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in grosser Menge. Überall ist er mehr-minder limonitisiert. Selten ist

dér Apátit, noch seltener ist dér Zirkon und Rutil. Pyrit, Chalkopyrit

und Galenit erwáhne ich noch.

Die Porphyrittuffe sind grösstenteils agglomeratisch. es gibt aber

Aschen- und Mineraltuffe. Überall herrschen die Schlackentuffe vor.

lm allgemeinen sind sie stárker umgewandelt als ihre massigen Gesteine.

Melaphyr kommt zwischen Porphyritlavenbánken und Tuffschich-

ten vor. Die Grundmasse ist teils intersertal, teils navitisch. Dér Feld-

spat ist Labrador und Bytownit. Das femische Silikatmineral war teils

Augit, teils Olivin. Die accessorischen Gemengteile sind die gewöhn-
lichen.

Die Diabase sind grösstenteils Diabasporphyrite, aber kommen
Diabastuffschichten und Spilitbánke vor. Mancherswo findet mán auch

grösserkörnige ophitische Diabase. Ihre mineralische Zusamm°nsetzung

betreffend, findet mán in ihnen keine grössere Unterschiede. Dér Feld-

spat ist Labradorandesin und Andesin. Dér Augit ist gut erhalten ge-

blieben. Das Eisenerz ist hauptsáchlich Ilmenit. Die Calcitisierung ist oft

von grosser Masse, besonders neben den Kalkeinschlüssen, hie und da

ist starke Silikation wahrzunehmen. Bei den Spiliten ist die Albitisierung

manchmal stark.

Die Diabastuffe sind von gleicher Zusammensetzung, mancherorts

sind sie aber so umgeándert, dass mán sie eher Diabasschiefer nennen
kann.

KZETTANI MEGFIGYELÉSEK
NÓGRÁD-GÖMÖRI BAZALTOS KZETEKEN.

írta: Pojják Tibor.*

A nógrád-gömöri bazaltok zöme a Losonc—Feled—Báma—Salgó-

tarján—Losonc helységeket összeköt vonalak közötti területen található.

A megjelölt területtl északnyugatra csak kisebb bazaltelfordulások

vannak Patakalja (= Podrecsány) és Maskofalva környékén.

Az idevonatkozó irodalom bvebb ismertetését megtaláljuk Szepes-

házi Kálmán (4.) legutóbb megjelent dolgozatában.

Ebben a dolgozatban a Somosk és Fülekpüspöki falvak közé es
elfordulásokat, vagyis a Medvés-hegység északi peremének, valamint
Monossza—Bénahegy vonulatnak és a Kisbénahegy 502 -j- önálló kitörési

kúpjának bazaltos kzeteit ismertetem.

A mellékelt vázlatos térkép id. dr. Noszky J. kéziratos felvételi lapja

alapján készült, részben saját megfigyeléseimmel kiegészítve.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1944. évi febr. 9-i szakülésén.
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A Medvés északi pereme.

A Medvés 12
-

8 krrr-nyi bazaltfennsíkja Salgótarjántól északkeletre,

Somosktl pedig keletre húzódik 6—7 km hosszúságban és 2—3 km
szélességben. Minden oldalról elég meredeken emelkedik ki a környez
fels oligocén-korú glaukonitos homokk és homokos agyag alkotta tér-

színbl. A bazalt anyaga a Medvés déli részein az alsó mediterrán-korú
szénkomplexusra, az északi részeken pedig közvetlenül a szén feküjét

alkotó riolittufákra és kavicsokra települ. Eredetileg a Medvés északi

részein is megvoltak a széntartó rétegek, de az alsó miocéntl a fels
pliocénig tartó hosszú szárazföldi idszak alatt ott teljesen lepusztultak.

A déli részeken éppen a bazalttakaró védte meg azokat az erózió további

pusztításaitól. A Medvés-fennsík vulkanológiai viszonyait Jugovics L.

(2., 3.) tanulmányozta behatóan. Megállapította, hogy a Medvés vulkáni

takaróját többszöri lávaömlés, illetleg törmelékszórás építette fel. A ki-

törések sorrendjében a következ szakaszokat különbözteti meg (2. p.

446.): 1. Az els kitörés törmelékszórás volt; anyaga az alsó, normális

kifejldés bazalttufa. 2. A második kitörés szintén törmelékszórás volt

s az ú. n. kristálytufát szolgáltatta. 3. A törmelékszórás után két láva-

folyás következett. Az els lávaömlés kzete szürkésfekete szín oszlo-

pos bazalt. Ez csak a takaró egyes részein található meg 4. A második
lávaömlés hozta létre a takaró bazaltjának ftömegét. Ez szürke, pados
elválású bazalt. Ez a lávaömlés a fennsík egyes részein (pl. a Macska-
lyuki-kbánya területén) megismétldött, illetleg törmelékszórással vál-

takozott. A Medvés északi részén többb kfejt van (1. a mellékelt tér-

képet). Ezek mindegyike a takaró ftömegét alkotó világosszürke, pados
bazaltot tárja fel. Csupán a fennsík északkeleti részén lév Básti- vagy
Kfark-kfejtben látni az alsó, sötétszín oszlopos bazaltot, a takaró

többi részein ez hiányzik.

A Macskalyuki-kbánya az egész Medvés legnagyobb kiterjedés
mesterséges feltárása. A fennsík északnyugati részén a 491 Ó-nál fek-

szik. A bányaudvar szintje kb. 460—470 m tszf-i magasságban van.

A bánya ú. n. „Gizella-telep“-ének bejáratánál igen jól tanulmányozha-
tók a Medvés geológiai viszonyai:

A fennsík alapját alkotó fels oligocén homokos-agyagos képzdmé-
nyekre az els törmelékszórásból származó normális -kifejldés bazalt-

tufa települ körülbelül 8—10 m vastagságban. Fölötte körülbelül 1'5—

2

m vastagságban található a második törmelékszórás anyaga, a kristály-

tufa. Az alsó normális bazalttufa világos, sárgásszürke, porózus és laza

szerkezet, rosszul rétegzett kzet. Többnyire homokos-agyagos köt-
anyagában apró lapilli-darabok, kavicsdarabkák és az áttört rétegekbl
származó, olykor 0

-

5 m nagyságú agyag-, vagy homokkzárványok van-
nak. Ezzel szemben a fels kristálytufa az agyag-, vagy homokkzárvá-
nyoktól teljesen mentes. Települése az elbbiével konkordáns. Színe sár-

gás rozsdabarna. Porózus, de összeálló, réteges kzet. Vörösesbarna alap-

anyagában szép, olykor 1 cm nagyságú augit- és olivin-kristálykák, rit-

kábban fekete hasadási amfiból-prizmák és többnyire legömbölyödött
kvarckristályok vannak. Ezeken kívül csak lapilli és kevés idegen zár-

vány fordul el benne. A tufák fölött közvetlenül a második lávaömlés
anyaga, a világosszürke bazalt települ. Az els lávaömlésbl származó
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feketésszürke oszlopos bazalt itt hiányzik. Azonban a bányában feltárt

világosszürke bazalt sem egységes, hanem ketts takaró alakjában van
jelen. Már Jugovics L. is rámutatott arra, hogy a második lávaömlés a

Medvés takarójának egyes részein megismétldött (2. p. 446. és 454.). Ez
történt a Macskalyuki-kbánya területén is. A két takarót egymástól
külsre nézve (szín, elválás) elég jól el lehet különíteni. Az alsó láva-

takaró kzete valamivel sötétebb szürkeszín és durvább szem, elválása

vastagoszlopos-vékonypados. Ennek a takarónak a vastagsága a bánya
különböz helyein 10—12 m között váltakozik. Erre települ kb. 6—8 m
vastagságban a fels takaró kzete, mely világosabb szín, finomabb
szem és vékonyoszlopos elválású. A bánya legfels szintjében kb. 3—

4

m vastagságban salakos-likacsos, helyenként lávabreccsaszer bazalt

található. Néhol a likacsos bazalt megvan a bazaltnak a tufával érint-

kez részén is. Ezeknek a likacsos lávapadoknak a vastagsága lj—2 m
között ingadozik. Szabad szemmel nézve a bánya kzete üde, sötétebb-

világosabb kékesszürke-szín, kagylós-szilánkos törés, tömör bazalt.

Bven tartalmaz beágyazásokat, fleg augit- és olivinkristálykákat.

A sárgászöld olivinkristálykák nagysága az alsó takaróban 2—4 mm,
míg a felsben csak ritkán haladja meg a 2 mm-t, többnyire 0‘5—1 mm
között váltakozik. A nagy olivinbeágyazások mennyisége az alsó takaró-

ban nagyobb. A fekete augitok valamivel kisebbek, az alsóbb szintben
2—3 mm-esek, míg a fels szintben többnyire 1 mm-en aluliak. Meny-
nyiségük a fels takaróban számottévöbb. Az olivin sokszor gumókban
tömörül, melyek diónyi-mogyorónyi nagyságúak is lehetnek. Láthatók

még a kzetben 1—2 cm nagyságú fekete, selymesfény amfibólzárvá-

nyok és 0'2— 1 cm nagyságú fekete érckonkréciók. Gyakoriak — külö-

nösen az alsó lávatakaróban — az áttört fels oligocénkori homokkbl
származó zárványok is, melyek között nem ritkák a 0‘5— 1 m nagyságú
darabok sem. A kzet általában tömöttnek mondható, de a bánya egyes

részein gyakoriak a 10—20 cm átmérj, kissé elnyújtott hólyagok is.

Ezek belsejét kalcitgumók és sugaras elrendezdésben vékony, a „c“-

tengely szerint megnyúlt, formadús aragonittk bélelik ki. Némelyik
aragonitt csúcsán apró kalcitromboéderkék láthatók, csúcsukkal bele-

nve az aragonitba. Tokody L. a füleki aragonitokon szintén megfigyelte

ezt a jelenséget. Véleménye szerint a CaC0 3
-tartalmú. maradékoldat h-

mérsékletének csökkenésekor az aragomtrács kalcitszerkezetbe ment át

s így jöttek létre a parányi romboéderek. (5. p. 177.)

Mikroszkóppal vizsgálva mindkét takaró kzetének szövete hipokris-

tályos porfiros. Az alapanyag felépítésében plagioklász, olivin, augit,

biotit, magnetit, apatit, nefelin, kevés leucit, analcim és kzetüveg vesz

részt. Porfiros beágyazások: augit és olivin. Ritkán — különösen az alsó

takaróban — a földpát is megközelíti a porfiros beágyazások nagyságát.

Az alapanyag és a porfiros beágyazások egymáshoz való aránya a bánya

különböz helyeirl vett példányokban változó. Az üveg mennyisége

csiszolatonként, st azokon belül is ingadozó. Általában a fels takaró

kzetében a porfiros beágyazások nagysága és mennyisége csökken,

viszont az üveg mennyisége emelkedik. A földpátlécek elrendezdése

alapján fleg interszertális, az alsó takaró kzetébl készült csiszolatok

egyes helyein pedig (az üveg hiánya miatt) intergranuláris szöveti típus

állapítható meg. A két takaró kzete között a már említett, részben csak
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mikroszkóppal látható, részben pedig már szabad szemmel is észrevehet
különbségeken kívül, csak az érc eloszlásában mutatkozik eltérés. Az
alsó takaróban az érc mennyisége átlagban 3—4%-kal több, mint a fel-

sben. Valószín, hogy ez okozza az alsó bazalt sötétebb színét. Mivel a

többi elegyrészek mennyiségében nagyobb eltérés nincsen, az eddigi

különbségek nem tekinthetk lényegeseknek. Tehát a Macskalyuki-
kbánya kzete két lávaömlésbl keletkezett ugyan, de ez a két erupció

idben olyan szorosan egymás után következett, hogy nagyobbfokú el-

térést a két takaró kzete között nem eredményezett, legalábbis a mikro-
szkópi megfigyelések és a Leitz-féle integrációs asztallal való mérések
eredményei ezt bizonyítják. (L. a táblázat 1. és 2. oszlopát!)

De nemcsak a két takaró ásványos összetételében, hanem az ásvá-

nyok megjelenési módjában is nagy a megegyezé's, miért is a két takaró

kzetének külön-külön való tárgyalása teljesen feleslegessé válik. A két

kzet ásványos elegyrészeinek jellemzése a következ:
Augit. Makroszkóposán fekete, vékonycsiszolatban azonban színte-

len, vagy sárgásszürke, ill. halvány ibolyás szín. Mennyisége a külön-

böz csiszolatokban 28—31°/o között ingadozik. Két generációban for-

dul el:

a) Az els generáció augitja a porfiros kiválások közé tartozik.

Színtelen, vagy halvány ibolyásszürke szín; a széleken sötétebb ibolyás

szegéllyel. A nagyság általában 200—400 // között ingadozik, de akad
ennél nagyobb is. A legnagyobb kristály 2460 X 1280 n nagyságú volt

A zömök termet, sokszor idiomorf egyedeken az (100), (010), (110) és a

(111) formák ismerhetk fel. A ,,c“-tengelyre merleges metszeteken jól

láthatók az augitokra annyira jellemz (110) és (110) szerinti hasadási

vonalak. Ezek egymással kb. 87°-os szöget zárnak be.

b) A második generáció augitja az alapanyagban található. Apró,

a fels lávatakaróban alig 20—50 X 4—10 //, az alsóban pedig 35—70 X
X 7—15 g méret krisiálykák. Az (100) szerint táblásak, keresztmetszet-

ben lécalakúak. A szín sárgás-ibolyásszürke, megegyezik a fenokristályok

szegélyének színével. Az egészen apró, pár n nagyságú augitok színte-

lenek. A nagyobb kristályok eléggé automorfok, a kisebbek azonban tel-

jesen xenomorfok. A nagyobb egyedeken megállapítható formák ugyan-
azok, amelyeket már a fenokristályokon is láttunk.

A porfiros augit gyakran ikerkristályokat alkot. Leggyakoribbak az

(100) szerinti ikrek. Nem ritkák a 4—6 egyénbl álló poliszintetikus

ikrek sem. Az (101) szerinti és a (122) szerinti penetrációs ikrek csak
nagyon ritkán fordulnak el. Egyik ilyen (101) szerinti penetrációs iker

egyedei között a kioltás-különbség 1 1' — 86°; egy másik, (122) sze-

rinti hármas penetrációs ikernél a következ szögek mérhetk: 11* —
/\

= 59", 1'1' =63°. Néhol a kisebb augitok csomókban, vagy csillag-

szer halmazokban tömörülnek. Az augitok összetétele a kioltások alap-

ján változó. A nagy beágyazások közül a halvány ibolyás árnyalatúak
optikai sajátságai titántartalmú bazaltos augitra vallanak. Ide tartozik

a porfiros augitok túlnyomó része. A (010) oldallapnál párhuzamos met-

szetekben mért kioltások (c c) a magban| 42"—49
:

,
a szegélyen általá-

ban 6 —10 -kai több, 48"—56°. A biszektrixek diszperziója olyan ers,
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hogy egyes metszetek a (01 0) lapon egyáltalán nem oltanak ki. A nagy
kioltási szög és az ers diszperzió elég magas titántartalomra engednek
következtetni. Vannak a porfiros beágyazások között színtelen, ill. hal-

vány zöldessárga árnyalatú augitok is. Ezek optikai viselkedése az elb-
biekétl eltér: a biszektrixek diszperziója gyenge, kioltásuk kevésbbé
ferde, belül és a szegélyen egységesen 33° j—40°. E sajátságok alapján

diopszidos augitok. Az alapanyag sárgás-ibolyásszürke augitjának össze-

tétele megegyezik a porfiros augit sötétebb ibolyás peremének össze-
/S

tételével. Kioltás: c c = 50°—56°. A biszektrix-diszperzió igen ers.

Tehát ez is bazaltos augit, jelentékeny titántartalommal. A nagy augi-

toknál gyakori a zónás szerkezet. A zónák száma általában 3—5. A ki-

oltás rendszerint belülrl kifelé növekszik, de gyakori a rekurrens zónás-

ság is. A zónák egymástól kioltásuk alapján élesen elválaszthatók, sok-

szor már párhuzamos nikolok között is szembetnnek. A zónás augiton

mért kioltások a következk:

1. egyén: 2. egyén: 3. egyén:

(norm. zónás) (rekurr. zónás) (rekurr. zónás)

C C c c c c

bels mag: 45° 48° bels mag: 44
o

közbüls zóna: 53° 60° 1. zóna: 47°

küls szegély: 59° 55° 2. zóna: 57°

3. zóna: 39°

küls szegély: 49°

Homokórás szerkezet csak ritkán fordul el. Kioltás a prizma szerinti

növekedési kúpban: 48°—54°, a piramis szerintiben: 40°—45°.

Némely augit belsejében élénk zöldszín mag foglal helyet. E mag
/N

pleochroizmusa jól kivehet: sötét fzöld-sárgászöld. Kioltása c c

= igen ferde (pontos orientáció hiánya miatt rosszul mérhet). így tehát

egirinmagvú augitoknak tekinthetk.

A nagy augitok belsejébe gyakran mély korróziós üregek nyúlnak

be. Az ibolyás szegély e korróziós öblöket is híven követi, tehát a perem

rárakódása a korróziót követ idszakban, az alapanyag kiválásával

egyidben történt. Gyakori a szivacsszer augit is. Az augit zárványai

többnyire magnetit, biotit, apatit és kzetüveg. Egyes esetekben az augit

félig, vagy egészen olivint is magába zár. Ez a mellett bizonyít, hogy az

augitok kiválása csak az olivinok kiválása után indult meg.

Olivin. Makroszkóposán sárgászöld, mikroszkóp alatt színtelen.

Mennyisége a Leitz-féle integrációs asztallal való mérések alapján 10

—

ll°/o. Az alsó lávatakaróban inkább beágyazásként fordul el, a felsben

viszont az alapanyagban valamivel több. A nagy beágyazások átlaga

300—500 X 200—300 //, de elfordulnak 2 mm-nél nagyobb kristályok is.

A legnagyobb fenokristály 3410 X 742 /j (alsó lávatakaró), ill. 1260 X 280

ti (fels takaró) nagyságú volt. Az alapanyag olivinjei többnyire 100—

140 X 60—100 n nagyok, a legkisebbek átmérje 25—40 ti. A fenokristá-

lyok idiomorfok, de gyakran ersen torzultak, a széleiken legömbölyö-

döttek, vagy beöblösödések szakítják meg határvonalaikat. Ez a magma-

tikus korrózió következménye. Az ép kristályokon az (110), (010) és a

(021) formák ismerhetk fel. Általában zömök termetek, de a nagyob-
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bak között gyakoriak a (010) szerint táblás kristályok is. Az alapanyag
olivinkristálykái xenomorfok, rajtuk hasadás nem látszik, a beágyazások
hat-, vagy nyolcszöglet bázismetszetein ellenben jól láthatók az egy-

másra merleges (100) és (010) szerinti hasadási vonalak. Ikerképzdés
az (110) szerint csak ritkán figyelhet meg. Az olivin az üde kzetben
rendszerint ép megtartású, szerpentinesedés csak igen vékony erekben,

a repedések mentén vehet észre. Gyakran azonban vékonyabb-vastagabb
(10—50 g) barnásvörös szegély veszi körül az olivint. A szegély a be-

öblösödések mentén is megvan. Egyes kisebb kristálykák teljesen rozs-

dás szinek. Mivel azonban ezek is egységesen oltanak ki, a barna sze-

gély nem lehet anizotrop bomlástermék, hanem a kiömléssel kapcsolatos

oxidáció folyamán az olivin csupán megpörköldött. A bánya felsbb
szintjeibl, különösen pedig a fels takaró kevésbbé üde kzetébl készült

csiszolatokban az olivinen erteljesebb mállás tapasztalható. Itt sárgás-

barna, rostos limonitos szerpentin-kéreg szegélyezi az olivint. A szer-

pentinrostokon néha igen gyenge pleochroizmus figyelhet meg.
Egyes esetekben az olivin víztiszta, zárványmentes, de legtöbbször

magnetit-, pikotit- és üvegzárványok fordulnak el benne. A magnetit -

szemek többnyire a széleken és a repedések mentén rendezdnek el, míg
a gyéren található pikotitok az üde kristály belsejében foglalnak helyet.

A pikotit apró, sötétbarnán áttetsz oktaédereket alkot. Fekete Z. és

Endrédy E. (1. p. 842.) Niggli P. nyomán feltételezik, ,,hogy a magmában
lév króm az elször kivált olivinnel kristályosodott, de a szilárd oldat

alacsonyabb hmérsékleten nem maradt stabilis, hanem szételegyedett“.

A magnetit xenomorf szemcséi az olivin szegélyein néha csoportokba
tömörülnek. Az olivinek kiválása az augitok kiválása eltt indult meg s

valószínleg az alapanyag megszilárdulásának kezdetével rövidesen be
is fejezdött.

Magnetit. A mikroszkopikus méret, átlátszatlan szemcsék eléggé

egyenletesen elszórva helyezkednek el az alapanyag többi elegyrészei

között. Mennyiségük az alsó lávatakaró kzetében 15—17°/o, a felsében
12—13%. Nagyságuk is változó; átlagosan 10—80 g között ingadozik, de
vannak nagyobbak is. Az alsó, durvábbszem kzetben akadnak 10C

—

150 /i nagyságú szemek is. A kisebb, 10—40 g méret szemek többnyire

automorfok. Vékony csiszolatban az oktaéderek három-, négy- vagy hat-

szöglet metszeteket adnak. Néhol csomókba tömörülnek. A nagyobb
magnetitek rendszerint xenomorfok. Ez a jelenség a magma oldó hatá-

sára vezethet vissza. A vékonyabb csiszclatokban a magnetitfoltok a

széleiken kissé sötétbarnán áttetszk. A medvési bazalt magnetitjei titán-

tartalmú magnetitek, amint azt Vendl A. (6.) a közeli eresztvényi bazalt

ércérl kimutatta. Az alapanyagban egyenletesen elszórt és az olivinben

és augitban zárványként található magnetitek elsdlegesek. Kiválásuk
korán, még az augitok és olivinek kiválása eltt indult meg, de úgy-
látszik a földpátok kristályosodásának kezdetével növekedésük még nem
fejezdött be. Az egyes nagyobb magnetitszemekbe félig bezárt földpát-

kristálykák legalábbis ezt a látszatot keltik. Az augitok és olivinek szé-

lein, a repedések mentén és a korróziós öblökben elforduló magnetit-
foltok másodlagosak.

Biotit. Inkább csak az alsó takaró kzetében fordul el, de mennyi-
sége itt is csekély (1%-on aluli). Átlag 20—200 g nagyságú foszlányai
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a magnetithez, augithoz, vagy olivinhez tapadnak. Színe rozsdabarna.

Pleochroizmusa elég ers: a = sárgásszürke, b — barna, c = vörösbarna.

Interferenciaszínét saját színe elnyomja. Kioltása majdnem egyenes:

a c = l°—2°. Fénytörése a földpáténál nagyobb, olivinénál kisebb.

Apátit. Mennyisége a különböz csiszolatokban átlagosan l°/o. 100—
300 g hosszú és 2—5 // széles talakü kristályokban fordul el. Több-
nyire nefelinben, leucitban, vagy földpátban található. Olykor az összes

elegyrészeket valósággal átnövik a finom apatittük. Fénytörésük a föld-

páténál nagyobb, de az olivinéríál kisebb. Kioltásuk egyenes. A vékony
oszlopocskák belsejében a központi csatorna csak ritkán figyelhet meg.

Plagioklász. Az oldallap szerint táblás kristálykák többnyire az alap-

anyagban helyezkednek el. Mennyiségük 16— 19°/o. Átlagos méretük
120—160 X 15—30 g. Kivételesen egyes kristályok elérik a porfiros be-

ágyazások nagyságát is. A legnagyobb megfigyelt plagioklász (az alsó

takaró kzetében) 519 X 47 g nagy volt. Viszont bven akadnak az átlag-

nál jóval kisebb egyének is. Az alig pár g széles és 20,—30 g hosszú

földpátmikrolitek és a nagyobb földpátok között mindenféle átmenet
megtalálható. Egyes metszetekben megfigyelhet, hogy az ,,a“-tengeiy

szerint kissé megnyúltak. A nagyobb plagioklászok némelyikén a (010)

oldallapon kívül az (110) és az (110) formák is megállapíthatók voltak.

A plagioklász önálló kristályokban ritkán fordul el. Legtöbbjük az

albit-ikertörvény szerint összentt 2—4, vagy több egyénbl álló iker.

Sokszor poliszintetikus-lemezesek. Néha az ikerlemezek nem húzódnak
végig a földpátléc egész hosszában, hanem kiékeldve, két egymásba tolt

fés módjára, fogazottan illeszkednek egymáshoz. Elég gyakoriak az

albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek is. A periklin törvény
szerinti ikrek ritkák, bavenoi törvény szerinti ikerkristály pedig csak

egy esetben volt megfigyelhet. A színtelen, üde kristálykák fénytörése

a kanadabalzsaménál minden esetben jóval magasabb volt. Már ebbi is

bázikusabb plagioklászra következtethetünk. Pontosabb meghatározásuk

részben a szimmetrikus zónában mért maximális kioltások, részben pedig

az elég gyakori albit + karlsbadi törvény szerinti ikrek kioltásai alapján

történt. A különböz nagyságú plagioklászokon a szimmetrikus zónában

végzett 50 mérés értékeit a következ táblázat tünteti fel:

Kioltás: An °/o: Gyakoriság: Kioltás: An °/o: Gyakoriság:

24-5° ... 45 1 34° .... 65 7

25° .... 46 ...?.. 1 35° .... 66 2

26-5° ... 50 2 37° .... 68 1

27-5° ... 52 2 ‘ 37-5° ... 69 3

29’5° ... 57 1 38° .... 70 4

30° .... 58 5 39° .... 71 1

3P5° ... 60 ...... 5 4P5° ... 74 1

32-5° ... 62 4 42-5° ... 75 3

33° .... 63 6 44° .... 76 1
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Az albit 4- karlsbadi töi'vény szerinti konjugált ikrekben mért szim-

metrikus kioltások középértékei a következk:

1': 2 2': An °/o: 1 1': 2 2': An%
10° —27°

. . . . 50 22° —33°
. .. . . 63 5

19
3 —26°

. . . . 52 21° —35°
. . . . 66

O
oCM —29°

. . . . 58 24° —35°
. . . . 70

18° —34°
. , . . 62 25° OD-co1

. . . 75

21° —32°
. . . . 63

,

23° —40°
. . . . 75

Mint a közölt értékekbl is látható, a plagioklászok összetétele elég

tág határok között ingadozik. A leggyakoribbak az Ab42An 5tl— Ab.
(

,An70

összetétel, a labradorit-bytownit sorba tartozó földpátok. Ezek nagy-

sága rendszerint meghaladja a 100 /.i-1. A kisebb földpátok savanyúb-
bak. A nagyobb plagioklászokon olykor zónásság is megfigyelhet. A zó-

nák azonban sohasem válnak el élesen egymástól. A kioltás kívülrl
befelé haladva folytonos. A mag mindig bázikusabb (65—75°/o An), mint

a szegély (40—55°/o An). A szegély összetétele általában megegyezik a

legkisebb földpátok összetételével. A plagioklászok majdnem mindig

üdék. Mállásnak még a nyomát sem látni rajtuk. Zárványaik többnyire

vékony, hosszúranyúlt talakú apatitok. Ezenkívül még apró augit-

mikrolitok és üvegzárványok fordulnak el benne. Ezek leginkább a sze-

gély mentén helyezkednek el. A plagioklászok kiválása tehát már a má-
sodik generációjú augitok kristályosodása eltt megindult s egészen a

nefelinek kiválásáig tartott.

Nefelin. Mennyisége a különböz csiszolatokban a Leitz-féle integrá-

ciós asztallal kimérve 18—21°/o. Mikroszkóp alatt fehér, ill. színtelen.

Ritkán hatszögletes, vagy prizmatikus metszetekben, többnyire azonban

szabálytalan foltokban található. Átlagos nagysága 200—600 között

ingadozik. Téglalapalakú prizmatikus metszetei a ftengelyre merleges
irányban 300—500 n hosszúak, a ftengely irányában pedig körülbelül

félakkorák. Kristályalakja a kzetüveg és a leucit felé automorf, a többi

elegyrész felé xenomorf. Fénytörése a földpáténál kisebb, de az üveg és

leucit fénytörésénél nagyobb. Kioltása egyenes. A nefelinkristályok töké-

letesen víztisztán átlátszók, de csak ritkán zárványmentesek. Zárvány-

ként a leuciton kívül minden elegyrész elfordulhat bennük, de leg-

gyakoribbak az augit-, magnetit- és apatitzárványok. Plagioklászzárvány

már ritkább. A nefelin kiválása a földpátok kiválása után indult meg
s egészen a kristályosodási folyamat végéig tartott.

Leucit. Mennyisége jóval kisebb, mint a nefeliné. A különböz csi-

szolatokban 3—4°/o. Víztiszta, színtelen, szabálytalan alakú foltokban

található az alapanyag elbb kivált elegyrészei között. Fénytörése jóval

1‘54 alatt van, közel áll az analciméhoz. Ezért tle csak nehezen különít-

het el. Tized-normál sósavval való kezelés után a leucit metilénkékkel
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festdik. Keresztezett nikolok között a rombos ikerlemezesség néha
észrevehet. A leucitfoltok csak ritkán zárványmentesek. Többnyire apró,

szabálytalanul elszórt magnetitszemcséket, augitmikroliteket, finom

apatittket és földpáttáblácskákat zárnak magukba. A bezárt földpát-

táblák automorfok. A leucit kiválása késn, a földpátok és a nefelin

kikristályosodása után történt.

Analcim. A kristályosodási folyamat legvégén a még rendelkezésre

álló üregeket az analcim és a kzetüveg foglalta el. Az analcim színtelen,

víztiszta, zárványmentes. Mennyisége a kzetüveggel együtt is csak

2—3°/o (alsó takaró), ill. 4—6% (fels takaró). Az aiialcimfoltok gyengén
kettstör mezkbl tevdnek össze, melyeket repedések választanak el

egymástól.

Kzetüveg. A csiszolatoknak úgyszólván mindegyikében több-keve-

sebb üveg is látható. Színtelen, fénytörése körülbelül olyan, mint a

kanadabalzsamé, de néha kisebb. Sósavval kezelve metilénkékkel gyen-
gén festdik. Néha gyenge anomális kettstörést árul el. Egyes csiszola-

tokban mennyisége jobban felszaporodik (lehet 10—12% is).

Amfiból. Ép, eredeti amfiból a macskalyuki bánya kzetében nem
fordul el. Ellenben gyakoriak az amfiból után képzdött rezorpciós
pszeudomorf ózák. Ftömegüket szivacsos augit, magnetit, biotit

és rhönit alkotja. A köztes teret nefelines alapanyag tölti ki. A rhönit

szabálytalanul elszórt oszlopkákban, vagy 60 -os elrendezés rácsozat

alakjában található. Pleochroizmusa elég jól kivehet: zöldesbarna, sötét-

barna, rókavörös. Interferenciaszínét saját színe elnyomja.

Kaiéit. A felsbb szintek mállottabb kzetében pár mm nagyságú,

ágas-bogasan xenomorf, másodlagos kalcitfoltok vannak. Bennük semmi-
féle zárvány nincs. Körülöttük a magnetit felszaporodni látszik. Néha az

olivin helyén a kalcit kiszorítási pszeudomorfóza.

Kvarc. Az áttört fels oligocén-korú homokkbl származó kvarc-

zárványok igen ritkák a macskalyuki kzetben. Az apró, alig 50—100 g
átmérj legömbölyödött kvarcszemeket augitmikrolitkoszorú szegélyezi.

Homokkzárványok. A kzetbe került homokkzárványokon nagyobb-

fokú átalakulás nem tapasztalható. A homokk az érintkezési felületen

megkeményedett s egy kissé megpörköldött. Vékony csiszolatban jól

látható, hogy az agyagos kötanyag vastartalma magnetit alakjában

redukálódott. Azonban anyagkicseréldés nem történt a magma és a zár-

ványok között.

A bánya középs szinttájából, az alsó takaró hólyagüregmentes kze-
tébl készült elemzést Újhelyi S. dr. végezte el. Ennek alapján a macska-

lyuki kzet kovasavban szegény, alkáliákban közepesen gazdag, fémikus

alkatrészekben pedig elég gazdag. A Medvés DNy-i oldalába vájt ereszt-

vényi kbánya kzetével szemben alacsonyabb kovasavtartalom, viszont

magasabb alkáli-, alumínium- és titántartalom jellemzi. A magyar bazal-

tok átlagos összetételétl azonban nem tér el lényegesen.
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Az elemzés értékei a következk:

SiO, 46-05%)

Ti0 2 1-82 „

A1203 17-92 „

Fe20 :!
4-03 „

FeÖ 5-22 „

MnO 0-18 „

MgO 6-51 „

CnCK, nyomok
CaO 9-20 „ D 2;)C

o= 2-874

BaO 0'04 „

Na aO 5-32 „

KoO 2-35 „

H 2
0~ 0-45 „

H.O+ 0-52

P20 5 0-27 „

Cl 0-16 „

S 0-07 „

C0 2
'!

. . nyomok

100-11%)

Niggli közetrendszerében a macskalyuki kzet a nátronkzetek cso-

portjába tartozik, s a theralitos, illetleg a theralitgabbroidos magma-
típusoknak következ kzeteihez áll a legközelebb:

Teschenit, Bellow Water,
Lugar, Schottland

sí al fm c alk k mg c/im metszet

(theralitos magmatípus):

Amphibolnephelinit,

Bekinkína, Madagaszkár,

110 22-5 38-5 23 16 .25 .50 .59 IV.

(theralitgabbr. m.-típus):

Nefelinbazanit,

105 24 40 21 15 .26 .53 .53 IV.

Medvés, Macskalyuki b.: 104 24 39 22 15 .22 .56 .57 IV.

Az OsANN-féle kzetparaméterek alapján kzetünk a tephritek-baza-

nitok és plagioklászbazaltok-trachidoleritek bázikus csoportjába a követ-

kez típusok közé illeszthet:

s a c f n k sor

103. típ. Vesuv,

trachidolerit: 54-17 7-5 3 19-5 4-7 .68 /

Medvés, Macskalyuk,

nefelinbazanit: 51-38 5-9 3-5 20-6 7-7 .67 a

104. típ. Mte Caffé,

leuzittephrit: 51-42 5 4 21 6-7 .70 l
J
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Az elemzésbl számított C. I. P. W. normák a következk:

oríoklász 13‘90°/o

albit 11-00 „

anortit . .

x
18-63 „

nefelin 16-19 „

i CaSiO
:j

10-56 „

diopszid MgSiO.j 7-90 „
/ FeSiO, 1"58 „

... ( Mg.SiO, 5"88
,,

ollvin
1 FeSí0 4 1-43 „

magnetit 5-80 „

ilmenit 3-50 „

pirít 0-12 „

apatit 0-67 „

szodalit 1-93 „

víz 0-97 „

lj00'06%

Az amerikai normák alapján a kzetnek földpátpótló ásványokat:
nefelint és leucitot kell tartalmaznia. A Leitz-féle integrációs asztallal

végzett mérések alapján a kzetben 3—4 térf.-°/« leucit és 19—20 térf.-°/o

nefelin van. Mivel a nefelin nem az üvegben elrejtve, hanem kristályos

állapotban van jelen, azért a Macskalyuki-bánya kzete leucit-
tartalmú nefelinbazanit.

*

A Medvés ÉNy-i részén, az 510 -O-tól északra kb. 200 m távolságban

lév ,,Brucki-bánya“ 485'—490 m tengerszintfeletti magasságban tárja fel

a Medvés bazaltját. A bányaudvar szintjétl felfelé 4—5 m magassságig

sötétebb kékesszürke, pados elválású bazalt található. Fölötte 2"5—4 m
vastagságban kokkolitosan széthulló, salakos, szabálytalan oszlopos-pados

elválású bazalt települ. Makroszkóposán csupán az 1—2 mm nagyságú,

üvegzöld olivinbeágyazások és a 3—4 mm-es, fekete amfibólzárványok

láthatók. A mikroszkópi vizsgálat alapján ez a kzet nagyon hasonlít a

Macskalyuki-bánya felsbb szintjeiben található kzethez. Attól csak a

következkben tér el:

a) A földpátpótlók közül a leucit teljesen hiányzik, viszont a nefelin

mennyisége valamivel nagyobb. Ügy látszik, hogy a magma kálium-

tartalma a nefelinben, vagy esetleg a földpátban van megkötve, bj Az
ersen legömbölyödött olivinknstálykák majdnem kivétel nélkül rozsda-

barnák. A nagyobb egyéneknek is csupán a magja színtelen, átlátszó.

Mivel azokban a legrozsdásabb olivin is egységesen olt ki, nyilvánvaló,

hogy ez a szín csak a kiömléssel járó megpörköldés eredménye. Való-

színleg ezektl a rozsdabarna olivinektl ered a kzet sötétebb színe.

c) A makroporfiros augitok mennyisége itt kisebb, mint a macskalyuki

kzetben. Szélükön a sötétebb ibolyás perem nem látható. Legtöbbjükön

az ércesedés meglehetsen elrehaladt. Az ép augitok kioltása is kisebb
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(38°—43°), tehát titánban szegényebbek. Mivel a nefelin e kzetben is

kristályos állapotban fordul el, azért ez is nefelinbazanit, de

leucit nélkül.

*

Az elbbi feltárástól nem messze, az 510 -G -tói DDK-re, kb. 550

—

600 m távolságban, 480 m tengerszintfeletti magasságban van még egy
kisebb névtelen kfejt (a mellékelt térképen Györkvölgy-pusztai bánya).

A bánya kzete alul sötétszürke, pados-oszlopos elválású bazalt. Felette

kb. 6—8 m vastagságban világosabbszürke, táblás elválású bazalt, leg-

felül pedig salakos bazalt található. A macskalyuki kzettl a követke-
zkben tér el:

a) Az elbbihez hasonlóan itt sem található a kzetben leucit.

b) Az olivin csak kivételes esetekben ép, üde. Csaknem minden szem
szerpentinesedett. A nagyobb kristályoknak a belseje gyakran még üde,

de a széleken és a repedések mentén vékonyabb-vastagabb (10—40 y)

rostos szerkezet szerpentines kéreg látható. A gyengén kettstör szer-

pentinrostok optikai karaktere pozitív. Egyes kristályok belsejét teljesen

átjárják a szerpentinerek. Az alapanyag apró olivinkristálykáinak helyét

sokszor szerpentines pszeudomorfózák foglalják el. Az olivin szegélyén

megfigyelhet barna oxidációs perem itt teljesen hiányzik. Egyéb tekin-

tetben a Györkvölgy-pusztai bánya kzete megegyezik a macskalyuki
kzettel. A mikroszkópi vizsgálat alapján nefelinbazanit.

*

A Medvés ÉK-i részén, az 582 -G -tói ÉNy-ra 100—120 m távolság-

ban, 510—515 m tengerszintfeletti magasságban van az Abroncsos-bánya.
Kzete alul igen vékonytáblás elválású (2—5 cm vékony táblák) sötétebb

foltokkal tarkított szürke bazalt. Ez kb. 3—4 m vastagságban van fel-

tárva. Felette 8—10 m vastagságban vékonytáblás-vastagoszlopos el-

válasú világosszürke foltos bazalt települ. Legfelül 1—2 m vastagságban
salakos-likacsos, vagy kokkolitos szétesés bazalt van. A bánya tömött
és elég szívós kzetében szabad szemmel alig látni egyebet a szürke szí-

nét tarkító sötétebb foltoknál. Ezek — mint a mikroszkópi vizsgálatnál

kiderült
t
— porfiros kiválású, de teljesen rezorbeált amfibólok. Nagysá-

guk 0'5—2 mm. A sárgászöld olivinek igen ritkák, s alig 1 mm-esek. Az
augit 0'2—0’5 mm nagyságú kristálykái már valamivel gyakoribbak.
Mikroszkóp alatt a kzet szövete az üveg csekély volta miatt majdnem
holokristályos porfiros. A porfiros beágyazások mennyisége — a macska-
lyuki kzettel szemben — meglehetsen alárendelt (20—25%>). Mindenütt
az alapanyag uralkodik. A porfiros kiválások legnagyobb része augit és

rezorbeált amfiból. Jóval kevesebb az olivin. Az alapanyag ásványai
fogyó sorrendben: földpát, augit, nefelin, érc (magnetit), apatit és biotit.

A kzetüveg mennyisége elenyész, vagy teljesen hiányzik (az alsóbb
szintben). Az olivin az alapanyagban nem fordul el.

A kzet térfogatszázalékos összetételét a táblázat 3. oszlopa mutatja.

Jelemz sajátsága a kzetnek a macskalyuki kzettel szemben, hogy
olivinben és nefelinben jóval szegényebb, földpátban viszont gazdagabb;
továbbá leucitot és analcimot egyáltalán nem tartalmaz. Viszont tekin-

3
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télyes mennyiség rezobeált amfiból van benne. A kzet ásványain
mikroszkóp alatt a következket lehetett megfigyelni:

Augit. Két generációban fordul el.

Az els generáció porfiros augitjai vékony csiszolatban világos

sárgászöld színben átlátszók. A peremükön gyengén ibolyás árnyalatú
sötétebb sárgásszürke szegély látható. Jóval kisebbek, mint a macska-
lyuki kzet beágyazásai. Legnagyobb egyén 721 X 605 g (,,c“-re merle-
ges metszet), meglehetsen automorf s rajta az (100), (010) és (110) for-

mák ismerhetk fel. Átlagos nagyságuk 150—250 g. Legtöbbször xeno-
morfok. Kioltásuk a magban 35°—40°, a szegélyen 42°—45°, tehát arány-
lag kevés titánt tartalmaznak. Gyakori a porfiros augitok ércesedése.

Az ércesedésnek különböz fokozatai vannak. Ke:*deti állapotban csak
az augit szegélyén látható vékonyabb-vastagabb, 20—40 g nagyságú
magnetitszemekbl álló öv, az augit belseje teljesen ép. Elrehaladottabb
állapotban az augit belsejében is magnetit- és rhnitfoltok láthatók.

Végül teljesen érc borítja az augitot s az augit anyaga csak a köztes

tereket tölti ki. Néhol az augit kívül teljesen ép. az ércesedés belülrl
indult meg. A második generáció apró (30—80 g) augitjai a földpáttal

együtt az alapanyag zömét alkotják. Kivétel nélkül sárgásszürkék. Ki-
oltásuk 40°—44°, összetételük tehát azonos a porfiros augitok küls sze-

gélyének összetételével. Pleochroizmus és homokórás szerkezet sem az

els, sem a második generáció augitjain nem volt megfigyelhet.

Olivin. Ügyszólván teljesen a porfiros kiválások közé tartozik.

A legnagyobb fenokristály 945 X 780 g. Többnyire csak 200—300 g nagy-

ságúak. Az eredetileg automorf olivineken mély beöblösödések láthatók.

E korróziós öblök néha teljesen feldarabolják az olivint. A kristályok

legtöbbször üdék, szerpentinesedés csak a széleken, vagy a repedések

mentén látható. De a szerpentines kéreg a legkevésbbé friss olivinen is

csak pár g vastagságú. A vörösbarna oxidációs szegély egy olivinen sem
fordul el.

Magnetit. Az alapanyagban egyenltlenül elszórt, apró (10—20 g)

magnetitszemek a magma els kiválásai közé tartoznak. A magmatikus
oldás miatt többnyire xenomcrfok. Egyes helyeken csomókban tömörül-

nek. Pár g nagyságú magnetitszemcsék zárványként az olivinben, augit-

ban és földpátban fordulnak él. Az augitok és olivinek repedései men-
tén és a korróziós öblökben lév nagyobb (40

—

70 g) magnetitfoltok

másodlagosak.

Biotit. Eloszlása a kzetben egyenltlen. Vörösbarnán átlátszó, 15

—

50 g nagyságú xenomorf táblácskáin ers pleochroizmus figyelhet meg:

a = vörösessárga, b = barna, c = sötét vörösbarna. Kioltása kissé ferde:

3°|—4°. Az alapanyagban önállóan igen ritka,' többnyire magnetittel,

augittal, vagy olivinnel együtt fordul el. Gyakran az augitban, vagy a

rezorbeált amfibólban zárvány.

Apátit. Színtelen, vékony ti nefelinben, vagy földpátban találhatók.

Plagioklász. Mennyisége 26—29%, jóval több, mint az elbbi kze-
tekben, annak ellenére, hogy a nefelin is jelents mennyiségben (10%)

fordul el. Kizárólag az alapanyag alkotásában vesz részt. A (010) szerint

táblás kristálykák átlagos nagysága 100—150 X 10—20 g. Mindig iker-

kristályok az albit ikertörvény, vagy igen ritkán az albit + karlsbadi
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ikertörvény szerint. Összetételükrl a következ adatok nyújtanak fel-

világosítást:

Kioltás: An #
/o: Gyakoriság: Kioltás: An %»: Gyakoriság

max. szim. zóna

26° .... 49 . .... 1

max. szim. zóna

31° .... 60 . . . . . . 3

27° . . . . 51 . .... 2 33° . . . . 63 . . . . . . 2

27-5°
. . . 52 . . .... 1 34° . . . . 65 . . . . . . 2

to 00
0

. . 53 . .... 2 35° . . . . 66 . . . . . . 1

30° . . . . 58 . .... 5 36° . . . . 67 . . . . . . 1

Mint a mérések alapján kiderült, a földpátok zöme Ab 47An53—
— Abg5An65 összetétel bázikus labradorit, ill. bytownit.

Az átlagnál nagyobb plagioklászok összetétele az albit + karlsbadi

törvény szerinti ikrekben mért szimmetrikus kioltások középértékei

alapján a következ:

l'V: 2^2': An °/o

1. egyén: ... 21° —36° 67

2. „ ... 20° —37-5° .... 68

3. „ ... 21° —40° 71

4 15° —40-5° .... 72

A mindig üde földpátlécecskék zárványai: apatit, augrt, magnetit és

kzetüveg.

Nefelin. A legutolsó kiválások közé tartozik. Többnyire xenomorf
kristályokban fordul el. A víztisztán átlátszó, 80—300 // méret kristály-

kák ritkán zárványmentesek. Zárványai: augit, magnetit és apatit. Egyes
foltok különböz orientációjú mezkbl állnak. Fénytörésük többé-

kevésbbé megegyezik a kanadabalzsaméval. Sósavas kezelés után me-
tilénkékkel megfestdnek.

Kzetüveg. A felsbb szintekben minimális üveg is elfordul. Víz-

tiszta, a balzsammal körülbelül egyenl fénytörés. Metilénkékkel igen

gyengén festdik.

Amfiból. A fenokristályok között elég gyakoriak a 0’6—T4 mm, st
néha 2 mm nagyságú amfiból utáni rezorpciós pszeudomor-
f ó z á k. Mennyiségük a kzetben 9'05°/o. Néha jól látni az eredeti amfi-
ból alakját. Legtöbbször azonban teljesen xenomorfok. A nagyobb
amfiból-pszeudomorfózák küls szegélyén vékony, apró (15—30 //) mag-
netitszemekbi álló öv van. Ezen belül egy szélesebb augitmikrolit-

koszorú, majd magnetites-rhnites öv következik, melyben a rhnitek
szabálytalanul helyezkednek el. Beljebb tisztán rhnitbl álló, szélesebb
zóna látható. A köztes részek augitmikrolitekkel, kisebb részben pedig
földpáttal, nefelinnel és üveggel vannak kitöltve. A pszeudomorfóza
magja augitmikrolitokból áll. A kisebb pszeudomorfózákon kívül a mag-
netitszegély, az augitmikrolit öv, majd a rhnites-magnetites mag lát-

ható. A rhnitek többnyire 60°-os rácsozatban helyezkednek el, néha
szabálytalanul elszórtak. Pleochroizmusuk számottév: vörösesbarna-
kávébarna, más esetben pedig sárgásbarna-vörösbarna.

A mikroszkópi vizsgálat alapján az Abroncsos-bánya kzete földpát-

dús nefelinbazanit.

3 *
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Kelenchegy.

Morfológiailag szorosan a Medvéshez csatlakozik, de annak ÉNy-i
sarkáról az erózió már levágta. Alig 30 m mély eróziós völgy választja

el tle. Az itt található 30—40 m vastagságú bazalttömeg tehát lényegé-

ben a Medvés bazaittakarójához tartozik. Az egész hegy területén egyet-

len kfejtt sem találni, azért a természetes feltárásokra vagyunk utalva.

A két legmagasabb pont, a 482 O és a 470‘Ó-tok között az erózió már
ezt a kis takaróroncsot is átvágta. Itt aránylag elég üde kzet található,

mely a többi helyeken viszont rossz megtartású. A sötét kékesszürke
szín kzet tömör alapanyagában azonnal feltnnek a sárgásszín olivin-

és a fekete augitbeágyazások. Nagyságuk 2—5 mm, ill. lf—2 mm. Ritkáb-

bak, de néha 1 cm nagyok a rezorbeált amfibólzárványok.

Mikroszkóp alatt a kzet szövete hipokristályos porfiros. Ásványos
összetétele alapján hasonlít a Macskalyuki-bánya felsbb szintjeiben

található kissé mállottabb kzetéhez. Attól csak a következkben tér el:

1. Földpátpótlók és analcim a kzetben nem fordul el. 2. A kzetüveg
mennyisége jóval több (10—12"/o). Kisebb részben átlátszatlan, salakos,

nagyobb részben pedig színtelen, víztiszta, metilénkékkel jól festd
nefelinitoid-üveg.

A fenntiek alapján a Kelenchegy kzete bazanitoid.

Monossza—Bénahegy vonulat.

Ragyolc községtl keletre ÉÉNy—DDK-i irányban 5 km hosszúság-

ban és 300—800 m szélességben húzódik. Keskeny, lapos, 460—520 m
magas fennsík. Déli végén van a legkiemelkedbb pontja, az 585 m magas
Monossza, északi vége pedig a Bénahegy. A felsoligocén glaukonitos

homokkbl álló térszínbl elég meredeken emelkedik ki, s így alulról

sziklabércgerincnek látszik. A 20—60 m vastag bazalttakaró egy nagyobb

kiterjedés takarónak a maradványa. A bazalt alapját alkotó felsoligo-

cén-korú homokkövet az erózió ersen pusztítja. így a rajta lév bazalt-

táblák elvesztvén alapjukat, lesuvadnak. Ilyen lesuvadt bazalttömböket

találunk szép számmal a fennsík mindkét oldalán. Egyesek olyan hatal-

masak, hogy a térképre is bejelölhetk.

A fennsík déli végén ül Monossza 585 m magas, dómszer vulkáni

hegy. Egész területén egyetlen kfejt sincs. A DNy-i oldalon szálban

álló sziklák vannak. Az itt található kzet világosabb-sötétebb kékes-

szürke, eléggé üde bazalt. A hegy tetejét mállott, kokkolitos külsej

bazalt takarja. Az egész bazalttömeg vastagsága 60—80 m. A Monossza

kzete durvaszem. A kékesszürke alapanyagban szabad szemmel sok

1—2 mm nagyságú, a hasadási lapokon villogó földpátlécecskét, keve-

sebb 2—3 mm-es olivin- és 0’5—1'5 mm-es augit-kristálykát látni. Mikro-

szkóp alatt a kzet szövete majdnem holokristályos. A porfiros beágya-

zások mennyisége sokkal több, mint az eddig tárgyalt kzetekben. Leg-

nagyobb részük földpát, kisebb részük augit és olivin. Az alapanyag ásvá-

nyai: földpát, augit, olivin, magnetit, apatit, biotit. A köztes tereket igen

kevés kzetüveg tölti ki. A kzet legszembetnbb sajátsága, hogy igen
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sok földpátot tartalmaz. Viszont a földpátpótlók teljesen hiányzanak

belle. A kzet térfogatszázalékos összetételét a mellékelt táblázat 4. osz-

lopa tünteti fel.

Augit. A nagy beágyazások kiválása még a mélyben megkezddött.
A vékony csiszolatban szürkéssárgán átlátszó kristálykák 0'3—0'8 mm
nagyok, de vannak nagyobbak is. A legnagyobb kristály 1421 X 1080 g.

Rendszerint zömök termetüek s meglehetsen automorfok. A szegély

mentén mindig megvan a sötétebb, kissé ibolyás árnyalatú öv. Az alap-

anyag augitjai aprók, oszlopos termetüek. Színük ibolyás-szürkésbarna.

Pleochroizmus sem a nagy, sem a kis augitokon nem figyelhet meg.
A zónás felépítés és a homokórás szerkezet is ritka. A porfiros augitok

kioltása a magban 42°—45°, a szegélyen 48°—52°, megegyezik az alap-

anyag augitjainak kioltásával. A nagy augitok belseje többnyire zárvány-

mentes, de a szélükön gyakoriak a magnetit-, biotit-, apatit- és üveg-

zárványok. Az alapanyag apró augitjai egyes helyeken csomókban tömö-
rülnek. Helyenként a szokásos zárványokon kívül földpátzárványok is

elfordulnak az augitban.

Olivin. Túlnyomórészt a fenokristályok között lelhet fel. Leggyak-
rabban 1—2 mm nagyságú kristályok, de elvétve akadnak nagyobbak is.

Legnagyobb kristály 2640 X 1820 g. Színtelen, víztiszta kristályai álta-

lában automorfok. Szélükön a vörösbarna oxidációs perem rendszerint

megvan. Olykor, a vörösbarna zónát kívül még egy víztiszta olivinbl

álló öv veszi körül. Az olivinek növekedése tehát a kiömlés után is tar-

tott. Egyes helyeken az olivin mállása is észrevehet. Többnyire csak

vékony erekben, a repedések mentén figyelhet meg szerpentinesedés,

néha azonban keskenyebb-szélesebb sárgásbarna limonitos szerpentin-

kéreg szegélyezi az olivint. Zárványként a magnetit, pikotit és üveg for-

dul el benne.

Magnetit. Egyenltlenül elszórva helyezkedik el az alapanyag ásvá-

nyai között. A nagyobb szemek automorfok, a kisebbek xenomorfok.
Legnagyobb kristály 157 X 100 g. Az alig pár g nagyságú szemcsétl a

legnagyobb szemekig mindenféle méretben elfordul. Leggyakoribbak
a 20—50 g nagyságú, háromszög-, négyzet- és hatszögalakú kereszt-

metszetek.

Biotit. Barnán átlátszó 2Qi—40 g nagyságú lebenykéi többnyire mag-
netitszemekhez tapadnak. Pleochroizmusuk igen ers: a = sárgásbarna,

b = kávébarna, c = sötét vörösbarna.

Apatit. Hajszálvékony ti a földpátban fordulnak el, de elég ritkák.

Plagioklász. Az ismertetett kzetek közül a legnagyobb tömegben a

monosszai kzetben fordul el. 'Kristálytani szempontból két típusban

található:

a) A porfiros kiválású 0'3—1 mm nagyságú plagioklászok eléggé

zömök termetüek. A (010) szerint kissé táblásak. Hosszuk az ,,a“-tengely

irányában s az erre merleges irányban úgy aránylik egymáshoz, mint
1 : 2—1 : 3. Gyakran automorfok. A következ formák ismerhetk fel:

(010), (001), (110), (101) és (201). Ritkán ikermentesek. Leggyakoribbak a

3—6 egyénbl álló albitikrek. Ritkábbak az albit + karlsbadi komplex
ikrek, perikliniker pedig csak elvétve akad. A kristályok mindig üde
megtartásúak. A nagyobbakon felismerhet a bázis és az oldallap szerinti

hasadás is.



38 POJJÁK TIBOR

A porfiros plagioklászok összetételérl a következ adatok tájékoz-
tatnak:

Kioltás An °/o: Kioltás An °/o:

a J_ PM metszetben: a_j_ PM metszetben:

31° ... 60 34-5°
. . . . 68

32° ... 63 35° .... . . . . 70

33° ... 65 37° .... 74

34° ... 67 38-5°

•

. . . . 77

A szim. zónában mért Albit + karlsbadi komplex-
max. kioltások középértékei: ikrekben mért szim. kioltások:

Kioltás: An %>:

33°
. 64 11' 22' An °/o:

34°
. 65 18° —36°

. . ... 66

35-5°
. . . . . 68 20° —39°

. . . . . 70

40°
. 72 22-5° —42°

. . . . . 76

||
P metszet: —13° = 65°/o An.

A mérések alapján a plagioklászbeágyazások összetétele elég tág

határok között ingadozik. Leggyakoribbak az Ab :40
An64—Ab30An70 össze-

tétel bázikus labradoritok. A porfiros plagioklászokon gyakran meg-
figyelhet a zónás szerkezet. A zónák keresztezett nikolok között néha
elég jól elválaszthatók. Számuk nem nagy: 3—5. A plagioklász magja
rendszerint igen bázikus (Ab 23An 73—Ab 12AnSK )

bytownit, a küls sze-

gélye pedig savanyú (Ab 52An48—Ab43An37 ) labradorit. Gyakori a rekur-

rens zónásság is. Egy az átlagnál jóval nagyobb (2079 X 784 /i) zónás

plagioklász magja Ab 32An68 ,
a közbüls zóna Ab 21An 79 ,

a küls szegélye

pedig Ab30An30 összetétel.

b) Az alapanyag plagioklászai hosszúkásak, a (010) szerint táblásak.

Nagyságuk 150—250
k
u. Mindig ikerlemezesek. Uralkodó az albit, ritka az

albit + karlsbadi törvény szerint konjugált iker. Kémiai összetételük a

következ:

Kioltás max. An %>: Gyakoriság: Albit + karlsbadi kompi,

a szim. zónában: ikrekben mért kioltások:

25° 47 ...... 3 l^V 2
^

2
’ An %>:

25-5° 48 1 18° —26° ... 53

26° 50 4 18° —27° ... 54

26-5° 51 4 15° —33-5°
. . 60

28° 53 1 10° —31° ... 61

28-5° 54 1

30° 58 2

31° 60 2
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Leggyakoribbak a 47—51°/o anortitot tartalmazó bázikus andezinek.

ill. savanyú labradoritok. A nagy plagioklászok sokszor különféle zárvá-

nyokat tartalmaznak. Leggyakoribb az üvegzárvány, ritkábbak az augit-,

magnetit-, apatit-, biotit- és olivinzárványok. A zárványok eloszlása

különböz. Legtöbbször a földpát magja zárványmentes s e körül helyez-

kednek el koszorúalakban, a kristály széleivel párhuzamosan a zárvá-

nyok. Néha a zárványkoszorúra még egy zárványmentes öv következik.

Kzetüveg. Mennyisége elenyész (1—1'5%>). Színtelen, metilénkék-

kel ersen festd nefelinitoid-üveg.

A mikroszkópi vizsgálat alapján a Monossza kzete a földpátbazal-

tokhoz igen közel álló bazanitoid.

• - *

A Monossza—Bénahegy vonulat északi, elkeskenyed végén, Béna
és Fülekpüspöki falvak felett emelkedik a Bénahegy. Kzetét több k-
fejt tárja fel. Közülük legnagyobb a hegy keleti oldalán lév, ma már
nem mvelt bánya. Körülbelül 500 m hosszúságban tárja fel a bazaltot.

A bányaudvar szintje 440—450 m tengerszintfeletti magasságban van.

Az itt található kzet vékonyoszlopos, helyenként pedig zsákos-vékony-

pados elválású, kékesszürke olivindús bazalt. Vastagsága 15t—20 m. Felül

mindenütt kokkolitosan szétes, mállott bazalt van. A bánya északi

végén, a 460 alatt, a kokkolitos és a normális bazalt közé kb. 4—6 m
vastag salakos bazaltréteg települ. A Bénahegy Ny-i oldalán, a 489 -Q—tói

DNy-ra, egymás közelében, 460—465 m tengerszintfeletti magasságban
található két kis kfejt, valamint az 512-Q-tól délre, kb. 400—500 m
távolságban, 468—470 m tengerszintfeletti magasságban található k-
fejt a takaró felsbb szintjeinek vastagoszlopos-vékonypados elválású,

olivindús bazaltját tárja fel. Az említett kfejtk kzete szövet és ásvá-

nyos összetétel szempontjából egymáshoz teljesen hasonló, viszont lénye-

gesen eltér a Monossza kzetétl. Ezekben a kzetekben a földpáttarta-

lom ersen (14—15°/o-kal) csökken, viszont a színes elegyrészek közül az

augit és olivin mennyisége n. A földpátpótló ásványok közül a nefelin

kristályos alakban is megtalálható, jelents mennyiségben. A Bénahegy
kzetének térfogatszázalékos összetétele a táblázat 5. oszlopában látható.

Szabad szemmel nézve a kzet kékesszürke, finomszemcsés alapanya-

gában az olivin 2—4 mm nagyságú sárgászöld kristálykái, itt-ott fekete

augitok (0‘2— 1 mm) és 1—2 mm-es fehéren csillogó földpátlécecskék lát-

hatók. A kzetben elég gyakori, de csak pár cm nagyságú hólyagüregek
falait posztvulkáni termékek: kalcit, dolomit és aragonit töltik ki. A k-
zet szövete hipokristályos porfiros. A pcrfiros beágyazások túlnyomó
része olivin, kevesebb a földpát és igen ritka az augit. Az alapanyag
ásványai: földpát, augit, magnetit, nefelin, biotit, apatit. Az olivin az

alapanyagból úgyszólván teljesen hiányzik.

Augit. A két generáció itt is megkülönböztethet, de az alsó gene-
ráció porfiros augitjai igen ritkák. Fként az alapanyag felépítésében

vesz részt. Tulajdonságai a monosszai kzet augitjainak tulajdonságaival

megegyezk.
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Olivin. Csak fenokristályok alakjában található. Átlagos nagysága
400—700 g, de vannak ennél jóval nagyobbak is. A legnagyobb kristály

3860 X 1280 g. A legkisebbek is 100 g-on felüliek. A zömök termet
kristályok eredetileg automorfok, de a mély korróziós öblök miatt er-
sen torzultak. A kevésbbé torzult kristályokon a (010), (110) és (021)

formák ismerhetk fel. Az olivinekre jellemz (010) és (100) szerinti

hasadás jól kivehet. A kristályok szegélyén a vörösbarna szín zóna

csak ritkán figyelhet meg. Helyenként azonban sárgásbarna szín, ros-

tos szerkezet kéreg szegélyezi az olivint. Ez a kéreg vastagabb-véko-

nyabb (30—50 g), a rostokon gyenge pleochroizmus figyelhet meg. Ez a

kéreg limonitos szerpentin. Az olivinek sokszor zárványmentesek, vagy
legfeljebb a peremükön tartalmaznak apró magnetit- és üvegzárvá-

nyokat.

Magnetit. Kristályai elég aprók (15—20 g), csak elvétve nagyobbak
30 #í-nál. A legnagyobb magnetitszem 33 X 32 //. Eloszlásuk a kzetben
eléggé egyenletes. Az egészen kis szemcsék automorfok, a nagyobbak
xenomorfok. Ez utóbbiak többnyire a korábban kivált elegyrészek repe-

déseiben, korróziós öbleiben és a szegélyein találhatók.

Biotit. Igen ritka. 20—40 g nagyságú foszlányai legtöbbször magne-
tithez, olivinhez, ritkábban augithoz tapadnak. Egy esetben olivinben

fordul el zárvány gyanánt. Kioltása: a c = 3°. Pleochroizmusa jól ki-

vehet: a = vörösessárga, b — világosbarna, c =r rozsdabarna.

Apátit. Vékony, talakú kristálykái két végükön többnyire legöm-

bölyödöttek. Hosszuk 300—400 g, szélességük alig 10—12 //. Földpátban
és nefelinben fordulnak el.

Plagioklász. A porfiros kiválások és az alapanyag ásványai között

egyaránt elfordul. A beágyazott plagioklászok zömök termetek, 0'2—

1

mm nagyok, de jóval ritkábbak, mint a monosszai kzetben. Az alap-

anyag (010) szerint táblás kristálykái hosszúkás lécalakúak. Az alap-

anyag felépítésében uralkodó szerepük van. Az apró plagioklászok több-

nyire az albit törvény szerint ikerlemezesek, 2,—3 egyénbl állnak, néha

albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek. A porfiros plagio-

klászokon megfigyelhet ezeken kívül a periklin- és a bavenói törvény

szerinti ikerösszenövés is. A plagioklászok összetétele elég tág határok

között ingadozik. Kioltásuk alapján a porfiros plagioklászok bázikus

labradoritok és bytownitok Ab
:14
An6G—Ab18Ans2 összetétellel, az alap-

anyag apró lécecskéi pedig bázikus andezinek, ill. savanyú labradoritok

Ab 5:;An47—Ab :i8An62 összetétellel. Porfiros plagioklászok esetében az

albit + karlsbadi konjugált ikrekben mért szimmetrikus kioltások közép-

értékei:

l"~Y: 2^2': An°/o: ' l^l': 2^V: An %:
21° —35° 66 19° —43° 76

24° —35° 70 23° —42° 78

26° —33° 70 23° —43° 80

20° —41° 72 25° —42° 82

26° —36° 75 23° —45°
,
82
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|
PM-metszetekben mért kioltások:

Kioltás: An %>: Kioltás: An %>:

34°
. 68 37-5°

. 75

35° . 70 38 5°
. 78

36°
. 71 40°

. . .... 80

37°
. 74 40-5°

. 81

Az alapanyag plagioklászainak

zónában:

maximális kioltásai a szimmetrikus

Kioltás: An %>: Gyakoriság: Kioltás: An %>: Gyakoriság:

25° . . . . 47 1 29-5°
. . . 57 . . . . . . 2

27° . . . . 51 2 30° . . . . 58 . . . . . . 1

27-5° ... 52 1 31°
. . . . 60 . . . . . . 3

28° . ... 54 2 32° . . . . 62 . . . . . . 4

A plagioklászok zárványai fként apatitok, augit-mikrolitok és

üvegzárványok. Mállás sehol sem tapasztalható.

Nefelin. A többi elegyrészek közötti hézagokat tölti ki, szabálytalan

foltokban. Téglalapalakú prizmatikus metszetek igen ritkák. Ezek egye-

nesen oltanak ki. Fénytörésük a kanadabalzsaméval közel egyenl. Sza-

bálytalan alakú metszetei bven tartalmaznak zárványokat, fleg apati-

tot, kevesebb augitot, magnetitet és ritkán földpátot.

Kzetüveg. Mennyisége minimális. Helyinként kissé salakos. Sósav-

val könnyen kocsonyásítható s ilyenkor metilénkékkel igen jól festdik,

tehát nefelinitoid-üveg.

A mikroszkópi vizsgálat alapján a Bénahegy kzete b a z a n i t,

de jelents földpáttartalommal.

Kisbénahegy 502 -C-.

A Kisbénahegy, ill. a tle nyugatra lév 502 O önálló kis kitörési

kúp. Kzete a szomszédos Monossza—Bénahegy takaró kzetétl már
külsre nézve is eltér. A hegyen két kis kfejt található. Az 502 -ó-tól

DDK-re kb. 100 m távolságban, 480—482 m tengerszínfeletti magasság-
ban fekv nagyobbik kfejt kzete feketésszürke, aprószem, tömött
bazalt. A kzet elválása vékonypados. A bányaudvar szintjétl még kb.
10—12 m magasságig terjed felfelé a tömött fekete bazalt. Felette igen
mállott, kokkolitos, itt-ott pedig likacsos-salakos bazalt települ 1—1*5 m
vastagságban. A bazaltpadok hajlása a csúcs tengelye irányában 22°

—

25°. Körülbelül 13—15 m-rel keletebbre, hasonló magasságban van egy
kisebb feltárás. Kzete az elbbiéhez hasonló, de itt pados-zsákos el-

válású. Szabad szemmel nézve a tömött, szürkésfekete kzet csaknem
egynemnek látszik. Nagy ásványbeágyazások a kzetbl úgyszólván tel-

jesen hiányzanak, mivel a porfiros kiválások csak ritkán haladják meg
a 0'5 mm nagyságot.

.
Csak itt-ott látni apró, 1 mm-nél alig nagyobb

sárgászöld olivin- és 1 mm-en aluli fekete augitkristálykákat. Egyes
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helyeken elég gyakoriak a kzetben az 5—10 mm nagyságú elnyújtott

hólyagocskák. Ezeket sárgásra színezett kalcitgumók bélelik ki. Mikro-
szkóp alatt a kzet szövete csaknem holokristályos porfiros. Az üveg
mennyisége elenyész. A plagioklászlécek elrendezdése intergranuláris,

illetleg interszertális szöveti típus kialakulására vezet, a szerint, hogy
az üveg mennyisége számottev-e vagy sem. Porfiros kiválások: olivin

és augit. Az alapanyag ásványai: augit, olivin, földpát, magnetit, biotit,

apatit, nefelin és leucit. A hátralév teret csekély kzetüveg tölti ki.

A Kisbénahegy 502 -Q- kzetének térfogatszázalékos összetételét is

a Leitz-féle integrációs asztallal mértem ki. (L. a táblázat 6. oszlopát!)

Az elegyrészek mikroszkópi jellemzése a következ:
Augit. 100—200 // nagyságban a leggyakoribb. Csak ritkán haladja

meg a 0'5 mm nagyságot. Többnyire az alapanyag alkotásában vesz

részt, a beágyazások között az olivin viszi a fszerepet. Színe sárgás-

szürke, gyenge ibolyás árnyalattal. Szélein sötétebb ibolyás perem nem
látható. Pleochroizmus nem figyelhet meg. A különböz egyéneken mért
kioltások 42°—54° között ingadoznak. Zónás felépítés augit nem fordul

el, de homokórás augitok elvétve találhatók. Kioltásuk a prizma sze-

rinti növekedési kúpban 50°—52°, a piramis szerintiben 42°—44°. Opti-

kai viselkedésük alapján bazaltos augitok, b titántartalcmmal. Egirines-

magvú augit a csiszolatok egyikében sem fordul el.
Olivin. A porfiros kiválások legnagyobb része olivin. Átlagban 200

—

300 g nagyságú, de néha az 1 mm-t is meghaladja. Egyes csiszolatokban

üde, automorf kristályai is elfordulnak. Rajtuk az (100), (110) és a (021)

formák ismerhetk fel. Másutt viszont ersen repedezett s a széleken

a szerpentinesedés meglehetsen elrehaladt. A zöld szerpentinrostokon

pleochroizmus nem figyelhet meg. Az olivin mély korróziós öbleiben az

alapanyag ásványai találhatók. Pörköldésnek nyoma csak ritkán lát-

ható. Zárványai a szegély és a repedések mentén elhelyezked magnetit-

szemek, üvegfoszlányok és az üde rész belsejében helyet foglaló barnás-

zöld pikotitok.

Magnetit. Apró szemekben egyenletesen elszórva foglal helyet. Cso-

mókat ritkán alkot. Egyes vékonyabb csiszolatokban a szélein kissé sötét-

barnán áttetsz. A magma titántartalmának egy része az augiton kívül

valószínleg a magnetitben van megkötve.

Biotit. Kis pikkelyei nagyobbrészt magnetit társaságában fordulnak

el. Legnagyobb egyén: 75 X 48 g. Többnyire xenomorf lebenykék.

Pleochroizmusuk elég ers: a — világos-szürkéssárga, b = sárgásbarna,

c = rozsdabarna. Interferenciaszínük zöldessárga. A kioltás gyengén

ferde: 2°(—3°.

Apatit. Többnyire vékony, hajszálszer tk, vagy ritkán zömök
oszlopocskák. Nefelinben és földpátban láthatók.

Plagioklász. Átlagos nagysága 80—100 X 10—15 g. A legnagyobb

kristály 300 X 30 g nagyságú. A (010) szerint táblásak. Leggyakoribbak

az albit-ikertörvény szerinti ikrek. Az ikeregyének száma többnyire

kett, de nem ritkák a négy, st több egyénbl álló poliszintetikus ikrek

sem. Az albit + karlsbadi törvény szerint konjugált ikrek szintén gya-

koriak. Elvétve akad periklin-iker is, de bavenói törvény szerint össze-

ntt iker egy csiszolatban sem fordult el. Egyszer, ikermentes kristá-

lyok ritkák.



NÓGRÁD-GÖMÖRI BAZALTOK 43

Az albit + karlsbadi komplex ikrekben mért kioltások értékei:

/\
1 1': 2 2': An %: 1 1': 2 2': An %
22° —29° .... 60 20° —38 .... 68

20° —31° .... 60 24° —34° .... 69

21° —31° .... 62 16° —38° .... 70

22° —32° .... 64 17° —39° .... 70

16° —37° .... 65 27° —32° .... 72

22° —33° .... 66 23° —44° .... 80

A szimmetrikus zónában mért maximális kioltások középértékei:

Kioltás: An %: Gyakoriság: Kioltás: An %: Gyakoriság

28
c

. . . . 54 . . , . . . 3 35° ! . . . 66 . . . . . 3

29° . . . . 55 . . .... 1 36° . . . . 67 . . . . . . 1

29-5°
. . . 56 . . .... 1 36-5°

. . . 68 . . . ... 4

30-5°
. . . 58 . . .... 5 37°

. . . . 69 . . . . . . 5

31° . . . . 60 . . .... 8 38°
. . . . 70 . . . . . . 4

31-5°
. . . 61 . . .... 1 40° . . . . 72 . . . ... 1

32° . . . . 62 . . .... 3 43-5°
. . . 76 . . . . . . 1

33° . . . . 63 . . .... 2 44-5°
. . . 77 . . . ... 1

335°
. . . 64 . . .... 1 48° . . . . 80 . . . ... 1

34° . . . . 65 . . .... 4

Mint a fentiekbl látható, a plagioklászok összetétele igen tág hatá-

rok között ingadozik. Leggyakoribbak az 58—60% és a 68—70% anor-

titot tartalmazó labradoritok-bytownitok. Az elbbiek általában a 100

//-on aluli, az utóbbiak az azon felüli földpátoknak felelnek meg. A ki-

oltás nem mindig egységes, olykor a mag kioltása ferdébb, mint a sze-

gélyé, de éles zónásság sohasem látható.

A talakú apatitokon kívül más zárványt ritkán tartalmaz. Itt-ott

igen apró, magas fénytörés, élénk interferenciaszínekben játszó szem-

csék is vannak a földpátban. Közelebbi meghatározásuk nem sikerült.

Talán cirkon-szemek lehetnek.

Nefelin. Hatszögletes, vagy léces metszetei ritkák. Többnyire sza-

bálytalan 100—400 fi nagyságú foltokat alkot, melyek bven tartalmaz-

nak zárványokat. Mennyisége lényegesen kevesebb, mint a Macskalyuki-

bánya kzetében. Fénytörése 1'54 körüli. Néhol anomális kéttengely
tengelyképet ad.

Leucit. Izometrikus foltokban igen ritka, legtöbbször ágas-bogasan

xenomorf. Átlagos nagysága 300—600 fi, de olykor 1 mm is. Srn iker-

lemezes. Az ikerlemezek fként gipszlemezzel láthatók keresztezett niko-

lok között.

Kzetüveg. Mennyisége elenyészen csekély. Sósavval kezelve meti-

lénkékkel igen gyengén festdik.
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E kzetbl elemzés is készült, melyet szintén Újhelyi S. végzett el.

Az értékek a következk:

Si0 2
47'48°/«

Ti0 2 T90 „

A1 2O s 16-24 „

Fe20 ;
, 3’33 „

FeÖ 5-82 „

MnO 0'14 „

Cr 20 :j
nyomok

MgO 6-35 „ D 2;,Co = 2-849

CaO 9-33 „

BaO nyomok
Na 20 4'j 1 „

K 2Ö 2-31 „

H2
0~ 0-85 „

H.O+ 1-53 „

P,O s
0-26 „

Cl . . . 0-17 „

S 0-03 „

C0 2
nyomok

99-85°/o

Az elemzések adataiból számított NiGGu-értékek alapján a Kisbéna-
hegy 502 -Q- kzete a nátronkzetek közé, az essexitgabbroidos magma-
csoportba tartozik s a következ típusokhoz áll a legközelebb:

si al fm c alk k mg c/ím metszet

Essexitgabbro,

Tofteholmen,

Kristiania: 116 23-5 42-5 24-5 9-5 .30 .38 .58 IV.

Essexit, amj.-biot.-

gabbró, Liadouze,

Cantal: 116 25 36 26-5 12-5 .34 .50 .74 V.

Nefelinbazanit,

Kisbénahegy 502 -Ó- : 113 23 40 24 13 .27 .56 .59 IV.

Az OsANN-féle rendszerben a tephritek-bazanitok és plagioklász-

bazaltok-trachidoleritek savanyú csoportjába tartozik s a

sok közé illeszthet:

következ típu-

s a c f n k sor

87. típ. Londorf,

dolerit: 52-72 3"5 ' 4 22-5 7-5 .81 a

Kisbénahegy 502 -O
nefelinbazanit: 53-54 5-05 3-8 21-2 7-3 .76

fi

86. típ. Ragou,

vicoit: 55-30 5-5 4 20-5 6-2 .71
fi
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Az elemzésbl számított amerikai normák a következk:

ortoklász . . . 13'90°/o

albit . . . 18-34 „

anortit . . . 19-46,,

nefelin . . . 6-53 „

|

CaSiO
;1 . . . . . 10-44,,

diopszid
j

MgSiO
:i

. . . .
* 7-20 „

( FeSiO, . . . . .
2-38

1
Mg.SiO, . . .

olivin \

. . . 6-02 „

|

FeSiO, . . . . . . 2-04 „

magnetit . . . 4-87 „

ilmenit . . . 3-65 „

pirít . . . 0-12 „

apatit . . . 0-67 „

szodalit . . . 1-93 „

víz . . . 2-38 „

99'93%>

A mikroszkópi vizsgálat az elemzések adataival s a belle számított

értékekkel elég jól egyezik. Ezek alapján a Kisbénahegy 502 -Q- önálló

kitörési kúpjának kzete is nefelinbazanit.

A vizsgált kzetek térfogatszázalékos összetétele:

Lelhely
Medvés, Macskalyuki

bánya

alsótakaró I
felstakaró

Medvés
Abroncsos
bánya

Monossza

585 <>
Bénahegy

489 <>

Kisbéna-
hegy

502 <>

plagioklász 18.20 °/0 17.70% 27.42 % 44.30% 27.40% 26.80%
nefelin 19.60 „ 20.10 ,, 10.07 „ — 8.80 „ 12.10 „

leucit 3.30 ., 3.80 l„ — — — 2.50 ,,

augit 29.40 „ 29.60 „ 30.72 ,, 22.90 ,, 28.50 „ 27.40 „

olivin 10.20 „ 10.10 „ 8.36 „ 14.70 ,. 16.10 13.50 „

érc 15.90 „ 12.60 ,, 12.38 ,, 16.30 „ 15.30 „ 14.70 „

rezorbeált amfiból — ' — 9.05 „ — — —
apatit 1.00 „ 1.00 „ 1.00 „ 0.80 ,, 1.00 „ l.oo „

üveg 2.40,,** 5.10 „** 1.00 „* 1.00 „* 2.90 „* 2.00 „

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

** és analcim.
* és biotit.
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Összefoglalás.

A nógrád-gömöri bazaltvidék Somosk és Fülekpüspöki falvak közé
es részén elforduló kzetek — hasonlóan a többi környékbeli bazaltos

kzetekhez — bazanitos jellegek. A Macskalyuki-, Brucki-, Györkvölgyi-
és Abroncsos-bányák, valamint a Bénahegy és Kisbénahegy 502 -Q- kze-
tében a nefelin kristályos alakban is elfordul, tehát bazanitok, a Kelenc-
hegy kzetében csak az üvegben mutatható ki, ez bazanitoid. A Monossza
kzete átmenet a földpátbazaltok felé. Földpátpótlót egyáltalán nem tar-

talmaz.

A két megelemzett kzet kémiai összetétele nem tér el lényegesen
a környékbeli bazaltok átlagának összetételétl, de jól egyezik a dunán-
túli és az ausztriai bazaltok össztételével is. Feltehet, hogy ezek a kze-
tek egy magmatartályból származtak s a köztük lév némi változatosság

a csekély mérv differenciációnak és helyi asszimilációnak a következ-

ménye.
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APERCU PETROGRAPHIQUE DES ROCHES BASALTIQUES
DES COMITATS DE NÓGRÁD ET GÖMÖR.

Pár: Pojják Tibor.

Au nord-est de Budapest, á peu prés a cent km de la capitale, se

trouve une région volcanique aux roches basaltiques prédominantes.

Ce territoire est situé entre les villages Somosk et Fülekpüspöki dans

les comitats de Nógrád et Gömör. II y a des nappes (Mont Medvés,

Monossza et Béna) et des petits cnes (Mt. Kisbéna, 502 m) de basaltes.

Dans la partié sud de la région l’action volcanique commence pár

l’éruption des cendres suivie d’une coulé lente de laves. La nappe

basaltique du Medvés est composée de deux couches de tuf et deux

coulées de lave. La carriére Macskalyuk découvre la double nappe de

tuf et la seconde coulée de lave, la lave plus ancienne se voit seulement

dans la carriére Básti de notre territoire. L’examen microscopique de la

roche de Macskalyuk démontre que la seconde nappe de lave du Medvés

n’est pás homogéne non plus mais elle est produit de deux coulées

succesives de lave, de déux periodes trés proches l’une de lautre. Cela

prouvé pár la composition minéralogique de la roche (voir p. 45). Plus
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au nord, sous la nappe basaltique des Monts Monossza—Béna, le tuf de

basalte manque et il en est de mérne sur le Mt. Kisbéna. Dans la partié

méridionale de le nappe des Mts. Monossza—Béna et sur le flanc nord

et nordest sous les basaltes ou leurs tufs, le tuf de rhiolite émerge couché

sur le grés glauconifére de l’Oligocéne superieur forment base.

Les roches examinées du point de vu pétrographique ont un caractére

basanitique, comme les autres roches basaltiques de la région. Dans les

roches des carriéres^ de Macskalyuk, Bruck, Györkvölgy et Abroncsos

le néphéline se trouve á l’etat cristallin (v. p. 29, 33, 35) ce sont

donc des basanites á néphéline; le basanite du Mt. Béna est un basanite

riche en feldspath. Dans les roches de Mt. Kelenc et Monossza (p. 36, 39)

le néphéline se laisse découvrir seulement dans le vitre, ce sont des

basanitoides, la roche de Monossza fait mérne transition aux basaltes

á feldspaths á cause de sa forte teneur en feldspath (44‘3°/o) et en

contient pás de néphéline.

La composition chimique des deux roches eruptives (p. 31, 44) ne
difiére pás trop de la composition moyenne des basaltes transdanubiens

et autrichiens. On dóit donc supposer que toutes ces roches parviennent

d’un magma nucléaire commun et le peu de variété entre eux est dü
á une différentiation et á une variation locale faible.

BAKONYBÉL KÖRNYÉKÉNEK
EOCÉN KÉPZDMÉNYEI.

írta: Bertalan Károly.*

A vizsgált terület az Északnyugati-Bakonyban fekszik, Ztrctl nyu-
gatra mintegy 10 km-re. ÉNv-i sarkában foglal helyet Bakonybél község;

K-i felében pedig Pénzeskút és Krisgyr puszták. Földrajzilag a

Gerence vízgyjt területéhez tartozó, medenceszeren elhelyezked,
hullámos dombvidék, melyet ÉNy-ról és É-ról — a Gerence-áttörés két

oldalán — magas hegyek határolnak.

Földtani szempontból is jól elhatárolható terület ez, amennyiben
triász- és júrakorú peremmel körülvett kréta-depresszió. A kréta-fekvn
az egykori eocén üledékeknek csak az eróziótól megkímélt foszlányait

találjuk meg, részben fiatalabb üledékekkel, kaviccsal és lösszel fedve.

Minthogy azonban a depressziót DNy-on, D-en és K-en egy-egy kapu
összeköti a szomszédos eocén területekkel, elhatárolása ezekben az irá-

nyokban csak mesterséges lehetett. Igyekeztem azonban a határt lehet-
leg úgy megválasztani, hogy területemen is szerepeljen a közvetlen kör-

nyék minden fontosabb eocén üledéke. Az így körülhatárolt terület ki-

terjedése 37 km2
.

*

A területemet is érint bakonyi földtani kutatás eddig meglehetsen
kevés. Az els elszórt adatok a múlt század közepérl valók, amikoi a

bécsi geológusok közül Schwabenau, a pozsonyi természetvizsgálók részé-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1943. október 13-i szakülésén.


