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A REGETERUSZKAI KBÁNYÁK KZETEI ÉS ÁSVÁNYAI.*
(A XX. és XXL táblával.)

Irta : Dr. Krössy László.

Regeteruszka az Eperjes-Tokaji hegység nyugati lábánál épült, ott

ahol a szalánci Nagyvárhegy (730 m) és a Bogotá vagy Kerekhegy (870

m) között az út a Topolya völgyébl az Ósva völgyébe vezet át.

A környék földtani-kzettani viszonyaival eddig csak H. W o 1 f bé-

csi geológus foglalkozott 1869-t en (1) és Roth Sámuel lcsei tanár

1884-ben (2).

W o 1 f csak nagyjában tárgyalja a vidéket. Azt irja, hogy Regete-

ruszka és Szalánc között az andezit hegyek közét neogén és diluviális

üledékek foglalják el. Ezt a hágót használták fel arra, hogy a Kassa—Sá-

toraljaújhelyi vasútvonalat átvezessék az Eperjes-Tokaji hegységen. A va-

sútvonal bevágásai cerithiumos-, congeriás- és diluviális rétegeket tártak fel.

Roth Sámuel az Eperjes-Tokaji hegység északi részének kze-

teit tanulmányozta és ebben a dolgozatában röviden megemlíti a regete-

ruszkai vasúti bevágásban feltárt kzeteket is. Az megállapítása szerint

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1941. decemberi szakülésén.
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itt augittrahit láva fordul el, mely függleges elválású, felül likacsos, alul

pedig tömött kifejldés. Az alapanyaga kevés mikrokristályos, kissé üve-

ges földpát, magnetit és hematit mikrokristálykákból áll s néhol a limo-

nit sárgára festette. Porfirosan földpát és augit kristályok fordulnak el
benne s az utóbbi szegélye sárgás, homályos állománnyá változott ál.

Roth a kzet földpátjait pontosabban nem határozta meg. Az
korában még lángkísérleti eljárásokkal próbálkoztak a plagioklászok pon-

tosabb meghatározását véghezvinni. Vizsgálatai óta eltelt id alatt a Nagy-

várhegy 730 m magas réieges vulkán északi és északnyugati lábánál Re-

geteruszka határában három nagy kbányát nyitottak, amelyekben átlag

300 ember dolgozik. A három kbánya közül különösen a legészakibb —
a cseh megszállás alatt megnyitott s most a Magyar Államvasutak birto-

kában lev kbánya — létesített mélyreható feltárást a hegy oldalában.

Az új feltárások egyúttal ásványok lelhelyei is. Mindezek a körülmények

arra késztettek, hogy ezeket a bányákat évrl-évre felkeressem és tanul-

mányozzam.

1. Kzetek

A regeteruszkai állami kbányában kb. 60 m magas fejtési falat lé-

tesítettek s ezt két szintben mvelik. Az alsó szinten világos zöldesszürke

a kzet. Elválása oszlopos, hasábos. Itt az alsó szinten 3—4 m 3-es tömbö-.

két is lehet fejteni ; az ilyen nagy darabokban termelhet effuziv-kzetel-

fordulás eléggé ritkaság. A kzet szabadszemmel tekintve teljesen üde. tö-

mött, csenghangú és éles szilánkos törés. Bányanedves állapotban jól

hasítható. Utburkoló kockaköveket, járdaszegélyez,- kilométerjelz köve-

ket formálnak belle. Apróbb darabjait zúzott állapotban utak, vasúti pá-

lyatestek kavicsolására használják. Nyomószilárdsági határértéke 3780 kg/

cm 2 + 3 o °. Fajsúlya 2.75, vízfelvétel 0.3 " n.

Ebben a világos zöldesszürke kzetben szabadszemmel üde üveg-

fény 2—4 mm nagyságú földpát lécecskéket, ritkábban 2—3 mm fekete

piroxén prizmácskákat láthatunk. A kzet tömött, aprószemcsés, így az

elbbi elegyrészeket csak néhol lehet felismerni.

Mikroszkóp alatt elször is az tnik szembe, hogy a kzet

alapanyaga nagyon kevés. Legnagyobb részben plagioklászból áll, mely

két nemzedékben kristályosodott ki : a nagy porfiros 2—3 mm hosszú s

1—0'4 mm széles kristályok csak néhol, elhintve láthatók, míg a kzet

legnagyobb tömege átlag 0’4 mm hosszú és 01 m. széles plagioklász kris-

tálykák szövedéke. Ezek között aránylag kevés a színes elegyrész, leg-

inkább a magnetit figyelhet meg, melynek aránylag meglehetsen nagy-

kristályai a 0'3 mm-t is gyakran elérik. A tulajdonképpeni alapanyag üve-

ges, de csak néhol és egészen kevés mennyiségben figyelhet meg a szo-

rosan egy-más mellé illeszked nagyobb kristályok között.

A plagioklászon albit, karlsbadi s ritkán periklin ikrek figyelhetk

meg. A (010) lapon a rekurrens zónás felépítés tnik szembe. Az M sze-

rinti metszeten, karlsbadi ikreken mért kioltás 86 ', mely megfelel Ancö sz-
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szetétel labradornak. Az M és P lapokra merleges metszeten An 6S ösz-

szetétel. Az M szerinti metszeten megjelen zónák küls része —25ü
alatt

kioltó An tó összetétel labrador s a kristály magja —29° alatt kioltó An;.-,

összetétel savanyú bitownit. A legapróbb lécecskék, amelyeket meghatá-

rozni sikerült An^ összetétel savanyú labrador kristálykák. A nagyobb

méret nemzedékben a zárványok is gyakoriak: a kristály növekedésével

kapcsolatos, szabályos elhelyezkedés üvegzárványt és ritkán kb. 45° alatt

kioltó élénk interferencia szín 0'02 mm hosszúságú augit zárványt lehet

találni. A plagioklász teljesen üde, semmiféle elváltozás nyomai nem lát-

hatók rajta.

Regeteruszka környékének vázlatos földtani térképe.

1. Alluvium. 2. Terraszkavics. 3. Lösz, magasabb részeken nyirok és lejttörmelék.

4. Piroxén andezit. 0. Vulkáni tufa.

A színes elegyrészek közül leggyakoriabbak az augit prizmatikus kris-

tálykái, amelyek legnagyobb részben apró részecskékbl mozaikszeren

összetettek. Ikerösszenövés (100) szerint figyelhet meg; máskor a hiper-

sztént növi körül. Kioltásuk 44—47° körüli. A nagyobb kristályokat sr
hasadási vonalak járják át.

Hipersztén az augitnál ritkább, megnyúlt léces alakú; (011) szerint

térdalakú ikerösszenövést lehet néha megfigyelni rajta, amikor a két egyén

c tengelye által bezárt szög 62°. Legtöbbnyire magnetit kristálykák vannak

-a közelében és majdnem mindig augit ntte körül párhuzamosan.

Kevés amfiból foszlányos (korrodált) maradványa is elfordul, mely
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épebb részein pleochroos és c : C 19
n

. Ércek veszik körül.

Az ércek közül a magnetit gyakori elegyrész. Mindenkor a színes ás-

ványok közelében találni. Halavány barna szegély környezi a szabályta-

lan alakú s aránylag nagy (0'3 mm) szemecskéit, mely a limonitosodás jele.

Néhol a hematit sárgásvörösen áttetsz apró lemezkéit is meg lehet

figyelni.

Az ásványok közötti hézagokban világos sárgás-barnás szín kalcit

is elfordul. Rostos szerkezet és az egyes rostok párhuzamosak egymás-

sal, vagy kissé divergálóak. Keresztezett nikolok közt nem olt ki, de néha

halvány elsötétülés vonul át rajta kriptokristályos voltának jeleként. Az
analizátort kikapcsolva megfigyelhet, hogy a fényt különböz mértékben

nyeli el, ha az mint extraordinárius vagy mint ordinárius sugár hagyja el

az ásványt, a rostok körvonala ilyenkor megváltozik. (XXL tábla 6. kép)

Szabadszemmel megfigyelhet, hogy a kzet némely

részét zöldes erek járják át. Az ilyen részekrl készült csiszolatokban a

piroxéneket kloritszegély veszi körül.

Mélységbeli zárványok is elfordulnak benne éspedig egynéhány

mm átmérj kvarcdioritos zárvány holokristályos darabját találtam. A
zárvány legnagyobbrészt földpátkristályokból áll, mely AH7 összetétel lab-

rador. Ezen kívül nagyon kevés apró kvarc kristálvkákat és augitot lehet

találni. (XX. tábla 3. kép)

A kbánya kzetét Dr. Emszt Kálmán igazgató úr volt szíves

megelemezni. A kzet kémiai összetétele a következ ;

Osann értékek Niggli féle értékek

Si 0> 56.71 s = 63.04 si = 1.69

Ti O2 0.89 A = 3.75 ti
= 1.9

Fe 0 4.28 C = 10.00 al = 36.6

Feí 0:! 0.77 F = 9.37 fm = 22.3

Ah 0. 20.99 a = 5 c = 22.31

CaO 8.76 c = 13 alk = 19.2

Mg 0 2.36 f = 12 c/fm = 1

Na2 0 2.86 n = 8.00 metszet = VI

K> 0 1.01 k - 1.22 qZ = 17.8

p2 0, 0.10

C 0* 0.47

Fb 0 + 110 0.75
*

FL 0 - 110 0.20

100.15

Az Osan n-féle értékek alapján a kbánya kzete Le Precheur kzet-

típusba tartozik, a N i g g 1 i-féle értékek alapján monzonitszienitek cso-

portjába tartozik. A környéken leginkább hasonlít a sárospataki Kutyahegy

kzetének összetételéhez, amit vitéz Lengyel Endre vizsgált meg (3).

Távolabb a Mátrában találunk hozzá hasonló kzetet. Mauritz Béla
Lrincirl írt le hasonló piroxén andezitet (4), míg a Börzsöny hegységbl,

Ipolytamásdiról Papp Ferenc írt le hasonló kémiai összetétel pi-

roxénandezitet (5).
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A kbánya felsbb részén, amint azt a fels mvelési szinten látjuk,

•egv darabon még mindig a zöldesszürke andezit fordul el. Ez azonban
fölfelé lassankint minden szabályszerség nélkül átmegy szürkés-rózsaszín

és szintén igen tömött kzetbe.

Szabad szemmel nézve ez is egészen üde, éles szilánkos törés, csen-

ghangú kzet. Az alsó részein vastag oszlopos elválás figyelhet meg
; a

felsbb részein inkább pados, majd lemezes elválás a szembetn.' A tö-

mött alapanyagban szabadszemmel 2—3 mm-es üvegfény földpát kristá-

lyok látszanak és ritkán 4 mm-t is elér piroxén prizmácskák is megkü-
lönböztethetk.

Ennek a kzetnek a szövete mikroszkóp alatt porfiros, melyben az

alapanyag nagyon kevés.

A plagioklász két generációban képzdött : a néhány milliméteres por-

firos elegyrészek ritkábbak s a kzet nagy tömege, miként az elbbinél is

átlag 0.4 mm hosszú és 0.1 mm széles kristálykákból áll. Közöttük kisebb

szerep a színes elegyrész az ércek és a kevés alapanyag. A plagioklász

albit-ikerlemezes és zónás felépítés. Az M lapon a karlsbadi iker szerint

mért kioltás 73°, ami megfelel Aw összetételnek. Az M szerinti metszeten

—27u
kioltás megfelel An 7n és P szerinti metszeten — 12° kioltás megfelel

An„r összetételnek, tehát mindezek alapján a plagioklász bazisos labrado-

rit. Egész kicsi kristály a P és 1V1 lapokra merleges metszeten 28" alatt

kioltó An 5i összetétel savanyú labradornak bizonyult. A földpát egészen

üde, semmiféle elváltozás nyoma nem észlelhet rajta. Fleg a (010) lap-

pal párhuzamos metszeten látni jól, hogy a nagyobbak belsejében sok a

zárvány. Ez legtöbbnyire sárgászölden áttetsz üveg s jóval ritkább a pi-

roxén.

A színes elegyrész aránylag kevés. Ezek közül leggyakoribb az augit,

melynek élénk interferencia szín mozaikszer szemecskéit hipersztén növi

körül. Az egészen apró mozaikszemecskékbl összetett kristályok néha (010)

szerinti penetrációs ikerhelyzetben vannak. A hipersztén kristályokon, ame-

lyeket mozaikszer augit szemek vesznek körül (023) szerinti ikerösszenö-

vést lehet megfigyelni ; ilyenkor a két egyén c tengelye 43°-ot zár be. A
hipersztént hosszirányban finom hasadások, keresztirányban pedig durva

vastag repedések járják át. Nagyon ritkán korrodált amfibóll is látha-

tunk, melynek középs, ép részén 17° kioltást mértem. Ezeken a részeken

gyenge pleochroizmus is észlelhet.

A kzet színes elegyrészein els tekintetre szembetnk a nagyfokú

elváltozás nyomai. A legtöbb esetben csak a kristály belseje ép, melyet

vastag, barnaszín zavaros koszorú vesz körül s fként a küls részeken

sok az érc. Ezt a zavaros szegélyt már Roth Sámuel is megemlítette

az innen leírt kzet sajátságaként. A zavaros szegély az augit kloritoso-

dása és a kloritnak további átalakulása útján áll el, melynek folytán a

klorit mélyét kalcit, limonit és kvarcszemekbl álló zavaros halmaz fog-

lalta el. De nemcsak az augitot, hanem a hipersztént is hasonló szegély

veszi körül. A hipersztén, K n o p szerint, elbb szerpentinesedik. A ha-

rántelválások mentén a finom, rostos szerpentin, a bastit nagyon gyakori.
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További átalakulás után a szerpentin helyén karbonátokból, limonitból és

kvarcból álló barnaszín halmaz keletkezik. Ennek a kzetnek szür-

kés-vöröses színét a színes alkatrészek ilymódon való átalakulása okozza.

Az ásványok közötti hézagokat másodlagosan keletkezett rostos szer-

kezet kalcit tölti ki. A rostok egymással párhuzamosak, vagy kissé íve-

sen szétágazóak és szabálytalan alakban töltik ki a rendelkezésükre álló

üregeket, hajszálrepedéseket. A kristályos halmazokra jellemz bizonyta-

lan, részleges kioltás figyelhet meg rajtuk keresztezett nikolok között.

Ha ezt a vöröses színárnyalatú kzetet összehasonlítjuk az elbb
leírt, mélyebben lev szürke kzettel, a kett közötti hasonlatosság alap-

ján a két kzet azonosnak látszik, csak az utólagos átváltozások külön-

böztetik meg ket egymástól. A mélyebben lev zöldesszürke kzet színes

elegyrészei még csak a kloritosodás, szerpentinesedés állapotában vannak,

míg a felette levben az átalakulás elrehaladottabb. A földpát mindket-

tben teljesen üde. Ezek alapján az alsó kzetet a zöldkövesedés kezdeti

stádiumában levnek tekinthetjük. A felette levben a klorit és szerpenlirr

a földfelszín közelségének hatására a leírt módon további átalakuláson

esett át.

A kbánya felsbb részein a kzet néhol teljesen salakos-szivacsos

szerkezet. Ezek a salakos kifejldés részek egészen szabálytalanul, lassú

átmenetekkel összekapcsolva találhatók a tömött, jóminség andezitben.

Az egyes üregek falát vörösesbarna, limonitos bevonat, ritkábban zöldes

klorilos anyag béleli ki. Helyenként hófehér, csillogó aragonit kristálytk

ülnek benne. Az üregek között tömött és üde a kzet. Szabadszemme!

csak 1—2 mm üvegfény földpát látható benne.

Mikroszkóppal nézve a földpát két generációjú. A szabad-

szemmel is látható nagy földpátkristályok mikroszkóp alatt több kris-

tályegyénbl álló halmaznak bizonyulnak. Alakjuk többnyire megnyúlt és

0.42 mm hosszú és 0'2 mm széles lécecskék. Összetétele : M lapon karls-

badi ikren mérve 77° An 02 M és P lapokra merleges metszetben a ki-

oltás 4- 33° és ez AnM összetétel labrador. Az egészen kis egyének sa-

vanyúbbak, An 44 összetétel andezinek. A plagioklász teljesen üde. E-

gyes zónákban zárványok vannak benne, legnagyobbrészt barnásán át-

tetsz üveg, egyenesen kioltó apró hipersztén.

A színes elegyrész legnagyobb része augit ; apró mozaikszer sze-

mecskék halmaza. Ritkább a hipersztén, melyet csaknem mindig augit

koszorú vesz körül.

Gyakran elfordul, hogy a színes elegyrészek helyén különösen a-

hólyagüregek, miarolitok közelében apró kloritpikkelyek láthatók. A haj-

szálüregek falát apró, egyenes kioltású, szép zöldszín delessit rostocs-

kák bélelik. A rostok hosszúsága 0.02 mm. Legnagyobbrészt egy-egy

központból kiindulva sugarasan helyezkednek el. A rostok parányiságá-

hoz képest pleochroizmusuk még elég jól látható és zöld és sárgás-

zöld szín között változik. A klorit-halmaz bels részén néha még egyes

ép piroxén foszlányok figyelhetk meg.

A magnetit aránylag nagy szemek alakjában fordul el és barnás
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limonitos szegély veszi körül. Nagysága 0.2—0.1 mm. Ritkábban a he-

malil is elfordul a kzet alapanyagában s a földpátban zárványként.

*

A kbánya legnagyobb részében fejtett szürke és vöröses szín
piroxénandezitet a feltárás keleti része közelében egy fekete szín pi-

roxénandezit törte át. Ez körülbelül 8— 10 m szélességben, me-

redeken K-felé dlve, helyezkedik el. Az alsó részén tömött és szabad-

szemmel csak nehezen lehet megkülönböztetni benne egy-egy üvegfény
hasadási felület, 1—2 mm nagyságú földpát kristályt. Ahol a kzet
kissé mállóit, ott barnésfekete kéreg vonja be. A felsbb része hólyagos-

likacsos, majd egészen szivacsos-salakos szerkezet. Az üregeit, hasa-

dékait ásványok bélelik : Si O2 változatok és karbonátok. A fels részén

egészen mállott részletek jelennek meg.

Mikroszkóppal tekintve azt látjuk, hogy sokkal több benne a színes

elegyrész, mint az eddig leírt kzetekben. Az alapanyag is több és hia-

lopililes, üveges ; a földpát pedig jóval kevesebb, mint az elbbi kze-
tekben

A plagioklász zónás, albilikerlemezes. Az M szerinti metszeten a

zónás felépítés kristály magja —28u
alatt olt ki : An?i összetétel bázi-

sos labradorit. A küls rész —22° alatt olt ki, tehát Anjg összetétel lab-

radorit. A (001) és (010) lapokra merleges metszeten t- 35° a kioltás, e-

szerinl An ü8 összetétel labradoritnak vehetjük. A legapróbb kristály, amit

mérni sikerült Anu összetétel bázisos andezin. A földpát mór nem tel-

jesen üde, a hasadások mentén gyenge kalcitosodást lehet megfigyelni. A
plagioklászokat srn járják át a hasadások és a színes elegyrészekbl

létrejött apró zöld kloritpikkelykék. a földpátok repedéseibe is behatoltak.

A nagyobb kristályok közepe felé igen sok a zárvány ; leggyakrabb a zöl-

desen áttetsz üveg, mely a kristály növekedéséhez igazodva szabályos

elhelyezkedés téglalap, vagy L-alakú. Zárványként ritkább a szabályta-

lanul elhelyezked augit. Némely kristály közepe zavaros, rezorbeálódott.

Színes elegyrészek közül az augit mindig apró kristályként jelenik

meg, míg a hipersztén kevesebb, de nagyobbak a kristályai és csaknem
mindig augit-koszorú övezi. Mindkét színes elegyrész nagy mértékben el-

bomlott, kloritosodott, fleg a kzet apró üregei közelében. A miarolitokat

delessit rostocskák bélelik. Némely hipersztén teljesen klorittá alakult és

csak a legbels részén vannak egyes ép, még hiperszténbl álló foltok.

A kzet repedéseit kékszín, viaszfény kalcedon tölti meg. A repe-

dések falán legfölül apró sugaras rostos, fürtös halmazokban zöld deles-

sit rostocskákat találunk. Erre következik a kalcedon, mely az elbbinél

durvábban rostos és gömbös-héjas szerkezet. A kalcedongömb közepén

átmen metszeten a kalcedon-szferolit középpontjában 0.075 mm átmérj
delessilrostocskókból álló kis szferolit látható és az egyenesen kioltó de-

lesszitrostok keresztezett nikolok közt parányi, éles álló interferencia-keresztet

mutatnak, amit a kalcedon interferencia keresztjének sötét középpontja

vesz körül (XXI. tábla, 4. 5. kép) A fürtös elrendezdés kalcedon-göm-

böcskék küls része koncentrikus héjas szerkezet, ami a növekedésbeli id-
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szakosság mellett szól. A héjas szerkezet keresztezett nikolok között lát-

szik jól (az okát Wetzel tanulmányozta, Jahresber. Niedersáchs. Geol.

Véréin. 1913. p. 39).

Az apró és zárt kalcedonnal bélelt hajszálrepedések legbels részét

egyéb Si O 2 változatok töltik ki, a nagyobb és a külvilággal tovább ösz-

szeköttetésben volt üregekben legbelül kaiéit van.

A Si O2 változatok közül lutecitet sikerült felismerni, amelyen 28

—

31°-os kioltás észlelhet. Szerkezete rostos, de a rostozottsága sokkal fi-

nomabb, mint a kalcedoné. Nincsenek belle teljes szferolitok sem, csak

egyes lemezkék, háromszög alakú részecskék.

Az Epres-Tokaji hegység déli részén v. Lengyel Endre tanul-

mányozta a Si O 2 változatokat és arra az eredményre jutott, hogy az opál,

kalcedon, lutecit, kvarcin és kvarc egymás után következnek, úgy, hogy a

repedés legbels részén a kvarc van s a falánál a legtöbb vizet tartalmazó

opál. A víztartalom befelé fokozatosan csökken. Ennek a jelenségnek ma-

gyarázatát is megadta a dehidratizációban. A regeteruszkai kbányában
talált kalcedon-lutecit az általa megállapított sorozatnak egy részlete. (6. 7.)

Újabban azonban a német mineralógusok kétségbe vonják a lutecit-

nek, mint önálló ásványnak létezését, azt a lussatittal és kvarcinnal együtt

csak kalcedon módosulatoknak tartják s a közöttük lev különbséget a kal-

cedon kvarc-orsói között lev opál anyag több-kevesebb voltával magya-

rázzák.

A nagyobb repedések legbels részét kalcit kristályok szemcsés tö-

mege tölti ki. A kalcit színtelen, keresztezett nikolokkal kékes és vöröses-

fehér magasabbrend interferencia szín. Az egyes kristályok 0.2—0.2 mm
nagyságúak s a széleiken interferencia színekbl álló csíkok jelennek meg.

A kalcedonnal való érintkezésüknél közepes (360 szoros) nagyítással

látszik, hogy egy ideig még a kalcit is sugaras-rostosan növekedett. Ezek

a rostok bágyadt interferencia színek, hosszúságuk 0 05 mm.
A kzetnek ezekben az apró repedéseiben meg lehet állapítani a re-

pedéskitölt ásványok képzdésének egymásutánját. Legelször a delessit

képzdött, utána a kalcedon, lutecit és legvégül a kalcit. Ez a képzdési

sorrend normális és az effuziv kzetekben, fként melafirokban elterjedt.

Mikroszkóppal nézve a kzet nagyfokú kloritosodása tnik szembe.

A földpátok repedéseit is nagyrészt klorit pikkelykék töltik ki.

Ennek a feketeszín, telérszer piroxénandezitnek a fels részén na-

gyon gyakori a salakos-szivacsos kifejldés kzet. A színe kékes fekete

és kissé selymes-üveges fény. Szabad szemmel csak nehány 1—2 mm
hosszúságú földpátot látunk benne. Az üregeit finoman kékszín fénytelen

anyag béleli, ritkábban hialit van bennük.

Mikroszkóp alatt a kzet alapanyaga a legérdekesebb, amennyiben

vékony csiszolatban is teljesen átlátszatlan marad. Barnásfekete szín üveg.

Néhol egy-egy földpát mikrolit tnik el benne csak, különben az egész

teljesen opak. (XX. tábla, 2. kép.)

Ebbe a különleges alapanyagba földpát és piroxén kristályok ágya-

zódtak. A földpát (010) szerinti metszeten meghatározva a küls részén 15°
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alatt kioltó An^ összetétel savanyú labrador, a belseje —23° alatt kioltó

An ? i összetétel labrador-bytownit. Üde, üvegfény és sok barnásfekete

üvegzárványt tartalmaz, fként a középs részén. A kristályalakja idiomorf.

A kzet ásványos összetételének kb. 38 %-a esik a földpátra.

A hipersztén már jóval kevesebb, kb. 13%. Kristályai jól fejlettek, el-

bomlás (resorbció) nem figyelhet meg rajtuk. Elfordul (011) szerinti iker-

összenövés, amikor a két egyén c tengelye 57—64°-ot zár be egymással

aszerint, hogy miként találta a csiszolat. Ritkább a (043) szerinti iker, ebben

az esetben a ftengelyek iránya 76°-ot zár be. A hipersztént mindenkor

vékonyabb-vastagabb augit veszi körül.

Az augit kb. 1 1 %. Ers körvonalú, hasadásokkal átjárt
;
gyakran

mozaikszeren apró szemecskékbl tevdik össze. Kissé lilás szín, titán

tartalmú augit.

Feltn, hogy érceket nem találtam a kzetben sem mint zárványt,

sem pedig mint az alapanyag kiválását. Ez talán összefüggésben van az üve-

ges alapanyag opak voltával.
*

Az állami kfejttl nyugatra, a regeteruszkai vasút állomása mellett

vennak a gróf F o r g á c h-uradalmi kbányák. A nyugati bánya világos szür-

készöld szín kzetet termel, mely szabadszemmel nézve az állami bánya

alsó részén található kzethez hasonló. 2—3 mm nagyságú üvegfény ha-

sadáslapú plagioklász és néhol 2—5 mm-es piroxén oszlopocska látható

benne.

Mikroszkóp alatt szembetn a porfiros elegyrészekhez viszo-

nyítva az alapanyag nagy tömege. Az alapanyag pilotaxitos, legnagyobb-

részben apró földpátlécek szövedéke, hosszúságuk átlag 0.02 mm. Srn,
még ennél is apróbb magnetit kristálykák láthatók elhintve. Szép fluidális

szerkezet.

Porfiros elegyrészként leggyakoribb a plagioklász, melv An a .i
össze-

tétel bázisos labrador. Sok benne az üvegzárvány, ritkábban elfordul augit

is zárványként.

Színes elegyrészek közül a hipersztén gyakori, többnyire mozaikszer

augitszemecskékkel körülvéve.

A vasútállomástól drótkötélpálya vezet keletfelé a kbánya másik ré-

széhez, mely andezittufára települt lávapadnak, a Szkalkának nevezett

hegynek oldalába mélyült. A tufával való érintkezés mentén salakos lika-

csos a kzet. Feljebb tömött, üde, sötétszürke, padosán elváló piroxénande-

zitet találunk.

Az alsó salakos kzet alapanyaga hialopilites, üveges. Az üveg ebben

a kzetben is átlátszatlan a vékony csiszolatban és kissé barnás-fekete szí-

n. Ers nagyítással (500 szoros) ez az opak üveg apró átlátszatlan pon-

tocskákra, (globulitekre) bomlik s ahol a mikrolitok közötti hézagokban na-

gyon srn vannak egymás mellett, ott egyöntet opak tömegként tnik fel.

A földpátokban zárványként is elfordulnak.

A beágyazások közül a plagioklász a leggyakoribb. Az M lapon,

.karlsbadi ikreken mért kioltás co° = 84°
; ez megfelel An^-nak, P lapon mért
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-7o kioltás alapján pedig An55 összetétel labrador. Az M lapon zónás
felépítés és gyakran tartalmaz üvegzárványokat.

Hipersztén gyakori és jól körülhatároltak a kristályai. (023) és (043)

szerinti ikerösszenövést lehet rajtuk megfigyelni. Rendszerint vékony augit-

szegély növi körül.

Az augit ritkább és csak apró mozaikszer kristálykákból összetett.

Leginkább a hipersztént szegélyezi.

A kbánya felsbb részén lev tömött, szürkeszín kzetben 3—4 mm
nagyságú földpát és ritkán 0.5 centimétert is elér piroxén léceket látni.

Mikroszkóppal tekintve az alapanyag nagyon apró, 0.05 0.02 mm
földpát lécecskék, 0.01—0.02 mm nagyságú magnetit szemek, kevés piroxén

és nagyon kevés üveg tömött halmaza. A földpát mikrolitok nagyjából pár-

huzamos elhelyezkedése révén szép fluidális szerkezet. A kzetnek kb.

55 %-a az alapanyag.

Beágyazások közül leggyakoribb a földpát, kb. 26% térfogatú. Jól

fejlettek a kristályai. Az M lapon látszik a rekurrens zónás felépítésk. Az
albit és karlsbadi ikerlemezesség gyakori. P lap szerinti kioltása — 9°,

mely megfelel An 59 összetétel labradoritnak. M lap szerinti zónás metsze-

ten a kristály magja An f,7 összetétel bázisos labrador, a küls rész An 52 ösz-

szetélel savanyú labrador. A növekedéssel párhuzamosan elég sok benne
az üvegzárvány

; a nagyobb kristályoknak küls részeiben a leggyakoribbak.

Ritkán piroxén zárvány is elfordul benne.

A hipersztén jól fejlett kristályai kb. 15 térfogat %-ot tesznek ki. Kris-

tályai nagyon jól fejlettek, felismerhetek rajtuk a (010), (100), (001), (111),

(110) formák. Ikerösszenövést ritkán látni (023) szerint. Gyakori az augilta!

való összenövés és a c tengelyre merleges metszeten látható, hogy az

összenövés (019) lappal párhuzamos. Kevés magnetit zárványt tartalmaznak.

Átalakulás, mállás nyomai hiányzanak.

Az augit kb. 12 térfogat %-os arányban van jelen. Gyakori a hiper-

szténnel való összenövésük.

Aránylag sok a magnetit a kzetben, kb. 3%. Nagyon apró szemecs-

kéi az alapanyag elegyrésze, ritkábban a porfiros ásványok zárványai.

*

A vasútállomástól kissé délre találjuk a községi kbányát. A kzete
tömött, fekete piroxénandezit, mely szabadszemmel tekintve az állami k-
bánya keleti részén lev telér kzetéhez hasonló.

Mikroszkóppal nézve az alapanyag kevés, mintegy 35 %, hialopilites.

Aránylag nagy (0.1 mm) földpát, augit és magnetit kristálykákból és üveg-

bl áll.

A porfiros elegyrészek közül a plagioklász a leggyakoribb, kb. 38 0
(i-

A P és M lapokra merleges metszeten Anos összetétel, a P lapon — 13°

alatt kioltó, ennek alapján An 67 összetétel labrador. Sok benne a zöldes-

barna üvegzárvány. A repedések mentén gyenge kalcitosodás is észlelhet.

A színes elegyrészek közül hipersztén és augit fordul el, de mind-

kett ersen elváltozott, kloritosodott. Sokszor már csak k lórit, delessit, li-

monit halmazt látunk az egykori színes elegyrészek helyén, máskor egyes
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foszlányokban még felismerhel az eredeti hiperszlén vagy augil.

Elég gyakoriak (kb. 2%) a magnetil mintegy 0.05— 0. 1 mm. nagyságú

kristályai az alapanyagban és zárványok alakjában. Ritkán hematit is

megfigyelhet.

A kzetek üregeiben, hasadékai’ban különféle ásványok fordulnak el

2. A kbányákban elforduló ásványok.

A regeteruszkai kbányákban feltárt piroxénandezit repedéseiben, man-
dulaüregeiben elforduló ásványok részben kvarc és más SiCb változatok,

részben pedig karbonátok. Pirit is található nyomokban.

A legszebben, a legnagyobb feltárásban az állami kbányában for-

dulnak el. A községi bányában már kevéssé változatos és ritkább is az

ásványok elfordulása, míg a gr. Forgách uradalmi bánya, mely a felszín

közelében mozog, a legkevésbbé érdekes ebbl a szempontból.

Az elforduló ásványok a következk :

Kvarc. Kristály kái 1—2 mm nagyságúak. Uralkodó forma a (1010)

prizma, melynek lapjai harántirányban finoman rostozottak. Mindég el-

fordulnak még a (1011) és a (0 1 1 1 ) romboéderek. Az elbbi romboéder

mindég fejlettebb az utóbbinál. A ( 1 01 1 ) forma lapjai sokszor nagyon fino-

man két irányban is rostozottak, a (10T0) prizma lapjainak elmetszdésével

párhuzamosan és a (0111) romboéderlapok élével párhuzamosan. Elfordul

lépcssen kifejldött kristályalak, ahol a lépcsk a (1011) és (1010) lapok-

nak többszöri ismétldése útján állnak el. Az ilyen lépcss alakot Des
Cloizeaux babilonkvarcnak nevezte el.

Ikerösszenövések közül az (1122) szerinti „japáni“ ikerösszenövést

lehet felismerni.

A kvarc a kzet repedéseiben nagyon érdekes módon fordul el.

mert kalcitra telepszik rá. A repedés falán kalcit van és az ürege felé kvarc,

tehát a kalcit idsebb a kvarcnál, holott rendes körülmények között a kvarc,

mint nehezebben oldható anyag elbb szokott kikristályosodni a kalcitnál.

A kalcit, melyre a kvarc rárakódott, nagyon lapos romboéderek leve-

les, rózsaszer halmaza. A kvarc és kalcit összenövésének törvényszer-

ségét legelször Breithaupt írta le. Utána többen észlelték és leírták

(így F r e n z e I, G. v. R a I h, S e I 1 a, C e s a r o, de például R a t h és S e I-

I a nem tudták határozottan megállapítani az összenövés törvényszerségét).

A regeteruszkai kbányában legtöbbször úgy történt az összenövés, hogy

a kalcit romboéderlapjaihoz a kvarcnak (1011) romboéderlapja ntt oda.

ahogy azt Breithaupt a Schneebergrl írta le. Gyakran meg lehet fi-

gyelni azt is, hogy a kalcit romboéderek horizontális éleihez nttek oda a

kis kvarckristályok az (1010) forma lapjainál fogva.

A kvarc vízliszta, csak néhol festik vasvegyületek narancssárgára a

környez kzettel együtt.

Trid i m i t. A bánya alsó részén elforduló zöldesszürke piroxénande-

zit mandulaüregeiben fordul el a tridimil. 2—3 mm nagyságú pseudo-

hexagonális táblácskák. Uralkodó forma a (0001) elfordul még a (1010) és
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(1 120) prizmalap. A (0001) lap szerint héjjas-leveles szerkezet. A tridimilre

jellemz (1016) szerinli hármas ikerösszenövés gyakori rajta. Az egyes iker-

egyének közötti szög 35° (38°18’). Elfordulnak gömbszer halmazok is, mely

(3034) ikersík szerinli többszörös ikerösszenövés eredménye szokott lenni.

Egyébként fénytelen, tejszeren zavaros kékes-sárgás fehér szín.

Kalcedon. Némely nagyobb repedés mentén fordul el a kalcedon.

A kbánya keleti részén lev feketeszín piroxénandezitben nagyon szép

tompa zsírfény, égkék szín kalcedon fordul el. Elfordul azonban sárgás-

fehér és a bánya vöröses árnyalatú kzetében lilás szín üvegfény kalcedon

is. Fürtös-gumós bekérgezés a repedések mentén. A haránttörésen koncentri-

kus héjjas szerkezet figyelhet rneg. Vékonycsiszolatban a kzet némely haj-

szálrepedésében is megtalálható és ezekben a lulecit nev kalcedonféleség

is felismerhet 30° körüli kioltásáról. (XXI. tábla, 4. kép.)

Opál. A vöröses árnyalatú kzetben kékes-lilás szín fürtös opál-

bekérgezés fordul el. Üvegfény és áttetsz. Szabad szemmel könny össze-

téveszteni a tisztább, áttetsz l^alcedonokkal, de keresztezett nikolok közt fel-

ismerhet izolrop voltáról.

H i a 1 i I. A kzet repedései mentén gyakori fürtös bekérgezés a leg-

tisztább opálféleség, a hialit. Ersen üvegfény s néhol az apró repedései

mentén a fénytörés következtében színjátszó.

A hialit sokszor roslosszei kezet ka lei t gumócskákat von be. A kalcit-

gömböcskék 0.5— 1 mm átmérjek és kék-, zöld-, sárga-, barna- vagy rózsa-

színek. Ezeket a tarkaszín gumócskákat ragyogó mázként vonja be a hialit,

sokszor csak pár tizedmilliméternyi vastag kéregként. A különböz szín kal-

cilgömböcskék híg sósavban feloldódnak és jól láthatóvá válik a fürtös hal-

mazok küls burkaként szerepl víztiszta, üvegfény hialit.

Aragonit- A bánya felsbb részén lev kzet salakos-üreges. Ezek-

ben az üregekben olykor 1 — 1'5 cm nagyságú, hófehér, üvegfény, sokszor

egész finom hajszálszer tk alakjában elfordul az aragonit is. Keresztezett

nikolok közt egyenesen olt ki ; fénytörése legkisebb a c tengely irányában
i

mely «-val egybeesik : 1.53. Erre merlegesen 1.68. A tszer kristályokon

sokszor felismerhet a (010), (110) s ezeket igen meredek lapok zárják, való-

színleg (0, 24, 1) és (24, 2 1, 1). A (010) lapon haránlirányban nagyon finom

rostozoltság látszik. A kis üregek falán elször hialit vált ki, ezen van késbbi

kiválásként az aragonit.

K a 1 c i I. A kalcit a kzet üregeiben nagyon gyakori. 3—4 mm nagy-

ságú kristályai egészen egyszerek, rendesen (1012) lapos romboéderbl áll-

nak. A kristálylapok nem tükröznek úgy, hogy kicsinységük mellett pontosan

meg lehetne a hajlásszöget mérni, amely 45—46°-nak bizonyult. Van egészen

lapos romboéder alakú is, ez lencseszer megjelenési idéz el. Ezek a lapos

romboéderek rózsalevélhez hasonlóan kapcsolódnak egy csoportba, máskor

oly srn helyezkednek egymás mellé, hogy fürtös-gumós felületet adnak és

csak nagyítóval látni, hogy csupa lapos, lencseszer romboéderbl áll. Sok-

szor egymás felett helyezkednek el és „harmonikapát" külst kölcsönöznek

az ásványnak. A színe változó. Van vízliszla is, elfordul zöldes, borsárga

krislályhalmaz és kissé kékes árnyalatú is van némely repedésben. Üvegfé-
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ny, de a fürtös-gumós kifejldés, a sr lemezekbl való összetettségének

következtében selymes fény (allaszfény).

A vöröses szín kzet üregében a ka leit ból álló fürtös bekérgezés felü-

letét vékony, vérvörös vasoxid réteg vonja be.

Sok repedésben a kalcilon kvarc kristályok ülnek és egészen bekérge-

zik, befedik. Néhol a kett közötti összenövés törvényszer volta is sejthet-

Azonkívül a vörösesszín andezit üregeiben fennve kb. 3 mm nagyságú haj-

lott nyeregalakú romboéder-krislályok fordulnak el. Felületük érdes-pikke-

lyes. Színük lilásbarna. Ez a kristályalak a dolomitnál gyakori. De beágyazás-

kor az a) fénytörése az alphamonobromnaphtalin 1.568-as törésmulatójánál

kisebb, holott a dolomit esetében nagyobbnak kellene lennie. Sósavban gyen-

ge pezsgés közben oldódik.

(Készült a József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ás-

vány- és Földtani Intézetében.)
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A MAGYARORSZÁGI PANNONIKUM PÁRHUZAMOSÍTÁSA
DÉLKELETEURÓPAI ÜLEDÉKEKKEL.*

Irta : Dr. Strausz László.

A dunántúli pannon képzdményeknek csupán helyi érvényesség

korbeli osztályozását adtam elz dolgozataimban, mert több fontos

pannon-terület részletes feldolgozása még hiányzik s így az összeha-

sonlítások nagy nehézségekbe ütköznek. Közép- és Délkeleteurópa petró-

leum-kutató geológusainak budapesti értekezlete alkalmából azonban meg
kell kísérelnem a magyarországi pannónkori rétegek beosztását a román-

orosz sztratigráfiai keretekbe, amennyire mai ismereteink alapján lehetséges.

A középs dunántúli pannon felszíni feltárásaiban 3 szintet külön-

böztettem meg. Ezek alulról fölfelé a következk: 1. Congeiia partschi-,

* A petróleum-kutató geológusok budapesti értekezletén, 1942. VI. 25-én tar-

tott eladás kivonata.


