E.gy ilyen zonás

egyednél a magban 24^ An-t, a zónában 1< % An-t hatáioztam

met". A szimmetrikus zónában 9
n30 maximalis kioltást mértem,

ami 27 % An tartalomnak felel meg Az alapanyagba beágyazott

kvarc diboxaéderes kifejldésn és hasonló az elbbihez. A pórusok

falain ül kvarc kristályok + és — romboéderel tompított, meg-

nyúlt prizmástermetnek és gyakran a melléktengellyek egyike n
a pórus falához, ilyen esetben mindkét végük kifejldik. A kzetbe i

kevés '—10 /( nagyságú biotit figyelhet meg, kötegekben jelenik

meg, s rendeden inagnetit szemcsék kísérik.

A fejttl északra 16 lépés távolságra pinceüreget vájtak, (Ott

jártamkor. 1934. VTTT.l ennek déli faláról, a bejárattól 1.5 m-re vet-

tem mintát. E kzet tömött, szürkés rózsaszín, bánvanedves álla-

potban egyenetlenül törik. Szabadszommcl feltnik henne az elz
kétféleséggel szemben a *ok beágyazás ; ezek közül a földpát a 2.5

mm nagyságot is eléri, hasadási lapjain üve t
ges, selyemfény. A

hányon lév darabok nagyon hamar kifehérednek. földpátbeágya-

zásaik elvesztik fényüket s lisztes lei*® a felületük. E kzetbein ke-

vés pórus látható. Mikroszkóp alatt az alapanyag és beágyazások
aránya 72 : 28 ; mégpedig földpát 16 %, kvarc 9 h

/<>, nórus 2 %, mag-
netit és biotit 1%. Az alapanyag kétfélcképen fejldött ki. A na-

gyobb része mikrofelzit, amelyben kisebb üvegmezk vannak. Á
mikrofelzit igen apró fonalak, pontok, kicsiny kristályléoek, tö-

mött szövedéke, melyekben elég nagy fénytörésbeli különbségek
vannak. Az üveges mezk sokkal áflátszóbbak, világosabb színek
a felzitnél. + nikolatt alatt jól elkülönülnek. Feltn bennük a

különböz állapotban lév átkristályosodás. Párhuzamos nikolok

alatt egyenletesen elosztva, párhuzamos elrendezés 1—2 fi vastag,
6—7 ,u hosszú pálcikák láthatók, a szövete tehát jellegzetesen ..folyá-

sos“. Keresztezett nikolok alatt ezek a pálcikák nehezen ismerhe-

tk fel a sötét mezkben, ellenben igen feltnek az apró 5—10 u

átmérj mikrostóforokristályok. melyeknek mindegyükében kis

fekete kereszt van. Szádeczkv Gyula is felhívta a figyelmet

ezekre a kis keresztkékre az Eperjes-Toka ji hegység riolitjaibau.

(13.) Nagy nagyítás mellett kitnik, hogy ezek a keresztek az asz-

tal forgatásával nem tartják meg eredeti helyzetüket, mint azt

Szádeczíky Gy. leírja (p. 74), hanem szimmetrikus hiperbolára

nyílnak szét, mely 45°-nál eléri legnagyobb szögállását, majd újra



166 Kulhay Gyula.

összecsukódnak. Azt Szádeczky G'y. is megfigyelte, hogy némely-
kor ezek a keresztek hajlottak; bizonyosan is ilyen hyperlmlá.kat

1 állott, amit a rajza is bizonyít. Ö ezt azzal magyarázza, hogy a

szfer©kristályok srn fejldtek s így nem vehettek fel gömb ala-

kot, véleménye í szerint tehát ezért hajlanak el a keresztkék. Való-
szín, hogy ezek a sötét kereisztkék Bertrand-Webskv féle tengely
keresztek, amelyek úgy jönnek létre, hogy az üvegbl átkristályo-

sodó szforckibtály talán csak optikailag koncentrikus rétegei a

párhuzamos fényt a kristály belsejébe gyjtik s így mintegy ma-
guk alakítják át az ortoszkópot Monoszkóppá. Ilyen tcngelykilépós

fényképét közli Ven dl M i klós Dudich után kaiéit szferokris-

tályról (l. p. 187.), ahol a kelreszten kívül koncentrikus gyrk
is fellépnek, mint a konoszkópban. Az alapanyag egyes helyein

opálos kiválások is vannak, ezekben is sokszor éézlelhet a kezdd
á tik r i stá 1 yoecd ás.

A pórusok gömbalaknak, széleiken igen apró kvarc kristályok

ülnek, melyek között vasoxidos, opálos, berakodás van. A beágyazá-
* ok között leggyakoribb a plagioklász. A (010) szerint táblás egye-

dei meglehetsen üdék, zónásak. Az egyik egveden a magban 32%
An, a zónában 28% An, a küls burokban 22% An-t tallátam. A (010)

szerinti metszeteken pozitív karakter tengelykilépés figyelhet
meg. A szimmetrikus zónákban mért maximális, kioltás '15°30\ ami
32% An tartalmú andezinnek felel melg. A földpátokon háromféle
elváltozás figyelhet meg; kaolinosodás, szerieite-edés és opálo-

sodás. A kaolin oscdás inkább csak szabadszemmel látható, mivel
csiszoláskor, a kaolincsodott földpátgzem kihullik, legfeljebb a sa-

vanyú burka marad meg. A szericitesedés fleg a nagyobb földpát-

szeimeken feltn, amelyeknek a repedéseiben sokszor egészen há-

lós szerkezet, sárgás, ersen fénytör pontok alakjában jelentke*

zik. Az opálosodott, földpát csak alakjáról ismerhet fel, különben
izotrop s lenne zegzugos, világító lécek alakjában kristályvázak
vannak. A kvarc dihexaódeies kifejldésig alárendel tebb, nagy-

mértékben korrodált. Némelyik ©gyedben 3— 4, a ftengellyel pár-

huzamos helyzet, rózsaszín üvegzárvány van, kis légbuborékkal.

Biotit kevés van a kzetben, 10 4-23// nagyságú kötegelt két eset-

ben figyeltem meg. Pleochroizmusa n = majdnem színtelen, c vö-

röslbarna között igen ©fs. A biotitot rendesen zirkon kíséri, oly-

kor egy csomóban 4—5 kis zirkonkristály figyelhet meg. Termetük
zömök prizma és piramis. A uiagnetit igen apró pontok alakjában

srn, vagy nagy szabálytalan len ezekben, titkán elszórva jelent-

kezik.
• • #

A második kfejt az elbbitl keletre, mintegy 00 m-re a szl-
földek között van. Felszíni fejtés ez, amelynek csak a délkelet-

keleti falán van jó megtartású kzet, az észak és északnyugati ré-

szén törmelékes, vékony, palás elválásig A délkeleti részen nagy
,00— <S0 cm-es) tömbök l>e)n válik el a fehér, porcelánszer riolit,
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melyben szabadszemmel fleg kvarc, alárendeltebben földpát be-

ágyazás látható. A kzet bányanedveis állapotban egyenetlenül

törik. Mikroszkóp alatt a porcelánszer alapanyag szánt,elen, át-

látszó s finoman kristályos. Keresztezett nikolok alatt igen ala-

csony interferencia szín mellett részben sötétebb-világosabb lói-

tokra, részben pedig 10— 1-1 /< nagyságú gömbökre különülnek el,

amelyekben kis hiperbolákra szétnyíló fekete, kereszt van. Ez utób-

biak valószínleg földnátok. Az alapanyag meglehetsen szerici-

besei lett. A zericü pikkelyek is hozzájárulnak a fénytörési >eli kü-

lönbségek emeléséhez. Az a lai 'anyag és beágyazások aránya f>(i :

.‘14
. A beágyazások olagioki ászból és kvarcból állanak. Színes

elegyrészt ebben a kör'etben nem találtam. A plagioklászok v íztz-
tök. -üdék, a nagyobb egyedek repedezettek s gyakran igen korro-

dáltak. A n agnia öblösen l enyomni a földpátba s ott alapanyag

zárványokat alkot. Gyakori a légbuborékos üvegzárvány is, amely
mindig a c tengellyel párhuzamosan helyezkedik el. Az albit tör-

vény átalános, a karlsbadi ritka. A (Olt)) lapokon ismételt zóiiás

szerkezet figyelhet meg. Az egyik kristályban egy egyeden a bel-

s magban 1
2"20’ = 29% An, zóna í)°30’= 27 % An, küls burok 5°43’

'25 5% An-t találtam. A mag tehát savanyú andezin, a burok
pedig oiigoklász. A szimmetrikus zónában mért maximális kiol-

tás + 16" volt, ami 33 % An tartalmú andezinnek felel meg. A föld-

pát ok repedéseiben sok a szeriéit; némely földpát pedig opáloso-

dott. A kvarc dihexaéderes, sokszor szilánkos, igen korrodált. Majd-
nem minden egyeiiben van 2—3 rózsaszín légbnborékos iivegzár-

vAny.

BottUU-féle bánna.

A Bottük féle bánya az Ardó hegy nyugati oldalán, az erd
és szöllmúvelés határán fekszik. Ardó község keleti határában a
Bottlik féle szln keresztül rövid kanyargós út vezet hozzá. Tulaj-

dcnk.épen két feltárás van itt, a régi és az új Bottlik-bánya. Mvel
mindkett kzete azonos, csak az újabbat ismertetem. Ez megle-
hetsen nagy feltárás, amelyben szürkés-ibolya szín, csaknem
horzsakszer riolitot fejtenek. Feltn a kzet héjas-pados elválás ’

a héjak nagyobbrészt körkörösen helyezkednek el, de rz össze
visszagörbült héjak is gyakoriak, ami a 28. ábrán látható. A k-
zet nagyon likacsos, könny; a likacsok a folyás irányában párhu-
zamosan elrendezdött 0.1 mm-tl egész 2 mm vastag csövecskék-
bl állanak, nmlvek srn vannak egymás mellett. Ennek tulaj-
donítható a kzet szívóssága, ugyanis ütésre a kzet enged az ütés

helyén, de nem törik, vagy hasad szét. Építkezésre alkalmas, mert
könny és jól faragható- Kevés beágyazás észlelhet a kzet alap-

anyagában, 2—3 mm nagyságú földpát és igen ritkán egy-egy alig

1 mm-es dihexaéderes kvarc látható szabadszemmel. Gyéren elszórt
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i-ár.Lrá> barna foltok is .feltnnek, melyek a bomlásnak indult hiper-

szténtl származnak. Mikroszkóp alatt a térfogai, százalék aránya

a következ: alapanyag 50%, pórus 30%, földpát 12%, kvarc 5%,
hiperszfcén 2%, ír.agnetit 1%. Az alapanyag szövete „folyáson"

,

tö-

mött mikrofelzites és üveges szalagok váltakoznak benne. A fetl-

zites alapanyagban részben igen sok apró, legfeljebb 5 ,<t nagyságú
magnetit szemecske van. Az üveges részben ritkábban nagyobb vagy
srbben kisebb párhuzamos el rendezdései kristály pálcikák van-

nak. Olykor ezeken a pálcikákon elváltozás jelentkezik, apró bef-
zdések láthatók, a kristíálykák olyanok, mintha parányi szemek-

soi akoznának egymás mellé. Keresztezett niltolok alatt az alap :

anyagban szferolites rét zek figyelhetk meg. A szferolitok középen

szétnyíló tengelykereszt észlelhet. Ritkán egy-egy nagyobb, 2

nrai-es szferolcristály is van az alapanyagban, ennek szerkezete

Fig. 28. ábra. Hejas-.pados elválás az ardói Iíottlik-féle bínyábau.

Schalig-bankige Absondenmg in dér Bottlik-schen Grube von Ardó.

sugaras, rostos, sok magnetit-szem cáóvel . A földpát bengyazááok
: észben elbomlottak. Igen jellemz rájuk, hogy nincs éles határ az

alapanyag felzites szövedéke és a földpátszem között. A nagyobb

földpátszemek repedéseiben sok a szeriéit. Némely földpátszem

igen korrodált. Sok az albit, kevés a karlsbadi törvényszerinti iker-

ö.^szenövés. Egv esetben 3-1 albit lemezt lehetett megfigyelni, kény-

törésük a kanadabalzsaménál nagyobb. A szimmetrikus zónában

a következ maximális, kioltásokat mértem: + 21' 38.5% An.

+ 21 "30’ -= 39% An, +23"30’ = 41% An. Itt tehát már bázbosabb

andezinföldpátok vannak. A kvarc ritka elegyrész, dihexaéderes ki’-

fejldés, repedezett, szilánkos üvegzárványok is észlelhetk benne.

A hipersztén idiomorf, oszlopos, meglehetsen bomlott. Repedéseit

itt rozsdabarna vasoxidok töltik ki, melyek közül a biper-tzten >ok-
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t'zor ki is hullott. A megmaradt részek pleochroismiua a sár-

gásbarna és zöldessárga között gyenge. A bomlott hipersztén kris-

tály bomlástermékei mintegy felszívódtak az alapanyagba, innét a

- zabadszeinn el látható sárgásbarna foltok. A likacsok faluit opalos

botrakódások bélelik, melyekben kristalyvázak figyelhetk meg.

Az ordói Fidubónna.

Az Ardóhegy északi oldalán a községtl 1 km-re van az ardói

Falubánya. Kunok a fejlnek keleti falán szürke, perütes, üveges

riolit, a déli és nyugati falon pedig rózsaszín riolit van. A keleti

falon pár fokkal északfe’é dlve néhány 90 ont vastag és 150 cm
hosszú hatszögletes oszlop van. ‘29. ábra. Itt a kezet üveges, per-

Fig. 29. ábra. Hatszögletes oszloos el . álás az ardói Falubánya keleti

oldalán. — Hexagonalprismatische Absomlerung au dér Ostseite dér

Falu-Grulbe von Ardó.

ütés, bányanedves állapotban könnyen széttörhet apró darabokra.
Sok 2—3 mm-es nagyságéi hólyag van az alapanyagban, melyekben
sárgá^fehér, horzsakszer anyag van. Beágyazás csak ritkán lát-

ható szabad szemmel. Mikroszkóp alatt uralkodik a teljesen víz-

tiszta izotróp üveg, melyben párhuzamos elrendezdés, 2—3 o vas-

tag és 15—20 o hosszú léeeeskék. Ezek a lécek kitnen megriz-
ték a magma folyását, a beágyazásokat közreveszik s bennük való-

ságos kis megmerevedett örvények észlelhetk. Az alapanyagot
egy-egy nagyobb, több mm-es átmérj szferokristály teszi válto-

zatosabbá. A szferokristályok rendesen a pórusokat övezik, juga-

ías, rostos szerkezetek sok apró magnót it szemesével. A beágyazá-

sok zömét plagioklászok alkotják, melyek rendesen csoportokban



170 Kulhay Gyula.

jelennek meg. Igen gyakran átmenet nélkül, elmosódva mennek át
H'i alapanyagba. Némelyik nagysága eléri a 2 mm-1 is. Az álbit- és
karlsbadi törvény szerinti ikrek aránya 1:1. Az albit lemezeken
mért maximális kioltás+22°40’ = 40% An. A karlsbad ikrek jzim-
metrikus zónájában mért maximális kioltás+ 17‘’15'= 37% An. Az
egyik zónás egyed ben a magban 40% An-t, a burokban 33% An-t
találtam. A kvarc ritka beágyazás, dihexaéderes vagy szilánkosan
vöredezett. A íoldpátok és szferokristályok mellett, különösen azo-

kon helyeken, ahol rz alapanyag elmosódva megy át a földpátba,

Msebb-i 1agyobb kloiit-lemeizkék vannak. Színük halványzöld, f-
zöld néha zöldes^ fekete. A klorit másodlagos elegyrész, valószín-
leg a íoldpátból .jött létre. Ezenkívül néhány zirkon és apatit kris-

tályt találtam. A pórusok falán kis félköralakú opálos kivirágzás

van. A fejt déli és nyugati falán rózsaszín a kzet, amely az

elbbi kissé zöldes szürkétl élesen elüt. A kzet alapanyaga is tö-

müttebb, benne kevesebb a pórus; ellenben a földpát és kvarc be-

ágyazások mellett meglehetsen sok, 2—3 mm nagyságú sárgásfe-

hér szferokristály van benne. Mikroszkóp alatt ezekben a szfe-

rekristályokban némelykor sajátságos hármas beosztású felépí-

tés figyelhet meg: a bels mag 30—40 n sugarú kör, n elyben min-

den rendszer nélkül pontok, vonalak, trichitek halmaza van, erre

merlegesen 1—2 rnm-es sugarak helyezkednek el. melyek gyr-
szerén körülfogják a magot, a sugaras gyrn kívül egy, csupán
pontokból álló 20— 50 /' vastagságú küls hurok van. Sokszor a

szferokristály a pórusokat övezi, ilyenkor a bels szabálytalan tö-

meg és a sugaras gyr között opálos berakodások láthatók. Az
alapanyag felzites és üveges mezkbl áll. Az üveges mezk rész-

ben vagy egészben átkristályosodtak, ilyenkor keresztezett niko-

lok alatt apró gömbök láthattok a mezkben, melyekben fekete ke-

resztkék vannak. Az asztal forgatásakor a keresztek hiperbolákra

nyílnak; ebbl ítélve anyaguk valószínleg frdpát. A beágyazások

zömét pagicklász alkotja, a kvarc gyéren fordul el. egészén ritka

a nagyon bomlott hipersztén. A földpát, plagioklász részben már

bomlott, gyakoriak az albit, ritkábbak a karlsbadi törvénv szerinti

ikrei. Egy esetben figyeltem meg periklin ikrek összenövését. A

föl (Ipátok bázicitása jóval nagyobb az elbbi fejtk földpátjainál

talált értékeknél. A szimmetrikus zónában mért maximális kio.ta-

sok+ 25° = 45 5% An, + 26° = 47% An. Megersítette ezt (100)

szerinti metszet, melynek kioltása 25° — 4(5% An. Tehát mar a

Labrador felé hajló andezin típusok. A kvarc dihexaederes rombus

alakú üvegzárványokkal. Magnetit igen sok van ebben a kzetlnm,

l'eg a szferoli tokban találhatók srn az apró fekete szemcséi.

A hipersztén csaknem teljesen elbomlott, helyét rozsdabarna vas-

oxid és o])álos kovasav kiválások jelzik, melyekben még itt-ott fel-

ismerhet egy-egy hipersztén szilánk.
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Csepki hegy.

A Csepki hegy keleti oldalún nagy feltárás van, melyet tu-

lajdonosa után Fehér-banyaunk neveznek, Ez a kfejt esakneni

](J0 in hosszú, “20 in ezéles és 12 m magas szakaszon tárja fel a hegy

riolitját. Távolsága Heregsoásztól a transzformátor telep melletti

Fi ff. 30. ábra. Uáromiráuyú elválás a Fehérbánya északi végében. A
leváló darabok ronibns alakú lemezek — Absonderung in rei Ricli-

tuiigen am Nordende dér Fehér- (Weissen) Grube. T)ie síeli loslösen-

den S-tiicke síiül rautenförmige Plattén.

mezei líton haladva 2 km. A fejt északi oldalán teljesen fehér

a kzet. A 30. ábrán jól látható a hármas eíválási irány, a leváló

kzetdarabok romlms alakú paralellepipedonok. Ez a kzet nagyon
bomlott, kilúgozott állapotban van. Laza, likacsos, a földpátszemek

teljesen kihullottak belle. Bányanedves állapotban egészen apró
darabokra esik szét. Sleabadszemmel néhány, a törési felületen ibo-

lyás szürke kva rcbeágyazás és a ritkán elszórt zöldes-sárga foltok

láthatók. Mikroszkóp alatt még inkább látszik a bomlás. A föld-

])átok helyét csak a négyzet- léc- vagy sokszög lakú lyukak ájul-

ják el. Az alapanyag és pórus aránya 72:28. Az alapanyag párhu-
zamos nikolok alatt víztiszta vagy gyengén sárgás. Fénytörésbeli

különbségek nincsenek benne, vagy kicsinyek. Keresztezett nikolok
alatt felhs, pelyluts, elmosódott szél képet látunk, ezek valószí-

nleg a másodlagos elkvarcosodás révén keletkezett kvarc mikroli-
tok. Néhol egy-egy csoportban apró, kis gömbök is láthatók, me-
lyekben szétnyíló fekete kereszt van. Ezek talán az üvegbl átkris-

talyosodó fóldpát-krisztalitok. A földpát beágyazás teljesen kihul-

lott. A kvarc víztiszta, dihexaéderes, korrodált. Igen érdekes, hogy



172 Kulhay Gyula

a hipersztén éhben a kilúgozott kzetben meglehetsen üde, míg az

elbbi fejtük frisebb kzeteiben igen bomlott volt. Idiomorf, priz-

máé termet. Metszetei téglalap vagy négyzet alakúak, ahol a

négyzet sarkait a vékony (13 0> lapok tompítják. Színe halavány

sárgás zöld. Plecchroizmusa c = sárgászöld, ci barnáfizöld között

igen gyenge. Az egyes példányokon igen jól megfigyelhet a h.iper-

sztén bomlás folyamata, mely az (100) szerinti hasadás és a (001)

szerinti elválás alkotta repedésekben indul meg. Ilyenkor rácsszer
léchálózat járja át a kristályt. A hóm 1 ás késbbi folyamán a lécek

megvastagodnak, repedések támadnak kitöltve vörösbarna vasoxi-

d okkal. Végül az egész kristály helyét vasoxSd okból álló halmaz
foglalja el, melyben limonit, xantosiderit és hematit ismerhet fel.

A limonit barnássárga foltjai izotrópek. A xantosziderit a bomló
hipersztén repedéseit tölti ki, színe vö> öshie hajló élénksárga, szer-

í-eiaöte rostos. A rostok hosszanti iránya = c . Fénytörése és ket-

tnsiíörése nagy, kioltása egyenes A hematit élénk vörös foltok

alakjában jelenik meg, ezt a színét keresztezett nikolok alatt is

megtartja. Magnetit csak nagyon kevés van az alapanyagban elszór-

va. Feltnik még néhány ers fénytörésit másodlagos szeriont pik-

kely.

Északról nyugat felé haladva a kzet kevésbbó bomlott, tö-

möttebi). A színe szürkésfehér. A hatfjr nem éles a két változat kö-

zött. A l'ö'dpótok nagyrésze itt is kihullott, de néhol óíy-egy 2.5

mm nagyságot is elér loldpát beágyazás még látható. A földpát

mellett ibolyásszürke kvarc beágyazás és zöldessárga foltok vannak
az alapanyagban. Ezek a foltok elbomlott hipersztén nyomai. Vé-

kony csiszolatban az alapanyag sárgásszürke, mikrofelzites. Igen

s< k apró magnetit szemcse van az alapanyagban. 1 mm2 területen

mintegy 1500 db. 5-—3 0 ^ nagyságú magnetit szemcsét találtam.

Ezenkívül ritkán elszórva 0.2—0.G nun-es nagyságú magnezit lemez-

kék is láthatók. Néhol az alapanyag egészen átlátszó, víztiszta,

ezeken a helyeken opálos kiválások vannak. Az uralkodó beágyazás

plagioklúszföldpát. Megle(het,s;en rossz megtartású, nagyobbrészt

már kihullott az alapanyagból. Fénytörése minden irányban na-

gyobb a kan aduba 1zsaménál . A szimmetrikus zónában 15°45’ maxi-

mális kioltást mértem, ami megfelel 33.5 % An tartalmú savanyú
andezinnek. A íöldpátok fleg kaolinná bomlottak el, alárendcd-

r ebb a szericitesedós. A kvarc diihcxaédercs, sok benne a rózsa-

szín, rombus vagy téglalap alakú, légbuborékos üvegzárvány. A
b

i perszténnek csupán a körvonalai és egyes foszlányai maradtak
meg. Bomlástermékeit a környez alapanyag mintegy beitta, innét

erednek, a szabadszemme! látható zöldesed rgu, 2—3 mm-es foltok,

melyekben középen sötétbarna pont van.

Nyugatról délfelé haladva a szürkésfehér kzet szürkébe,

majd fokozatosan vörösl>e n egy át. A határ itt sem éles, a vörös
szín kzet mintegy Idefolyik a szürkébe s abban szalagokat alkot.
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Mindkett hasonló az elbb tárgyalt szürkésfohér kzethez, csak

nincsenek annyira kilúgozva. A fö 1dpá t -beá gyazáso k is kevésbbé

bomlottak, néhány a (010) lappal párhuzamos metszetben -f- jelleg

tengelykilépést figyeltem meg. F’zen egyedc.k kioltása alig tért el

a 0°-tól, ami az egészen savanyú andezinra jellemz (28 % ) An). A
vörösszín kzetben a bomlott hiperszténeket zömök zirkon kris-

tályok kiérik. Mindkét kzet repedéseiben és likacsaiban sok opá

ios kiválás van.

Xagy-Sárok hegy.

liikkfaldy-bánya.

A Xagy-Sárok hegy észak-nyugati oldalában, az erd- és sz-
l-mvelés határán van a Bikkfaldy-féle bánya. Beregszásztól a

villamosáram fejleszt telep meletti úton haladva alig 1 km távol-

idig. 31. ábra. Utóvulkáni hévforrás által elbontott riolit a sárok-hegy

i

Bikkfaldy-féle bányában. Kétoldalt a folyásos szerkezet, ép kzet
látható. — Durck postvulkanische Thermen zersetzter Rhyiolith in

dér Bikkfaldyscthen Grube am Sárok-Berg. An beiden Seiten ist das

unversetzte Gestein mit fluidaler Strucktur sichtbar.
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ságra van. A félköralakú kfejtben ószaknyugnt-dékeleti irányban

kétféle kzet található: szürkés-fehér, üveges, perlites riolit, amely

hasonlít az Aidó neg> i Faluhánya kelleti falán lév kzethez és ró-

zsaszín, folyásos szerkezet, mely a késbb tárgyalandó Bönd-
bánya kzetével azonos. A két féleséget az északi falon igen, ersen
bdmlott, kilúgozott fehér kzet választja el. A 31. ábrán jól lát-

hatók a merleges irányú, egymással párhuzamos hawulékok, töl-

csérek; ezek a vulkáni utóhatásként fellép, valószínleg hévfor-

rások nyomai. A hasadékok között néhol 2—3 dcm átmérj üre-

gek vannak. Ezekben az üregekben fehér vagy gyengén rárga szí-

n egynem anyag van. Ezen anyag kissé földes, porcelláu-

szer, kagylós'törés, a vizet mohón szívja magába, miközben meg-
keményedik. Minségileg sok kovasav, alumínium és kévé® vas
mutat,ható ki benne. Srsége 2.26. Ezekb' következtetve elopílo-

sodott. kaolinnak tartom ezt az anyagot, megjegyezve azt. hogy az

észak-ke 'éti, részen több lenne a kovasav, tehát inkább opálos, dél-

kelet felé pedig több benne az alumínium, tehát kaolinban gazda-

gabb. Itt elször kaölinosodás történt és utána opálosodás, ami ge-

netikai szempontból fontos. Valószínleg a magas hmérséklet g-
zök gázolt bontották el a kzet földpátjait kaolinná, amelyet

késbb a forró víz kilúgozva, ezekbe az réigekbe belerakott. Csalt

ezután következhetett a kovasavas oldatok hatására az opáloeodás,

amely a kzet repedéseit is hialittal vonta he. Mikroszkóp alatt ez

az opáloscdott kaolin látszólag egynem, de 500X _OS nagyítási már
apró pontokra bontja fel, amelyek keresztezett nikolok alatt a sö-

tét. mezben fel-felvillannak. Ezenkívül egymástól 20 25 ,« távol-

ságban apró 2— pontokból álló vasoxid foltok vannak.

Az észak-nyugati oldal kzete szürkés fehér vagy sárgás fehér,

elválási lapjait sok helyen dúsan hialit vonja bet. Néhány na-

gyon bomlott föklpát, ilvolyáisszürke kvarc és sárgásbarna szín
lolt alakjában bomlott hiper,szíjén látható benne. Mikroszkóp alatt

az alapanyag legnagyobb része alig átkristályosodott üveg, kisebb
része mikrofelzit. A földpátok jóformán teljesen kihullottak. Meg-
határozásuk a kolvésszámú egyed miatt nem volt lehetséges. A
kvarc nagyon korrodált, sok henrtc az üvegzárvány. A hipersztén

már teljesen elbomlott. Bomlástermékei: rozsdabarna vasoxidok és

igen apró sárgászöldszín 5—10 fi nagyságú, négyzetalakú kri,s-

tálykák, melyek párosával (ikreik?) meglehet en tömöttlen foglal-

ják el a hipersztén helyét. Fénytörésük és kett ostorosaik ers, de

kicsiny voltuk fis gyér elfordulásuk miatti közelebbrl nem voltak

meghatározhatók. A magnetit apró pontok alakjában, fleg a fel-

zites mezkben jelentékeny. Gyiakori a zirkon, melynél a prizmát

piramis tompítja. A szélességének és bosszúságának aránya 1:3.

Az észak-keleti és déli falon rózsaszín, vastag, pados elválá-

sé közeit, van, mely bányanedves állapotban iszilánkosán hasad, az

elválási felületek itt is hialitosak. A kzet „folyásos" szövet. Ez
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a 1 min-töl több cm-ig terjed iholyásvörös és szürkósfehér szalagok

váltakozásából ered. Egyes lielyekejn, különösen pedifí a kelet, i l'al

délfelé húzódó létzón a kzet igen likacsos. Azi apró 0.5— <1 mm,
vagy ritkán í agyobl> likacsok szintén folyásos elrendezdésnek s

falaikon srn ülnek a tridimit lemefcek. melyeknek fénytörése a

ivenzolnál jóval kisebb, a terpentinnél és glycerinnél valamivel na-

gyobb. Beágyazás alig látlnitó ebben a kzetben. Mikroszkóp alatit

uralkodik az alapanyag. A térfogat százalékarány a következ:

alapanyag (>4%, földpát 10%, kvarc 4%, bii ei>r/ti n 5%, pórus 19%.

Az alapanyag perliíes, melyben vékonyabb, üveges szalagok húzód-

nak végig. Az üveges alapanyagban a folyásai párhuzamosan cl-

rendezdött, pálcikaalakú kriszt állítok vannak. A földpát beágya-

zások meiglehetsen bomlottak, nagyrészük kihullott. A maximális

kioltás szerint 34% An tartalmú andezin az összetételük. Nagyré-

szük kaolinosodott éis opálosodott. A kaolinosodás inkább e&ak

szabadszemmel észlelhet. A kalinosodott földpát liasadási lapjain

elveszti lényét s lisztes külsej lesz. Az opalosodott földpátokat

csak alakjukról lehet felismerni, keresztezett nikolok alatt sötétek

maradnak, legfeljebb egypár léealakú földpáttöredék marad vilá-

gos. Alárendeltéül) elváltozás a szíericitesedés, amely a nagyobb

föld pótszernek repedéseiben jelentkezik. A kvarc erslen korrodált,

gyéren fordul el. Az egyik c tengellyel párhuzamos metszetben

(J drl). egyvonalban gyöngyszeren- elhelyezkedett rombusi alakú

üvegzárványt találtam. E zárványok mindegyikében kis mozdu-

latlan buborék volt. A tridimit a pórusok és repedések falait borít-

ja, de olykor az alapanyagba is behatol. A hipersztón már telje-

sen elbomlott. Gyakran tridimit is van a hipersztón helyén, ami
azt bizonyítja, hogy a hipersztón bomlása igen korán megtörtént,

má részt, hogy a tridimit csak késbb, valószínleg pneumatolitos
hatásra keletkezett. A bomlástermékek között itt is gyakran sze-

repelnek kis négyzetalakú kristályokból álló halmazok, melyeknek
fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, kettstöi’ésük ers és

néha zónás szerkezetek.

A Bikkfakly-bányához vezet útnak a szöllk között lév azon
szakaszán, amely a hegy lábától kelet-nyugat irányban egyenesen
vezet a bányához, mintegy kétharmad részben több, nagyjában
észak-dél csapásra telérszeirü kiemelkedés van, melyek ellenállóbbak

az alapkzetnél. Éhek részben sárgásfehér horzsakbl, részben pe-

dig szürke vagy fekete perlites .szurokkbl állnak. Igen feltn
rajtuk a „folyás", ami a pár mm-tl több cm-ig terjed vastagságú
horzsak és szurokk szalagoktól ered. A horzsak aláreDdelt|ebb,

rendkívül finom, a folyás irányával párhuzamos csövecskék járják

át, ami egészen könnyvé teszi. Beágyazást ebiven nem találtam.

A perlites szurokk a szürkétl a feketéig minden színárnyalatban
megtalálható. A világosabb szürke kzet 2—3 mm-es gömbök hal-

mazából áll, a sötétebh kzet változatban kevesebb „perlit“, a fekete
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változatban pedig teljesen hiányzik. Itt tehát egyrészt a horzsak-
bl a perlitbe, másrészt a perlitbl a szurokkbe találtam átmene-
tet. A sötétebb színárnyalatú kzetekben a beágyazások száma n.
A beágyazás földpát; igen bomlott, kaolinoscdott, ami ,-zabadszenr
mcl a földpátok homályos, lisztes felületérl látszik. Mikroszkóp
alatt az alapanyag tiszta üveg, melyben srbben kb c\bb vagy rit-

kább nagyobb páleikaalak krisztallit és. srn apró magnetit sze-

mek figyelhetk meg. Gyakori a zirkon prizmás termet kristály-

kája.

Kigyósi Egyházi és Úrbéri bánya.

A Nagy-Sárák hegy északkeleti lábánál, Kígyós községtl
nyugatra 1.2 km-re van a kigyósi Egyházi- és Úrbéri-bánya. A fej-

l észak-nyugati fele az úrbéresek, dél-keleti fele a kigyósi egyház
tulajdonában van. A nagy, tojásdad alakú fejtben egységes fehér

malomk riolitot fejtenek. A kzet a felszínre merleges, 30—70

cm vastag sokszögletes oszlopokban válik el. Az elválás! lapok, kü-
lönösen az észak-nyugati oldalon hialitosak. A déli fal északnyu-
gati végén a kzetet a Bikkfaldi bányához hasonlóan repedések,

tölcsérek járják át, ezekben szintén hófehér, elopálosodott kaolin

berakodások vannak. A fejt kzete igen likacsod könny. A lika-

csokban 2—3 mm-es kvarc kristályok égi apró tridimit lemezkék
ölnek. Bányanefclves állapotban a kzet könnyen faragható és ne-

hezen törhet, mert a likaesos szerkezet mintegy felfogja az ütés

erejét. Ezért fleg malomkövet faragnak belle. Mikroszkóp alatt

a kzetben uralkodik az alapanyag. Párhuzamos nikolok között

víztiszta, átlátszó, keresztezett nikolok alatt ogymásbakapcsolódó
szél foltokból áll, melyek váltakozva oltanak ki. Ezek másodlagos
kvarc kristályok. A beágyazás ritka: néhány födpáttöredék és di-

iiexaéderes kvarc található az alapanyagban. A likacsok falain

kvarckristályok ülnek, H elyeknek közeit opálos anyag tölti ki. A
földpátok is opálosodtak. Általában a kzeten igen ers a másod-

lagos elkva rcosodás. A fejt közélte tehát hidrokvarcitos riolit.

Hosszú-hegy.

Böndö-bámya. A Hosszú-hegy gerincén van a Beregszász vá-

ros tulajdonát képez Bönd-bánya, melyet a Be reg>zász -K
i gys

i

országúiról észak felé elágazó mezei úton érhetünk el. A fejtben
fleg útburkolásra fejtik az elég üde, rózsaszín riolitot. Ez a kzet
kemény, bányanedves állapotban szilánkosan hasad. Feltn a

„íolyásos“ szerkezete, ezt a 0.5—1 mm vastagságú csaknem fekete

é;s az 1 cm-tl nagyobb rózsaszín szalagok idézik el. A vékony,

fekete csíkok egy-egy csoportban srbben helyezkednek o)l, ami

feltnbbé teszi ket. Levegn állva a kzet nagyon hamar teljesen
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kifehéredik, csupán u vékony fekete szalagok maradnak meg. A
kzetben sok a pórus, ebekben tridimit van. Aránylag sok a beá-

gyazás. Mikroszkóp alatt a következ térfogat százalékarány tll-i-

píthntó meg: alapanyag (i4%, pórus 14%, kvarc 11%, toldpát 9%,
vas ex idk, rnagnetit “2%. Az alapanyag szélesebb rózsaszín sáv-

jai mikroszkóp alatt felzitbl állanak, melyben sok az axiolit, ke-

ve-ebb a szferolit. A vékony fekete vonalak iivégibl állanak, mely-
len srn apró lócalakú krisztallitok és igen sok kis rnagnetit

szemcse van. A iöldpát beágyazások csoportokban jelennek meg,
üdék. A (.010) szerinti táblás, vagy pedig az a tengely szerint meg-
nyúlt oszlopos termetok. Ezek az oszlopos termet kristályok

könnyen összetéveszthetk a szanidinnal, víztiszták, repedezettek,

kioltásuk egyenes, de a kanade balzsamnál ersebb fénytörésük el-

árulja plagicklász voltukat. A (01 0) szerinti táblás kristályok zó

nás ik. a bels mag bázisosabb, a küls burok savanyúbb. A
visszatér zónásság itt ritka. Egyik egyednél a magban 34% An-t,

a burokban 28% An-t találtam. A nagyobb földpútok repedezettek,

a repedésekben sok a szeriéit. A kvarc dibexaéderes, víztbzta, oly-

kor szilánko . Két a (bOOl) párhuzamos metszetben -f- jellem ten-

gelykilépést figyeltem meg. Mindkét tengelykereszt az asztal for-

gatásakor kissé szétnyílt. Ez a kvarcnak rendellenességét mutatja.
Egy-egy kis apatit szemcsét is találtam a földpátban zárványként.

Arnnyos-hefjy.

A Bereii Nagy-hegy délnyugati lejtjén, az Aranyos-hegy
oldalában van a Firczák-féle kbánya. Igen kedveiz fekvés k-
lejt, mely közvetlen a mút meillett Beregszász városától 0.(1 krn-

ie, az Aranyos-hegy Kishegy nyerge után északra van. A fejt
kzete nagy tömbökben válik el, az elválás! falakat élénkvörös,

vasas kiválás borítja. Sok a hialit bevonat isi. Az északi falon je-

lenleg is kova avas oldatok szivárognak, mert az egészen friss tö-

rési felületeken jelenleg is válik ki hialit. Néhol kis cseppk kép-

zdmények találhatók a víztiszta opálos anyagból. Az elválási fa-

lakon felhalmozódott vasoxidokat is átitatja a kovasav. Az így
képzdött vasopál sokszor még puha, benne kékes fehér, fehér vagy
sárga foltok vannak. A nyugati falon fehérszín, tömött, porcelán-

szer, meglehetsen üde kzetet fejtenek. A kzet bányanedves
állapotban egyenetlenül, szilánkosan törik. A friss kzet teljesen

fehér, porcelánszer, melyben viztiszta földpát, gyengén ibolyás-

szíirke kvarc és ritkán 1—2 nim-es átmérj bictit lemezke látható.

Mikroszkóp alatt a teljesen átlátszó alapanyag uralkodik. Az alap-

anyagot felépít mikrokristályok egyrészénék a kanadabalzsamé-
nál ersebb, másrészének gyengébb a fénytörése. Ebbl Ítélve az
alapanyagot kvarc és valószínen káliföldpát alkotja, amihez sok
szeriéit és kevés rnagnetit járul.
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A földpátbeáigyazás plagioklász, megtartása üde, alakja sz*
lopás vagy táblás; nagysága eléri a 2 mm-et is. Fénytörése a kar

nadabalzsaménál ersebb. A közei (010) szerinti metszeteken min-
dég temgelykilépés figyelhet meg. A tengelyszög felezje c, jellem

+. A táblás egyedek zónásak, bels mag kioltása 0°= 2S% An, zó-

na kioltása 2° =27% An. Gyakori a visszatér zónásság is. A (100)

lapon mért kioltás 11°5’ =29% An. A 010 lapon 0° kioltás = 28 %
An. A földpátok szericitesednek. Különösen a repedések mentén
halmozódik fel az apró sárgás, ersen fénytör másodlagos szeriéit-

A kvarc beágyazás alárendellebb 0.5—1 mm-ig nagyságú, viztiszta,

repedezett dihexaéderes. A biotit igen gyéren fordul el,

apró lemezkéi sötétbarna színek s majdnem mindig tszer fekete

rutil (?) zárvány észlelhet bennük. A magneitit gyéren fordul el
s inkább nagyobb lemezekben. A keleti oldal kzete hasonló a nyu-

gatihoz, csupán a színe szürke, amit a finoman elosztott magnetit

okoz. A tárgyalt kzetek között legüdébb, a Firczák bánya kzete
alkalmas volt az elemzésre. Ezt dr. Endrédy Endile volt szíves

megelemezni. Az elemzés eredményei a következk:

súly 0/0

SiOa 74,58 Osan paraméterek,

TÍO2 0,19

Ab 0.-i 13.02 ' s = 82.58

Fe2 O 3 0,43 a = 20,30

FeO 0,80 c = 4,98

MnO 0,02 f = 4,72

MgO 0,19 n — 5,81

CaO 1,27 k = 1,99

KoO 3,66 sor =
Na20 3,34

H2O — 110 1,36 A Slate—Creek tipus

H2O 4- 110 0,75 Osann paraméterei

P2O 0 0,03

SOs 0,07 S 80,5 ;
a 19,5

összesen : 99,71 c 5,5 ; f 5,

Fajsuly : 2,46:

A Niggli féle paraméterek

:

i al fm c alk c fm mg
1,13

;
48,24 ; 8,12

; 8;58 ; 35,06 ;
1,06 ; 0,21

k P SO:i qz

0,42 ; 0,07 ; 0,42 ; -F 218,89 metszet VI.

Aplit—Gránitos magma tipus.

A C, I, P, W. rendszer szerint

Qu or ab an C hy il mt

37,80
;

21,70 : 28,31; 6,40; 1,22; 0,90; 0,46
;

0
,
70

;

Symbol I. 3 (4). 2 .
3”.
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A kzet alumíniummal kissé túltelített. A telítettség foka T
0,80. Ez a típus ifién hasonlít a tok-svai ohszidiánhoz, melyet

Dr. Ven dl A. elemzett meg és írt le (14, p. 51); összehasonlí-

tásul ide iktatom a megfelel Osann paramétereket.

s a c f

Firezák b. nyugoti faláról: 82,58 20,30 4,98 4,72

Obszidián Tolcsva, Tilalmas: Sl,02 19,08 5,0 5,2

Kishepy. A városi bánya.

A Kishgv déli oldalán lév kfejtk látják (-1 Beregszász vá-

rosát útkövez anyaggal. Feltn a kzet szeszélyes elválása. A
dél-nyugati részen vékony, lemezes elválás van, mely nyugat, észak,

északkelet felé fokozatosan szürkés, majd szürke ibolyás színekbe

Fig. 32. ábra. Közetszöveti kepék a kishegyi banyából. Baloldalt folya-

sos kzet a fejt keleti faláról nipersztén beágyazással, melyben

alakú zirkon és szabálytalan alakú magnetit zárványok vannak. .Jobb-

oldalt a fejt nyugati oldalának a kzete ersen korrodált földpát be-

ágyazásokkal. — (íesteinsstrukturbilder aus dér Grube atn Kis-Berg.

Links fluidales Gestein an dér Ostwaud dér Grube, mit eingebettetem

Hypersthen, dér förmige Zirkon- und unregelmassige Magnetit-

lansehliisse enthiilt. Reehts das Gestein dér V estseite dér* Grube, mit

eingebétteten stark korrodierten Feldspaten.

megy át; az elválás elbb merleges oszlopos, majd héjas pados. Az
elválási felületeket dendritek tarkítják. A fejt kzetére átmenet

nélkül 2 m vastag, ersen átmosott, nyirokkal kevert lösz települ.

Ebben a lösztakaróban Dr. Jantsky Béla 1935. nyarán gazdag

paleolit kultúrát talált.

A keleti oldal kzete hasonlít az Ardói Bottlik-bánya kze-
téhez. Könny, horzsakszer, ibolyássziirket alapanyagán jól lát-

szik a „í‘olyásos“ szövet. Ez a folyásos szerkezet az alapanyag-

ban lev, párhuzamosan elrendezett hullámos lefutású orsó vagy
csszer likacsok sr tömegétl ered. Igen sok a földpát beágya-
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zás. Feltnnek még a négyzet vagy téglalapalakú hipersztén be-

ágyazások, melyeket zöldes-sárga udvar vesz körül. Kvarc b ág . a

zást nem találtam. Mikroszkóp alatt a mikrofelzites alapanyag ural-

kodik, melyben három ícle nagyságú magnetit van: igen üriin

hintett 2—3 g. nagyságú, ritkábban díszért 20—25 u nagyságú és

ritka, rendesen a hipersztént kísér 0.1—0.5 mm nagyságú lemez-

kék. Az alapanyag világosabb mezi üvegesek. Ezek keresztezett

nikolok alatt apró gömbökbl állanak, melyekben fekete keresztkq

van, Az alapanyagban 1—2 mm nagyságú szferokristályok és néha
1 cm-es axiolitok is észlelhetk. A földpátbeágyazások víztiszták,

vagy kaolinosodtak. Rendeden a bels, bázisosabb mag kaolin is: dik

el és hullik ki, a küls savanyú burok ellenben üdén megmarad.
Ezeknek a földpát szegélyeknek a fénytörése: y =a kanadabíal-

zsaménál nagyobb, a — a kanadabalzsaméval egyenl, vagy vala-

mivel kisebb, tehát oligoklásznál bási&osabb nem lehet. A hiper-

sztén beágyazás nagyon bomlott, rozsdabarna vasioxidok és opálos

kiválások foglalják el a helyét. Gyakori a prizmás termet zirkon.

amely a hipersztént kíséri vagy benne zárványokat alkot. (Lásd 32.

ábra.)

A nyugati kzet tömöttebb, pórusok száma a keletihez viszo-

nyítva ersen csökkent, a kzet színe szürke, nagyon halvány zöl-

des árnyalattal. Az alapanyagban földpát és hipersztén beágyazá-
sok vannak. Kvarcot nem találtam. Mikroszkóp alatt az alapanyag
teljesen hasonló a keleti oldaléhoz, csupán kevesebb benne a mag-
netit. A pórusok repedései mentén sok amorf opálos anyag rakó-

dott be. A beágyazások közül uralkodik a földpát. Leginkább n

szerint megnyúlt oszlopokban jelenik meg és igen korrodált. Néha
az egész földpátszemcsét csak néhány ká.rélyos vagdalt) váz jelzi,

melyeken az albit ikerlemezek láthatók. Sokszor nincs éles határ

a földpát és alapanyag között. Ezek a megnyúlt, er en korrodált

tagok egyenesen oltanak ki, fénytörésük: y — nagyobb, « = ki-

sebb a kanadabalzsaménál. Összetételük 21% An-ta.italmú oligo-

kláisz A földpát beágyazásoknak c/gy másik generációja zömök-

termet, rajtuk korrózió nincs, viztiszták, üdék. A karlsbndi ikre-

ken mért szimmetrikus kioltás + 24° volt, ami 44% nnortit tartal-

mú andesinnek felel meg. A hipersztén bomlott, helyét vasoxid és

opálos kiválás foglalja le. Gyakori az alapanyagban a rrá odlagos

száriéit.

Bercgi-Nagyhegy

.

A Beregszászi hegység legkiterjedtebb csoportja a Beregi-

Nagyhegy, itt van a sok. régen ismert kaolin, alunit és malomk*
bánya, st Szabó J. aranybányát is említ (12).

Malomk bánija. A Beregi-Nagyhegy délnyugati oldalában

igen régi kfejtk vannak. Itt fejtik a híres beregszászi malom-
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köveket. A kzet sárgásfehér, szürkésfehér vagy iholyaszínü,

rendkívüli likacsot--, kemény, nehezen zúzható. A likacsok egyes he-

lyeken jóval nagyobb térfogatot foglalnak el, mint az alapanyag.

Falaikon sárga, íózsaszín, vagy élénkvörös szín 0.5—1 mm nap
súgó alunit kristálykék ülnek. Egyes helyeken a likacsok falát

fekete, bársonyszer mangánoxid borítja. Ezekben az üregekben

ülnek a lapokban igen gazdag, sokszor egészen víztiszta wolnyn
kristályok. A kzetben rendszertelenül elszórva pár om-tl
több dm-ig terjed átmérj, szabálytalan a 1 akii igen tömött, kagy-

lós törés, szürke szín kvarcitkiválások vannak. Mikroszkóp alatt

a kzet teljesen átalakult, a régi riolitos alapanyagnak csak fosz-

Fig. 33. ábra. Kiálló kvarcittelér a Beregi-Nagy hegy tetején. — Her-

vorspringt nder Quarzitgang am Gipfel des Beregi Nagy-Berges.

lányai maradtak meg, különben a kzet helyét alunit foglalja el.

Nemcsak a likacsok, repedések falain ülnek srn a pálcika alakú

tromboéder-j- bázis) alunit kristályok, hanem maga az alapanyag is

finom mozaik szeren egymásba kapcsolódó alunit-szemekbl áll-

Ennek a fejtnek anyaga tehát alunitos riolit, melyben az eredeti

kzetnek csupán a nyomai maradtak meg. A fejtben lév kvarcit

kiválások teljesen hasonlók a Beregi-Nagyhegy gerincén lév
kvarcit-telérekliez. Ezek a mintegy 2 m vastag telérek a kilátótól

dél-kelet keletre, észak-északnyugati csapással enyhe dlések.
(1. 33. ábra.) A Beregi-Nagvhegy legmagasabb pontjain is kvarcit
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telérek vannak, rajtuk több helyen sr, 2—5 mm-es kvarc kristály

bevonat van. A kvarcit színe fehér, szürkés fehér, igen aláren delten

vörös. Benne ritkán kaolin gumók vannak, amelyek át vannak 'tilt-

va kovasavval. Mikroszkóp alatt ez a kzet víztiszta, finoman szem-

csézett, melyben szögletes, töredezett, az alapanyagnál magasabb
fénytörés 20—30 mm nagyságú szilánkok vannak. Keresztezett

nikoilok alatt a látótér sötét, csupán a szilánkok világosodnak fel és

oltanak ki. A szilánkok anyaga kvarc, melyet opálos kötanvag
tart össze. A vörösszín kvarcit ettl csupán abban különbözik,

hogy az alapanyagban szabálytalanul elszórtan lrematit észlelhet.

Kréta-lyuk.

A Beregi-Xagyhegy déli oldalában a Kilátótól délkeletre van egy
elhagyott kaolinbánya, amelyet a környéken krétalyuknak nevez-

nek. Ut ma már nem vezet hozzá, csupán a kilátótól közelíthet meg

Fig. 34. ábra. Készlet a Krétalyuk nev felhagyott kaolini) inyából. A

kaolin fejtése a képen látható rerdszertelen üregek útján történt.

Detail dér .,Krétalyuk“ (Kreideloch) genanntcn, anfgelassene Knolin-

gvube. Dér Kaolin wurde in den am Bilde sichtbare \ regellos ange-

legten Höhlungen abgebaut.

egy kis gyalogúton. A tárnák bejárata csaknem teljesen beomlott,

mivel a felette lév laza kaolint az es állandóan a szk bejáratba

mossa. 3 m bossr/,ú, szk út után széles és magas tárnába jutunk. A
tárna kétoldalú hófehér kaolin, melyben sok 1—5 cm vastag bnrit-

telér van. A kb. 25 m hosszú szakaszon 17 havit teliért figyeltem meg.

A tárna boltozata ersen kvarcosodotl kaolin. A kvarcit lemezek

minden rendszer nélkül sejtszeren járják át a kaolint, a lemezkék-

ben víztiszta 1—5 mm-es nagyságú kvarc kristályok ülnek. Ebben
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is találtam b.aritteléreket. A barit áttetsz fehér vagy kékes szín
s 1 2 ein éllel híró romlnis alakú kristályokiból áll. Némelykor a

kristály kissé ívesen hajlott. Ez a folyósószer tárna nagy cúcs-
íves termekben folytatódik, melyeket 3—4 m-es átmérj kaolin

oszlopok választanak el egymástól. (Lásd 34. ábra). Az els nagy

írem észak-keleti részén vöröses szín a kaolin, benne világosabb

szalagok vannak, megrizve az eredeti riolit folyásos szerkezetét. Vé-

konycs.iszolathan a folyosó nyugati faláról vett fehér kaolint és ezt,

rz utóbbi vörheuyes szín kaolint vizsgáltam. A fehér Kaolin

tömött, egyenletesen finom szemcsés. Benne: durvább elegyrészek

nem láthatók. Mikroszkóp alatt víztiszta és a fénytörés folytán

kristályos szemcsésnek látszik. Keresztezett nikolok alatt túlnyomó-

részben alacsony interferenciája kékesszürke, majdnem fekete

szín szemcsés tömeg uralkodik, melyben l—20 // nagyságú, ritkán

nagyobb kvarc szilánkok és nagyon gyéren 30 — 50 u nagyságú,
gömb vagy ellipszis alakú opálos kiválások vannak. Az egész látó-

teret ezenkívül apró szeriéit pikkelyek hintik be. Olykor feltnik

egy-egy kisebb földpát töredék is, amelyen még meg lehet figyelni

az albittörvény szerinti iker lemezeket. A vörheuyes szín kaolinon

mikroszkóp alatt is jól látható az eredeti riolit folyásos szerkezete.

Szövete hasonlít a Kishegy keleti oldalán lév kzet szövetéhez,

csupán az a különbség, hogy ebben a kaolinban a magnetit sze-

mek átalakultak ibolyáss/ín bematittá. Ebben a kaolinban né-

hány nagyobb földpáttörmólék van és a párhuzamos vékony lika-

csok falát barit és opál borítja. A szeriéit nagyobb csomókban, vagy
apró pikkelyek alakjában jelenik meg. Kvarcot ebben a fé

1ségben
nem találtam. A mechanikai összetételt lásd a 103. lapon.

Arany-lyuk.

A Beregi-Xagyhegy déli oldalában a Kréta-lyuktól keletre

van egy elhagyott aranybánya, melyet a környéken Arany-lyuk-

nak neveznek. A szl és erdmvelés határán van két bejárata,

melyek közül a keleti már teljesen, a nyugati csaknem teljesen

beomlott. A pár cm vastag aranytartalmú kvarctelér ibolyásvörös,

kaolinosedott riolit.ban van kiválva, ez a kzet nagyon hasonlít a

Kréta-lyukból ismertetett vörös kaolinhoz. A kvarctelérben kis

repedések, üregek vannak, melyeknek falán apró kvarc kristályok

és zömök, oszlopos, lapokban szegény barit kristályok ülnek.

De rekaszeg i-bánya.

A Beregi-Xagyhegy keleti oldalán Múzsaj községtl iy2 km-re
van a Derekaszegi bánya. Hatalmas feltárás, melyben azeltt alu-
nitot fejtettek, jelenleg azonban a jó minség kaolint termelik
ki belle. A régi alunitfejtés délrl északfelé haladt és mintegy
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20 m széles, 10—15 m mély és 150 m hosszú árok jelzi a fejtés mé-

reteit, Érmek az ároknak keleti fala alunitos riolit, a nyugati fala

pedig fehér kaolin. Az árok közepe táján a nyugati falnak dlve
hatalmas félívalakú oszlop van, amely va lószín íi lég h maradvá-
nya a kifejtett alunitos riolitnak. Ez a kzet igen likacsos, 'repedések,

üregek vannak benne, melyeknek falát gazdagon borítja a ritkán
víztiszta, sárga és leggyakrabban rózsaszín, a tó em-t is elér
kristályé alunit. A kzett alapanyaga sárgásfehér, vagy rózsaszín
és néha egy-egy kvarc beágyazás látható benne. Mikroszkóp alatt

az eredeti riolitnak csak kevés maradványa látszik. Ez leginkább
átkristályosodott üveg, melyben néhány kvarc.szem és szriéit van.
Nem találtam az alunitiosodott riolitban magnetitot, ami külön-
ben apró szemcsék alakjában mindenütt jelen volt az alapanyag

-

Flg. 35. ábra. A Derekaszegi-bánya. Baloldalt az esvíztl lemosott

kaolintömzs keleti elvégzdése, jobboldalt az alunitos riolit maradvá-

nya; a kett közötti árok a régi alunitfejtés helye. — Die Grube von
Derekaszeg. Links das östliche Ende des vöm Wasser dér Nieder-

schláge abgewaschenen Kaolinstockes, reelits ein Rest des almi i ti seben

Rhyoliths; dér Graben dazvvischen ist dér alté Alunitabbau.

l>an. Az alunit megnyúlt metszetei a pórusok falát gazdagon bo-

rítják. Igen gyakran jól felismerhet, hogy a pórus megnyúlt vagy
zömökebb négyzetalakú, tehát az alunit fleg a földpátok helyét

foglalja el. Az alapanyag túlnyomórésze szintén alunitosodott. Az
alunit apró szemcsék alakjában hatol be az alapanyagba és azt át-

szövi. A kristályok a bázis és rornhoédcr kombinációi, kitünen
látszik rajtuk a bázis szerinti hasadás. Magas interferenciaszínei

alapján (sárga, ibolya, kék) jól megkülömböztethetk a többi elegy-

résztl. A kaolin és az alunitos riolit hatóra éles. A kaolin tönv/.s

az észak-déli irányú árok nyugati falán kezddik, itt mintegy 150

m lioszúságban követhet, azonban nyugat felé a vízszintes, vala-
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mint a felszín alatt függleges kiterjedése ismeretlen. A 35. áb-

rán jól látható az alunit kitermelése folytán feltárt kaolintörazs

keleti elvégzdéi-e, melyet az esvíz már ersen megtámadott. Igen

valószínnek tartom, hogy a Beregi-Nagyi légy egész bels tömege

kaolinosodott s csupán küls felszínesebb része áll alunitosodott

vagy Ilid rokva vei tosioclott riolithól. EV. védi n eg a kaolint az eró-

ziótól. Ezt a feltevésemet igazolni látszik az a körülmény, hogy a

Beregi-Nagyhegyem minden égtáj fell megütötték a kaolint, így

az északkeleti oldalon kvareitos riolit alatt találták, délen részben

alnuitos riolit, részben elkvareos* dott kaolin alatt, keleten r.lunitos

riolit alatt, északon kvareitos riolit alatt. A Beregi-Nagybegv ge-

rincén és a már említett kvarcit 1 elérek egyikénél egy akna van
lemélyítve, mely a Kréta-lyuk nev kaolinbánya szellztetje volt-

Muzsaj községben pedig a hegy lábánál lév észak-északkeleti

irányban csaknem vízszintes tárnával, alig 30 m távolságban ütöt-

ték meg a kaolint. A Derekaszegi bánya az egyetlen jelenleg is

üzemben lév kaolinbánya. A fejtés uralkodóan keleit-nyngati irá-

nyú tárnák útján történik minden rendszer nélkül. Kaolinja fehér,

rendkívül laza, ujjal szétmorzsolható, benne sok 1—3 mm-cv, rit-

kán nagyobb kvarc dihexaéderek vannak.

Borzhiu k.-bán íja .

A Beregszá szn jvárosból Beregszászba vezet út mellett a

2-14-es magassági pontnál lév hajtkanyartól észak -keletre 70 lépés-

re van a Borzlvuk-bánya. Ez a bánya Beregszász város tulajdona
és egy tárna segítségével fejtik a hidrokvarcitos riolitot, melybl
malomkövet készítenek. Az els tárna észak-nyugat dél-kelet irá-

nyú volt, azonban csakhamar kaolint ütöttek meg vele, ezért abba-
hagyták. A kaolin mechanikai összetételét lásd a 193. lapon.

A jelenlegi tárna észak-déli irányú, melybl szürkésfehér, ibo-
lyásszürke, vagy ibolyaszín, rendkívül likacáos kzetet fejtenek.
A k/et elválása tonnás, az elválási lapok repedéseit vörösszín
agyag tölti ki, ebbe vannak beágyazva a sokszor 2 cm bosszú, vés-
alakú, lapokban szegény baritkristályok. A kzet térfogatának több,
mint a fele likacs, mely szabálytalan alakú, teljesen átjárja a k-
zetet. Falain kis nyúlványokon kvarc dihexaéderek ülnek, annak
jeléül, hogy a kzetet valami oldat' vagy gz-gáz nagymértékben
kioldotta és így az eredeti dihexaéderes kvarc beágyazások sza-

baddá lettek. Mikroszkóp alatt az alapanyag víztiszta, benne igen
sok apró másodlagos kvarc kristály észlelhet. E kvarc kristálykák
keresztezett nikolok alatt csipkés széllel mozaikszerben kapcsolód-
nak egymáshoz. Kisebb foltok alakjában vasóxid kiválások látha-
tók. Beágyazásiként az alapanyagban csupán 1—2 kvarc dihex éder
ismerhet fel. A földpátbeá gyazásak teljesén elopálosodtak.
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A fejt kzete tehát hidrokvarcitos riolit.

Muzsaj község közvetlen közelében három bánya van: a Klem-
be rger Lemil féle kaolinbánya, br. Perényi-féle timk-bánya és a

Schwartz Sámuel -féle timk bánya. A Steinberger-féle kaolin bá-

nva Muzsaj község közepén a múttól mintegy 30 m-re északra van,

A Beregi Nagyhegy délkeleti nyúlványába mélyített tárna é-zak-

nyugati irányban halad. A tárna els szakaszán a kaolin világos

rózsaszín, melyben egyenetlenül elszórva fekete foltok vannak;
ezeknek anyaga barnak, Mn 0 2 . A rózsaszín színezdés b vala-

milyen mangánoldattól származhat. A további szakaszén sárgás-

fehér a kaolin, mely szabad szemmel is finomabbnak látszik s nin-

csenek benne sem különösebben szinezcdött foltok, sem durváibb
szemek. Mechanikai összetételüket lásd a 193. lapon.

Fig. 36. ábra. Részlet a Derekaszegi bánya belsejébl. A tárnák egy-

mással párhuzamosan, illetve egymásra merlegesen futnak a hófehér

kaolinban. — Debail vöm Tuneren dér Grube von Derekaszeg. Ilié

Stollen verlaufen parallel, resp. senkreeht zu einander in schneeweis-

sem Kaolin.

Br. Pcrényi-féle bánya. Muzsaj község északi oldalán, a teme-

t mellett, aiz úttól leiedet re fekszik. 00 éve, hogy felhagytak mve-
lésével s azóta benttje a növényzet. Egyetlen jó [feltárása az észak-

nyugati sarkában lév vízmosásban van. A vízmosás déli oldala

szürkésfehér, vagy kékesiehér szín kvarcát, melyet északfelé mint-

egy 1.5 m vastag kaolintelér követ, melyben a vízmosás mindjob-

/
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han lielevásja maflát. A kaolint sárgás feliér vagy ki>sé rózsa szín íí,

rendkívül likacsos alunitos riolit követi, mely külsleg is, mikrosz-

kóp alatt is teljesen hasonlít a Derekaszegi-bánya alunitosodott

riolitjához. Ennek az alunitos rolitnak az alján 2- 3 cm vastag, li-

monithl álló telér van, melyen apró, 1—2 mm-es éilel bíró limonit-

pszemlomorfózák találhatók pirít után. Éhbl ítélve, ez a kis kibú-

vás egy szulfidos t(dérnek lehet a vaskalapja. Ez a kis telér észak-

nyugat dél-kelet irányban még több helyen kibukkan. Így a Peré-

nyi-bányától néhány méterre a mezei úton halad áU ahol részben

a bemélyített út két oldalán, részlten magán az úttesten mintegy
b—7 m-es hosszú szakaszon gyjthetk néhány em vastag darabjai.

Innen az elbbi irányban mintegy 150 m-re a Sclnvartz-féle bánya
eltt lév forrás mellett találhatók a legszebb darabok; a cseppköves,
vésés limonit, finoman sugaras, í ostos szeri ezet s felületén kék,

zöld, veres és iholyás színekben játszik.

Scliwartz Sámuel bányája. Szemben a I’etrényi-bányával, az

út nyugati oldalán, attól mintegy 150 lépésre van Régen alunitos

riolitot fejtettek belle, ma nincs mvelés alatt s lankásabb olda-

lait részben szellvel, részben gyümölcsfákkal ültette be tulajdo-.

nosa. A fejt nyugati végében állandó viz tó van. Az észak-nyu-

gati falon sárgásfehér, rózsaszín, likacsos alunitos riolit van, me-

lyet észak-kelet felé egy, mintegy 4 m szélesség kaolin vált föl. A
kaolint 1.5 m széles kvarcát, majd ismét kaolin követi. A kvarcit

és kaolin határa nem éles. Érintkezésük helyén a kaolin 15—25 cm
vastagságban elkvarcosodott. A kvarcitban is találtam ökölnagyságú
kovasavval átitatott kaolin gumókat. Az alunitosodott riolit telje-

sen hasonló a Derekaszcgi bánya alunitosodott riolitjához. A kao-
lin fehér, porszeren szét málló, sok benne a kvarc dihexaóder. A
kvarc dihexnéderekben szabadszemmel is jól látszanak a rendszer-
telenül szerteágazó zárványok, melyek mikroszkóp alatt alipanvag-
nak bizonyultak. A kvarc tengelyképe rendes, optikai jellege: po-
zitív.

Hejóshegy. Neutvelt Lajos kfejtje. A Hajóshegy déli olda-
lában, közvetlen a mút mellett van Nemveit Lajos kfejtje, mely-
ben a keleti oldalon csokoládébarna szín, a nyugati oldalon sár-
gásfdhér szín riolitot fejtenek. A csokoládészín kzet igen tömött,
aprószem s nagy tonnákban válik el. Az elválást lapokat mangán
dendritek borítják. Bányanedves állapotban kitünen hasad, ezérti
fleg sírkövet, kilométerjeilzkövet készítenek belle; az apróbb
törmeléket útburkolásra használják. Megcsúszolva szépen fényez-
het és mutatós, vörös, márványszer. A kzetben urakodik a cso-
koládébarna alapanyag, melyben kaolinosodott, lisztes földpát és
igen gyéren kvarc beágyazás észlelhet. Ritkább, vagy srbb cso-
portokban elszórva, vasfekete foltok vannak még az alapanyagban.
Pontosabb meghatározás végett ezekbl többet, tvel kiszedtem es

úgy vizsgáltam meg. Eszerint a foltok biotitból és magnetitból ál-
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lanak, melyeket üveg vesz körül. A biotit ersen pleochroós, a =
halvány zöldessarga, c — rozsdabarna. Gyakori zárvány bennük

rendkívül finom, tüalakú rutil es a zömökprizmás zirkon, mely

körül többször kis udvar figyelhet me\g. Némely elbomlott biotit-

ból rácsszer rutil halmazok estek ki. A magnetit, opak szabalyta-

lanszél lemezekben jelenik meg. Mikroszkóp alatt az alapanyag

átlátszó, víztiszta, üveges. Az eredetileg üvegalapanyag részbeni át-

kristályosodott, benne apró krisztallitok vannak. Gyakori a niá-

sodlagos szeriéit. Keresztezett nikolok alatt a látótér sötét, csupán

az apró krisztallitok villannak fel és oltanak ki. Az alapanyaghoz

lehet számítani a srn elszórt biotit lemezkéket, melyeknek át-

lagos nagysága 5—30 /< között ingadozik. Pleoehroizmusa: o =
halvány, gyengén zöldessárga, c — vörösbarna A kzet csokoládé-

színe is valószínleg az üvegalapanyagban lév igen apró biotit

pikkelyektl ered. A toldpátbeágyazás nagyrészt bomlott, a zömök-

termet kristályoknak csak a küls burka maradt meg, a bels rész

kaolinosodott. Az álhit- és karlsbadi ikrek aránya egyenl. A szim-

metrikus zónában mért maximális kioltás+-2 45’, Ab
8!í
Ang7 össze-

tétel andezin: szericitesedés különösen a repedésekben feltn. A
kvarc ritka beágyazás, dihexaéderes üvegzárványokkal. A biotit-

nak nagyobb, beágyazott lemezei bomlottak, bauerilosodtak. Ilyen-

kor kovasav és vasoxidok veszik körül. A magnetit a biotitot kí-

séri, azonban az alapanyagban is gyakori. A fejt nyugati részében

lev sárgásfehér, vagy rózsaszín kzeten feltn a folyásos Szer-

kezet, ami a keleti oldalon teljesen hiányzik. Ez a kzet az elbbi-

nél lazább, nem hasítható, benne üvegfény földpát és szürkés

kvarc dihexaéderek láthatók. Az alapanyag teljeseu porcelánszer.

Mikroszkóp alatt ez az alapanyag mikrofelzit, aránya a beágyazás-

hoz (>0:40. A beágyazások megosztása: földpát 19%, kvarc 12%, pó-

rus 9%. A földpát teljesen elopálosodott. Az opálosodás. megrizte
a földpátok alakját és bizonyos mértékben a szerkezetét is. Meg-
figyelhet, hogy az opálosodás a repedések mentén kezddött és las-

san haladt a földpát belseje felé. ahol még gyakan láthatók ma-
radványai. Keresztezett nikolok alatt csupán ezek a maradványok
világosodnak fel. A kvarc beágyazások dihexaéderek

A magnetit helyét linionit és hematit foglalja el.

E bánya keleti csokoládészín kzetét dr. E ndré d y E n d r e

volt szíves megelemezni. Az elemzés adatai a következk:
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sí

Qu

súly °/o

SÍC>2 72,52 A megfelel 'Osann értékek :

TiO-2 0,26

A123 13,26 s 80,26

Fe-203 2,04 a 16,24

FeO 0,34 c 5,48

MnO 0,10 f 8,28

MgO 0,19 n 6,13

CaO 1,72 k 1,85

K 2O 3,32 sor
fi

Na20 3,44

H2O 110 1.37 A Llao Rock típus

H 2O + 110 0.99 Osann paraméterei:

CO 2 0.03 s 78

P2O-. 0.05 a 17

SOn 0.14 c 5,5

Összesen

:

99.77 f 7,5

Fajsuly 2,48.'

A N igg 1 i féle értékek :

al í'm c alk c/fm mg k
!

;
45.19; 12.64

; 10.66
;

31.51; 0.84; 0.13; 0.39

qz CO2 p So.i

13.26; 0.24; 0,14 0,63 metszet V.

Josemititos magma típus.

A C. I. P. W. rendszer paraméterei:

or ab an C hy hm int k

3 19.48 28.84 8.62 1,94 0,50 1.60 0.70 0.46

Symbol I, 3(4) . 2 3(4).

Ebben a kzetben is alumínium túltelítettség van, de a telí-

tettség foka kicsi T = 0,5.7

Mind a Firczák-bánya nyugati oldalának fehér, mind pedig

a Neuwelt bánya keleti oldalának csokoládészín kzete magas
kovasavtartalmú, ami kétségtelenül a riolitok körébe utalja ket-

A kovasavfölösleg különösen a Niggli féle qz értékekben jelentke-

zik. A másik riolitokra jellemz adat ezeknél a kzeteknél a biotit

jelenléte. Az a körülmény viszont, hogy biotit csak a hegység köz-

ponti részén a kizárólagos színes elegyrész, a széleken pedig a hi-

persztén, továbbá az a körülmény, hogy a földpát beágyazások az

egész hegységben oligoklász-andczin, andezin és labrador felé húzó

andezin összetétel plagioklász s a hipersztén tartalmú tagokban

csak kevés kvarc beágyazás van, már dacát jelleget kölcsönöz e k-
zeteknek. Ez értbet is, hiszen Mau ritz B. (7) a deméndi és kis-

gyri riolitoknál már megállapította, hogy a dacitok felé húznak
(p. 30.). A kisgyori riolit meglehetsen meg is egyezik a Neuwelt
bánya keleti kzetével, a kisyyruiél csupán a kalcium értéke



A Beregszászi-hegység eruptív kzetei 191

magasabb, ami az Osann értékekben az a:c:f arányban juti kife-

jezésre. összehasonlításképen itle iktatom

Vendl A. (14) az összes magyarországi riolitokat plagioklász

riölitoknak minsíti, (p. 92.) amelyekben a riolitokra jellemz sza-

nidint oligoklász-labrador közé es plagioklászok helyettesítik s

a szanidin tartalmú riolitokat sokkal kisebb jelentségeknek tartja.

A beregszászi riolitok is plagioklász riolitok, melyek különöse:)

az Eperjes-Tokaji hegység riolitjaival igen jó megegyezést tanúsí-

tanak s a Vendl A (14) áltál közölt magyarországj riolit típusok

közé egyrészt a tolcsvai, másrészt a mádi típusok mellé illeszked-

nek be.

Bene-község nyugati végében, a müúttól északra van Stein-

berger Izidor kfejtje. Ebbl a kfejtbl szállították Bocskóra

a timsó gyártáshoz szükséges riolitot. Jelenleg malomkövet farag-

nak belle és építkezésre használják. A kfejtben keletrl nyugat

felé a következ kzet féleségek különböztethetk meg: sárgaszín
alunitban gazdag riolit, ezt szennyezett kaolin (5 m) után laza

alunitos, szürke riolit követi (3 m). Ezután 1 in széles kvarcittelér

követketzik, végül ismét likacsos alunitban gazdag riolitV A keleti

alunitos riolit likacsos, laza kzet, melynek likacsait gazdagon bo-

rítják az apró alunit-kristályok. Mikroszkóp alatt] még inkább fel-

tnik a teljes átalakulás. Az alapanyagnak már csak gyér foszlá-

nyai maradtak meg. Mindent kitölt az apró, szemcsés alunitt A
beágyazások közül csak a dihexaéderes kvarc maradt meg, melyben
a megszokott rombus vagy négyzetalakú rózsaszín üvegzárványok
vannak. A nyugati szürkeszín, laza riolitban szabad szemmel nem
látszik az alunitosodás, de mikroszkóp alatt ez a kzet is teljesen

alunitosodott. Itt különösen jól látható, hogy az alunit a földpátok

helyét foglalja el. A zömök, prizmas alakú földpátok helyét vagy
teljesen szemcsés alunit tölti ki vagy peidig a falon ülnek a meg-
nyúlt kristálykák. Gyakori a kvarc beágyazás, amely gömböly di-

hexaéderes, vagy periig szilánkos, töredezett.

A Kovászó községtl délre es Lant.hegy keleti oldalában hó-

fehér szín, igen tömött riolitot fejtenek. A teljesen porcellánszer
alapanyagban srn vannak elszórva a nagy, sokszor 2—3 mm-es

Ivis-Gyr:

Nouwelt b. keleti oldal:

s a c f

79,48 15,45 9 5,55

80,26 16,24 5,48 8,28

Szöll-hegy.

Lanthegy.
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kvarc beágyazások és elmosódó szél kékes-fehéren áttetsz opáloá
foltok. Mikroszkóp alatt a kzet teljesen átalakult. Az eredeti k-
zetbl csupán a kvarc maradt meg. Az alapanyag többi része és a
iöldpátok elopálosodtak. Az opálosodás hasonló a Neuwelt-féle k-
fejt nyugati oldalán lév kzet elopálosodásához, de itt még na-

gyobb mérv. Párhuzamos nikolok alatt, az alapanyag víztiszta;

szerkezete habos, ami az eredeti kzetbl maradt kvarc mikrolitok

és az opál fénytörésben különbsége miatt áll el. A földpát beágya-
zások teljesen elopálosodtak. Az opálosodás1 lassan fokról-fokra

történhetett s így megrizte a földpátnak nemcsak az alakját, ha-

nem bels szerkezetét is (zónásság, zárványok, hasadás). Gyak-
ran látható, hogy az opálosodott földpátban hasadások vannak,
amelyekre merlegesen kétoldalt néhány széles szegélyben ros-

tozottság látszik. Ez már bizonyos fokú átkristályosodást jelent

s a hasadás valószínleg az átkristályosodás folytán fellép zsugo-

rodástól van. A kvarc beágyazások száma nagy, alakjuk gömbölyded
dihexaéderes, vagy pedig szabálytalan sokszöglet. Néhány bázis

szerinti metszetben pozitív tengelykilépést figyeltem meg. melyek-

nél a Bertrand féle kereszt az asztal forgatásával kissé szétnyílt.

Ez valószínleg az opálosodás folyamán keletkezett térfogatválto-

zások következtében elállott nyomás külömbségtll származik.

Kovászai Nagy kaolin-bánya.

Kovászó község északnyugati végében a községi út nagy ka-

nyarulatában van a kovászói Nagy kaolin -bánya. Ebben a bányá-
ban tárnák segítségével fejtik a kaolint. A táraarendszerek ural-

kodóan, kelet-nyugat irányúak. A bányában fehér kaolint fejtenek,

mely külsleg a Derekaszegi bánya, a br. Perényi és a Schwartz
Sámuel bányákban lév kaolinhoz hasonló. Mechanikai összetételét

lásd a 193. lapon.

Kovászó község mellett, a kovászó-nagyberegi úttól délnyugatra

a Kis- és Nagy-Bikk igen enyhe lejtés oldalaiba, vágva számos

kisebb kaolinbánya van. Ezeknek mvelésével régen felhagytak,

tárnáik túlnyomó részben víz alatt állanak ; ez a kaolin igen ha-

sonló a kovászói Nagy-bánya kaolinjához.

A Beregszászi hegység kaolinjainak mechanikai összetétele.

A kaolinok mechanikai összetételét a Kölni-féle pipetta mód-

szerrel végeztem. Köszönetét mondok itt dr. Földvári Aladár
megyetemi tanársegéd óvnak, aki erre a módszerre megtanított

és munkámat ellenrizte.

A mechanikai összetétel szempontjából csupán azokat a kao-

linokat vizsgáltam meg, melyek nagyobb telepeket alkotnak, a ki-

sebb, telérszer megjelenés kaolinoknál ezt annál inkább elhagy-
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hattam mivel, azonosságuk egy-egy nagyobb telepével kétségtele-

nül megállapítható. Célszernek tartoa , hogy a vizsgálatok ered-

ményét ne külön-kiilön az egyevs bányáknál tárgyaljam, hanem
együttesen, mivel így sokkal egységesebb képet alkothatunk róluk

a hasonló típusok összefoglalása is könnyebb. Amegvizsgált minták
a következ bányákból valók: 1 sz. minta a Krétalyuk ftárnájá-
uak nyugati faláról (lásd 182. p.), 2. sz. minta a muzsaji Steinberger

Lemil-féle bánya rózsaszín kaolinja, a 3 sz. ugyanazon bánya sár-

gás fehér kaolinja ti. 186. i>.) ; a 4 sz. minta a tíorzlyuk -bánya észak-

nyugati, felhagyott tárnájának végérl, (1. 185. p.) az 5 sz. minta a

Derekaszegi bánya kaolinja (1. 183 p.), a (! sz. minta a kovászéi
nagy kaolinbánya kaolinja (1. 192. p.).

Szemcse

álmér
mm-ben.

1.

0.005n

Nátrium

oxalál-

bán

2.

0,005 n.

nátrium

oxalál-

bán

3a .

0,005 n.

nátrium

oxalét-

ban

3b.

nátrium

melö-

szilikát-

bán

4.

0.005 n

nátrium

oxalát-

ban

5a

0,005 n.

nátrium

oxalát-

ban

5b

nátrium

mela-

szilikat-

ban

6a 6b

0,005 n. nátrium

nátrium
j

mela-

oxalál- suliikéi-

ban - bán

> 0.1 — 4.18 0,40 ' 0,84 — 10.10 7.99 17,01 15.28

0.1-0.05 — 16.82 0.52 1,20 — 13.20 9 12 2,33 0,45

0.05-0.02 3,36 8.69 3.74 9.00 5,29 0.36 4,18 3,32 7.43

0.02-0.01 /5.70 16.56 10.80 9.04 11.85 12,26 4,82 9.20 6,12

0.01 -0.005 10,34 7,91 12.82 23.50 •20.08 24.05 17,61 22,53 13.13

0.005-0 002 4.5,6 7.43 25.40 22,50 i9, 10 ' 13.67 21,27 35,61 35,17

0.002—0.001 3,48 5.79 11.30 9.04 14,00 19,83 16,35 8.21 18,14

< 0.001 2.16 34,08 36.. 6 24,20 29,6ö 1,21 18.76 1.7/
j

4,78

összeg
:

|

100,24 101.46 100.74 99.32 100,00 100.34 100.10 99,98 100.40

I.

A I-es szánó táblázat az iszapolás eredményeit tünteti fel. Az 1,

2, 3a, 4, 5a. és Ga. minták 0.005 n. nátriumoxaláttal készülték, a

3h., ób. és Gb. minták pedig nátriummetaszilikáttal. Az 5-ös és 6-os

mintáknál a nátrium metaszilikát stabilizátor adta a jobb ered-

ményt a 3-as mintánál ellenben az oxalátos. Az 5-ös és 6-os minták
igen hasonlítottak egymáshoz. Mindkettt a sok durva elegyrész
jellemzi. A durvább elegyrész nagyrésze diliexaéderefe kvarc és

kvarcosodott kaolin, a 6-os mintánál az elbbi, az 5.-nél az utóbbi
jut túlsúlyba. Mindkét mintánál a 0,005—0,002 közötti szemnagy-
ság uralkodik, innen ered a kaolin porszer tapnitása. Az 1-es és

4-es minták szintén csaknem teljesen megegyeznek. Jellemz rájuk
a durvább részletek (frakciók) teljes hiánya. Szemnagyságuk, f-
leg 0,02— 0,01 mm, ez különösen az 1-etsi mintánál feltn, melynél
75% az ilyen nagyság. Az ásványszemcsék közt legtöbb a kvarc, sok
szriéit pikkely és elég sok opak érc ismerhet fel. A szeriéit külö-
nösem a 4-es mintánál jut túlsúlyba. A 3-as minta hasonlít az elbbi
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két mintához, de szemcse elosztása egyenletesebb. A durvább frak-

ció csaknem teljesen hiányzik, de nem a középnagyság, hanem a leg-

finomabb szemcsék uralkodnak. A 3-as mintának az elbbiekkel
szemben inkább a finom szemcséj részek uralkodnak, ami abban
is megnyilvánul, hogy ez a kaolin zsíros tapintató, szemben az
elz minták érdes tapintásával. Teljesen elüt ezen mintáktól a 2-es

Fig. 38. ábra. A/ 1, 2, 3a, 3b és 4 számú kaolin minták szemese elosz-

lása. Az 1, 2, 3a és 4 szánni minta 0.005 a. nátrium oxaláttal a 3b szá-

mú minta nátriummetaszilikáttal készült. — Vcrteilung dér Körner
in den Kaolinprobcn No. 1, 2, 3a, 3b und 4. Die Proben No. 1, 2, 3a

und 4 wurden mit 0.005 n. Natriumoxalat, No. 3b mit Natriummeta-
silikat bereitet.

számú minta. Ebben is a finomabb szemcsék uralkodnak, de a dur-

vább frakciók is jelentkeznek 4,18% a 0,1 mm-töl nagyobb sze-

mek, 16,82% pedig 0,05—0,1 mm-ig terjed szemcsék aránya. E két

frakció csaknem teljesen földpátokból áll, csupán az utóbbinál

található jelentékenyebb mennyiség kvarc.

A kaolinok keletkezésére vonatkozólag azt kell kiemelnem,
hogy a hegységre jellemz dihexaéderes kvarc, mely rombus, vagy
prizmás alakú, kissé rózsaszín, légbuborékos zárványokat táv-
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lalmaz csaknem minden kaolinban, így a Derekaszegi bányáiban,

a Kovászói Nagy-kaolinbánjában, a muzsaji br. Perényi-féle és u

Sohwarc Sánniel-féle bányában megtalálható ugyan olyan arány-
ban, mint a kzetben (fi—8 %) (Lásd 5 sz. minta, ahol a 0,1- nt
nagyobb szemek 7.99 és 10,10 % csaknem teljesen dihexaederes

kvarcból állanak.) Ez bizonyítja, hogy a kaolin ezekbl a rioli-

tokból közveten az erupeiókat követ idben forró gzök és

I’ig. 39. ábra. Az 1, 2, 3a, 3b és 4 számú kaolin minták szemcse eloszlása.

Az 1, 2, 3a és 4 számú minta 0.005 n. natriumoxaláttal a 3b számú
minta nátriummetasziliká/ttal készült. — Verteilung elér Körner in

den Kaolinproben No. 1, 2, 3a, 3b und 4. Die Proben No. 1, 2, 3a und
4 wurden mit 0,005 n. Natriumoxalat, No. 3b mit Natriummetasilikat

bereitet.

gázok hatására keletkezett. Csak a kaolinosodás befejezésekor

keletkeztek azok a kvarcát (elérek, melyek a kaolin tömzisöt kü-

lönösen a Beregi Nagy hegyen járták át. Ezeknél ugyanis a kaolin

szegélye elkvarcosodott, st a kvareit telérekben is találhatók kao,-

lin-gumók. A kaolinnak keletkezésekor bomlottak el a helyenként
jelenlév hipersztének is. A tridimit berakodása csak ezután
indul meg, mert a tridimit lemezek olykor az elbomlott hipersztén
helyét foglalják el.
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Dolgozatomat befejezve hálás köszönetét mondok Dr. Mau-
r i t z Béla e. ny. r. tanár úrnak, aki ezt a számomra kitzte, az

elemzéseket elkészíttette s vizsgálataimat figyelemmel kísérte.

Hálás köszönetemet fejezem ki Dr. V e n d 1 Alá d á r megy.
ny. r. tanár úrnak, aki útbaigazításaival segített és megengedte,

hogy intézetében dolgozzak.

Készült a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Ásvány- és Földtani Intézettében.

Zusammenfassung .

Das ara nordöstlichen Rande dér ungarischen Tiefebene lie-

gende Beregszászéi’ Gebirge besteht aus NW—SO-lich ziehenden,
vulkanisichen Ivuppen, dérén böchsté dér „Beregi Nagy hegy“
(367 m) ist.

Das Gebirge ist von 0.30—2 m máclitigem, stark durcligeiwa-

sehenem Löss bedeckt. Das Gestein des Gebirges ist Rhyolith, dér

durcli vulkanisohe Naclnvirkungen z. T. in Kaolin (Beregi Nagy
begy und Kovászó), in alunitisehen Rhyolith, (Beregi Nagy hegy
und Szöllhegy v. Bene) und in hydroquarzitischen Rhyolith (Nagy
Sarok hegy, Beregi Nagy heigy und Szöllö hegy v. Bene) verwan-
delt wurde. Geringere Bedeutung habén die an einigen Stellen vor-

kommenden Opalisíerungen (Hajós-Berg, Lant-Berg).

Die Grundmasse des Rhyoliths ist ursprünglich porzellanartig,

bimssteinartig mit Spbárolithen und Axiolithen, perlsteinartíg niít

Sphárolithen, oder glasartig (Feehstein). Die beiden ersten sind

sehr verbreitet, die beiden letzteren mehr untergeordnet. Die Ein-

sprenglinge dér Grundmasse sind: Plagioklase mit Ab 7í
— An 24 bis

Abnr,—An 42 (Oligoklas u. Andesin), dihexaederförmiger Quarz mit

vielen Glagieinschlüssen, Biotit und Hypersthen, von denen deT

Biotit nur im zentralen Teil, dér Hypersthen abeír am Rande des

Gebirges vorkommt. Das Gestein des Gebirges ist alsó Plagioklas

Rhyolith, welcher sicdi an den Ránden den Daziten niihert.
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TÁBLÁMAGYARAZAT. — TAFELERKLARUNG.

!. Foljásor-an elrendezett kvisztallitok az üveges alapanyagban.
|j

ni-

kolok alatt. 500X-°s n. Ardói Falu-bánya — Fiúidat angeordnete

Kristallite in dér glasigen Grundmasse. Unt.
|j
N. Lin. Verg. 500.

Falu-Grube bei Ardó.

2. Szferolitok és mikroszferolitos alapanyag, -j- nikolok alatt. 26Xn -

Ardói Falu-bánya. — Sphárolithe und mikrospharolithische Grund-

masse. Unt. + N. Lin. Verg. 26. Falu-Grube bei Ardó.

3. Axiolit és földpát beágyazások, -f- nikolok alatt 26X n. Bönd bá-

nya. — Axiolitli und Feldspat-Einsprenglinge. Unt. + N. Lin.

Verg. 26.

4. Részlet a Bei égi Nagy-hegyen húzódó kvarcát telérek szövetébl.

A fehér szilánkok anyaga kvarc, a fekete pontoké hematit. -|- niko-

lok alatt 60X 11 • — Detail dér Struktur dér am Beyegi Nagy-Berg
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ziehenden Quarzil gangé. Die weissen Splitter bestehen aus Quarz,

die schwarzen Punkte aus Hámatit. rt. + N. Lin. Ve rg. 60.

5. Alunitos riolit. Az alunit a pórusok falát béleli ki. + nikolok alatt

60X‘°ö H. Derekaszegi bánya. — Alunitiscker Rhyolith, die Wánde
dér Porén mit Alunit ausgekleidet. Unt. +N. Lin. Verg. 60. Gru-

be von Derekaszeg.

6. Dihexaéderes kvarc üvegzárványokkal és elopálosodott földpátok.

Lanthegyi bánya. -(- nikolok alatt. 26X n- — Dihexaedrisoher
Quarz mit Glaseinsehlüssen und opalisierten Feldspaten von dér

Grube am Lant-Berg. Unt. + N. Lin. Verg. 26.

A CSESZXEKI VONULAT TEKTONIKAI VISZONYAI.

Irta: Dr. Thirring János.

DIE TEKTONISCHEN VERHÁLTNISSE DES GEBIRGSZUGES
VON CSESZNEK.

Von: Dr. J. Tomor-Thirring.

Az 1935. év nyarán végzett geológiai felvételezéseim az északi

Bakonynak Csesznek, Magasszentkirály és Bakonyoszlop közé
es területeit ölelték fel. Értekezésemben elször az északi Bakony-
ban végbement hegyképz folyamatot vizsgálom, különös tekintet-

tel azoknak a cseszneki vonulatra való vonatkozásaikra, majd a

lehetségig idrendi sorrendben tárgyalom a vonulatot kialakító

mozgásokat; és végül azokat a mozgásokat igyekszem kimutatni,
amelyek a már kész rögvonulatot mai megjelenésükbe alakították.

Az északi Bakonyban kimutatható legidsebb mozgás, amely szá-

razfölddé való kiemelkedést eredményezett barréme korú. A Ba-
konyra jellemz sakktáblaszer, össze-visszatörcdezettség legna-

gyobb részben két hegyképzdési fázisban történt, az ausztriaiban

és a laramiaíban. Az els a gosauban ment végbe, a másik pedig

az eocént elzte meg, e kett azonban i 1 1 nem különíthet el. Az
eocén képzdmények lerakodását követ diszlokációk mind nagy-
jából azutáu már a preformált törésirányokat követik, azonban
igen nagy jelentségek a hegység mai arculatának kialakításá-

ban. A következkben részletesen tárgyalom a térképen hangsúlyo-

zott fvetdósi rendszert és annak keletkezését; a peremmenti tö-

rés utáni szétdarabolódást és a fvetvel párhuzamosan haladó

árkos leszakadásnak keletkezését. Majd áttérek a tulajdonképeni

Várhegy tönk sorozat genezisének tárgyalására. Nem érdektelen,

c rögvonulatnak részletes vizsgálásába merülni, mert ez is — a

( sesznek-Bakonyoszlop-i tektonikus eredés hegynek együtt kicsi-

ben típusait adják az északi Bakonynak minden részén meglév
eocén utáni kéregmozgásoknak. Hatalmas méret elmozdulásokról

itt nincsen szó, viszont a poszteoeén diszlokációk minden jellegze-

tes fázisát mintegy összesiirítve itt megtaláljuk.


