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A SELMECZI FERENCZ-CSÁSZÁR-ALTÁRNA GEOLÓGIAI
SZELVÉNYE.
Cseh  L ajos-íóI.

(Egy táblával.)

Mielőtt a tárna geológiai leirását megkezdeném, az ezen tárnában fel
tárt kőzeteket irom le.

Megkezdem a legfiatalabbal, a pyroxentrachyttal normál állapotban. 
Ez rendesen sötétfekete,1 de vannak átmenetek a világos szürkébe is.1 2 
Fekete színét igen gyakran zöldessel cseréli fel.3

A kőzet rendesen sűrű és a normál állapot az eredeti, zöldkő pedig az 
elváltozott.

Az ásvány-associátió rendes tagjai: bázisos földpát (anorthit, bytow- 
nit, olykor labradorit is), pyroxen és e mellett több-kevesebb magnetit, mely 
a szin sötétebb vagy világosabb voltát szabályozza. Biotit, quarz, amphibol a 
nem lényeges elegyrészek közé tartoznak; ha esetleg előfordúlnak és akkor 
csak egyes nagy egyénekben láthatók. A pyroxentrachyt a trachyt-eruptió 
cyklusának legutolsó terménye. A miocénben kezdődve tartott egészen a 
pliocenbe benyúlva.

Ezután következik a biotit-trachyt orthoklassal és andesinnel, mely 
a porphyros biotit-Orthoklas kőzetek sorába tartozik. De van azért nagyszemű 
is, olykor csaknem gránitos szövettel, melyet dr. S zabó J. syenites biotit- 
orthoklastrachytnak nevez.4 Dr. S zabó egyáltalában minden trachytot, mely
nél a chloritosodás a kőzet küllemét megváltoztatja, zöldkőnek nevez, de 
azért ezen trachyt-typusnál korra nézve is tesz különbséget; a porphyros és 
syenites szerkezetű között a syenites szerkezetű féleséget régibbnek, a por
phyros szerkezetűt pedig fiatalabbnak tartja, mivel a porphyros mint későbbi 
eruptió áttörte az előbbi eruptió terményét.

A biotit-orthoklastrachyt a legrégibb trachyt (van biotittrachyt Orthok
las nélkül is, de ez mindig fiatalabb) és vele megkezdődött a trachytok erup-

1 A sötétfekete színű igen tömött félesség aplianit név alatt volt ismeretes.
2 Azelőtt augit-andesit, grauer Trachyt, andesittrachyt vagy egyszerűen tra- 

chytnak nevezték.
3 A zöldköves módosulat propylit, Grünsteintrachyt vagy Grünstein nevet viselt.
4 Azelőtt quarzdiorit vagy nagyszemű syenitnek neveztetett; a nem gránitos 

szövettel biró porphyros azelőtt propylit, quarztartalmú zöldkő-trachyt, dacit, zöldkő- 
trachyt és zöldkő elnevezéssel bírt.
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tió-cyklusa. Eruptiója a felső-eocenben kezdődvén, benyúl a mediterránba. 
Elegyrészei orthoklas, biotit, amphibol és quarz, úgy szintén jelen van 
natrium-calciuin-földpát is. A kaliumföldpát legtöbbször vörösös.

Vidékünkön a legrégibb közetek sorába tartozik a quarzit, az arkoza 
(aplit), csillámos agyagpala és gneisz.

A quarzit quarz-szemekből áll; az arkoza (aplit) quarz- és orthoklasból 
szemcsés szövettel és a réteges metamorf palák között foglal hetyet.

Ha az aplit quarz-szemei közt turmalin is van, akkor a közetet «tig- 
risércznek» nevezik (Vihnye O-Antal-tárnában). E közét a gneiszszai térben 
összefügg. A csillámos agyagpala szinte ezen csoporthoz tartozik.

A csillám vagy a quarz uralkodása szerint vannak olyan kőzetek, 
melyek majdnem kizárólag csillámból állanak, ez a csillámpala; vagy quarz- 
ból, mi a quarzitpala. E kőzetek a kristályos palákkal váltakozva fordúlnak 
elő és vidékünkön is a csillámos agyagpalákat a gneiszok és quarzitok társa
ságában találtam. A gneisz a kristályos palakőzetek közé tartozik. Lényeges 
elegyrészei quarz, orthoklas és csillám, nagyon gyéren előfordúl benne 
még a plagioklas és amphibol is. Némely módosulat már gneisz-gránitnak 
nevezhető.

Ezek volnának azon kőzetek, melyek a Ferencz-császár-altárnában fel- 
tárattak.

Áttérek most a Ferencz-császár-altárna által átvágott kőzetek telepü
lési viszonyainak leírására.

A Ferencz-császár-altárna a liodrusi fövölgy jobb oldalán a Brenner- 
tárnai völgy alatt, közvetlen a Brenner-tárnai zúzómű mellett 375*521 m 
magasságban a tenger szíue felett, aXV-ik század kezdetén lett megindítva 
és 1765-ben Pjergaknával összekapcsolva. Jelenleg ezen tárnának, mely a 
hodrusbányai, szélaknai és selmeczi bányamiveléseket alámélyíti, csak azon 
részéről akarok szólani, mely a tárna szája a Lili-, Zipszer- és Pjerg-akna 
között fekszik. Ezen köz 6400 m.

A tárna szája syenites biotittrachytban lett megütve. Irányát kezdet
ben EK-nek veszi, mely irányban az u. n. «Leithaus» alatt a hodrusi hegy
ség völgye alatt húzódik el, innét K-re fordul, átszeli 1000 és 1135 m-ben 
a Mindszent-teléreket, 1300 m-ben a Wenczelért, ezután D-nek irányulva 
1500 m-ben az úgynevezett Ercz-telért, míg 1680 m-ben a Lill-aknát eléri. 
E közben a tárna szájától átvájja a syenites biotittrachytot 220 m-ig, ezután 
670 m-ig a pyroxentrachytot, innét pedig egészaLill-aknáig a porphyros biotit
trachytban van hajtva. A telérek kizárólag a porphyros biotittrachytban vannak 
kifejlődve. Lill-aknától a Zipszer-akna felé a tárna iránya K-i. Ezen irányban 
a tárna Lili-aknától 180m-en át porphyros biotittrachytban lett hajtva; itt bele
jut azután a syenites biotittrachytba, a melyben folyton egész 670 m-ig marad, 
innét 20 m-en át a gneiszban és 60 m-en keresztül ismét porphyros biotittra
chytban hajtatott, míg 750 m-ben gneisz és kovás, zöldes palákat elér. Ez
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utóbbiakban marad 950 m-ig, azontúl 1330 m-ig pedig ismét porphyros bio- 
tittrachytba lép be, melyet azután a Zipszer-aknáig (1540 m-ig) a syenites 
biotyttrachit vált fel. Lili- és Zipszerakna között 1150 m-ben a 2 m vastag 
ólomercztartalmú berenleitni telér táratott fel, de ezenkívül más felemlí
tésre méltó telért nem találtam. Zipszer-aknától a Pjerg-akna felé a tárna DK-i 
irányában 2000 m-igen változatos kőzeteken megy keresztül. A legérdeke
sebbek közé tartozik azon köz, mely a Zipszer-akna rakodójában veszi kezdetét 
és 1020 m-ig tart. Érdekes annyiban, a mennyiben ezen részben a syenites 
biotittrachyt a kovás, zöldes palákban, aplitban és gneiszban részben fino
man elágazó, részben telérszerü irruptiókat képez.

Több helyen, kivált ott, hol a syenites biotittrachyt nem bir telérszerü 
jelleggel, oly szoros összefüggésben van a kovás, zöldes palákkal, az aplittal 
és a gneiszszal, bogy ez utóbbiaktól el sem különíthető.

Zipszer-aknától 1020 m-től 1780 m-ig felváltva már csak syenites és 
porphyros biotittrachytot találunk. Ezentúl 2000 m-ig ugyan akadunk még 
porphyros biotittrachytra, de csak mint a pyroxentrachyt által körülfogott zár
ványokra. 2000 m en túl pedig egész Pjerg-aknáig kizárólag csak pyroxen- 
trachyttal találkozunk, a melyben többi közt a Teréz-telér van kifejlődve.

Felvételem alkalmával még észleltem, hogy a gneiszban, a kovás, 
zöldes palában és aplitban úgy mint a porphyros és syenites biotittrachvtban 
pyrit, markasit, de kiválóan galenit fordul elő nagyobb mennyiségben, de 
ritkábban; azért képeznek ezen ásványok szabályosan kifejlődött teléreket is. 
A Zipszer-aknától 360 m-nyire létezik egy 9 m-re terjedő kovandos telér, 
melynek fémtartalma egy métermázsában 4*0 kg réz és 0*012 kg arany
ezüst. 400 m-nél egy 5 m vastag mészpáto-, quarzos telérnek fémtar
talma 0*003 kg arany-ezüst 1445 méternél a syenites biotittrachytban 
pedig több helyen ólomércz-betelepüleseket látunk a nélkül, hogy szabályos 
telér alakúit volna. Ez ólomércz vagy 60 m kiterjedésben észlelhető; fém
tartalma 19 kg ólom és 0*035 kg arany-ezüst. Az 1910 m-nél a 
Ferencz-ér quarzos telére fordul elő, melynek fémtartalma 0*048 kg arany
ezüst; 2000 m-nél egy 4 m vastag mészpátos telért (Amália-ér?), végre 
280 m-ben a Teréz-telért találjuk.

A Ferencz-császár-altárna vonalában a külszínen talált kőzetek a 
következők:

A tárna syenites biotittrachytban van megütve, melyet nem sokára 
tőszomszédságában pyroxentrachyt vált fel. A tárna vonalában a külszínen a 
180 m-ben lép fel és tart a brennertárnai völgyön túl, hol a 430 m-ben a 
porphyros biotittrachyttal érintkezik. 910 m-ben ismét pyroxentrachytot talá
lunk, mely Hodrushelység völgyéig vagy 60 m-re még ezentúl is ta r t ; itt 
a mint a szelvény mutatja, a pyroxentrachyt lávái a porphyros biotittrachyt 
fölött terültek el. Innét egész közel Lill-aknához az úgynevezett «Zie
genleiten »-hegységet a metamorf palákhoz tartozó quarzit képezi, és a
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mint a szelvényből látható, a porphyros biotittrachyt fölött nyugszik, tehát 
ezen trachyt által emelve lett. Lill-akna közvetlen környékén és tovább D-re 
és K-re a Zipszer-akna felé porhypros biotittrachytot jegyezhetünk fel.

A Ferencz-császár-altárna vonalában Zipszerakna felé ezen porphyros 
biotittrachyt a 850 m-ben quarzittal határos; Zipszerakna felé 1380 m-ig tart, 
a hol ismét porphyros biotittrachyt következik. Zipszer-aknától vagy 60 m-re 
Ny-ra a porphyros és syenites biotitrachyt érintkezését találjuk.

A mint a szelvény mutatja, a porphyros biotittrachyt a syenites bio- 
tittrachyton áttört és feltolta egyszersmind a quarzit-gneiszcsoportját. 
Zipszer-aknától a syenites biotittrachyt még vagy 130 m-re terjed, a hol 
quarzittal érintkezik, mely határon túl a tárna vonalában syenites biotit- 
trachyttal többé nem találkozunk.

300 m-re a Zipszer-aknától a quarzit újból érintkezik pyroxentrachyt- 
tal, mely eltart 790 m-ig, a hol ismét quarzittal találkozik. A quarzit ezen
túl még vagy 1530 m-ig tart, és azután a pyroxentrachytnak engedi át a 
helyet, mely Pjerg-aknáig egyedül az uralkodó.

E szelvényből látjuk, hogy pyroxentrachyt a quarzit közé behelyezke
dett és a syenites biotittrachytot, melyben sok gneiszzárvány van, fedi, más
részt pedig a quarzit és porphyros biotittrachyt mellett tört fel.

A porphyros biotittrachyt a quarzit és a pyroxentrachyt alatt terül el, 
másrészt pedig irruptiókat képez syenites biotittrachyttal együttesen fellépve a 
kovás, zöldes palákban, az aplitban és a gneiszban.

A TUNISZI DZSEBEL-Bü-KORNEIN GEOLÓGIÁJÁHOZ.

I f j . J ankó jÁNOs-tól.

Előaclatott a magyarhoni földtani társulat 1889. november 6-án tartott szakülésében.)

A budapesti kereskedelmi és iparkamara megbízásából folyó (1889.) 
evben is szerencsém volt egy tanulmány-utat tennem Észak-Afrikában s ez 
alkalommal a tripolisz-tunisz-algiriai partvonalat látogatván meg, a tuniszi 
Dzsebel-Bu-Kornein geológiai viszonyait óhajtom megismertetni s a magam
mal hozott anyagból egyetmást bemutatni.*

* Mielőtt azt tenném, «Egyiptom geológiájához» czímü czikkemhez (Földt. 
Közi. 1889. 336. 1.) kivánok két megjegyzést tenni. Credner (Elemente der Geologie 
1887. 249. 1.) és mások német munkáiban oly feljegyzéseket találtam, melyek szerint 
az Egyiptom deltája előtti keskeny földnyelv geológiai szerkezete, meszes alkata már 
régebben ismeretes volna. Tudomásom szerint Credner ezt nem a saját tapasztalata 
alapján állítja, de forrását sem nevezi meg, s minthogy én az egész általam ismert
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