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A Nummulitképlet viszonya a Trachythoz Vihnyén Se^ecz
mellett.

Dr. Szalui József egy. tanártól.

(Előadva a magy. földt. társ. 1879. április hó 2-án tart. szakiilésón).

A Nummulitképlet, daczára alárendelt előjöttének, a geoh»gok előtt, 
Pettko idejétől kezdve, fontosnak tetszett azon viszonynál fogva, mely 
az és a Tracliytképlet között van, de mindenki röviden és mondhatni csak 
Pettko adatait reproducálva emlékszik róla. Pettko Selmecz térké- 
pén külön kitüntette, azonban mindössze is csak ennyit mond : „Auf 
der Karte ist nur jene Partie des Kalkstein-Conglomerats besonders ver
zeichnet, welche in unmittelbarer Nähe des Eisenbacher Brauhauses den 
äussersten Rand des dortigen Kalksteinzuges bildet und wegen den darin 
nebst anderen Fossilien vorkommenden Xummuliten merkwürdig ist. 
Dieses Conglomerat wird von Grünsteintuff überlagert, und die Auflage
rungsfläche fällt unter etwa 40° nach NW. Hieraus kann der wichtige 
Schluss gezogen werden, dass die letzte Erhebung des Syenit-Granites 
kaum früher, als in der tertiären Epoche vor sich gegangen ist.“ *

Ezen elöjövet Selmecz geológiai viszonyainak megítélésére nézve 
egyik sarkalatos pontot képezvén, az eddigi általánosságból a részlete
sebb nyomozás terére átvinni szükségesnek tartom.

Leirom a ) az 1878 nyarán tett kirándulásom alapján tett észlele
teimet az előjövetre nézve általában, h) azután előadom azon viszonyt, 
melyben a Tracliytképlet a Nummulitképlethez áll általában ; végre c) 
adom azon következtetéseket, melyeket a viliméi előjőve! tenni meg
enged.

a) A Nummulit-couglomerát találtatási viszonyai.

A Nummulit-couglomerát a vihnyei völgy jobb oldalán vau egy 
alacsony hegyfok oldalán, körülbelül fele távolságban a vihnyei tem
plom és a Kőtenger-liegy között, ferdén szemközt a serház nyugoti vé
gével.

Találtatási viszonyainak kitüntetésére szolgáljon a mellékelt ábra, 
melyet a völgy ellenkező oldaláról a mészkemenezék felett vettem fel.

* Ge.ü. Karte von Schemnitz v. Pettko. Abli. der geol. Reichsanstalt Wien. 
1853. —1871-ben a in. „Földtani Közlönyében ismét megemlékezik, de újat nem 
mond. (189 1.)
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Niimmulit elöjövet Vilmyén.

Nyirok Augit-Trachyt Cunglomerát Nummulit homokkő

A Kőtengertől kezdve, a völgyben fölfelé haladva a jobb oldal 
szerkezete a következő: Nyugotról Keletnek tartva, a Kőtengerliegyre 
egy alacsonyabb hegygerincz következik, mely csak a Vihnye völgy 
felső részében emelkedik nagyobb fokban. Ezen hegygerinczbol haránt 
irányban délnek tartva több hegyfok nyúlik a fő völgybe. Az ábrában 
az első hegyfok részben, a második egészen látszik, de ezek nyirokkal 
vannak fedve. A 3-ik hegyfok a legérdekesebb : ez jobban előrenyomul 
a völgy felé és kopárabb, sziklásabb mint a többi, tetején kereszt van 
két fa között, a völgy felé néző oldalán szekérút (a  h) vezet le a fő- 
völgy talpára. Ezen hegy fok DK oldalán vannak a Nummulitok.

A hegygerincz bellebb kezdve a Kőtengertől messze keletre Augit- 
trachyt, de mig ez a két első hegyfokon jól feltárva nincs, a 3-kou ige«n 
világosan látható, valamint a szomszédos negyediken is. Ezen két utolsó 
hegyfok déli oldalát Gonglomerát képezi, mely a harmadik hegyfoknál 
a hegy alsó felében az úttól kezdve le a völgyig tart, a negyediken 
pedig egészen a tetőig húzódik és csak csekélyebb mérvben nyomul ki 
belőle az Augittrachyt, mely azonban éjszaknak haladva, a gerinczet ké
pező nagy trachyttömeggel összefügg.

Az Augittrachyt legközelebb a harmadik fokon érdekel s az itt 
van csakugyan legjobban feltárva; az eruptiv tömeg, de egyrészt Zöldkő 
módosulatban, másrészt nagyon el van mállva; keresztül-kasul húzódnak 
rajta repedések, melyek gyakran vannak kitöltve Calcit s egyéb ásvány
erek által s ezen állapota bírhatta Pettkot azon állításra, hogy az Zöld
kőtufa ; határozottan nem az, hanem eruptív Augittrachyt, melyet ugyan
azon kis völgyecskében a 3-ik és 4-ik hegyfok között bellebb éjszaknak
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követhetni s ott egészen ép.példányok sem hiányoznak. A kétféle kö
zét, t. i. a Conglomerát és a Trachyt határán tett a mállás oly hala
dást, hogy a darás szerkezetnél fogva tufának tartották daczára, hogy 
a rétegességnek nyoma sincs.

Az Augittrachyt itt a legfiatalabb képlet, az mint vulkáni közét 
feltört és közvetlenül érintkezett a Conglonieráttal; annak egyes höinpö- 
lyei közvetlenül lettek az izzón folyó tömegbe begyuródva, néha pedig 
a Conglomerát hasadékába hatolt he a láva-ár, mit úgy a 3- minta 4-ik 
hegyfoknál bö alkalom van észlelni.

Ebből tehát következik, hogy az Augittrachyt fiatalabb, mint mind 
azon egyes kőzetek, melyek törmeléke a Conglomerátban találtatik.

A Nunvmu 1 i t - con  g l o m er á t  s z e r k e z e t e .  A Nummulitok 
részint egy meszes homokkőben, részint egy finomabb szürke, részint 
végre egy szalagos Márgában találtatnak. A két első esetben a Nummu
litok sötétebbek mint a bezárt) kőzet s ez által is feltűnnek, mig a sza
lagos szürke Márgában fehérek és úgy a színre nézve szintén ellentétet 
képeznek a kőzettel. A Márga mállékony lévén, a Nummulitok kiszaba
dulnak s a hegyoldalon szedhetők.

A Nummulithomokkő nagy szögletes darabokat képez, de mind
össze is tán csak hármat találtam, melynek méreteit méterekben lehetne 
adni, a többi apróbb.

A Conglomerátban a nummulittartalmuak a legfelső szintet látsza
nak képezni s mögöttük közvetlenül az Augittrachyt van; lefelé az
után keverve jönnek elő Nummulitkőzet a Mészkővel, Dolomittal, Calcit- 
tal, de a Conglomerát alsó szintje csupán csak a régibb eredésit kőze
teket tartalmazza Xummulit nélkül. A Conglomerát nagy tért foglal el 
ugyan, mert a 3-ik hegyfok déli oldalának alsó fele abból áll, úgyszin
tén a 4-ik hegyfok DNy. farka is; de a Nummulitok egyedül csak a 
3-ik hegyfok DK. oldalának egy kis részére szorítkoznak. Az elojövet 
hosszúsága a hegyoldalon éjszaknak vagy 25 lépés szintes irányban, mig 
függélyesen vagy 3 méterre tehető. Vastagsága legfölebb 2 meter.

A legnagyobb darabok egyike a hegyoldalról már levált és a víz
mosásban hever. Valamint a Nummulithomokkő, úgy a többi kőzet is tör
melékdarabokban jelennek meg s összevissza zúzva lévén, települési vi
szonyról egyebet nem mondhatni, mint azon általánosságot, hogy az 
Augittrachyt és ezen Conglomerát egymással kibegörbült vonalú határ
ban érintkeznek és az egy ponton véghez vitt csapás és diilés megha
tározás általánosabb értékkel nem bírna.

A vihuyei Nummulit-kőzet legnagyobbrészt meszes Homokkő, színe 
sötétes szürke, szövete durván szemcsés, az egyes quarcz-szemek ko
pott élekkel szabad szemmel is kivehetők, valamint arról is meggyőződ-
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hetünk, hogy felületűk nem átlátszó hurokkal van bevonva. Az idonű- 
tásnál gyakran adnak szikrát.

A Nummulitok feketés szürke szinökkel s olykor tetemes nagysá
gukkal jól kiválnak. Vannak, melyek átmérője 15, vastagsága 10 mm. 
Nincsenek egyenlően eloszolva, helyenként sok, másutt gyéren, sót semmi 
sincs. Ritkán vannak finom szövetű részlegek, melyek világos szürkék 
és inkább agyagos mészből állanak. Ezekben a feketésszürke Nummuli
tok még jobban feltűnnek.

Csupán csak a pontozott Nummulitok osztálya van képviselve ; 
Hantken ur meghatározása szerint leggyakoribb a N .  L u c a s a n a  űs gyé
rebben a JV. p e r f o r a ta  fordul elő.

Föleresztett sósavba téve, a meszes Nummulithomokkő igen erősen 
pezseg ugyan, de porrá nem esik szét, hanem megtartja alakját úgy 
azonban, hogy könnyen széttörhető lesz. A feketés Nummulitok anyaga 
mind felolvad. A mi visszamarad, legnagyobbrészt Quarz többé-kevésbbé 
kopott szemekben. A töréslapon ezen szemek közt van üvegfényü, de ke
vés, többnyire zsirfényü, a színtelentől kezdve van szürke, fehér, piros. 
A Quarzon kívül fehér mállott elegyrész is van alárendelten, mintha mál
lóit Földpát volna, de ez már Kaolin vagy néha Agalmatolith kinézéssel 
bir. Csillám nem vehető ki.

Egyoldalú csiszolatán igen jól kiválnak a quarczszemek legélén
kebb fényükkel, valamint a Nummulitok többszínű átmetszetükkel. Két
oldalú vékony csiszolatán apró Nummulitok is tűnnek elő ; a legfeltű
nőbb elegyrész azonban most is a szögletes quarczszemek, ezek legátlát- 
szóbbak és a polarizált fényben élénk szint játszanak ; 600-szoros nagyí
tásnál számos folyadék zárványt látni bennük s ezek között sokban van 
mozgó libella. 700-szoros nagyításnál kivehetni, hogy az anyag a folya
dék zárvány közvetlen karimáján már nem Quarz, mert más szint árul 
el, mint a Quarcz anyaga egyebütt. Ezen folyadékzárványoknál feltűnő az 
is, hogy leginkább vonalos sorozatban fűződnek egymáshoz. Calcit is 
nagy mennyiségben van, de átlátszósága csekély. Van aztán Agyagpala- 
téle finom törmelék, valamint itt-ott mintha Csillámromokat gyaníthat
nánk és végre van többé-kevesebbé nem-átlátszó szemekből álló zavaros 
Conglomerát, mit felismerni nem lehet.

A Nummulithomokkőből készített vékony csiszolatokban a nagy 
Nummulitokon kívül az itt-ott mutatkozó aprók között sem talált Hant- 
ken ur uj fajt; a Pettko által említett egyéb kövületek felette gyéren for
dulnak elő. Én egy ilyennek birtokába jutottam Halavács ur szívessé
géből, ki azt maga gyűjtötte. Ür. Hofman Károly ur Crassateüa-wnk 
ismerte fel; a megtartási állapot részletesebb meghatározást nem enged
vén. Pettko példányain a selmeczi gyűjteményben a Nummulitot tártál-
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mazó kőzet Nummulithomokkőnek van nevezve, mit én is elfogadok, 
mert a kőzet csakugyan m e s z e s  Homokkő.

A Conglomerát többi elegyrésze csupa olyan kőzettörmelék, mely a leg
közelebbi környéken nagyban önállókig is előfordul: kékes és fehér 
Mészkő, sötétszürke Dolomit, Agyagpala, Csillámpala, Quarcz és Aplit, 
melyek a legkülönbözőbb nagyságú darabokban minden szabályosság 
nélkül jutottak össze.

A pl i t. Legsajátságosabb a Conglomerát törmelékei között az 
Aplit azon fontos szerepnél fogva, mely annak Vihnye táján jutott, 
de mennyiségénél fogva is, ez tehát bővebb megismertetést érdemel.

Az Aplit példányok, melyekre itt vonatkozom a Conglomerátból 
valók s itt csakis ezen lel helyre Szorítkozom s ezt azért tartom szük
ségesnek megemlíteni, mert ezen kőzet felette változó tulajdonságokkal 
találtatik.

Általában véve a Pettko által Aplitnak nevezett kőzet elegyrésze 
a Quarcz és Földpát, melyek hol egyenletes arányban lépnek fel, hol 
pedig az egyik túlnyomó. A Conglomerátban néha tetemes tuskót képező 
Aplit-féle kőzetl en a Quarcznak kinéző ásvány zöldes, gyakrabban zsir- 
fényü, törés-lapja legtöbbször szabálytalan, a mállásnak jobban ellentáll 
és ezen tulajdonságainál valamint tetemes keménységénél fogva első te
kintetre Quarcznak könnyen felismerhető.

Azonban közelebb vizsgálva, több példányában ezen Aplitnak a 
Quarczféle ásvány, ha nem is erős, de feltűnő dichroismust mutat már 
magában, színe olykor ibolya s bizonyos irányban hasad s a lángki- 
sérletben sem viselkedik úgy mint tiszta Quarcz, hanem csekély fokban 
(1) Natrium festést mutat, mig másrészt kissé olvad. Szódával összeol
vasztva ad ugyan tiszta gömböt gyenge pengés között, de siliciumhyd- 
rofluorsavval Boricky módszere szerint kezelve feltűnő mennyiségben 
képződnek hexagonos kristálykák, miket a Na. csaknem elenyésző csekély 
mennyisége mellett a Magnesium jelenlétének tulajdoníthatni, és igy a 
Quarcz egy része Cordierit-nek tekinthető, mi a Quarczczal bensőleg ke
veredve van kiképződve. Bővebb felvilágosítást majd a chemiai elemzés 
ad, mi folyamatban van. Tömöttsége 2,G.

A fehér földpátos elegyrész gyakran földes és részben a köröm
nek is enged, csaknem Kaolin. A mállási felületen a Quarcz szabályta
lan alakú, többé-kevésbbé szivacsszeriileg összefüggve áll ki s a fehér 
elegyrész kihulltával űrök képződnek. Találni azonban épebb Földpátot 
is s ez a lángkisérletben Káliumföldpátnak árulja el magát. Az olyan 
példány, mely egy kissé még fénylik és jól hasad, jelleges adulársoro- 
zatinak tűnik ki. Megolvad ugyan (3), de nem lesz gömbbé; az olvadék
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külhólyagos, mi a metamorph kőzetek Káliumföldpátjára nézve, az én 
eljárásom szerint, igen jellemző.

A mállás haladásával a Nátrium még kevesebb, de a Kálium is 
fogy. A Nátrium foka a legépebb Aplitbaiy melyet a Nummulithomokkő 
feküjéből kaptam, nem nagyobb mint 1, és ennélfogva a Kálium lángját 
nem képes elfedni, hanem ez kékes és csak egy oldalon különváltál! 
gyengén sárgás. Legközelebbi környékén e pontnak Szkleno felé a 
Contra völgyben * jön elő Aplit, de jóval épebb Földpáttal, ebben a 
Nátrium foka már nagyobb, de azért mégis oly szokatlanul csekély (2), 
hogy a Kálium-földpát az Adulár sorozatban megmarad.

Savval leöntve a legtöbb darab nem pezseg, de vannak olyanok 
is, melyeken a pezsgés bekövetkezik. A Gáléit tartalom látszólag a 
Mészkőzárványok által feltételeztetik. Van azonban oly Calcium is, mely 
nem a szénsavhoz van kötve; ugyanis sósavba téve olyan darabok is 
megtámadtatnak, melyek nem pezsegnek, az oldat a lángot festi, még 
pedig leginkább Calciumra, de e mellett Nátrium-és Káliumra is. A Ká
lium mennyisége felülmúlja a Nátriumét. Ebből azt lehet következtetni, 
hogy az alkáliák nem a savas Földpátok valamelyikét képezik már, ha
nem annak elváltozásából eredett olyan vegyiiletben vannak, melyet a 
sósav megtámad.

Azon féleség, melyben túlnyomó a Quarcz (80, 1878. évi aug. hó 
14-én), daczára, hogy mechanikailag is annyi mészcarbonátot tartalmaz, 
hogy savval pezseg, az oldatban nem mutat e három protoxyd elemből 
oly sokat mint az, melyben túlnyomó a fehér elegyrész (6 8 , 1878. évi 
aug. hó 13.) és magában savval nem pezseg.

Ezen kőzet az elváltozási stadium nagyon előre haladott fokán 
van. Valószínűleg a calciumoldat az, mely a dissociátiót idézi elő s ehez 
aztán Nátrium vegyidet is csatlakozik s ennek esik legközelebb a Ká- 
liumföldpát áldozatul. Vasat is tartalmaz, mi a savat zöldes sárgára 
festi.

V é k o n y  c s i s z o l a t o n  vagy 140-szeres nagyításnál a közönsé- 
des fényben már háromféle elegyrész tűnik fel: a Quarcz és a fehér nem-át
látszó Földpát között helyet foglal egy átlátszó színtelen anyag, mely
nek szövete hol rostos, hol szemcsés s egy nem tökéletesen egyénesült 
ásványnak néz ki, mely utólag jött be s néha kissé fluidal szerkezettel 
bir, mintha nedves oldatában az anyag lassú mozgásban lett volna. 
Ezen mozgásában behat egyrészt a Quarczba, másrészt a fehér Föld- 
pátba s eredménye a Káliumföldpát rovására készülő félben levő uj as
sociation

Kis parallel völgy a vihuyeivel.
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A Quarczszemekben 600-szoros nagyításnál kivehetők folyadék- 
zárványok s ezekben gyakoriak a mozgó libellák. A Földpátban nem 
láthatók.

A  polarizált fényben (90-es nagyításnál) a Quarcz az ő szokott 
élénk színeiben pompázik, a Földpát mállottabb része szemcsés szövetű, 
de csak áttetsző, mig az épebb rostosba hajlik és átlátszóbb. A quarcz- 
szemek közelében van a durván szemcsés és élénk színekben játszó njabb 
anyag, mely gyakran láthatólag behat magába a Quarczba is.

Itt kell elhelyezni azon sok Caleiumot és kevés Nátriumot, melyet 
a sósav kilmz, és a lángfestés elárul.

(ontravölgy kőzetei. A Contravölgy kőzetei közvetlenül folytatá
sát képezvén éjszakra a vihnyei völgynek, azzal parallel futván Szkleno 
felé, itt jó alkalom van ezekről is szólani.

A példányokat Cseh Lajos ur gyűjtötte (69—76), s azokban a 
Nummulithomokkő kivételével mindaz megvan, mi a vihnyei völgy itt 
leirt tájáról említve volt; nevezetesen :

A u g i t T r a c h y t, sűrű fekete egészen normál állapotú.
C o n g l o m e r á t  (73_.) ugyanazon kopott kőzet törmelékekkel, me

lyek főleg meszes rag által vannak összetartva. Ezen kőzetekből az A p l i to t  
emelem £csak ki, mely itt a képződési stádiumoknak érdekes sorozatát 
mutatja. Van egy (71.,), a mely még csaknem egészen szemcsés Quarczit, 
s ehez hasonlít úgy szilire, mint szemcsés szövetére meg a szemek nagy
ságára nézve, de abban tér cl, hogy az egyes szemek között fehér 
foldpátos anyag vau elhelyeződve. Egy más példányban a Földpát már 
feltűnőbben lép fel, de azért még a Qnarcz a túlnyomó, végre egy 
harmadik példánynál egyensúlyt tartanak. A Földpát a lángkisérlet bi
zonyítása szerint az Adulár-sorozathoz tartozik.

A Contravölgy kőzetei között Biotittrachyt is van, ez a vihnyei 
völgyben a Nummulit leihely táján közvetlenül nincs, hanem igen is 
van a vihnyei völgy felső részében.

b) Viszony a Nummulitképlet és Trachytképlct között általában.

Most, midőn az uralkodó nézet szerint a Trachyt eruptiv kora a 
Mediterrán és Sarmát rétegek lerakodásának korszakába tétetik, sőt 
az általános petrographiai beosztásnál az eruptiv kőzetek ante- és post- 
nummulitosoknak mondatnak, szükségesnek tartom nyomozásom ezen 
njabb eredményét itt is fölemliteni, mellesleg az általam felállított 4 
Trachyttypus ehrouologiáját is hozzá csatolván.

1 . Legfiatalabb az Angit Auorthit Trachyt fAugi t-Andesit); erup- 
tiója a Sarmát emelet korába esik. Tufája és breeciája keveréke lehet



minden Traehyttypusnak. Az erdobényei, szántói flóra, Selmeezen Paeher- 
tárnában a Carpinus grandist tartalmazó tufarétegek ide tartoznak. A 
legtöbb Rhyolithot ennek az eruptiója képezte tengeralatti behatása ál
tal valamely régibb Trachytra. Olykor Amphibol is csatlakozik az Augit- 
hoz, valamint az Anorthit mellett is van több-kevesebb Labradorit, de 
az elnevezéshez elég a nagy tömegben észlelt elegyrészeket venni.

2. Közvetlenül megelőzte a Biotit Amphibol Labradorit Trachyt 
(Quarczczal vagy a nélkül; Angit hol van, hol nincs.) Eruptiója a me
diterrán korszakba esik. Tufája és Brecciája a dunai trachytcsoportban 
sok helyen számos jellemző kövületet tartalmaz. A mediterrán tengerfe
nék itt tel lett emelve, úgy hogy bizonyos területen azt sarmát-réteg 
nem fedi. A törmelékek között Augit-Trachyt nincs, de igen is helyen- 
kint észlelni, hogy alulról feltör rajta, tehát fiatalabb. A Biotit Labra
dorit Trachyt is képezett Rhyolithot olyan trachyttypusból, mely nálá
nál régibb, ilyenre döntő példa Tokaj-Hegyalján Sárospatakon azon 
Orthoklas-Quarcz Malomkőzet brecciája, melyben kovásodva Arca diluvii, 
Cerithium lignitarum és egyéb mediterrán kövületek, minden kizárásá
val a sarmátkoriaknak találtatnak. A geologok a Bodrog jobb partján 
számos helyen constatáltak egy fiatalabb és egy régibb Trachyt-Conglo- 
merát települését, mind a kettő tetemes vastagságban lévén kiképződve. 
Én az ásvány-associatióra alapított osztályozásom segítségével oda bő
víteni ki ezen észlelelet, hogy a felsőben, azon vidék mind a három 
typusa képviselve van, legépebbek, leggyakoribbak és legnagyobbak 
lévén az Augit-Trachyt zárványok; az Alsó Conglomerát zárványai visel
tebbek, és ezek között az Augit-Trachyt nem fordul elő; annak képző
dése alkalmával tehát nem létezett, hanem van Biotit-Amphibol Trachyt 
és Biotit Orthoklas Quarcztrachyt.

3. Ennél régibb a Biotit Andesin (Oligoklas) Trachyt (Quarczczal 
vagy a nélkül; Amphibollal vagy a nélkül, olykor Augit is van). Erup
tiója a felső oligocen (alsó miocén) időtájába esik. Nagy kifejlődésben 
találjuk tufáit a Mátra éj szaki oldalán, hol az a Bükkhegység másod
kori képleteihez szintes rétegekben csatlakozik, mig nyugotra a salgó
tarjáni mediterrán Barnaszén alatt az ennek fekiijét képező s Fuchs ál
tal az Anomia homok szintjéhez számított képletek alatt van települve. 
Egészen egyöntetű anyag agglomerátja, melyben az említett typusok 
egyikének megfelelő törmelék sem jön elő. Ez azon typus, a mely ér
tendő, midőn Hauer (geológiai kézi könyvében) megjegyzi, hogy van 
olyan Rhyolith is, mely a mediterránnál régibb s például a salgó-tar- 
jáni észleletet hozza fel.

Ismeretes azonban világosabb határok között is Esztergom vidé
kén, hol az a trachyt-medencze párkányát képező ó-harmadkori sedi-
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ment-képletek sorozatában mint tufa-réteg- fordul elő. Hantken ur társa
ságában (1876. évi api*, hó 30.) nevezetesen Szarkáson néztem meg.* 
Legfelül ott a C er ith iu m  m a n jc ir ita ceu m  rétegek vannak, ez alatt a felső 
barnaszén és ennek közvetlenül fekiijét képezi egy „rejtélyes réteg“, 
miként kezdetben Hantken ur nevezte, de a mit közelebb megtekintve, 
Trachyttufának lehet felismerni. Benne van hajtva a József prímás tárna 
és abból hoztuk a példányt, csak az a baj, hogy e tárna be van omolva 
és igy messze behatolni nem lehet. Kívül igen mállott, befelé épebbet 
találni. Vastagsága vagy két meter.

Alatta a C la v u lin a  S z a b ó i rétegek alsó osztálya következik.
A fekete Biotit még sokszor felismerhető, színe elég gyakran meg 

van, valamint fénye és alakja. Quarczszemek szintén kivehetők : szabály
talan sokszegüek, viztiszták és jól fénylők. A Földpát bajosabban ismerhető 
fel, mert keverve van mészszel, sőt némely rétegében Foraminiferák is lát
hatók ; azonban ha a meszet sósavval eltávolitottuk, a visszamaradott sze
mek között Földpát is van és ezek között a legépebbek Xatriumföldpát 
hatást mutattak.

Bízvást tekinthető tehát Biotit Andesin (Oligoklas) Quareztracbytnak, 
mely a dunai trachytcsoportban még romjaiban képviselve van a nógrádi 
vár közelében, mit Beudant mint a környékbeli Trachytoktól elütő félesé
get Domit terreux-nek nevezett. Ide tartozik Budapest közelében a Mogyo
ródon előforduló fehér Biotit-Quarcztrachyt. A Mátrában több helyen van : 
Deménden (Eger felé), valamint Gyöngyös táján Bliyolithot képez.

4. Legrégibbnek kell mondani a Biotit Orthoklas (valami savasabb 
plagioklas mindig kiséri) Quarcztrachytot. Ennek törmeléke minden emlí
tett typussal keverve előfordul, de találni egy mélyebb szintben is mint az 
említettek. A Trachyt terület belsejében, hogy ily régi képlet nyomai gyé
ren jönnek elő, nem csuda, ellenben a terület szélét képező üledékes kőze
tekben jobban megmaradhatott. Erre nézve Budapest környékén gyűl
tek össze az első adatok.

En már 1858-ban kiadott munkámban (Pest-Buda környékének 
földtani leírása. Akad. pályamunka.) tettem említést, hogy Budakeszin a 
Xummulitmész alól egy Dolomit-Conglomerát Trachyt hömpölyökkel tör 
elő, mely némileg úgy néz ki, mint dörzsbreccia. Találtam későbben 
olyant Budán a Szépárok nyugoti végében és a Zugligetben a János- 
hegy tövében. Hofmann ur ezen észleleteket szaporította és pontosan 
összeállítva azon eredményre jött, hogy az egy Oonglomerát-réteget ké
pez, mely a budai Xummulitmész alatt van települve. Ezen Trachyttör- 
melékek néha ökölnagyságuak, a Földpát még meghatározható állapot-

* Hantkon ur állítása szerint hasonló módon találni még Mogyoróson, Anua- 
völgyben.
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ban van, az mindig Orthoklas. A Quarcz meg van, de homályos. Egyéb 
elegyrész már nem éjt, de a traebytos habitus kétségbevonhatlan.

Nagy-Kovácsin Hantken ur társaságában s az ő figyelmeztetése 
következtében meggyőződtem, hogy a legfelső Nummulitemeletben Quarcz- 
trachyt-tufa van, melyben csak a Quarcz van meg épen viztiszta álla
potban és egészén ép élekkel és csúcsokkal, mig a Biotit és a Földpát 
már végkép elmállottak, de a tufa traebytos külleme eléggé meg van. 
Ezen tufában betelepülve találni és szabadon kiszedhetni a N . in te rm e 
d ia  d’Árch., AT. M o ll i d’Arch. és gyérebben a N . g a r a n s e n s is  Goly et 
Leym. fajokat. A hol a tufa épebb, ott Magnetitszemek is fentartották 
magukat. Ezen észlelet kiegészíti a budait; a budai Nummulitmész ma
gasabb emeletet képez mint a kovácsi, noha még mind a kettő a felső 
Eocenba (Hantken szerint — alsó Oligocen =  Clavulina Szabói réte
gek) tartozik. Budán a Trachytot tartalmazó réteg fedőjét láttuk, Nagy- 
Kovácsin a feküjét is, a fekiije a N . in te rm e d ia  rétegek, melyekbe be
települve van, a mi Budán eddig nem ismeretes. Nagy-Kovácsin előjön 
a mélyebb emeletet képező N . s t r ia ta  és N .  lu c a sa n a  emelet, de sem 
itt, sem Esztergom táján, azzal trachytnyomok nem találtattak. Ezek le
rakodásának idejében a Trachyt még nem létezett.

Buda táján a Svábhegy keleti oldalán a két Svábhegy között te
temes vastagságban ismertem fel Trachyttufa réteget a Clavulina Szabói 
képletet alkotva, sőt ezen nyomozásomat tovább kiterjesztve azon meg
győződésre jutottam, hogy az egész kisczelli tályag tartalmaz trachyt- 
tufát hol kevésbbé, hol jobban felismerhető állapotban. Maga azon része 
a kisczelli tályagnak, melyben Budapest jobbparti keserüviz-forrásai 
fakadnak a következő ásványos részek halmaza: Mész, Dolomit, Gypsz, 
Pyrit, kopott nem átlátszó és valami szilinél birő quarezszemek, Mus- 
kovit; de ezenkivitl fényes szögletes viztiszta Quarcz, Biotit és Földpát 
igen tinóm osztatu állapotban, melyek legtöbbször határozott Kaliurn- 
földpát reactiot adnak, mely Nátriumban sem szegény ; egyes esetekben 
Natriumföldpátot is kaptam a Káliumföldpát mellett.

A környéken éjszak felé az egész dunai trachytcsoporthan nincs 
Orthoklas Quarcztrachyt, de délre Budapesttől 1871-ben a Magyarhoni 
Földtani Intézet tagja Both ur Fehérmegyében Sárszentmiklósról hozott 
egy fehér quarcztrachytos kőzetet, mely kis kúpot képezve a Löszből 
üti fel magát. Egyéb képlettel érintkezése nem látható. Egész kinézése 
nagyobb korra mutat, Földpátja és a Quarcz ép, a Földpát néha még 
a Sanidin viztiszta és igen fénylő tulajdonságaival bir, a Quarcz is viz
tiszta és igen fénylő. A Biotitnak csak nyoma van meg.
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c) Következtetések a vilmyei elöjovetböl.

A legelső következtetés az, hogy a Vihnyén előjövő Nummulitré- 
teg a közép Eocénbe tartozik és hogy az öregebb, mint a minőnek 
Buda, Kovácsi és Esztergom környékén a Traehyteruptiót ismerj itk,

Selmecz környékén eddig más ponton Nummuliteket nem ismerünk 
s azokat elég messze találjuk t. i. Beszterczebányától éjszakra Lipcs 
mellett, hol ugyanazon emelet ugyanazon fajokkal és pedig elég laza 
homokos kőzetet vastagon képezve fordul elő. Nem valószínűtlen ennél
fogva, hogy az Orthoklas Quarcztrachyt eruptioját megelőzőleg a Lipcsi- 
Yárhegy mellett előjövő képlet összefüggésben volt a selmeczivel mint 
legfelső réteg s váltakozva hol lazább, hol összeállóbb volt. A vulkáni 
emelkedések következtében a lazábbja eltávolodott s a szilárdabbjának 
egy kis része beszorítva a kitörő Augittrachyt által, mint az egykori 
réteg töredéke megmaradt.

ENy-ra Bajmóczon Nyitra megyében van Nummulitképlet, de itt 
Hantken ur szerint már magasabb emeletü fajok is fordulnak elő. DK-re 
Nógrád megyében Tarnócz környékéből kaptam Nummuliteket Szaru
kővé átváltozva s ugyanabban befoglalva.

A mi Vihnyén közvetlenül találtatik vele érintkezésben az az Augit- 
Anorthit Tracbyt, tehát a legfiatalabb typus, melynek eruptiojaa szármát 
emelet lerakodásának idejébe esik, tehát a vihnyei Nummulit-réteg a 
trachytképlet korhatározáshoz közelebbi adattal nem járul, mert azon 
Trachyt egy jóval régibb képletet emelt fel.

Felemelte tovább a Mész-Quarczit-Aplit-Conglomerátot, tehát ezek
nél is fiatalabb.

Megjegyzendő még, hogy a Conglomerátban semmiféle trachyttör- 
melék nem jön elő.

Összevéve a Contravölgyi kőzetekkel az Aplitra nézve igen fontos 
következtetést kell tenni.

Az Aplit és Quarczit között genetikai összefüggés van. A Quar- 
czit szemcsés és valószínűleg csak egykori Homokkő, mely fokozatosan 
vette fel ezen képzettebb állapotot és mint ilyen a Contravölgyben elő 
jön. Vannak azonban oly quarczit-példányok is, melyeknél az egyes 
quarczszemek egymástól igen vékony Orthoklas fehér hártya által vau
nak elválasztva.

Ezen fehér anyag fokozatosan szaporodván, végre leveles szövet 
is látható, mi az Orthoklast mikroskoposon is elárulja. Annyira soha 
sem tiszta, hogy a mikroskoppal lehetne rajta határozást tenni, de a 
lángkisérlet kétség kívül helyezi, hogy K-dus Orthoklas. A kissé kifej
lett Aplitokban a lemezes Földpát és a Quarcz között van egy közbülső

21*
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terület, hol más anyag is vau: itt a K és Xa elemeken kívül Ca is fel
fedezhető, néha Calcit alakban is, de ha pezsgés nem is észlelhető, sósav 
kihúzza ezen három elemet épen olyan arányban, minőben az oldatot a 
lángkisérletre a Labradoréból kapjuk.

Az Aplit képződése metamorpkismus által történt: K Xa s A1 
tartalmú oldat hatolt a Quarczszemek közé és ott Orthoklast képezett. 
A Quarcz egymaga volt kezdetben az eredeti anyag s a jövevény 
anyagból annak egyes szemei között az Orthoklas assoeiatió fejlődött 
ki. A mikroskop most az Orthoklas és a Quarcz között mutatja ki 
azon közvetítői granulatiói tért, melyen a betóduló anyag még nem tö
kéletesén individualizált ásványokat hozott létre s a melyen az Aplit 
metamorpli képződése megindult.

Egyelőre az Aplitról legyen elég ennyit mondani, ezen kőzet fon
tossága felette nagy s mig Pettko csak a nevet adta, Andrián és még in
kább Lipold annak fontosságát is kiemelte. Selmecz további tanulmányo
zásában sokszor lesz alkalom arra visszajönni.

Adatok az Alföld altalajának ismeretéhez.
Rótli Lajostól.

(Előudva a magy. földt társ. 1879- máj. 7-én tart. szakülésén.)

Az osztrák-magyar birodalmi átnézetes földtani térképére vétett 
pillantás azonnal világossá teszi, hogy a nagy magyar mély síkon (al
földön), mely ugyan nem síkság a szó legszorosabb értelmében, csakis 
a legfiatalabb földtani képződmények, a diluvium és alluvium, kerülnek 
közvetetlen megfigyelés alá. Ezen síkság jellege az lévén, hogy majdnem 
köröskörül hegy vonulatok által szegélyzett nagy belsőmedenczét képez, mely
nek felszínes lerakódmányai egészben véve E-ról D. felé lassau-lassan 
lejtenek, már a priori alig volt várható, hogy a természet itt nyújtana 
csak némileg nevezetesebb feltárásokat. Ennélfogva a régibb, a legfiata
labb képződmények alatt következő lerakódások pontosabb ismeretére 
nézve, — habár azoknak összetételét a hegységek szélén, a sikság felé 
húzódó övék földtani szerkezetéből nagyjában gyaníthatjuk is, — kizáró
lag mesterséges feltárásokra és ezek közt első sorban mélyfúrásokra 
vagyunk utalva.

Egy ilyen fúrás, melyet Z s ig m o n d y  B é la  mérnök ur a Tiszavidéki 
vaspályatársaság érdekében, kellő mennyiségű felszálló viz elnyerése 
czéljából, P ü sp ö J c -L a d d n yn cíl részben már befejezett, részben pedig még


