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Alig van olly kiterjedésű fóldtér nem csak hazánkban, de a 
külföldön is, melyen aránylag mind számra, mind minémííségre 
oly számos kőzet képletek találtatnának, mint Nógrád megye, 
melynek földterülete Fényes szerint 777/n> □  mérföldre terjed.

Éjszak felől Zólyom megye felé közel a határhoz a krivá- 
nyon mely gránitból és quarzból álló fiirész völgyet rekeszti be 
gránit,—Vánjosfalván quarz, Lónyobányán csillám pala, Czino- 
bányán ehloritpala és Gabro Poháron agyag pala fordul elő.— 
Poháron a legjobb minőségű plasticus agyag ásatik, melyből 
a hydrauliai mész égetéshez szükséges kemenezékhez való tég
lák készülnek; ezekből épültek a pesti kemenezék is, melyek
ben a világhírű Budapesti láuczhidhoz szükséges hidrauliai mész 
égettetett.

A megye nyugoti oldalán a magyar országi hatalmas Trachyt 
képletnek egyik nevezetes ága vonul Szakaiig — A rárosi szo- 
rosná az Ipoly mind a két partját ugyan ezen képlet foglalja 
el.— A híres rárosi kőhíd is, mely a keskeny völgyön végig tart, 
és a melyről József császár azt mondá: „aut plns de aqua, ant 
minus de ponte“ — az itt fejlett Trachyt conglomeratumból épült. |

A megye derekán nyogodtól kelet felé dolerit és hasalt kép
letek vonulnak keresztül, melyek Grömör megyébe áthatnak és 
majdnem a Rimáig terjednek. — Fő donijai az itteni tűz képle
teknek a Szarnia és Szentpétcr hegy, melyek hasakból állanak. 
Második főpontnak vehetni a Narancsot, mely zöld porfyrbói 
áll, mely Vaskapunál Somos és Ragyócz között a homok kővel 
érintésbe jő. Narancsot hasalt képletek környezik. — A megye
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derekán vonuló hasalt képletekkel majd nem párhuzamos vonal
ban Trachyttek tűnnek fel, melyek Szőllősön, Kozárdon Bujákon 
a dara mé,sszel érintésbe jönnek, — ez után következik dél felöl 
a torlasz föld, mely hatalmas televény földel fedve gazdag tiszta 
búzát terem, a hajdani cserfa erdőről cserhátnak neveztetik, és 
Pest vármegye felső részének keletdéli részét Gombáig fog
lalja el.

Nem ezélom ez úttal a nógrádi minden képleteket leírni, és 
kivált az egész tűz képződményt kiemelni, ezeket csupán tájéko
zás végett szükségesnek láttam előre bocsájtani. Ez úttal csupán 
egy pontra, úgymint a Terhelődi és Lázi oszlopos hasalt csopor- 
tozatra bátor vagyok a tisztelt academia figyelmet felhívni.

Zipser Andrással a magyar természet viszgálók Nestorával, 
ki a világ mind az öt részét magyar országi ásványokkal árasztá 
el, és leginkább ő ösmerteté meg földtani tekintetben hazánkat 
a miveit külfölddel, szerencsés voltam 1811-ik évben a kérdéses 
oszlopos bazalt esoportozatokat megtekinteni, mint tanuló akko
ron magam is gyűjtöttem több példányokat, melyekben V* hü
velyk nagyságú olivinek és augitek találtattak. — A híres föld
tani utazó Beudant Zipser társaságában keresztül utazván Nó- 
grád megyén a Vojage Mineralogique et. geologique cn Hongrie 
pendant l’anne 1818 Trois Volumes in 4to et. Alas Paris cher 
Verdiene 1822 czimű munkájában említést tesz Lázihoz és Tcr- 
belédhez közel fekvő sávolyi basaltról noha Zipser által a neve
zett helyekre figyelmeztetett, azokat azonban megtekintésre nem 
tartotta érdemeseknek.

A Terbelédi és Lázi oszlopos hasalt bánya még 1811-ik 
évben oly csekély volt, hogy annak kiterjedése alig volt két öl, 
az I-ső szám alatti ábrán látható oszlopos hasalt csoportozatnak 
csupán a közepe, annak is csak egy csekély része állott ki lép
csőnként a torlasz földből. — Jelen kiterjedése a gyakori viz 
rohamnak tulajdonítandó, — segéd kezet nyújtott sok tekintet
ben az emberi kéz is, kivált midőn Losoncz városának fő utczái 
az itt fejtett oszlopos basaltal rakattak ki, mely kövezet, egye
netlenek lévén az oszlopok korántsem felelt meg a czélnak. — 
Legnagyobb mennyiségű kő fejtetett a kérdéses kőbányában a 
legközelebbi években leginkább mióta Nógrádban kivált Losoncz 
és Vilke között az ország út macademis-áltatik.

Az I-ső szám alatti kőbánya fekvése alakja és ktterjedése.
A losonczi nagy Medencze egyik déli szélén kétszer sőt né

mely helyeken háromszor is kaszálható mértföldekre terjedő ka
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szál ókon kígyózó csukáiról és menylialairól híres Ipoly folyó 
balpartján emelkedik néhány öl magasságú domb, melyen fekszik 
Beiiiezky Márton lakháza, számos gazdasági épületekkel körül 
övedzve, nyűgöt felöl gyümölcs és különféle lombos fákkal — éj
szak felöl csemetékkel és különös szépségű georginákkal ellátva, 
melyek Losoncz és környéke felé a szép kilátást legkevésbé sem 
akadályozzák.

A lakháztól a kerten keresztül menve, jó minémíiségü szántó 
földekre jutni a nyugodtál keletnek vezető útig, melyen több 
helyeken viz által í sőt 2 lábnyi magosságra halmozott 
hasalt és itt ott különféle szilái fekete kivált barna veres agyag 
hömpöljökre és különféle nagyságú hasalt töredékekre találni.

Ezeknek látásán következést hozhatni egy oszlopos hasalt 
képletre. — Az út felett dél felől emelkedik egy Terbcléd felett 
fekvő s Lázi felé nyúló hegy láncz, melynek Lázi puszta felett 
terjedő déli oldalán részint a jelen rendkívüli szárazságban ritka 
szépségű tiszta búza díszük, részint terebélyes mocsár-, cser
tölgy- és százados bitkfákból álló lábas erdő buja növényzetre 
mutat; — a lombos fák alatt a hegyen felfelé menve a szekér 
utón bal felöl egy több helyeken 10 sőt 12 öl mélységű árok 
nyúlik el telve különféle hasalt gördiiletekkel egész hasalt oszlo
pokkal, melyek közül némelyek 3 sőt több mázsát is nyomnak.— 
A fentebb leirt lakháztól, a kerten szántóföldeken és erdőn fel
felé menve egy negyed óra alatt érni az úgynevezett ördög völgy 
legfelsőbb végére a hol orgona sípokként előttünk fekszik az 1. 
szám alatti ábrán a természet után rajzolt és a hasalt természe
tes színét megtartva, az ottani növényzetre Iáin figyelmezve szi 
nézett oszlopos hasalt csoportozat; melynek látására megáll az 
utas akarva nem akarva és a csoportozat származása felett el 
mélkedni kéntelcuittetik.

Az oszlopos hasalt tömeg félholdat képez, közepe be van 
horpadva, melyen keresztül tavasszal és hó olvadáskor, olykor 
felhő szakadás vagy rendkívüli záporok alkalmával viz zuhan a 
10 ölnyi mélységbe. — A szikla közepén, melyen a viz rohan 
lefelé a hasalt oszlopok törpék és 1 öl s egy láb magosságú lép- 
csözetet képeznek — A lépcsőzeten alul egy mozaik alakú ta
lapzat látszik, mely szekér útnak használtaik a fejtett kő elszál
lításakor. — Ezen mozaik a II-ik szám alatti ábrán a) alatt lát
ható. — Ezen talapzaton alul 2 láb vastagságú hasalt töredék 
— ez alatt porhanyós hasalt tuff — utálnia agyagos tömeg ta
láltaik, s ezt követi homok.
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A viz zuliatagtól balra az oszlopok 2'/* üluyi magasságra 
emelkednek felül egy ponton éjszak féle hajlottak.— Az egész 
homorú alakot mutat. — Ezen tömeg szomszédságában függőle
g es oszlopos hasalt sorozat látható.— A víz zuliatagtól jobbra 
fokonként emelkedő lépcsözctct felette függőlegesen álló hasalt cso- 
portozatos oszlopok s ezeket egy nyűgödtől keletnek hajló oszlop
sor fejezi be.

Ezen tömeg felett jobbra majd nem viz mentes irányban 
fekvő hasalt tömeg nyúlik el; — felette hasalt töredék, e felett 
torlasz föld, legfelől televéuy zöld gyeppel be nőve, itt ott lom
bos tölgyfákkal ellátva.

Balfelöl a fél kör 14 öl kiterjedésű, a kőbánya feletti osz- 
lopzat, melyen a viz lefelé esik, két és fél öl. — A jobb oldali 
fékör 30 öl; az egész fél hold tehát 46 és fél öl kiterjedésű.

A szikla közepe, vagy is a lépesözet. melyen a viz zuhan 
le egy öl egy láb magas, ennek talapzata a zuhatag és mély 
ség felé terjedő szélessége 2 öl 4 láb, ennek lejtje 2 öl. — Az 
alsó lejtőtűi a hasalt szikla végétől lefelé az árok mélysége 3 öl
1 láb — a hasalt vastagsága 3 láb — ez alatt a hasalt hulla 
dék szinte 3 láb, a hasalt tuti 5 láb, — a torlasz föld 7 láb, s 
alatta a 2 láb homok. — A viz zuhatagon alul az árok mélysége 
10 öl 2 láb 9 hüvelyk. —- Jobb felől az oszlop csopojrtozat ma 
gossága 2 öl 4 láb 4 hüvelyk; szinte a jobb oldali oszlopzat fe
letti hasalt tömeg 2 öl 3 láb, e feletti televéuy föld vastagsága
2 láb. — A televéuy föld vastagsága változik 1 és 4 láb között, 
sőt bal felől az oszlopzat feletti föld magossága 1 öl 2 láb.

Ezen hasalt tömeg középső lépesözetéu fel menve annak 
végső s legmagasabb szélétől dél keletnek egy árok nyúlik fel
felé — ezt követve a hasalt S ölnyi kiterjedésű, csupán helyen
ként oszlopos elvállásu, nagyobb részben a hasalt tömeg fél
körbe szegletes és felfelé álló, — az azokban elnyúló hasalt fe
lett balra 5 és V» öl kiterjedésben 3 ölnyi vastagságú lyukacsos 
hasalt tömeg nyugszik.

Nyolcz öl kiterjedés után a viz árkon felfelé menve 4 láb 
hosszú fekvő oszlopok fordulnak elő, ezek után hajlott hasalt osz
lopok következnek, az egész hasalt tömeget fejen álló alacsony 
oszlopok fejezik be; — a fekvő oszlopok esése 20 fokú déltől 
éjszak nyugodtunk; az egész csoportozatnak kiterjedése 3 öl.— 
Ezen oszlop csoportozat közepén fel álló 4 oszlop esése GO fokú 
a hátulsok szinte fejen állok, — a csorportozat szélessége 3 öl 
2 láb.
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Innen az árok délnek terjedő hossza 100 öl, az árok talap
zatán mindenütt hasalt találtatik egy tömegben, némely helye
ken Táblás s többnyire rendetlen elvállásu, — Ezen ponttal az 
árok kelet felé fordul, és ezen kanyarodás 83 ölnvire tart, innen 
kezdődik a gyeppel be nőtt 1 öl 2 láb mélységű árok, melynek 
hossza 74 öl. — Itt veszi kezdetét a hegy térsége vagy is sikja 
(Hoehebene) melyen dél felé menve 100 ölre egy legalább 40 öl 
átraeréjü medeneze van, mely záporok és hó olvadáskor a tér
ség minden oldalából hirtelen meggyűlve a leirt viz mosáson ro
hamként nagyobb kisebb nagyságú basaltokat, fekete és barna 
veres színű föld és agyag gördületekkel visz a kérdéses kőbánya 
felé, melyről Kaszkádonként, a mélységbe, onnan a 10— 12 öl 
mélységű árokba sodortatik, fokozatonként növekedvén a szik
lákat helyeikből kiemelő, a partokat szaggató, már nem csak 
eső vizet, de hasalt tömegeket told és agyag torlaszokat képző 
iszapos tömeg, miglcn a hegy lejtjén szabadabb tért nyerve az 
utón a nehezebb tömegeket el hagyva, az utón alul hasalt köve
cset és különféle föld és homok részeket letéve, el enyészik.

Rendkívüli szárazság lévén, a mendencze tökéletesen kive
hető volt különben többnyire folyvást vízzel szokott telve lenni.

A medenezén alul mintegy 100 ölnvire kezdődik a hegy 
déli lejtje. mely hajdon lombos fákkal volt benőve, de a rendet
len kezelés miatt az erdő elpusztulván, egészen clárkosodott, itt 
ott gyéren boróka csemeték nyomorognak. — Szembetűnő az itt 
nagy mennyiségben előforduló barna veres agyag, mely alkal
masint festéknek használható, ezt azonban egy vegytani kísérlet 
legjobban fejthetné meg— az egész vissza taszító érzést gerjeszt 
az utas keblében, de enyhíti a fájdalmat a völgyben fekvő dél
nek elnyúló szántó földekkel kaszállokkal és rendesen kezelt er
dőkkel ellátott felső és alsó Bábi puszta; — némileg kiengesz
telve tértem vissza az árok mentében a kőbányához, igyekezvén 
annak mellék ágát is megtekinteni, melynek talapzatja szinte 
rendetlen elvállásu basaltból áll. — A zordon idő miatt a még 
hátralevő a kőbányával majd nem egy vonalban a hegy ormán 
levő legrégibb az úgynevezett Kopasz hegyen fekvő Terbelédi 
hasalt bányát siettem megtekinteni.

Ezen hasalt bánya sokkal kisebb ki terjedésű, szinte oszlo
pos basaltból áll, az oszlopok vastagabbak; szélessége 4 öl — 
magossága 2 'A öl, a tclevény és rajta fekvő hasalt töredékek
kel együtt, — a hasalt oszlopok nyugodtál kelet felé hajlottak. 
— Hajdan itt fejtetett a kő, jelenleg részint a hegy meredek

\



»  Ifi ^

sége, részint az út clárkosodása miatt egy idő óta elhagyatott;
— tigy látszik hogy itt a hasalt nagyobb tömegből áll, reményl- 
hető, hogy idővel az Ördög völgyinél sokkal hatalmasabb és 
uagyobbszerii oszlopos hasalt esoportozat jövend napfényre, ki 
vált ha rendesen áléiról felfelé fejtendik és gazdálkodnak a ritka 
szépségű oszlopokkal.

A mi már a Terbelécli és Lázi hasalt földtani viszonyait és 
származását illeti: mind a két helyen elő forduló hasalt az oszlo
pos elvállású hasaltok közé számítandó. — Ha az azt magában 
rejtő magaslatot követjük, mely az erdő szélén a domb közepe 
táján épült Beniczky család sírboltjától dél keletnek fordul, és 
fél órányira Kelecséuy, onnan szinte fél órányira Kurtány s in
nen Karancs felé tart; ha az ördög völgyi hasalt a, viz zuhatag 
alatti csékely és tökélletesen kivehető vastagságát tekintjük, az 
egész hasalt tömegnek a torlasz földel, — hasalt töredékkel, — 
alul a mélységben hasalt tuffal, a zuhatag felett lyukacsos hasal
tál körül övedző földtani viszonyait szemügyre vesszük; noha az 
egyes helyeken, a hol az oszlopok hajlottak, sőt egy helyen az 
egész hasalt tömeg homorú alakú, mi azonban az egykoron 
folyó tömeg hullámzásának tulajdonítandó, a mikor egyes he
lyeken csekélyebb emelkedések következőleg oszlopos alakú cl- 
vállások is származtak, midőn, t. i. a mostani tömeg folyó anyag 
volt. — Mind ezek után bizton állíthatjuk hogy ezen oszlopos 
hasalt esoportozat különben is a hasalt minéinüségénél fogva a 
a tűz képződmények közé számítandó, nem nagyszerű emclke 
désnek, csupán hullámzás alkalmával közelebb jött részletes cse
kély feltódulatnak szüleménye, következőleg a folyó anyag tá
volabb helyről folyó rohamként tódult Terhelőd és Lázi felé, 
még itt a homok és agyag képleten végső culminatióját érte, a 
hol t. i. mostani fekhelyre talált és itt hült ki és nyerte mostani 
oszlopos formáját.

Mi ezen hasalt származásának idejét illeti; — a hasalt he
gyek különböző alakban fordulnak elő a természetben; hol kup
alakban a síkon- és clkülünüzve hason nem ti közeteg képletek 
tői; ilyen a Salgó, Somoskő, Nográd megyében, a Kaivá ria- 
hegy Selmeczen; hol hatalmas menetekben (in machtigen gangén) 
melyek különféle közeteggel érintésbe jönnek, gyakran azokon 
keresztül törtek, vagy legalább azokat felemelték, és gyakran 
nevezetes kitérj edésüek.

Más pontokon a Basalt hegység különböző nagyságú Pia-, 
tcaukat képez; a hegyek csúcsain a legidősb képződményekre ^
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szintugy mit a legújabbakra elterjedve. — Előfordul még a Ka
sait képlet Lávafolyamkéut (Lavastrom) is, mellyel a völgyek 
be töltvék egész a régi tűz helyig (Kráter) honnan egykoron ki
ömlöttek nyomazhatók, — az efléle Lávafolyamok a torlaszokon 
(Gerollcn) fekszenek, melyek a vizek régi ágyát képezik. — 
Bcudant hasonló településre nevezetes példát hoz fel Francziaor- 
szágból, — a prisma alakú hasalt tömeg a Vivarais Departa- 
mentumban Montpczat talapzatját képezi, (Thalgnmd) ezen ha
salt tömeg a Grancnoe de Montpezet nevű hegy csúcsáig nyo
mozható, melynek oldal lejtői salakkal telvék, midőn annak csú
csa Kráter nyomaira mutat. — Ez a legnevezetesebb pont a ha 
salt származásának bebizonyítására.

Ilyen hasalt képlethez számítandók a Terbelédi és Lázi 
oszlopos hasalt csoportozatok is azzal a külömbséggel, hogy ki
vált az ördög-völgyi hasalt csorportozat; melynek közepe táján 
vastagsága maga valóságában kivehető, homokon és agyagon 
fekszik, melyben gyéren kagyló lenyomatok észre vehetők. — 
Az itt találtató homok és agyag a Losonczi nagy medeneze déli 
oldalának egyik kiegészítő részét képezi: — Az itteni Láva fo
lyam ki indulási pontjához nem uyomazható, de úgy látszik mint
hogy a hegy melyben az találtatik Karancs felé kanyarodik, al
kalmasint kiindulási pontja azon környéken keresendő; — a te
lepülési viszonyok vizsgálása alkalmával a hányák feletti ma
gaslati térséget annak viz mosásait mint felyebb érintém szoro
san vizsgáltam, — a két vízmosások talapzatja, mely Busákból 
áll, arra mutat, mintha a folyó anyag vagy is folyam dél és igy 
Karancs környéke felől indult volna ki.— Eleképpen foglalkozván 
a települési viszonyok vizsgálatával, midőn Kelcesén és Kurtán 
felé szándékoztam a hasalt hegy térségén menve azt Karancs 
felé követni, — Marko Fercncz úti társain elragadtatása, — me
lyet ezen magaslatróli kilátás az előttünk mértföldeikre terjedő 
Kaszálók s azokon kígyózó Ipoly Kastélyokkal falvakkal gaz 
dászati majorokkal diszlő festői tájkép, Magyarország egyik ki 
tiinőbb vidéke művészi keblében előidézett, elfelejtető velem a 
földtani vizsgálatok további folytatását, magam is gyönyörködni 
kezdtem a rég ismert tájék látásán, noha életem legszebb nap 
jait itt e vidéken töltöttem, de erőt vett rajtam a szív fájdalom, 
melyet az utóbbi viszontagságok okoztak; de különben is a 
csak egy pár perczig tartó napfény enyészni kezdvén, nem 
sokára homályos időre változott , rögtön köd ereszkedvén, 
az előttünk elnyúló térséget Losoncz városáról annyira el-
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borította, hogy csupán a tornyok csúcsai cs az itt ott még fen- 
álló romok a múlt időknek mind meg annyi oklevelei voltak lát
hatók, a bekövetkezett zordon idő is hátrálni kényszeritett. — 
Két órai gyalogolás után Kurtánba értünk; — itt Mocsáry La
jos által nyílt magyar sziviiséggel fogadtatva, elfelcjtcté velünk 
a nap viszontagságait, uj erőt nyerve társaságába a nemzetiség 
öregbítése és a művészet előmozdítása felett elmélkedtünk, elő 
soroltuk hazánk nagyjait, a tudományos miveltség és művészet 
lelkes előmozdítóit, azon köz óhajtásunkat jelentvén ki, ha szá
mos és jeles festészünk sok tekintetben a természetet jobban kö
vetnék, ha ideálok és külföldi sok tekintetben elavult és szorosan 
véve ugyan azt a minden napit ábrázoló tárgyak kitűzésével 
legalább egy időre hagynának fel. — Ila ne csak havasokat, 
idealizált olasz és más külföldi gyakran oly csemetékkel virá
gokkal és fákkal ellátva, melyeket soha sem láttak, s melyek a 
természetben nem is léteznek, terjesztenének elünkbe. — A hazai 
tárgyak levételével nem csak hazánkat ösmertetnék meg az el
fogultak előtt, kik csak a külföldön keresnek szép vidéket, és a 
szebbnél szebbet hazájokban megtekintésre se méltatják, demeg- 
ösmeitetnék hazánk vidékeit a miveit külföldéi, és megszüntetnék 
az eddigi balfelfogást és gyakori igazságtalan ítéletet, melyet 
sok tekintetben számos idegenektől különben tudósoktól hallani 
és a felületesen irt könyvekben olvasni kéntelenittetiink. — Mo
csáry Lajossal ki ujabbi fiatal ritka talentumu és miveltségü a 
czélirányos gazdászatot, nemzetiséget s mindent mi a haza és 
nemzet javára szolgál, lelkesen előmozdító irónkal kezet szoritva 
fogadást tettem, hogy jövő évben folytatandom társaságában 
további földtani kutatásaim az itteni tűz képletek körül, ő vi
szont azt ajánlotta, hogy a kitűzött archeológiái ásatásokat a 
lehetőségig előmozditandja.— Bocsánatot kérvén ezen kitérésem
ért ujia felfogom értekezésem fonalát.

A mint már felyebb érintem a Terbelédi és Lázi hegybe 
találtató hasalt folyó állapotába alkalmasint dél és igy Karancs 
környéke felől vette kezdetét, ezt nyomozni és annak idejében az 
eredményről midőn majd a Nógrádi és Gömöri egész Basalt 
képlet körüli vizsgálódásimat befejeztem, a tisztelt academiát ér
tesíteni kötelességemnek tartandom.

A Terbelédi és Lázi basalt képlet körül előforduló földtani 
és települési viszonyok nem csak a külföldön de itt hazánkban 
is jelesül Nógrád megyében tapasztalhatók. — Egy pontot bá
tor vagyok felhozni, ez az úgynevezett Tó gát, mely Endréfal-
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ván egy hegy oldalába veszi kezdetet az ottani völgyön és Do- 
lyáni hegyen éjszaktól dél felé tart; — itt ugyan a Basalt vagy 
is inkább Dolerit, mert ezen név alatt ismeretes kivált a külföl
dön, nem oszlopos, hanem nagyszerű koczka alakú elv állás ez is 
egy nagyszerű láva folyonmak tartható.

Minthogy a Basaltmcnetek (Gangé) a kőszén képletekben 
és mészkőben szintúgy mint az ős képletekben találtatnak, szár
mazási idejűk nem a legrégibb időkre esik, vágynak esetek hogy 
közvetlenül a grániton feküsznek, ollykor a homok kövön, melly 
utóbbi legfellyebb a Molasse származása idejére esik, és azon 
telepek mellyek némelly pontokon a Basaltot fedik legfellyebb 
a Párisi Daramész (Grobkalk) idő szakához számítandók. — 
Ezen tapasztalatok után azt következtethetni, hogy a Basalt he
gyek és így a Terbelédi és Lázi hegyek basalt esoportozatok 
származása is nem a legrégibb időszaknak szüleményei; ezen 
utóbbi minthogy özöuvizi képletekkel a milyen a torlaszföld 
a homok az ördög völgyi basalt tömegen, alól a 10. öl mélységű 
árokban szinte torlasz föld, homok kagyló lenyomatokat ma
gában foglaló agyag terűi, származásának ideje a diluvialis 
időszak letétele utáni és így annál is újabb időszakra felvihető

Az oszlopos elvállások vagyis elkiilönözések úgy szinte a 
hólyagos üregek is a vulkáni vagyis tűz képleteknek miilyen a 
Basalt is sajátságaihoz tartoznak. — Az oszlopok állása sok 
féle , az oszlapok csoportozata is különböző. Austráliá- 
ban a társasági szigetek egyikén Taitin Matavae mel
lett kitűnő szépségű függőleges oszlopok találtatnak (senk- 
recht stesende Basalt Saulén) - Hajlott alakú (gebogene) 
basalt csoportozatokat Skócziában Stalfa szigeten láthatni. Olly
kor a basalt oszlopok egész hosszaságukban véve egy egészet 
képeznek, mintha egy öntvényből állanának, más helyeken ke
reszt repedések (querspalten) által egymástól el választatnak, 
egyes darabokból és alig észrevehető (Fügén) finom repedésekkel 
ellátva, ollykor különös formájú oszlop darabok tökélletescn 
egymásba illesztve; az efféle oszlop darabnak minden tagja egy 
homorú és egy domború véglappal bir. ki álló sarkokkal elátva 
a lapok menyiségének megfelelve, ezen tagonkénti elvállás leg
kitűnőbben fordul elő az Irlandi óriás gáton az Antrém Gróf' 
ságban, melly 600 láb hosszú, legnagyobb szélessége 40 láb" 
kiterjedésű; az oszlopok töbnyire 5 lapúak, mellyeknek átmé" 
rője 15—20 hüvelyk, annyira egymáshoz szorosan illcsztvék-
hogy gyakran egy kés éle sem fér az oszlopok közé; szinte illy

o *
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nagyszerű oszlopos basalt képletek között alig van nevezetesebb 
a Fingals barlangnál (Grotte) Staffa szigetén, mely sok ideig 
majd egészen ismeretlen volt, Sir Bankó Jósef a Londoni Királyi 
tudós társaság akkori nagybecsű elnöke, midőn a számára a par
lament által Európa éjszaki részének vizsgálatára rendelt hajó
ját Stoffa szigetén kikötötte; fedezte fel 177‘2-ik évben. —

Ha már a felhozott Basalt képletek és oszlopok elkülönnö- 
zéseit a Terbelédi és Lázi Basalt képlettel és az ottauni Basalt 
oszlopokkal össze hasonlítva párhuzamot huzunk, itt szintúgy 
mint a leírt helyeken basalt folyamra gátra, az oszlopok amazok - 
kali hasonló állására elkülönözésére találunk. — Igaz hogy a 
tenger hullámai nem csapkodnak a Terbelédi és Lázi basalt 
oszlopok felé, de az a mi ez úttalnincs, hajdan volt; arra mutat 
a Losonczi nagy Medencze, annak a Terbelédi és Lázi heggyel 
mint egykori fokkal egy vonalba nyugodtál keletnek elvonuló 
pcctenekkel tengeri hal fogakkal ellátott délnek fekvő partja, 
Mucsínba Rappon kalondán vízzel volt telve, mely a Terbelédi 
és Lázi basalt folyamot a mostoni ponton megállapodásra kén- 
szeritette. — Más részről az idézett basalt képletek nagyszerűek 
és a tekintetben a Terbelédi és Lázi basalt képletek mert hatal
masabbak előtt meghajolni kéntelenittetnek, de rokonságra föld 
tani települési viszonyaira nézve hason eredetűek, sőt minek- 
utánna némelly kivételekkel mind az ezekben feltalálható kül- 
alakzatra kekintve, mi azokban kicsiben öszpontositva van, a 
hatalmasabbak előtt e tekintetben elsőbbséget igényelhetnek, és 
kicsibe kivált a szak értő előtt nagyszerűek, a fiatal geolog 
előtt pedig tanulmányozásra mintául szolgálhatnak.

Minthogy az oszlopos elvállásokban némelyek még most is 
jcgcczedést látnak, sőt egyes basáit oszlopokat mind meg annyi 
jegeczeknck tekintik, bátor vagyok e tárgyban némellycket 
felhozni, mellőzve a különböző nézeteket, csupán a már többség- 
áltál constatirozott véleményt akarom felhozni ?

Az oszlopos elvállások nem jegcczek de nem is lehetnek 
azok, mert a tökéletes ildomos külalakal, a milyennel a való
ságos jcgeczek bírnak, megkell egyezni szinte a tökélletesen 
kifejlett belső alkotásnak is, mi csupán az egyszerű és egynemű 
anyagból álló ásványoknál lehető. — Feldspath Kalkspatli quarz 
jegeczcdhetik, de semmi esetre külön nemű és látszólagosan 
hasonnemű ásványok, mint: Porphyr, Basalt, Láva s. a. t, 
melyeknél az oszlopos alak szinte úgy hiányzik, az oszlo 
pokon mcllyek 3—4—5 és több lapiák, ha t. i. azokat szorosan
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vizsgáljuk, a lapok aránylagos alakja (is a szegletek ugyan
azonossága és egyformasága hiányzik mindenkoron, változók 
is és határozatlanok.

Az oszloponként elkölönüzés a tüzes tömegek Össze vonu
lásából következtethető, mellyekből a Lávák Basaltok Porphyrek 
származtak, midőn az efféle tömegek még tökélletesen megmere
vedve, de mégis bizonyos fokig ki hűlve voltak, a levegővel vagy 
egyébb más nemű hidegtestekkel érintésbe jöttek, többfelé irány
zott nyílások és repedések által felosztva, elkülönözések és osz
lopos alakok idéztettek elő, hasonló alaknak Neptuni utón elő
idézésére nincs példa; ezen tünemény egészen eltér attól, mely 
nedves tömegek kihűlésekor bekövetkezik.— Ha egy Láva fo
lyam a tengerbe szakad, a folyó tömeg oszlopokra reped, melyek 
a tenger fenekén függőlegesen állanak, mit jelenleg is tapasztal
hatni. — Hogy efféle tömegeknek a levegőveli érintése hasonló 
hatást előidézhet, arra mutatnak a nevezetes magaslatokon talál
tató oszlopos el kiilönözések.

A Chimborasso lejtőjén 6500 láb magasságon 50 láb ma- 
gosságu Traohyt oszlopok, — és más amerikai tiizképletekből 
álló hegyeken több mint 16,000 lábnyi magaslatokon Basalt osz
lopok fordulnak elő. — Hol tűz által képzett tömegek még folyó 
állapotjukban felülről a nyílásokba özönlöttek vagy a mély- 
ségbőli feltódulatkor ilyetén üregekbe nyomulván megmereved
tek, ilyenkor függőlegesen fekvő oszlopokban fordulnak elő. — 
Erre nézve például szolgálhat Franeziaországban Le Pery város 
melletti Saint Michel nevű közetege. — A kérdéses szikla vul
káni couglomerátumból, basalt töredékekből és salakból áll — 
a basalt féle láva a szikla rebedéseibe tódult, a mélységből bi
zonyos magoslatig itt kihűlvén, oszlopokra vált el, mik függö- 

egesen fekűsznek. — Szinte ezen tünemény a Lázi ördög völgy - 
beni oszlopos basalt esoportozat feletti árokban a Il-ik szám alatti 
kép 2-ik szánni név ábrája szerint tapasztalható.

Még mégemlitendők a hasaitokban előforduló hólyagos üre
geknek eredete.

A hólyagos üregek úgy származnak, mint az oszlopos el- 
különzések, t, i. a folyó tömegeknek fokonkénti bekövetkező 
kihűlése és megkeményedése által, — a ruganyos folyadékok 
kifejlődésének, úgy mint a felfelé szító gázok szüleményei, me
lyek a vulkáni eseményeket követik — a föld mélyéből felfelé 
tóduló ruganyos folyadékok a még puha tömegeken keresztül 
hatván, különböző nagyságú üregeket burkoltak be, melyek kö-
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ztil a keményedésuek indult, kőanyag (Teig) egy hártyát képe
zett, — az efféle hólyagost! regek a Terhelődi és Lázi hasaitok
ban is észrevehetők.

Az oszlopos hasaltok időről időre kividről ható erők követ
keztében golyókká oszolnak el, — e szerint kívülről ható fel ol
vasztási rendszernek (Auflüsungsprocess) szüleményei — ezen 
elmálások csésze alakú takarókból (schaligen Hiillen) állanak, 
erősebb maggal, (Kern) a kalapács alatt majd nem egészen széj
jel omlanak.

A hasaltok külsőképpen bizonyos halavány hamu szinti hárt- 
tyával vonatnak be, — ezen hártya a viz és levegő hatásának 
szüleménye, ilyen leginkább az oszlopok felső lapján látható, ki
vált az ördög völgyi kőbánya közepe táján, a hol az eső és hó 
viz nagyobb hatással működik.

Az e g y e s  o s z l o p o k  k ü l a l a k j a .

Az egyes oszlopok magossága 1 láb és 2 öl között válto
zik ; 4, 5, 6 és 7 lapu oszlopok fordulnak elő, többnyire 5 leg
számosabban a 6 lapnak.

A lapok többnyire egyenetlenek, rikán találni egyes oszlo
pokat, melyek lapozatra nézve egymáshoz tökélletescn hason
lítanának.

A felső oszlopok többnyire dombomnak, bizonyos vékony 
megkeményedett agyaghoz hasonló anyaggal bevonvák, mi a viz 
és nap hatásainak tulajdonítandó.

A négy lapnak csak felül ily alakúaknak tekinthetők, tö- 
kélletes 4 lapunkat vagy is koczkákat nem találtam, — Szoros 
vizsgálat után a 4 lapunknak látszok kiemeltetvén, alul több 
lapokkal valának ellátva; ilyen a. ti. ábrán I. Szám alatti oszlop 
alul 3 lapu felül 4 és így szorosan véve nem 4 de 7 lapu, ennek 
magossága 1 láb 1 hüvelyk, vastagságának átmérője 10 hüvelyk.

A 2-ilt Szám allatti 5 lapu magassága 1V* láb átmérője 
10 hüvelyk.

A 3-ik Szám alatti Magossága 1 láb 5 hüvelyk, vastag
ságának átmérője 1 láb, 2 hüvelyk.

Legeredetibb a 4-ik Szám alatti, ilyenek számosán fordul
nak elő: az a) alatti alul domború, a b.) alatti felől homorú és 
mind kettő egymásba ileszthető. — Mind kettő 5 lapu, az alsó 
oszlop lapjainak felfelé álló sarkai a lapok számával tökéletesen
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megegyeznek, azaz oszlop 5 lappal szinte annyi fennáló sarkal 
ellátott, mind kettőnek lapjai egy kevéssé liomoruak.

Az 5-ik Szám alatti 7 lapu magossága 7 litlvelyk, vastag
ságának átmérője 1 láb 1 hüvelyk

A 6-ik Szám alatti 6 lapu 4 hüvelyk magas, átmérője 1 láb 
a 2, 3, 4, 5, és 6-ik Szám alatti egyes oszlopok szinte a II. Szám 
alatti ábrán láthatók.

A b a s a l t s z i n e ,  a n n a k  a l k a t  r é s z e i  és t e c h n i c a i
h a s z n á l a t a .

A kékes és szürkés fekete szinű tömött minéműségű hasaltok 
a legterjedtebbek. — A hasalt tömege közönségesen 3 ásvány
bői, u. m : Augit, Labrador, és delej vasból áll, ezen vegyület 
annyira egybe olvadt, hogy a hasalt egyes alkat részei puszta 
szemmel ki nem vehetők; a hasalt törése kagylós, egyenetlen 
apró szemcsés vagy dara alakú; a vegytani kísérlet, azonban 
legbiztosabb eredményre vezet. — Az augit kitűnő, olykor egy 
hüvelyk nagyságú jegeczekben szemenként vagy egyes szeg
letes darabokban a többi anyagtól ki válva fordul elő; ugyan 
ez a delej vason is tapasztalható, melynek léte az által árul- 
tatatik el, hogy a hasalt hegyek a deley tűre gyakran nagyobb 
kiterjedésben és szembetűnően hatnak.

A basaltban előfordul a Szaru fém is, (Hornblende) puszta 
szemmel is kivehető egyes jegeczekben. — Ritkábban találtatik 
a basaltban csilam lemez ugyszinte Czirkón is ez utóbbi a Re- 
mis mentében Unkel melett és Francziaországban felső Loine 
depertementben Le Pey en Velag közelében.

A basaltnak legnevezetesebb alkotó része mindenesetre az 
Olivin, a régiek valkáni crystolitje; mert az Olivin kevés ki
vétellel a hasalt sajátságos alkat része, és anyira hű követőjé, 
hogy annak majd minden képleteiben legnagyobb menyiségben 
és kitünően fordul elő. — Az Olivin tartalma: lteserföld 
(Talkerde) kovaföld (Kicselerde) és váséleg. — (Eisenoxyd). 
— ACanari szigeteken a hasakban az olivin czitrom nagy
ságú darabokban fordul elő. — A múlt évben Nógrádban a 
Vilkei basaltban olasz dió nagyságú Olivinek fedeztettek fel ál
talam, — ritkán jegeczekben, szembetűnő tömegekben a rom 
alakú hasalt képletekben (in basaltischen Trümmer gebilden), 
egyébbiránt a tömött hasaitokban szemenként sőt kitűnő nagyobb
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darabokban is fordul elő. — találtatik meg a Meteor vasban is, 
kivált Sibériában.

A basaltok gyakran oly közeteg töredékeket is tartalmaz
nak, melyeken származásuk alkalmával keresztül törtek, és azo
kon csekélyebb vagy nagyobb változást idéztek elő.

Igen érdekes még azon környülmény, hogy közel a hasalt, 
hegyekhez források és mocsárok léteznek, — a mi igen termé
szetes, mert a hasalt a levegő viz tartalmára nagy hatást gyako
rol, és ugyan azon anyag által, mely iránt vonzalommal visel
tetik, minden keménysége és tömötsége mellett is, a levegő és 
más kíil erők hatása következtében kívülről befelé fel bomlásnak 
indul, s végtére elmállik, — A hasalt területet egy sárgás szürke 
vagy barna hártya vonja be, a tömegek formátlan darabokba 
oszlanak szét, és végtére egy felette termékeny fekete föld szár
mazik, melyben a növények, kivált a búza neműek buján disz- 
lenek; — a kitünöbb fokozatban minek utánna a hasalt, magas
latokon többnyire számos és nagy mennyiségű nedvek gyűlnek 
össze, az efféle hegyeken gyakran csúcsokig buja vetések,— tere- 
pély fák hasznos kivált a birkáknak alkalmas legelők talál
tatnak.

A hasakból a régiek, kivált egyptombeliek, emlékeket, — 
szobrokat készítettek; — az Indusok bálvány szobrokat a mi
lyenek még most is Mexikóban előfordulnak. — A régiek a ba
sákból köszekerezéket is csináltak, a milyeneket Pest vármegyé
ben a Gombai várhegyen régiségek ásatása alkalmával néhány 
héttel ez előtt magam is találtam. —- Az üveg anyaghoz, mely
ből üveg idéztetik elő hasalt is kevertetik, mely keverékből setét 
zöld vagy barna színű üveg származik, melyből többnyire pa- 
laczkok készülnek, de még ezen féle üvegből különös higságánál 
fogva öntvényeket is, u. m. gyertyatartókat, szelenczéket készí
tenek. — Használtatok vas kohókban is, kivált ha a vaskő mész 
tartalmú és nehezen olvaszható az olvadás előmozdítása tekinte
téből. — Hajdan templomok, várak-kastélyok építettek hasak
ból, jelenleg kutakba talapzatokba sőt utak tatározására alkal- 
maztatik. — Makademizált utakra mészkövei keverve sikerrel 
használható; — épületekbe kivált azoknak földszinti részeibe 
nem ajánlható, mivel a nedvességet magába veszi.

A mi már a Terbelédi és Lázi hasalt tartalmat és azt kör 
nyező közetegeket illeti, erre nézve szolgálnak felvilágosításul 
az általam gyűjtött, — idomított s a magyar nemzeti muzeum-
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nak szánt példányok, melyeket az azokról szólló Jegyzékkel ez 
úttal be mutatni szerencsém van.*)

A Terbelédi és Lázi hasalt templomok-, hidak-, házak-, 
pajták építésére, kivált talapzatokra fordittatik; — sok helye
ken határ köveknek, nyomaték gyanánt káposztás hordókba 
Imsználtatik. — A legközelebb •múlt években a Losoncz és Vilke 
közötti ország út Terbelédi és Lázi basaital macademizáltatik.— 
Haszonbérbe lévén adva az ország utak készítése, a haszon
bérlő nyerészkedési szempontból a kérdéses basaltot csupán ma- 
gánossan használja, — czélirányosabb volna status gazdászati 
szempontból kiindulva, ha az apróra tört hasalt mészkövei 
vegyittetnék, akkor az ut állandóbb volna, és nem oly kátyus 
mint jeleideg. — A haszonbérlő az út állandóságával mit sem 
gondol, ő azon van, hogy minél többször vehesse ki haszonbérbe, 
hogy annál többet nyerhessen.

A Terbelédi és Lázi hasalt az utczák kövezetére czéliráuyo- 
san nem használható az oszlopok egyenetlensége miatt; — de 
különben is a vonó marhákra nézve, minthogy kivált esőzések 
alkalmával igen sima, a rajta menő ökrök ollykor elnyárjadnak 
sőt a patkóit lovak is gyakran meg czúsznak, térdre esnek, 
gyakran lábat is törnek, — szemcsés dara alakú lévén, fénye
sítve mozaikot ábrázolnak.

Hátra volna ezen hasaltunk vegytani megvizsgálása, melyre 
azonban több idő kívántatik, és különben is egy ügyes vegyész 
feladata.

A kérdéses kőbányákat azért siettem levétetni, mivel ki
vált a Lázi ördög völgyi közel áll az enyészethez. — A közepe 
néhány év múlva, — talapzatja homok — torlasz föld és agyag 
lévén, a gyakori eső és hó viz rohamai következtében össze fog 
dőlni, — a két felől, fennálló oszlopok ha folyvást fejtetnek, 
szinte el fognak enyészni. — Megkértem az illető tulajdonost 
Bcniczky Mártont, hogy a kőfejtést ezen érdekes kőbányában 
tiltsa el, annyival inkább, hogy az ország utak haszonbérlői a 
számos viz mosásokban a hegy lejtőjén egész az útig év tizede
ken szükséges mennyiségű hasalt követ találhatnak, — Ez által 
nyerne a közlekedés, mert az úton 1 öl 2 láb raagosságú torla
szokban el terülve heverő hasalt gördütetek kevesebb bajjal és 
költséggel gyüthetök; sőt czélirányossabb volna ott helyben

*) Lásd ezen értekezés E>1 -  r>4 lapjain.
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azokat apróra törni, és mint kösz anyagot rendeltetése helyére 
szálitani; megnyeretnék sok földtér, mely a kövek aprózás a 
kedvéért a tulaj donestúl hosszab időre többnyire soha vagy igen 
későn bekövetkező kárpótlás mellett elvéttetnek. — A tisztelt 
tulajdonos, ki különben is minden jónak és szépnek buzgó párt
fogója, szentül megígérte, hogy mindent clkövetend, hogy az 
ördög völgyi hasalt csoportozat maga épségében feltartassék.

Az ez úttal bemutatott 3 ábrát Markó Ferencz hazánkfia 
jeles festésziink készítette, s bátorkodik azokat használat végett 
a tisztelt academiának benyújtani, — nem mint remek müveket, 
csupán a természet után híven levett vázlatoknak (Skitz) tekintem 
őket, ajánlván hogy akár régiségeket akár más tárgyakat adandó 
alkalommal a tisztelt academia rendeletéhez és kivánatához ké
pest teljes örömmel lerajzoland, ő a mint tudom aquarell festé- 
zettel nem foglalkozik, a kérdéses oszlopos hasalt csportozatok 
csupán azért vágynak színezve, hogy a fő tárgy, t. i .: az osz
lopok mintegy kiemelve jobban különböztethessenek meg.

Fogadja a tisztelt academia ezen értekezést a bémutatott 
ábrákkal együtt mint e részbeni működésemnek csekély töredékét, 
mely a leirt oszlopos hasalt csoportozatok földtani történetre néz
ve idővel oklevél gyanánt szolgáland.

Ha már nemzetünktől a történetet megtagadták azt mondván 
Schlötzer „die Magyarén habén keine Geschichte“ legalább ne 
vádolhassanak, hogy azon föld térnek külalakját, melyen apá
ink századok előtt le telepedtek és melyen jelenleg lakunk, vizs
gálatra méltónak nem tartván, azt nem üsmertiik.

A Nográd megye Lázi és Terberlédi Basaltok és ott előfor
duló egyébb ásványok.

J e g y z é k .  © ,
1. 2. 3 .4 . 5. 6, és 7-ik. Egyes oszlopokból idomított durva szemcsés 

nagyobb kisebb mennyiségben Olivinuel és Augittel ellátott példányok — 
háziból,

8. Apró szemcsés hasalt a Lázi oszlopos csoportozat felső rétegéből 
mely egyes lapos hasalt darabokból és töredékekből álló tömeget képez.

9. Durvaszemcsés basalt augittel és egy kitűnő két hüvelyk hosszú 
Olivinuel — a Tcrbelédi Kőbányából.

10 Az egy kitttnő hüvelyk szépségű Olivinnel szinte a Terbelédi Kő
bányából.
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11. 12. és 13 Durva szemcsés hasalt Olivennel és A ugittel— a 
Lázi Kőbányából.

14. és IS. Apró szemcsés hasalt Láziból.
10. 17. és 18. Lyukatsos vagyis igazabban Salak alakú Hasalt, mely 

golyókként (Bőmben) a Lázi Kőbánya felső részére szolgáló árok bal felüli 
vagy is, keleti oldalába az árkon el nyúló hasalt tömeg felett fordul elő — 
melyben Olivin gyéren Augit azonban nagyobb mennyiségben találtatik,

19. 20. és 21. Basaltuff a Lázi Kőbánya hasalt huladék alatti ide
jéből.

22. és 23. A Lázi Kőbánya felé nyúló árok oldalaiban előforduló ve
res barna agyag tartalmú föld.

24. és 25. Az érintett árok legfelső végibe találtató fekete föld.
26. és 27. A Lázi Kőbánya felett elterülő hegy térség (Bergplatten) 

déli lejtőjért Babi puszta felé menve már a Terbelédi határban találtató 
vereses barna agyagos föld (Bolus).

28. A Lázi Kőbánya torlasz földi rétegén alul következő Kavics, ez
alatt.

29. Finom agyagos homok apró csillám lemezekkel, ez alatt.
30. Tömöttebb szinte finom agyagos homok az abban, gyéren előfor

duló kagylókkal.
31. Az egyes hasalt oszlopokban előforduló idegen ásvány, melyre a 

tűz nagy befolyással volt.
32. Elmállott hasalt Kavics, mely mind a Lázi, mind a Terhelődi hó- 

nyákban és az egész vidéken nagy mennyiségben fordul (dó.








