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említeni, hogy példányaink sok tekintetben megegyeznek a Földközi-

tengerben él Astropecten bispinosus Orro-fajjal, 8 melynek még egy

középsphocén(Astian>o)-korú varietását is ismerjük Sacco leírásából.

Az Astropecten-genus különben már a liásztól kezdve ismeretes,*

ma vagy 60 faja él a tengerek homokos, parti zónájában.

A megvizsgált példányok átengedéséért Hroziencsik és Rozlozs-

nik uraknak, a sikerült fényképekért Emszt Ilonka kisasszonynak tar-

tozom hálás köszönettel.

HELEMBA-KÖVESD-KÖRNYÉKI ANDEZITEK.

Irta: Papp Ferenc dr.*

(Sr János vegyészmérnök elemzéseivel.)

A Duna, Ipoly és Garam között, Helemba, Garamkövesd, Bajta és

Leled községek határában emelkedik az a 400 m tengerszín feletti

magasságot meg nem haladó, a szomszédos Visegrádi- és Börzsönyi-

hegységhez hasonló felépítés W—E és NW—SE csapású hegyvidék,

melynek eruptív kzetei vizsgálatom tárgyát képezték.

E terület kzeteirl 1866. évi jelentésében Stacije 1 emlékezik meg
röviden s trachitoknak nevezi azokat.

Ugyanilyen kzetnek jelöli ket atlaszában Hauer 2
s az azóta

megjelent geológiai térképek.

E vidék kzeteit már régebben Schafarzik Ferenc professzor úr

gyjtötte be s azok megvizsgálásával volt szíves megbízni.

A vizsgálati anyagot világosszürke tufák, barnás, sötétebb szürke

és fekete láva, illetve breccia-darabok képezték.

Szabad szemmel iránytalanul szemcsés elrendezdésben, porfirosan

kivált elegyrészekként földpát, amfibol, biotit, hipersztén, hematit és

gránát figyelhet meg.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi június hó 2-i szakülésén.
0 H. Ludwig: Die Seesterne dós Mittelmeeres. (Fauna u. Flóra des Golfes von

Neapel 24.) Berlin, 1897, p. 16.

7
F. Sacco: Sopra alcuni asteroidei fossili. Atti d. R. Acad. d. Scienze di Torino.

XXVIII., 1893, p. 740.
8 A németországi (Bundenbach) fels devonból leírt Astropecten (?) schlüteri

Stürtz idetartozását Schuchert kétségbevonja, (o. c.).

1 G. Stache: Dió geologische Verhaltnisse dér Umgebung von Waitzen in

Ungarn (Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst., 1866, p. 377).
2 F. Hauer: Geologische Uebersichtskarte dér Oesterreichisch-Ungarischen Monar-

chia VII. Blatt, 1869, p. 465.
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A tufákban az említett elegyrészeken kívül horzsakövet, a színes

elegyrészek csoportosulását, különféle kzetzárványokat észlelhetünk.

A tufák alapanyaga vitrofiros, más esetekben krisztallitek kusza

halmaza alkotja azt.

Maguk az andezitek tömöttek, a porfirosan káváit elegyrészek

kisebbek, mint a tufákban.

Szövetük többnyire vitrofiros, de van sok pilotaxitos, kevesebb

hialopilites, holokristályos szövet.

A legtöbb esetben az alapanyag uralkodik a porfirosan kivált elegy-

részek felett. Holokristályos részleteket, idegen kzetzárványokat két

ízben lehetett megfigyelni.

E kzetek lényeges elegyrészei: plagioklász, amfibol, hipersztén,

biotit s olykor augit; mellékes elegyrészei: apatit, zirkon, titanit (zár-

ványban), ércek s ritkán kvarc. Járulékos elegyrész a gránát és a

spinell. Elbontási termékeik: kalcit, szeriéit, pisztacit, zoizit, kloritok

és bastit.

A Szob környékérl leírt kordieritet egy helyt sem sikerült meg-

találnom.

A plagioklászok hipidiomorf, táblás kifejldésnek, (010), (001),

(110), (110) s (101) lapokkal körülhatároltak, 0’5—1*6 mm nagyok.

Albit-, karlsbadi- s ritkábban periklin-iker összenövések.

Többféle módszerrel a legtöbb esetben An 33
—An60 összetétel

labradoroknak, ritkábban bázikus andezineknek, savanyú bytownitok-

nak bizonyultak.

A plagioklászok belsejében gyakran találunk elliptikus, szabály-

talan alakú üvegzárványokat, melyek vagy a kristályok közepén, vagy

a kristály széleivel párhuzamos övben helyezkednek el. Ezenkívül mag-

netit, hematit, biotit s zirkon fordul el bennük. Általánosan elterjedt

az ismétld zónás szerkezet. Egy-egy zóna az oligoklaszig is fölmegy.

A földpátok üdék, csak ritkán lehet kalcitosodást, szericitesedést,

zoizitosodást és epidotosodást felismerni.

A színes elegyrészek közül 0'25—T6 mm nagy, barna amfibol soha-

sem hiányzik, a legtöbbször ez uralkodik. Idiomorf (010), (110), (111)

s ritkábban az (100) határolják. Mind az (110) szerinti, mind1 pedig

az ezt ferdén keresztez hasadást, valamint a (001) szerinti elválás

nyomait jól meg lehet figyelni. Az (100) szerinti ikrek elég gyakoriak,

c : c = 11—14°. Pleochroismusa c irányában barna, gyakran zöldes

árnyalatú, merlegesen reá világosabb barna. Optikai jellege negatív.

Zónás szerkezet. Helyenként elfordul, hogy augitot azonos orien-

tációjú amfibol vesz körül, ezt. Maiiritz Béla 3 professzor a mátrai

Mauritz Béla: A Mátra-hegység eruptív kzetei, p. 81.
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andezitekben már régebben felismerte és leírta. Ritkán üde, a legtöbb-

ször a magmatikus rezorpció áldozatául esik, ilyenkor szegélyén augit,

hematit és limonit jelenik meg, ez utóbbi olykor teljesen elfoglalja a

helyét. Kloritosodik, epidot s kaiéit kiválása mellett.

Az amfibolon kívül igen gyakori a hipersztén. Idiomorf, 02—1’3

mm nagy, prizmatikus kifejldés (100), (010), (110) lapok hatá-

rolják. Az (110) szerinti jellemz hasadást, a kevésbbé tökéletes (100)

szerintit, az (110) szerinti hasadást ferdén keresztez hasadást jól látni.

Gyakori (011) szerinti ikerképzdés, ezenkívül (043) s (023) sze-

rinti is megfigyelhet. Egyhelyt a hipersztént augit vette körül.

A hipersztének elég üdék, olykor limonitos szegély, egyhelyt apró biotit-

lemezkék fogták közre.

Elég gyakori a szélein, a hasadások mentén meginduló bastitosodás.

A hiperszténnél valamivel ritkább, de szintén igen gyakori 0'2—1'6

mm nagy biotit, meroxen. Olykor görbült. Helyenként (a Szkala gerin-

cén) uralkodó színes elegyrész. Gránátot, hipersztént szegélyez, amfi-

bollal parallel ntt össze. Üde, helyenként magmatikus rezorpció

támadja meg, de ez sohasem oly nagymérv, mint az amfibolnál. Ilyen-

kor szélein, hasadási vonalak mentén, limonit jelenik meg. Zárványai

apatit, magnetit s hematit, néha földpát és kvarc. Igen ritkán klo-

ritosodik.

Helyenként fellép a közönséges augit, hypidiomorf kifejldés,
1‘5—0-4 mm nagy. Ikreket (100) szerint képez. Az (110) s (010) sze-

rinti hasadást, a (001) szerinti elválás nyomát, a fzóna irányát

ferdén keresztez szabálytalan repedéseket jól lehetett észlelni,

c : c = 29—44°. Átes fényben zöldes, poláros fényben tarka

interferencia szín. Legtöbbször üde megtartású, csak ritkán lehet

kloritosodást megfigyelni.

Olykor augit volt amfibolban, máskor viszont augit vett körül

hipersztént.

Apatit, zirkon, mint els kiválási termék, idiomorf, 0-5—1*0 mm
nagy. Az apatit zömök prizmákban jelenik meg, víztiszta vagy bar-

nás és fekete. Ez utóbbi két esetben pleochroós. A (0001) szerinti hasa-

dás ízekre tagolja. Üvegzárványokat tartalmaz. A zirkonon az (110)

szerinti hasadást láthatjuk. Az ércek közül magnetit, hematit, pirít

s limonit volt jelen. A magnetit Ti-tartalmú. Vagy egész apró és szét-

szórtan jelenik meg az alapanyagban, vagy nagyobb idiomorf |110| s

ílllj alakban.

A hematit a Szkala-gerincen oly nagy mennyiségben jelenik meg,
hogy már szabad szemmel is felismerhet, hogy az egyes elegyrészeken

átn vagy az alapanyagban elszórtan, egymás felett, zsindelyszeren
helyezkedik el. Mint járulékos elegyrész, elég gyakori a közönséges
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gránát. Kristályalakja
)
21 1 ( . Szabálytalan repedések járják át, benne

az üvegzárványok sorokban helyezkednek el. Találunk benne még: mag-

netitet, hematitot s elvétve zirkont. Szélein, a repedések mentén

kloritosodást is megfigyeltem.

A csoportosan fellép, idiomorf )111( alakú, ers fénytörés, csíz-

zöld spinellt pleonastnak kell tartanunk.

A kloritok közt pennint, delessitet és klinoklort különböztet-

hetünk meg.

A brecciák darabjai többnyire a környékbeli andezitek kzeteivel

egyeznek meg, olykor azonban eltérk. Két darab ördöngs-völgybl

származó kristályos palának bizonyult. Az egyik kvarc-fillit, igen sok

kinyújtott kvarccal, klorittal, rutillal, érccel s szericetesed földpáttal.

A másik gránátos csillámpala, biotittal, kvarccal, magnetittel, apatit-

tal, zirkonnal s pleonastta.1.

E területrl eddig kzetelemzést nem ismerünk. A kzetek rend-

szertani helyének közelebbi meghatározása végett, kérésemre Sr
János vegyészmérnök volt szíves a M. Kir. Földtani Intézet kémiai

laboratóriumában a Helemba határában lév Dona-völgyi kfejt
kzetét, valamint a Garamkövesdtl N-ra lév faluvégi kbányá-

ból és az ettl W-re lév Szkala-gerincrl származó kzetet meg-

elemezni.

Elemezte

Sürü János

Helemba
Dona-völgyi
kfejt

Garamkövesd
a községtl N-ra

lev kfejt

Garamkövesd
Szkala-gerinc

Si 02
57-72 57-14 59-09

Ti 02
0-56 0-71 0-79

ai2 03
18-15 20-13 17-29

F

e

2 03
3-75 5-25 5-31

FeO 1 61 1-10 1-24

MnO 007 0-09 0-03

Mg 0 1-79 o-ii 0-83

Ca 0 8-48 9-45 6-13

Na2 0 2-99 2-41 3-02

K 20 1-98 1-97 2-26

h 2 o- 1-26 0-59 1-51

h 2 o+ 1-51 1-03 1-60

P2 0 3 nyomok 0-16 0-43

99-87 100-14 99-53

Az elemzésekbl kitnik, hogy e kzetek Si0 2-tartalma elég jelen-

tékeny. A NiGGLi-féle értékek közül si 175-nél nagyobb (225 ± 50) és
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csökkenésével csökken az alk s fm nagysága; az al s fm értéke 30 körül

van, a c nagyobb, mint 20, az alk nem éri el a 10-et, az mg értéke 04—06
között van.

Elfordulás
helye

OSANN-féle számok NIGGLI-féle értékek

Helemba

Dona-völgyi

kfejt

s= 65'23 A = 4-66 C==?31
F= 10'38 a= 6'14 c = 9’6

f = 14*26 k=l'22 n = 6'95

(J = sor

sí = 187-6 al = 35 fm = 22 c29-5

alk = 13'5; mg= 0’4; h = 29'8;

k = 0'3 qz=34 c/fm = 1‘3

VI. metszet

Garamkövesd

a községtl N-ra

fekv kfejt

8 = 65-2 A = 4'06; C= 9’3

F = 7‘98 a = 5'7 c = 13'l

f= 11,-2 k=l'28 n = 6'5 fi sor

6i = 188-l al = 38'7 fm = 16‘6

c = 33 alk = 1
1

" 7 mg=0’5
k= 0’4 ti=l"7 p = 0'2

qz=41 c/fm = 2"0 VII. metszet

Garamkövesd

Szkala-gerinc

s= 68-55 A = 5 C= 6'68

F = 9'09 a = 7'23 c = 9'65

f = 13-12 k= l-3 n= 6-71 p sor

si = 217'9 al= 37‘0 fm= 23

c= 24 alk = 16 mg = 0
-2k = 0

-

3

ti= 2'2 p= 0'7 qz = 54 c/fm= 1

VI. metszet

A nagy sí-érték mellett szabad kvarcot várnánk, de tudvalév,

hogy ez az effuzív kzeteknél ily értékek mellett még nem jelenik meg
feltétlenül. Bár a legsavasabb Szkalagerincrl való piroxén mentes

kzetben, hol a biotit és az amfibol egyensúlyban vannak, mikroszkóp

segítségével elvétve primer kvarcot is találni, helyesebb, ha ezt nem
dácitnak, hanem a dácitokhoz való átmenet képviseljének, kvarc-
tartalmú biotit os amfibol andezit nek tekintjük.

Mindhárom elemzés tanúsága szerint oly magma effuzív kzeteivel

van dolgunk, melyeket NiCxGLi kvarcdioritos magmának nevez.

A Helemba- és Kövesd-környéki hegyek a szomszédos területekhez

hasonló felépítések. Túlnyomólag brecciákból álló magaslatok,

melyeken telérek hatolnak át (Cseresek, Dona völgye*, Méte-patak men-

tén, Kövesdtl 1

N-ra lév kfejt). A brecciák kötanyaga itt nem
láva, hanem tufa. A hipersztén, bár sokhelyt jelen van, nem uralkodó

elegyrész, Helemba—Kövesd környékén biotitos-hiperszténes amfibol-

andezitek vannak, melyekben gyakran fellép a gránát is.

Befejezésül hálás köszönetét mondok Schafarzik Ferenc profesz-

szor úrnak, hogy e kzetek tanulmányozásával megbízott és munkámat
mindvégig figyelemmel kísérte.

Budapest, Kir. József Megyetem, Ásvány-földtani intézet. 1926.


