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É R T E K E Z É S E K .

A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység

kristályos és tömeges kőzeteinek, valamint Erdély néhány hasonló kőze
tének is petrographiai tanulmányozása.

Kürthy Sándor tanársegéd és Primics György okleveles tanárjelölt közre
működésével végezte

D r. Koch A n ta l egyetemi tanár.

Bemutatva a magy. föleit, társ. 1878. évi április hó 3-án tartott szakülésén.

B e v e z e t é s .
A múlt év vége felé Lóczy Lajos muz. segédőr úr felkért arra, 

hogy vállalnám el az általa a fennemlitett hegységben gyűjtött kristá
lyos és tömeges kőzetek petrographiai átvizsgálását, s miután én kész
nek nyilatkoztam erre, he is küldé 157 példányból álló gyűjteményét. 
A f. év elején Inkey Béla úr szives volt ugyanezen hegységből még 
29 példány kőzetet bocsátani rendelkezésemre, melyeket ő részben már 
megvizsgált, de a vizsgálat befejezéséhez nem juthatott. Ezen gazdag- 
anyag meglehetős nagy területnek (a megnevezett hegységnek és az 
erdélyi Erczhegységnek is) igen sok leihelyéről való lévén, biztos ered
mények elérése czéljából nem lett volna elégséges a különböző kőzet
fajoknak csupán legtypicusabb képviselőit vetni beható makro- és mik- 
roscopos vizsgálat alá, a többieket pedig csupán makroscopicus jelle
geik nyomán sorozni illető helyökre, s annál kevésbé lett volna indo
kolható ezen eljárás, mivel a kőzetek közt a legnagyobb rész tömör 
vagy igen apró szemcsés, melyeknél a leggyakorlottabb petrograpk is 
téves meghatározás esélyének van kitéve, ezen okból nem maradt hátra 
egyéb, mint minden darabot külön-külön alaposan megvizsgálni s ennek 
alapján besorozni őket illető helyeikre. Ezen munka azonban a csiszo
latoknak elkészitése s a vizsgálatok időt rabló aprólékossága miatt 
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csak lassan haladhat, s azért czélszerünek tartottam az egyes kőzetcsa
ládok vagy fajok vizsgálatát egyenkint elővenni és bevégezve azt, az 
eredményt azonnal közleni. A munka gyorsabb befejezése kedvéért 
azonban igénybe vevém két tanitványom erejét is, kik közül az egyi
ket, Kürthy Sándor tanársegéd urat, a hegység Trachytjainak, a mási
kat, Primics György okleveles tanárjelölt urat, a Melaphyrok vizsgálá- 
sával biztam meg. Primics úrnak dolgozatát volt szerencsém már a 
múlt alkalommal benyújthatni, annak lényeges eredményeit magában 
foglaló rövid kivonatát pedig e jelentésem keretébe illesztve fogja ta
lálni a t. szakülés.

Ezúttal saját vizsgálataim eredményeit van szerencsém bemutatni, 
melyek a fennevezett hegység granitos kőzeteire, néhány kristályos pa
lára, a Kvarczporphyrok s az úgynevezett Zöldkövek családjára vonat
koznak. Hátra maradnak még a harmadkor kitörésbeli kőzetei, melyek 
egy későbbi alkalommal lesznek bemutatandók.

A leírásnál követendő rendet illetőleg legczélszeriibbnek véltem elő
ször előre bocsátani az egyes kőzetfajok összes átvizsgált példányaiból 
levont általános eredményeket s azután bizonyos elvek szerint csopor
tosítva az egyes lelhelyek példányainak rövid jellegzését adni, hogy ily 
képpen a geológ is, ki ezen tanulmány alapján az illető kőzetfajok el
terjedését s általában a hegység földtani szerkezetét megismerni és ki
fejteni kívánja, könnyen eligazodhassék és kényelmesen fölhasználni tudja 
az adatokat.

A mi végre a vizsgálatnál követett módszereket, a leírásban köve
tendő kőzet-osztályozást és terminológiát illeti, arra nézve Rosenbusch 
jeles kézikönyveire utalhatok, melyeket kiválóan szem előtt tartottam.

Ezen előzmények után azonnal áttérek a tárgyra.

I. Granitos kőzetek családja.
Közép tömöttség 13 bői: 2*642.

Ezen kőzet-családból 13 lelhelyről összesen 15 drb. kőzet vizsgál
tatott meg. Vegyük tekintetbe mindenek előtt az összetételükben sze
replő ásványokat.

1. Kvarcz kivétel nélkül csupán kisebb-nagyobb kristályos szemek
ben fordul elő, melyek rendesen szürke, ritkábban ibolyás színűek, s a 
másik főelegyrészszel, a földpáttal szorosan összenövök, gyakran oly szo
rosan, kivált az aprószemiieknél, hogy szabad szemmel nehezen külön
böztethetők meg egymástól, oly esetekben, midőn a földpát is szürke 
színezetű. A csiszolatokban a Kvarcz mindig viztiszta, telve van azonban



igen apró zárványokkal, melyek csekély nagyításnál finom pornak mu
tatkoznak s csak erősebb nagyításnál ismerhető fel minőségük. Ezen 
zárványok közt legérdekesebbek a folyadékcseppek álló, és ritkábban 
élénken mozgó gázbuborékokkal, melyek egy példányban sem hiányoz
nak s általában bőven kaphatók. Alakj ok igen különböző lehet, leg
gyakoribbak az egészen kerek vagy a tojásdad, elypticus formák, rit
kábbak a hosszúra nyúlt féregalaknak s még ritkábbak a négyzetet 
megközelítők. Rendesen valamivel nagyobbak, mint a még gyakoribb 
g á z b u b o r é k o k ,  melyek mindig kerek alaknak és igen széles sötét 
karimájukról fölismerhetők. Láthatók továbbá ezek mellett tökéletesen 
átlátszatlan fekete, pontnyi zárványok, — melyek vagy Magnetit szem
csék vagy alaktalan FeO vegyek (Opacit.) lehetnek. Mindezek tulaj- 
donképen rétegenkint vannak elhintve a Kvarcz tiszta anyagában s csak 
akkor látszanak többé-kevésbé széles szalagokban vagy tökéletes so
rokba csoportosítva, ha a csiszolat a réteget többé-kevésbé ferdén vagy 
tökéletesen épszög alatt érte, a miről könnyen meggyőződhetünk, ha a 
mikrocsavart jóbbra-balra forgatva észleljük a képet.

A Kvarcznak ezen legközönségesebb zárványain kívül előfordulnak 
még itt ott igen apró színtelen m i k r o l i t h e k  hajszál, tű, pálczika 
alakban; továbbá gyéren finom, egyenes vagy különbözően görbült fe
kete szálképü trieliitek. A nagyobb, szabályos oszlopokra utaló viztiszta 
töket, kivált ha harántul vannak basadozva, A p a t i t n a k  lehet tartani, 
s ilyenek egy-két példány Kvarczában voltak láthatók. A szomszédos 
elegyrészekből a Kvarcz igen gyakran magába zár szabálytalan szögletes 
földpát darabkákat és szálkákat, melyek ugyanazt az átalakítást mu
tatják, mint a nagyobb kristályszemek, továbbá Ampliiból és Biotit 
foszlányokat, melyek szinökről és polár. fényben való viselkedésekről 
könnyen megismerhetők. Mindezek azonban a főzárványokhoz képest 
csak alárendelt mennyiségben fordulnak elő.

2. Orthoklas az egyenletes szemcsés kőzeteknél csupán kristályos 
szemekben, a porphyrosoknál azonban többé-kevésbé szabályos kristály
metszetekben is fordul elő. A vizsgált kőzetpéldányokban kivétel nélkül 
meg van támadva az Orthoklas és részben bomlást szenvedvén, fehér átlát
szatlan pettyek, foltok és gyakran igen szabályos párhuzamos csíkok és 
szalagok keletkeztek benne, melyek a még változatlan viztiszta anyag
tól élesen elkülönülvén, alsó világításnál világos barnás, felsőnél pedig 
fehér vagy sárgás (vasrozsdától) felhőzetet alkatnak. Kis nagyításnál 
ezen felhős foltok finom porhalmaznak mutatkoznak, keresztezett nikolok 
közt pedig a Földpát ilyen helyei halmazpolarisatióra utaló tarka pety- 
tyes színképet adnak. Erős nagyításnál ezen látszó porhalmaz szabály-
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tálán, szegletes, rongyos, foszlányos sárgás testecskékre bomlik fel, me
lyek viztiszta alaptól élesen elkülönülnek s a polarisált fényre hatnak. 
Miután a szabálytalan foszlányok mellett legfeljebb bosszú-négyzetes 
alakok láthatók, ezen bomlási terményeket inkább Kali-csillámra mint 
Kaolinra lehetne vonatkoztatni, mely utóbbi batszöges pikkelyekben 
szokott kiválani, csillámra pedig azért, mert ez is 'közönséges átalaku
lási terménye az Orthoklasnak. Sósav, kénsav legkisebb hatással sem 
volt ezen képletekre hosszabb állás után sem.

Ezenkivül gyakoriak még igen apró légbuborékok, Magnetit és 
Opacit szemcsék, nemkülönben Amphiból és Biotit igen apró roncsalé- 
kai is, melyekből rendesen vasrozsda szokott kiindulni és tovább elszi
várogni, kivált ha repedések is vannak jelen; — láthatók még gyéren 
viztiszta mikrolithek, sőt trickitnemű szálcsák is.

Keresztezett nikolok közt egyes kristály-egyéneknek vagy egyszerű 
ikreknek bizonyulnak, de a bomlási termények miatt rendesen nem 
sötétednek el tökéletesen, a mennyiben a csillámpikkelykék és egyéb 
ásvány zárványok fénylő pontocskák gyanánt feltűnnek.

Szabó módszere szerint a lángkisérletnek alávetvén őket, általában 
a Pertkit sorba tartozóknak bizonyodtak, a Loxoklas és ritkán az Ama- 
zonit sor felé kajlással.

3. Plagioklas apróbb kristályos szemekben majd mindegyik pél
dányban mikroscopice ki volt mutatható; némelyeknél azonban jókora 
kristály metszetekben és oly bőven, mint az Orthoklas fordulván elő, Szakó 
módszere szerint is meg volt határozható, s az eredmény mindig Oli- 
goklas volt. Ilyenkor színre és küllemre nézve is feltűnő különbség 
mutatkozik az Orthoklas és Oligoklas között. A mállás nemét és fokát, to
vábbá a zárványokat illetőleg semmi lényeges eltérést nem tudtam fel
találni. Nevezetes azonban, hogy egy pegmatitos gránitnál (8. sz. Drócsa) 
a Plagioklas apróbb szemű kristályhalmaz gyanánt körülövedzi az 
Orthoklasnak nagyobb meglehetősen ép metszeteit, melyekben a bom
lási termény a metszetek hosszában párhuzamos szalagosán van elhe
lyezkedve.

4. Biotit igen apró foszlányokban ritkán tisztább és nagyobb hossz
metszetekben csaknem mindegyik példányban kimutatható, habár nagyon 
alárendelt szerepet játszik is. Sárgabarnás színárnyalatai, erős fényel
nyelési képessége és a harántmetszetek párhuzamos rovatai (hasadási irá
nyok) jól jellemzik és könnyen fölismerketővé teszik. Sokszor alakta
lan sötét mállási termények (Opacit) csaknem tökéletesen elfödik 
nyomait



5. Muscovit rendesen jobban vehető ki makroskopice, mint a gór
cső alatt, ámbár figyelmes szemlélő párhuzamos hasadási irányairól és 
a keresztezett nikolok közt élénk színeiről hamar felismerheti. Csupán 
csak néhány példánynál van meg, makroscóposan is észlelhető ezüstfe
hér és fénylő kisehb-nagyohb lemezekben és pikkelyekben s csupán 
egy esetben fordul elő Biotittal együtt.

6. Amphibol csupán csak igen apró foszlányokban és szálkákban 
látható, a melyek olaj- vagy sárgás zöld szinökről és erős pleochro- 
ismusokról felismerhetők — s szintén gyakran vannak fekete mállás 
termények által elsötétítve. A vizsgált darabok csaknem mindegyikében 
megvan ugyan, de rendesen igen ritkásan elhintve az előbbeniek tár
saságában; csupán egy-kettőnél fordul elő jó bőven. A mállás követ
keztében néha átmegy

7. Ghloritba, mely sötét fűzőid színéről és finom rostos szövetéről 
és sárgás- meg kékes-zöld pleochroismusáról fölismerhető. Forró sósav 
hosszabb behatás után többnyire fölbontotta s igy leginkább Delessit 
lehetne.

8. Magnetit apró alaktalan szemekben mindig a Biotit és Amphi
bol töredékek társaságában, s ezekkel kisebb nagyobb halmazokká 
összecsoportosulva, rendesen még Opacittal és bő vasrozsdával keverve 
szokott előfordulni, — mikor is ezen apró szemesés keverék a két fő
elegyrész (Kvarcz és Földpát) nagyobb kristály-szemei közé szorulva hálóza
tosán el van hintve az egész kőzetben.

9. lurmalin a Drócsa hegyről való pegmatitos gránitban jókora 
fekete oszlopos kiválásokat képez, melyek csaknem tökéletesen a Kvarcz 
által vannak körülzárva s harántul sokszorosan megrepedezve; a repe
déseket ismét a Kvarz töltvén ki. Csiszolatban ezen Turmalin kávébarna 
színű, áttetsző, egészen zárványment s alsó nikol tökéletes elsötétedése 
által könnyen felismerhető. A zárványmentesség és az oszlopos kristá
lyok haránt töredezettsége a kőzetmagmából való korábbi kiválásra utal 
mint a íőelegyrészeké.

Beryll ? A Soborsinról való (60. sz.) granitbau apró likacsok van
nak, melyeknek falain itt-ott igen apró sárgás vagy zöldes, hosszrova- 
tos oszlopok, rendesen több párhuzamosan egymás mellett láthatók fen- 
nőve. Apróságuk miatt közelebb vizsgálhatók nem voltak, de alakjuk 
és kiilemük igen emlékeztet a Beryllre, mely ásvány tudvalevőleg nem 
épen ritkán fordul elő a régi kristályos kőzetekben. A csiszolat is érte 
egy ilyen oszlopnak lioszmetszetét s ez szabálytalan, de leginkább ha
rántul repedezett, kékes fehér színű, gyengén dichroisticus kékes és 
zöldes közt — keresztezett nikolok közt pedig olyan állásban sötét,
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midőn az oszlop hossziránya a nikolmetszetek egyikével összeesik. Op
tikai viselkedése tehát nem zárja ki a Beryll lehetőségét.

11. Zirkon. A paulis-ménesi gerinczről való (9. sz.) kőzetben végre 
néhány feltűnő borsárga kristály töredékeket találtam, melyet kiileme és 
optikai viselkedése után semmi ismeretes közönségesebb ásványnyal nem 
azonosíthattam. — Alsó nikollal gyenge pleochroismust mutattak, ke
resztezett nikolok közt mindig világosak maradtak, nyilván, mert alat- 
tok földpátanyag zavarta az észlelést. Belsejök repedéktől mentek, szé
leken kagylós törés nyomai, — mind oly tulajdonságok, melyek nem 
zárják ki a Zirkon lehetőségét, melyre nagyon emlékeztetnek s mely 
egyéb vidéki gránitokban szintén kimutatva van.

12. Leukoxén név alatt Gümbel irt le sajátságos fehér átlátszatlan 
gömbölyded felhőalaku képleteket, melyek különösen a dioritek titan- 
vaskristály szemeit övedzik. Rosenbusch ezeket a titanvas felbomlásából 
keletkezett TiOa kiválásoknak tartja, a mi tekintve azt, hogy mindig 
a titánvasat övedzik, igen valőszinft is. Ilyen kitűnő Leukoxén képletet 
észleltem én a 136. számú gránitban, mely vasrozsdától sárgásfehér, és 
apró Magnetit szemcsehalmazokat vesz kürül nagy udvar gyanánt.

A leirt ásványok között az Orthoklas, Plagioklas, Kvarcz, Amphibol, Bio
tit, Museovit, Magnetit, mint kőzeteinkben általánosan elterjedtek lényeges 
elegyrészeknek veendők; mig a többiek esetlegesek. Ki képződésük rendjét 
illetőleg górcsövi szerkezetükből és viszonyaikból arra lehet következ
tetni, hogy a Magnetit, Amphibol és Biotit előbb váltak ki a kihűlő 
magmából s igy az utóbb kiváló Földpát és Kvarcz által azoknak elapró
zott töredékei és foszlányai körülzárathattak. A Kvarcznak, mint a föld- 
pátokból is szálkákat magába zárgó ásványnak legutóbb kellett kiválnia. 
A mellékes elegyrészek gyanánt ritkán szereplő Turmalin, Beryll és 
Zirkon lehet, hogy készen jutottak már bele a gránit magmába, de való
színűbb, hogy legelsőbben váltak ki jegeczesen.

A mi most az átvizsgált gránitok beosztását illeti, ebben egyszerűen 
Rosenbusch-t követem. A mi granitfajaink csekély Amphibol tartalmát 
azért tartám szükségesnek az elnevezésben különösen kiemelni, hogy 
petrographiailag is feltűnjék a diorittal való összefüggés, mely geologiai- 
lag a Hegyes-Drócsa hegységben Lóczy által ki lett mutatva. Az átvizs
gált 15 példány közt van tehát:
1. Muscovit-granit: Kv. -f- Or. -f- Pig. -j- Musc. -f- (Mgt.) 2 példány.

az egyik pegmatitos Turmalin tartalmú.
2. Granitit: Kv. -j- Or. -j- Plg. -j- Biot. -J- Mgt. . . .  2 példány?
3. Ampkibol-gránit: Kv. -f- Or. -f- Pig. -j- Amph. -j- (Mgt.) 1 „
4. Biotit-tartalmu A m p h ib o l-g rán it....................................... 10 „

164



165

A Hegyes- Drócsa hegységre nézve tehát a Biotit tartalmú Amphibol- 
gránitok a legjellemzőbbek s e tekintetben a Vogesekkel és Déltyrollal 
(Predazzo vidéke) bir analógiával, hol szintén ezen változat az uralkodó.

Az egyes példányok részletes leírása a következő.

1. M u s c o v i t  g r á n i t o k .

8. sz. Drócsa: Bonotzanó teteje. Pegmatites Muscovit-Granit sok 
Turmalinnal.

T. =  2-622.
Tejfehér átlátszatlan Plagioklas (Oligoklas) nagy kristály szemeinek 

közepén gyengén testszinü üdébb Földp át (Amazonit); ezekbe az irásgrá- 
nitra emlékeztető módon szürke Kvarcz beágyazva és igen alárendelten 
Muscovit-pikkelyek és lemezek. Végre haránttöredezett fekete Turmalin 
a Kvarcz által körülzárva elég gyakori.

Viztiszta Kvarczszemek telve rétegenként elhelyezett zárványokkal 
(sok folyadék légbuborékkal és tisztán légbuborék, Földpát és Csillám
foszlányok). Orthoklas kristály-metszetek párhuzamos csikókba rendezett 
bomlási terményekkel (Csillám). Plagioklas mozaikszerü szemcsehalmazok 
sok légbuborék és bomlási termény zárványokkal. Kevés Muscovit, bar
nás-zöld Turmalin szemcsék.

15. sz. Berzava nyugoti vége. Tömör üde Muscovit-Granit.
T. =  2-687.

Kvarcznak és Földpátnak (csillogó ápró lapocskák) és fehér Musco- 
vitnak tömör keveréke elhintett fekete pontocskákkal Sósavval számos 
ponton pezsegvén, Calcit szemcsék is jelen vannak.

Viztiszta Kvarcz szemcsék s igen koalinos, homályos Földpát egyenletes 
keveréke, melyben a Muscovit pikkelykék nem igen tűnhetnek fel. Mag
netit alaktalan szemcséi, Opacit és vasrozsda elég bőven, a Calcit helyein 
kirágott lyukak.

2. G r a n i t i t o k .

1. sz. Acjrisi szolok. Középszemű mállott Granitit. Valószínűleg Am- 
phibol-tartalmu.

Kaolinos földpát dendritekkel, ibolyás Kvarcz, tompack sötét-barna 
Biotit alárendelten.

Mállottsága miatt csiszolat nem volt készíthető, s igy nem tudható, 
hogy Biotit mellett nem fordul-e elő benne Amphibol és Magnetit is.

2. sz. Taucz. Középszemű igen mállott Granitit.
Ugyanaz, de még jobban mállva, egészen porhanyó,



3. A m p h i b o 1 g r a n i t.

6. sz. Kladova. Aprószemii üde Amphibolgranit.
T. =  2-648.

Szürke Kvarcz és sárgás Földpát (Loxoklas sor) kristályos szemek 
egyenletes sűrű elegye, gyéren elhintett apró fekete Biotit-pikkelyekkel 
és itt-ott Pyrit szemcsék is.

A foltos Orthoklas és a zárványdús viztiszta Kvarcz szorosan összefo- 
lyók. Plagioklas alig nyoma látható. Fűzöld Amphibol foszlányok, sötét 
Opacit foltok meg Magnetit szemek alárendelten csoportosulnak; Biotitet 
nem észleltem.

4. B i o t i t  t a r t a l m ú  A m p h i b o l  g r á n i t o k .

3. sz. Radna: Cioka Izvor. Apró szemű Biotit tartalmú Amphibol 
gránit (mállásnak indult).

T. =  2-623.
Sárgásfehér átlátszatlan földpát hasadási lapok nyomaival (Perthit Lo

xoklas sor) és sárgás szürke Kvarcz szemek összeforradva; igen alá
rendelten közükbe szorulva zöldes fekete pikkelyek (Biotit).

Kvarcz viztiszta szemei folyadék-, gázbuborék-, kőanyag- kevés mi- 
krolith, Amphibol töredékek, Opacit por zárványokkal. Orthoklas kao- 
linos csikókkal, erekkel és foltokkal; Plagioklas nyoma; Amphibol tö
redékek és Biotit pikkelykék Magnetit szemcsékkel és vasrozsda foltok
kal a nagyobb elegyrészek közt.

4. sz. Sólymos. Középszemű üde ckloritos Amphibol-granit (igen üde).
T. =  2-632.

Gyengén testszínű földpát (Perthit sor) fénylő has. lapokkal és 
szürke vasrozsda színbe hajló Kvarcz egyenlő mennyiségben. A Biotit 
fekete pikkelyei kisebb-nagyobb foltokba összecsomósodva alárendelten. 
Calcitnak nyoma.

Földpátja meglehetősen tiszta, sávosan felhős, uralkodóan Orthoklas, 
alárendelten apró Plagioklas sávos ikrei is. A viztiszta Kvarczban hasonló 
zárványok, mint az előbbiben és még Apatit tűk is. Barnás vas-sárgás
zöld Amphibol foszlányok fűzöld Cblorittal és Magnetitnek jókora sze
meivel összebalmozva. A Chlorit valószín íileg az Amphibol mállási ter
ménye.

5. sz. Kladova. Apró szemű meglehetősen üde, Biotit-Chlorit tartalmú 
Amphibol-granit.

T. =  2-624.

166
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Apró szürke Kvarcz és fehér vassárgás Földpát (Perthit-Loxoklas sor.) 
kristályos szemeinek egyenletes sűrű elegye, zöldes-fekete Biotit-pikkely- 
kék gyérebb foltjaival, melyek részben egy siknak irányában helyez
kedtek, — gneiszba átmenet.

Kvarcz hasonló zárványokkal, mint az előbbi Orthoklas igen zava
rossá mállott kristályos szemek gyakran egyszerű ik rek ; apróbb Pla
gioklas elég szépek. Sárgás-zöld Amphibol foszlányok, sárgás-barna 
Biotit, fűzőid Chlorit és Magnetit szemek sok vasrozsda folttal keveredve 
alárendelt mennyiségben.

9. sz. Paulis: Ménesi gerincz. Középszemű mállásnak indult tartalmú 
Amphibol-granit.

T. =  2*643.
Szürke Kvarcz és sárgás-szürke Orthoklas (Perthit sor) sűrű Megyé

ben alárendelten fekete pettyek és pontok (Biotit Magnetit). Egyes Or
thoklas kristályok párhuzamosan is kiválanak.

Viztiszta Kvarcz ugyanolyan zárványokkal, sok mikrolith, repedé
seiben sok vasrozsda és jókora Magnetit szemek. Az Orthoklas fehér 
bomlási terményektől foltos, egyszerű kristályok v. ikrek. Plagioklas 
gyér nyomai. Amphibol sárgás-zöld nagyrészt fekete fényteten Opacittól 
homályos foszlányok és sárga-barnás Biotit pikkelyek gyéren, végre né
hány apró borsárga kristálytöredék Zirkonra emlékeztet.

11. sz. Hegyes csoport: Cióka Carpiu. Porphyros, (bő tömör alap
anyaggal biró) Biotit-tartalmu Amphibol-granit. (Átmenet a Kvarcz por- 
phyrba.)

T. =  2*648.
A zöldes-szürke tömör alapanyag loupe alatt szürke Kvarcz felsites 

földpát s apró fekete pontoknak (Biotit, Magnetit ?) keverékének látszik, 
melyben rétegenkint nagyobb testszínű Orthoklas kristályok (Amazonit- 
Perthit sor) kiválvák. Sósavval - gyenge pezsgés Calcit nyomára utal.

Apró repedezett földpát és Kvarcz szemcsékből álló alap vasrozsda 
és Opacit által dúsan festve; ebben Magnetit szemek bőven, Amphibol 
és Biotit foszlányok gyéren elhintve, aztán nagyobb kaolinos felhős 
Plagioklas és viztiszta Kvarcz metszetek. Plagioklas-sávokat nem ész
leltem.

19. sz. Monorostiai völgy. Középszemű üde Biotit tartalmú Amphibol- 
granit.

T. =  2*663.
Szürke Kvarcz és sárgás csillogó hasadékos lapokkal biró Földpát 

(Orthoklas és Oligoklas) gyér fekete szemcsékből és pikkelyekből
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(Magnetit és Biotit) álló foltokkal. Pora sósavval élénken pezseg, darab
ban egyes pontokon (Calcit szemek.)

Fehér felbős Orthoklas alárendelt ikersávos Plagioklas és zárvány
dús viztiszta Kvarcz kristályszemeinek egyenletes, szorosan egybefolyó 
mozaikja. Alárendelten nagy Magnetit szemek vasrozsdától környezve s 
vele sorba elhelyezkedett Biotit metszetek s zöldes Amphibol foszlányok 
nyomai. A Kvarczban Apatittűk- Calcit- szemcsék- és erek gyakoriak.

138. sz. Monorostia. Valea Ravua. Apró szemti, üde Biotit tartalmú 
Amphibolgranit. Kiválásokkal, melyek igen dúsak Amphibolban.

T. =  2*668; az Amphiboldús zárványé 2*749.
Husvörös földpát (Orthoklas és Oligoklas) és szürke Kvarcz benső 

elegye, fénylő fekete pontok, foltok és ezeknek rétegeséi gyéren elhintve. 
És benne egy zárvány sötét zöldes-szürke tömör amphiboldús kőzetből, 
Pyritnek gyér szemcséivel.

Uralkodó Orthoklas mellett elég ikersávos Plagioklas metszetek is, mind
kettő erősen mállva; viztiszta Kvarcz sok apró zárványaival; elég Bio
tit és Magnetit, kevesebb Amphibol-foszlány, e főelegyrész közt vasrozs
dával hálózatosán elosztva. A zárványban ugyanazon elegyrészek, de a 
Biotit és az Amphibol foszlányok (utóbbiak részben chloritosak) sűrűbben 
kivállva, s helyenkint nagyobb halmazokba összecsoportosulva.

60. sz. Soborsin. Középszemü, porphyros Biotit-tartalmu Amphibol
granit.

T. =  2*650.
Fehér ikerrovatos Plagioklas (Oligoklas-Andesin sor) és testszinű 

Orthoklas (Perthit sor) uralkodó elegyében apró szürke Kvarcz szemek 
és fekete Biotit batszögii lemezek és pikkelyek alárendelten. Apró üre
gekben zöldes-sárgás hoszrovatos oszlopok Beryllre emlékeztetnek. Egyes 
Orthoklas porphyrosan kiválók. Calcit nyoma.

Orthoklas és Plagioklas mállási terményektől és zárványoktól fehér 
felhős és foltos; Kvarcz viztiszta apró szemei a rendes zárványokkal; 
apró olaj zöld Amphibol foszlányok, nagyobb Biotit metszetek és apró 
Magnetit szemek. Végre a kérdéses Berylluck oszlop-hoszmetszete, kékes, 
repedezett, gyengén dichroisticus.

119. sz. Szlatina. Drócsa alja. Középszemű mállásnak indult Biotit 
és Muscovit-tartalmú Amphibol-granit.

T. =  2*634.
Fehér Orthoklas (Perthit Amazonit sor) szürke Kvarcz uralkodó ele

gyében fehér Muscovit pikkelyei és fekete pettyek ritkásan, de egyen
letesen elhintve.
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Apró zárványokkal telt Kvarcz-szemek, mállási terményektől fel
hős foltos uralkodó Orthoklas és alárendelt ikersávos Plagioklas mo
zaikja, melyek közé Amphibol, Biotit és Museovit foszlányok szorul
tak sok vasrozsdával, mely a földpátokat is festi.

136. sz. Kresztaménes-Berzovci. Középszemcsés mállott Amphibol- 
granit.

T. =  2*607.
Porpbyrosan kiváló sárgás-fehér vagy gyengén testszinű Földpát 

(Orthoklas és Oligoklas) szürke Kvarcz és igen alárendelt fehér csillám 
pikkelykék elegye vékony Kvarcz-érrel.

Igen mállott, felhős vasrozsdafoltos Orthoklas Plagioklas és viztiszta 
Kvarcz-szemek egyenletes keveréke; ezek érintkezésénél elég bőven 
Magnetit és vasrozsda kiválva, Amphibol parányi foszlányainak nyomai, 
de chloritossá válva. A Magnetit-szemek körül Leukoxén igen szépen 
kiválva.

II. Kristályos palák.

Ezen csoportból csupán 4 drb kőzetet találtam a beküldött anyag 
közt, a melyeknek egyszerűen rövid leírását adhatom csak.

30. sz. Paulisi szoros. Lehet átalakult agyagcsillámpala, jelen össze
tétele szerint: turmalinos Biotit-gneisz.

T. =  2*863.
Palás szerkezetű, sötét szürkés-zöld, csaknem tömör kőzet, világosan 

kivehető apró pikkelyekkel, itt-ott Magnetit O.-ekkel és fekete Turmalin 
oszlop-töredékekkel. Pora sósavval gyengén pezseg.

Szürkés vagy sárgás áttetsző aprószemcsés alapanyaga Kvarcz sze
mekből és uralkodó hosszúkás Orthoklas kristálykákból áll. Ezek közt 
sűrűén elhintve jelleges Biotit metszetek és itt-ott néhány Magnetit 
szemcse is.

114. sz. Milova völgye. Szemes (Augen) Muscovit-gneisz.
T. =  2*662.'

Szürke és rozsdás szalagos, fénytelen tömör alapanyagból egyes 
nagyobb Földpát (Oligoklas) és Kvarcz-szemek porpbyrosan kiválva; 
apró fehér csillámpikkelyek pedig rétegenkint vonulnak végig.

Az alapanyag Orthoklas és Kvarcz kristályos szemeknek sűrű elegye, 
melyhez még csak Magnetit-szemek járulnak elég mennyiségben; még 
a csillámpikkelykék nem igen tűnnek ki. Gyér Plagioklas és Kvarcz 
nagyobb kristályos szemeitől porphyros. Vasrozsda hálózatosán vonja be 
az egészet.
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28. sz. Kovasimz. Agyagcsillámpalába átmenő agyagpala.
Palás szerkezetig sötét hamuszürke, késsel könnyen vágható. Sósav

val nem pezseg.
Mozaikszerű kettőstörő, áttetsző, összevissza repedezett alapon igen 

sok fénytelen fekete kiválás (Opacit) rozsdafoltok és Magnetit szemek is. 
Az alap Földpát és Kvarcz finom töredékeiből állónak látszik.

29. sz. Kladova völgye. Agyag-csillámpalába átmenő agyagpala.
Sötét kékes-szürke, tömör, palás szerkezetű, lágy kőzet. Pora só

savval gyengén pezseg.
Hasonló alapban egyes viztiszta Kvarcz-szemek, Muscovit pikkelyek 

nyomai, Opacit-pettyek és foltok, végre sárgás oszlop-töredékek élénk 
interf. színekkel és nagyobb fehér felhős foltok, — tán Földpátra 
utalnak.

III. Kvarcz-porphyrok családja.
Közép tömöttség 2-577.

Ezen csoportba tartozó kőzetek legközvetlenebbül csatlakoznak a 
gránitos kőzetek családjához. A fennirt hegységből és részben Erdély 
különböző területeiről is 17 lelhelyről összesen 22 példány lett megvizs
gálva, a melyek közt 20 Lóczy által lett beküldve. Lássuk itt is előbb 
a Kvarczporphyrok összetételében résztvevő ásványokat.

1. Kvarcz viztiszta kristály metszetekben, vagy ilyeneknek töredékei
ben, hol bőven, hol igen ritkán fordul elő; némelyekben alig van. 
Zárványai általában ugyanazok, mint a gránitok Kvarczában levők, 
csakhogy a folyadékcseppek nem oly gyakoriak. Igen gyakoriak itt a 
felsit-zárványok, néha üvegzárványok is ; egy Porphyr (63. sz.) Kvar
czában végre a Felsittel nagy Magnetit szem és Biotit pikkelykék zár
ványait is észlelém.

2. Orthoklas kisebb-nagyobb, köröskörül kifejlődött egyesekben nagy 
karlsbadi ikrekben; egynéhánynál a következő lapokat észleltem: ccP, 
oo Pco, OP, P co . Makroscopice általában zavaros, legfeljebb áttetsző s 

rendesen sárgás vagy pirosas színekkel b ir; üveges Orthoklast (Sanidin) 
csupán egy Phorphyrnál (68. sz.) láttam. Szabó lángkisérletei szerint 
vizsgálva általában könnyen olvadtak; már az I. kísérletben is gömbö- 
lyödtek szemcséi, a II-ban pedig tökéletesen gömbbé lettek; olvadási 
fokuk tehát 4. Az olvadék rendesen fehér habos, sűrű belhólyagos gyöngy, 
de kimenő hólyagokkal is; ritkán zománczosba hajló. A Kálium és 
Nátrium festés az I. és II. kísérletnél nehezen illan el, de a Ill-ban 
igen erősen festi a lángot. A legtöbb Orthoklas mindenek szerint több-



nyíre a Loxoklas és a Pertkit-sor közt ingadozónak mutatkozik, az 
Amazonit-sor már csak gyéren van képviselve.

Górcső alatt kisebb nagyításnál általában tejes fehér és rozsdás
fehér, áttetsző, csupán pontonkint víztiszta átlátszó az Orthoklas a bom
lási terményektől és a zárványoktól; keresztezett nikolok közt egyes 
kristálynak vagy egyszerű ikernek. bizony odik; de belseje sötét állásá
nál rendesen halmazpolarisatiót mutat a benne kiválóit apró zárvány 
szemcsék miatt.

A mi a mallástermények természetét illeti, erős nagyításnál ugyan
azt láthatni, mint a gránitok Orthoklasaiban; hozzájárulnak azonban itt 
alaktalan sárgás vagy pirosas vasoxyd- és vasoxydhydrat-pettyek is, a 
minők a Felsitben is elvannak hintve. A zárványok közt láthatók: Fel- 
sit-részletek Magnetit szemcsékkel és Biotit foszlányokkal, légbuborékok, 
ritkábban apró színtelen Mikrolithek és nagyobb Apatit-tűk is, néha 
vérpiros Hämatit gömbölyded pikkelyékei is.

3. Plagioklas alárendelten mutatkozik némely porphyrunkban, de 
sokban oly nagy kristályos kiválásokban, hogy azok Szabó módszere 
szerint meghatározhatók voltak s általában Oligoklast — legfeljebb 
Audesin felé hajlót eredményeztek. Ezen plagioklas-metszetek az alakot 
kivéve tökéletesen hasonlítanak mindenben az Orthoklásokkoz, úgy 
hogy a górcső alatt csupán az ikersávok árulják el jelenlétüket. Erő
sebb nagyításnál nézve bo bomlási terményeit, ezek közt igen gyakran 
Pistazit sárgás szemcsék és oszlopos metszetei is kivehetők, sőt néhány 
példánynál makroscopice is feltűntek a Felsitből kiváló csíz-zöld sze
mek. Mivel uralkodó mennyiségben egyik példányban sem fordult elő a 
Plagioklas, az átvizsgált Porphyrokat mind a Kvarczporphyrok család
jába kell soroznom.

4. Biotit általában igen alárendelten lép fel a Felsit szemei és re- 
pedékei közé szorult apró pikkelykék és foszlányok alakjában. Ritkán 
egészen üde sárgás-barna, rendesen chloritos, világos sárgás- vagy fű
zölddé változott át, amikor tele van fekete vagy rozsdabarna bomlási 
vasvegyületek foltjaival és szemcséivel, melyek rendesen még a hasadási 
irányok szerint sorba rendezkedtek. Alárendelten makroscopice fehér 
csillám (Muscovit) nyomait is észleltem néhány példányban.

5. Amphibol még ritkább, mint a Biotit s mivel üde, nem is lát
ható, kétséges, hogy a sárgás-zöld pleochroisticus fekete pettyes foszlá
nyok és tűalakok csakugyan ezen ásványból valók-e?

6. Magnetit négyzetes kristálymetszetei és alaktalan szemei általá
ban ritkásan vannak elszórva Porphyrjaink Felsitjében, néha teljesen
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hiányzanak is, rendesen erős vasoxydhydrát udvartól és foltoktól vannak 
környezve s a Biotit meg Amphibol foszlányokhoz társulva fordulnak 
elő. Igen ritkán Leukoxénkoz hasonló mállásterményét is észlelni.

7. Apatit víztiszta, haránthasadékos tűk a Felsitben és a Földpát 
kiválásokban gyéren fordulnak elő.

8. Pyrit-szemcsék Magnetit társaságában némely regenerált tufában 
találtatnak.

9. Calcit igen vékony erek alakjában csupán a regenerált tufák
ban volt kimutatható, sósavval való kezelésnél.

A  felsites alapanyag, melyben mindezen ásványos elegyrészek ki
válva vannak, makroscopice általában vöröses vagy sárgás szinű, tö
mör, ritkábban igen aprószemcsés, egynemű anyagnak látszik. Górcső 
alatt háromféle mikroszövetet észleltem, a melyek szerint csoportosítani 
is fogom őket. a) A Felsit uralkodóan világos-sárgás, barnás vagy szür
kés áttetsző, fehér és rozsdás pettyekkel és porral behintett és aláren
delten víztiszta, zárványszegény szabálytalan mezőkből áll, melyek ész
revétlenül összefolynak. Sötétre fordított nikolok közt az aggregatpola- 
risatio tarka mozaikja mutatkozik a polar-iiveg nyoma nélkül, itt tehát 
a Felsit m i k r o k r i s t á l y o s  szövettel bir. A víztiszta mezők anyaga 
hihetőleg Kvarcz, de talán Muscovit is, mig a fehér és rozsdapettyes 
mezőké kétségtelenül Földpát, a mint a Szabó-féle lángelemzési módszer
rel meggyőződtem. Erős nagyításnál a földpátos mezők rozsdás pettyei 
alaktalan vasoxydhydrat-szemcséknek, foszlányoknak, ritkábban vérpi
ros (Hämatit) pikkely kéknek is mutatkoznak, a fehér bomlási termények 
ellenben zöldes, barnás vagy átlátszatlan igen apró szemcsékre és ron- 
gyocskákra bomlanak, melyeknek valódi természete kétes, ámbár való
színűen ezek is csak Muscovit v. Kaolin-féle mállási termények lesznek, 
mint az Orthoklas kristályokban kiválottak.

b) A testszínű áttetsző, egyneműnek látszó Felsit, mely itt is tele 
van hintve fehér és rozsdapiros bomlási terményekkel, kerek mezők 
halmazából áll, melyeknek szélei sötétebbek a közepüknél, mivel onnan 
körsugarasan sorakozik a rozsdáspor a központ felé s ezáltal sugaras 
rostos (sphaerulites) szövet jő létre Ezenkívül igen sok apró földpát- 
jegeczkék és tűk is vannak kiválva, melyek gyakran a felsit-körökön 
belül a rostokkal egyetemben sugarasan elrendeződnek; általában azon
ban minden rend nélkül el vannak hintve benne. Keresztezett nikolok 
közt ezen mikrosphaerulithos Felsit minden részecskéje kettőstörésünek 
mutatkozik, habár a fénytalálkozási színek meglehetősen elmosódtak is.
A mállási termények és zárványok a Felsitben ugyanazok.



c) A gyengén színes, de átlátszó vagy áttetsző, egyneműnek látszó 
Felsit sötétre fordított nikolok közt igen sűrűén keresztül-kasul fekvő 
Földpát mikrolitherekre bomlik fel, melyek közt több vagy kevesebb — 
valóságos apolar üveganyag látható; itt tehát f é l k r i s t á l y o s  (sem- 
kristallin) szövettel bir a górcsövi Felsít, melynek bomlási terményei és 
zárványai különben itt is ugyanazok.

A Szabó-féle lángkisérletnek alávetvén az összes átvizsgált Porpliy- 
rok Felsitjét mint nagyrészt tömör földpátanyagot, a következő eredmé
nyekre jutottam. A Felsit általában sokkal nehezebben olvad, mint a 
jegeczedett Földpát, az 1 kísérletnél az élek és esúcsok gömbölyödtek 
csak, vagy ritkán a lapok olvadásának nyomai is mutatkoztak, a II. 
kísérletnél a lapok is bevonódtak zomáczczal vagy üveges, néha habos 
olvadékkal, de gömbölylidésnek csak kevés nyomai mutatkoztak. A Fel
sit olv. foka tehát általában 2. és 3, közt ingadoz. Az I. és II. kisérlet- 
nél az alkáliák csak igen gyengén festik a lángot, a III. kísérletnél 
azonban a lángfestés éppen oly erős mint a földpát kristályoknál s 
ezen festés után Ítélve a felsit uralkodólag Loxoklas sorbeli Orthoklas- 
ból állana, igen gyéren azonban Oligoklas és Andesin sor szerinti vi
selkedés is fordult elő.

Mind ezen körülmények, kivált a nehéz olvadás, határozottan a mel
lett látszanak szólani, hogy a felsit csakugyan uralkodó tömör földpát 
és alárendelten Kvarcz anyagból van összetéve, mihez még a Porphy- 
rok egyébb ásványos kiválásai is hozzájárulhatnak, de igen csekély 
mértékben.

Nevezetes körülmény továbbá még az is, hogy a Felsitek vöröses 
és májbarna színei izzítás által szürkévé, néha csaknem egészen fehé
rekké válnak, mások pedig e mellett még áttetszőkké lesznek; ez min
denesetre arra mutat, hogy a festő vasoxyd és vasoxydhydrat vegyiile- 
tek az izzításnál átmennek másféle vegyületekbe, talán ismét vasoxydul 
silikatokba, a melyekből Tschermak nézete szerint élégülés következté
ben egykor kiválottak.

Képviselve látjuk tehát Porphyrjainkban a Felsitnek ezen három 
mikroszövetét, a melyet Vogelsang és vele Rosenbusch is a következő 
nevekkel jelölnek meg:

a) Granophyros ;
b) Felsophyros-sphaerulithos ;
c) Vitrophyros . . górcsövi (mikro-) szövet, s e szerint a következő 

rövid leírásban kőzeteinket három csoportra be is osztjuk, mihez né
hány regenerált porphyrtufa, mint negyedik csoport hozzá lesz csatolva.
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a) Granophyros Felsittel. (A köz. töm. 2-615.)

14. sz. C i o k a C e r n o v a f e l é  n y u ló v ö l g y .  T. 2-599.

Hamvasszürke, feketén petfyezett fénytelen Felsitben (Perthit Loxok- 
las sor) vöröses földpát kristályok (Amaz. Perthit sor) és néhány Ivvarcz- 
szem kiválva.

Apró szemcsés, víztiszta, mállási terményektől, Magnetit és Opacit 
szemcséktől pettyes és vasrozsdától itt-ott íoltos Felsitben csupán néhány 
egyszínű igen mállott Orthoklas kristály-metszetek és víztiszta Kvarcz 
egyenetlen nagyobb négyzetes metszete.

25. sz. P a u l i s ,  M é n e s i  á r o k .  T. 2*585.

Zöldes-szürke tömör Felsitben (Oligoklas-Andesin-sor) sok szürkés 
áttetsző Kvarcz-szem, egész 12 □  mm.-nyi testszinű Földpát-ikrek (Per- 
thit-sor) és néhány feketés-zöld Biotit pikkely kiválva.

Felsitje víztiszta, Kvarcz és világos-barnás átlátszó uralkodó Föld
pát keveréke, utóbbi mállott terményektől pettyezett. A kiválott Orthok
las jegeczek Kaolin pikkelyektől fehérek Kvarcz köz. zárványokkal. 
Biotit barnás-zöld igen apró pikkelykéi és foszlányai meglehetősen 
sűrű a Felsit szemcséi közt, alárendelten zöldes Amphibol rongyoeskák 
is. Magnetit nincs, csupán Opacit pettyek és vasrozsdafoltok.

61. sz. T r o a s, C s á z a c s ő s z h á z a (hömpöly). T. 2-585.

Fénytelen, tömör, világos vörhenyes Felsitben (Loxoklas-sor) sárgás 
vagy testszinű apró mállott Földpát (Loxoklas-sor) kristályok gyéren 
kiválva.

Világos testszinű áttetsző Felsit fele mállási terményekkel, vasrozsda
foltokkal és Opacittal, mely gyakran hullámos sávokban van elrendezve. 
A Földpát egyrésze Orthoklas, más része ikersávos Plagioklas, egymás
hoz egészen hasonlók s mállásterményektől homályosak. Kvarcz aláren
delten s apró szemekben. Biotit vagy Amphibol-foszlányok chloritos 
anyaggá mállva s telve Opacit foltokkal. Magnetit nagyobb metsze
tekben és apró szemcsékben vasrozsdától körülvéve meglehetősen 
gyakoriak.

62. sz. R o s s i  a é s  O b e r s i a  k ö z ö t t .  T. 2-591.

Vörhenyes apró szemű Felsitben (Loxoklas-sor) sárgás vagy test
szinű Földpátkristályok (Oligoklas-sor) gyér és sötét zöldessé mállott
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apró Biotit-pikkelyek és hexagonok, még ritkábban végre igen apró 
szürke Kvarcz, szemcsék bővebben; ezektől látszik szemcsésnek a kőzet.

Opacittól és alaktalan Fe2 0 3-tól vörbenyes pettyes átlátszó Felső
jében sűrű kivállott febér felbős gömbök (mállási termények) néhány 
basonlóképen mállóit Földpát metszet, több meglehetősen szabályos viz- 
tiszta Kvarcz-metszet sorban elhelyezve. Biotitnak néhány mállott fosz
lánya és kevés Magnetit szemcse is vasrozsdával.

63. sz. T a m á s  esd,  S z e l i s t y a  f e l ő l  (h öm p ö 1 y). T. 2*570.

Téglaveres tömör fénytelen Felsőben (Loxoklas sor) jókora világo
sabb téglaveres Földpátkristályok (Loxoklas sor) gyéren és apróbb 

sárgás-fehér kristályos szemcsék sűrűbben kiválva. Fehér Csillámnak 
egyes pikkelyei s itt-ott apró Kvarcz szemcsék is feltűnnek.

Testszinű áttetsző Felsője rozsdaveres pettyekkel tele s viztiszta 
Kvarcz szemcsék is jól feltűnnek. A kiválóit Földpát-metszetek csupán 
egyes egyének vagy egyszerű ikrek. Kevesebb viztiszta Kvarcz és négy
zetes metszet is nagy Magnetit-szem és Biotit pikkelykék zárványaival, 
mely utóbbi a Felsőben Opacittá mállott már. Magnetit apró szemei rit
kán, de egyenletesen elhintve a Felsőben.

66. sz. Tok ,  a f a l u t ó l  k e l e t r e .  T. 2*566.

Sárgás-vörös fénytelen Felsőben (Loxoklas sor) apró sárga fénytelen 
Földpát- (Oligoklas) kristályok jó sűrűn, sárgás Kvarcz-szemek ritkásab- 
ban és Biotit nyomai kiválva.

Felsitje testszínű Földpát és viztiszta Kvarczmezők keveréke telve 
pornemű Opacittal és vasrozsdával. A rozsdás-fehér Földpát-metszetek 
egynemű Orthoklas és ikersávos Plagioklas egyenlő mennyiségben, viz
tiszta Kvarcz és olajzölddé mállott Opacit-foltos Biotit és Magnetit szem, 
végre vérpiros Hämatit pikkelykék is a Felsőben.

67. sz. Z ö l d e s i  vö l gy .  T. 2*583.

Vörhenyes barna üde Felsőben (Loxoklas sor) test- és hus-sziüű 
Földpát (Loxoklas sor) meglehetős sűrűn, Kvarcz és Biotit ritkásan van
nak kiválva.

Vasrozsda pettyekkel sűrűn behintett testszinű áttetsző Felsit. A 
földpát Orthoklas és Plagioklas egyenlő számban, némely Kvarcz szem 
között Biotit foszlányok nyomai.

Földtani Közlöny \IH. é v f .  1 3
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68. sz. S. B u c s á v a  a t e m p l o m  a l a t t .  T. 2*594.

Testszinű apró szemű Felsitben (Pertbit sor) Sanidinhez hasonló 
szürke táblás Földpátkristályok (Loxoklas-Pertbit) elég sűrűn és vörösbe 
hajló Kvarcz ritkásan kiválva; Biotit nyomai fekete pettyek alakjában.

A Felsit barnássárgás Földpát és viztiszta Kvarcz szabálytalan me
zőinek halmaza tele hintve Magnetit, Opacit és Ferrit pettyekkel. A ki
válóit Földpát csak Orthoklas szallagosan mállva, Kvarcz zárványokkal 
tele, Biotit igen apró foszlányai mállva és a repedésekben sorakozva, 
Magnetit kristálymetszetei és szemei a Biotit és vasrozsda társaságában, 
Hämatit pikkelyek nyomai is.

70. sz. L n p e s t y .  Y a l e a  Ma r e .  T. 2641.

Szürkésfehér fénytelen Felsit (Oligoklas sor) csizzöld Pistazit szem
csékkel itt-ott, kiválva igen apró és gyér Földpát, Kvarcz és Biotit.

Részben Epidottá átalakult egynemű átlátszó Felsit, tejfehér mállott 
Orthoklas és Plagioklas, részben Pistazitba is átalakulva, Biotitnak bar
nászöld foszlányai, végre néhány Apatit-tű is látható, de Kvarcz nem.

71. sz. T a m a s e s d ,  V a l e a  S e b r i s i u  a l a t t .  T. 2*510.

Sárgásvörös fénytelen Felsit (Loxoklas sor) szarukő nemű erekkel 
és foltokkal kiválva: apró testszínű Földpátkristályok (Perthit sor) gyé
ren, igen apró Kvarcz és fekete Biotit pikkelykék igen gyéren.

Testszinű átlátszó Felsit rozsdásfehér mállási pettyekkel és kevés 
Magnetit és Opacit szemcsékkel. Szürkés Orthoklas kristály-metszetek, 
Kvarcz töredékek, Biotit néhány haránt metszete és Magnetit nyoma. A 
Felsit részben igen gyengén hat a polárisait fényre.

74. sz. P i a t r a  a l b a ,  ú t v á l a s z t ó .  T. 2*622.

Hamvasszürke fénytelen Felsit (Oligoklas sor) zöldes megszakított 
csíkokkal, melyek mállott Biotittól származhatnak.

Barnás átlátszó Felsitje fehér mállási terményekkel és Opacit pettyek
kel tele. Viztiszta csupán fehérpettyes Orthoklas metszetek, Plagioklas 
nyomai, Kvarcz szabálytalan szemcsékben, gyakran Orthoklassal halma
zokban, melyek közé sárgás-barna Biotit parányi foszlányai ékelődvék. 
Magnetit apró négyzetei erősen rozsdaveres Biotit társaságában. A Fel
sitben sárgás mikrolithek is.
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121. sz. T o r d a i  h a s a d é k ,  k e l e t i  n y i l a s a .  T. 2‘514.

Sötét rozsdaveres fénytelen Felsitben (Loxoklas sor) hús-veres fény
telen Földpátkristályok láthatók csupán.

Felsitje vörhenyes áttetsző Földpát és viztiszta Kvarczmezők ösz- 
szefolyó halmaza, sűrűn telve fehér és rozsdasárgás mállási pettyekkel. 
Kiválva csupán mállási terményektől tej fehér Orthoklas-metszetek látha
tók ; sok üreg a Kvarcz helyét gyanittatja, mely kitöredezett.

123. sz. T a m a s e s d  ( H u n y a d  me gye . )  T. 2-578.

Biborveres fénytelen mállott Felsitben (Loxoklas Perthit sor) minium 
veres vagy rozsdasárga Földpátkristályok (Loxoklas sor) karlsbadi ikrek kö
vetkező alakkal: ooP; OP; o c F c o ; F c o , ezeken kivül csak fekete apró 
szemű csomócskák MagnetittŐl és mállási terményektől.

Áttetsző Felsitje gyapjas rozsdás pettyektől és alárendelt Opacit 
szemcséktől tarka. A tej fehér mállott uralkodóan Orthoklas, de aláren
delten ikersávos Plagioklas is van. Erős nagyításnál a Felsitből viz
tiszta Kvarcz-mezők kitűnnek. Biotitnak és Magnetitnek csupán mállási 
terményei (Opacit) láthatók.

133. sz. Ko n o p - N á d a s .  T. 2-608.

Szürke üde szálkás törésű Felsitben (Andesin sor) jókora Kvarcz- 
szemek és hus-vörös Földpát (Oligoklas sor) kiválva, fehér Csillám nyo
maival.

A Felsit viztiszta, szabálytalan mezőkre repedezett, tele hintve fe
kete Opacit és Magnetit szemcsékkel, melyek hullámos sorokba elren
dezve folyási szövetet képeznek A benne kivállott Földpát fehérre mál
lott, egyszerű és többszörös ikrekben mutatkozik. Ezen Felsit rétegen- 
kint viztiszta Kvarczszemcsék halmaza által alkotott rétegcsékkel válta
kozik, melyek a Földpátból s a Felsitből magukba zárnak töredékeket.

141. sz. L a l a s i n c z .  T. 2*576.

Sárgásfehér tömör Felsitben (Loxoklas-Perthit sor) csupán fehér Csil
lám nyomai vehetők ki.

A szürkés átlátszó Felsit telve van tej fehér és rozsdasárga mállási 
termények pontjaival. Kivállva apró Földpát metszetek, köztük uralkodó 
Orthoklas, alárendelt Plagioklas i s ; Biotitnak egy pár meglehetősen üde 
pikkelye.

13*
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b) Felsophyros-sphaerulitos alapanyaggal.

65. sz. T r o a s. T. 2*580.

Husveres szemcsés Felsitben (Loxoklas sor) kevés apró világosabb 
veres Földpát-kristály (Oligoklas sor), zöldes fekete Biotit és kevés apró 
szürke Kvarcz szemcse kiválva.

Mikrosphaerulitos testszinű, áttetsző Felsitje tele hintve rozsdasárga 
porral; mely sugáralakuan rendeződött; ebből kiválva tűvékonyságtól 
kezdve meglehetős nagyságig Földpát metszetek, melyek uralkodóan Or- 
thoklasból, alárendelten ikersávos Plagioklasból (a nagyobbak) állanak. 
Kvarcz szemcsék alárendelt mennyiségben. Sárgás-zöld ckloritos anyaggá 
változott Biotit metszetek Opacit foltokkal; igen csekély számban néhány 
Magnetit négyzet is látható.

c) Vitropliyros Felsittel. Közép töm. 2*547.

69. sz. Z ö 1 d e s v ö l g y  f e l s ő  r é s z e .  T. 2*362.

Sárgás szürke fénytelen tömör Felsitben (Loxoklas sor) apró tejfehér 
meglehetősen üde P'öldpát (Oligoklás sor) szürke Kvarcz és fémfényű 
barnás-szürke Biotit gyéren kiválva.

Szürkés átlátszó apolar basis sűrűn tele van keresztül kasul fekvő 
Földpát tűkkel, melyek nagyobb részt egyszerű ikrek (Orthoklas) és 
ezek közt sárgás Fistazit szemcsékkel is. A kiválóit Földpát igen rendes 
metszeteket képez, melyek egyszerűek (Orthoklas) vagy ikersávosak 
(Plagioklas). Kvarcz-szemek csekély számban; Biotit nyomai, barnás
zöld mállott hosszú metszetekben, Magnetit szemcsék gyéren. A Földpá- 
tokban Pistazit-szemcsék, Apatit tűk és Hämatit pikkelyek.

80. sz. N a g y  zárni  p a t a k  n y i t á s a ,  jobb oldal. T. 2*660.

Barnás-szürke mállottabb helyeken vörösbarna, tömött, fénytelen 
Felsites alapanyagban (Andesin sor) szép nagy testszinű Földpát-kristá- 
lyok (Perthit sor) elég bőven, Kvarcz-szemek és zöldes mállott Biotit 
pikkelyek ritkásabban kiválva.

Vörhenyes és zöldes-tarka áttetsző Felsitje telve apró rozsdás és tej
fehér mállási pettyekkel, keresztezett nikolok közt pedig Földpát tűknek 
sűrű halmazára bomlik, melyek közt apolar üveganyag van. A kiválóit 
elegyrészek viztiszta Kvarcz-szemek szokott zárványaikkal, mállási tér-



ményektol fehér, felhős és rozsdás pettyes Orthoklas ; továbbá chloritos 
anyagba átment Biotit fűzőid metszetei bőven kiválóit vasrozsda foltok
kal és pettyekkel azokban és azok körül; végre néhány Magnetit kris
tályos metszet és szem is vér-piros vasrozsda foltok közepein.

142. sz. Dor g o s .  Mé s z  köz ö t t .  T. 2*619.

Májbarna tömör fénytelen Felsitben (Loxoklas-Perthit sor), mely 
helylyel közel seládonit-zölddé mállott, sárgás vagy fehér Földpát-kris- 
tályok (Loxoklas-Perthit sor) kiválva.

Mállási terményektől fehéren és rozsdás-sárgán pettyezett szürkés 
áttetsző Felsitje a keresztezett nikolok közt tűalaku Földpátok sűrű hal
mazára bomlik, melyek közt apolar üveg van. Ezen Felsitben még fűzöld 
egynemű foltok és itt-ott apró Magnetit négyzetek is láthatók még. A 
kiválóit Földpát széleiken igen mállottak, belsejök üdébb, uralkodóan 
Orthoklas, alárendelten Plagioklas is. A fű- vagy kékes-zöld egynemű 
foltok és erezetek a Felsitben és a Földpátban chloritos anyag vagy 
Pinitoid lesznek s bőven fordulnak elő.

d) Néhány regenerált Porpkyrtufa. K. t. 2*568.

42 sz. Z ö l d e s i  v ö l g y  f e l s ő  r és ze .  T. 2*561.

Tömött szálkásan törő Felsitje szürkés-zöld, vörhenyes és zöldpety- 
tyes, semmi határozott kristályos kiválással. A Felsit a lángkisérletben 
Oligoklas sorbeli Földpát gyanánt viselkedett.

Uralkodó vörhenyes áttetsző, de Opaeittől és Felsittől foltozott Fel
sit darabok és rongyok, ezek közt kisebb-nagyobb hús-vörös Orthoklas 
kristálytöredékek viztiszta igen apró Kvarcz-szemek, fűzöld Delessit 
foszlányok és felhős foltok; alárendelten erősen rozsdás Magnetit-szemek 
és néhány Pyrit szemcse is.

4. sz (Érd. Muz. E.-gy.) T h o r o c z  Sz t . - Györ gy .  H a v a s  pa t a ka .
T. 2*570.

Olaj zöld fénytelen apró szemű Felsit (Oligoklas sor), fehér Földpát 
pettyek kiválással. Sósavval több ponton élénken pezseg, elég Calcit.

Szürkés áttetsző üveges alap telve Kvarcz és Földpát szögletes tö
redékeivel, köztük sok chloritos anyag zöld foltjai elkenődve s néhány 
mállott Biotit pikkely nyoma is,
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5. sz. (Erd. Muz. E. gy.) T h o r o c z k ó  S z t.-G y ö rg y . H a v a s p a 
t ak .  T. 2*574.

Zöldesszürke tömött, apró pontokon csillámló kőzet (a Felsit-Loxok- 
las sor) vörhenyes Földpát (Pertit sor) pettyekkel.

Mikrofelsites alap folyásosan elkenve vasrozsdával és a Biotitnak 
zöldes-barna mállási terményeivel, valódi üvegbasis csak igen alárendel
ten látsziK. Ezen Felsitben Orthoklas és kevés apró Kvarcz szögletes 
töredékei vannak behintve. Magnetit helyén rozsdásfehér Leukoxén foltok.

IV. Dioritok családja.
Ezen kőzetcsalád az előttünk fekvő anyag után ítélve, mely 40 

külön lelhelyről való darabot foglal magában, a Hegyes Drócsa hegység 
leginkább elterjedt s legjellemzőbb kőzete, mely Lóczy térképe szerint leg
szorosabb kapcsolatban áll a már leirt Amphibol-granitokkal. Ezen kő
zet az átnézetes földtani fölvételek szerint részint mint Syenit, részint 
mint Diabas szerepel, a mennyiben mind nagyszemcsés mind aphanitos 
vagyis tömött változatok fordulnak elő belőle. Nevezetes jelenség az, 
hogy Dioritok csupán a kristályos pala hegység területén belül fordul
nak elő, a terület keleti felén ellenben, hol az úgynevezett kárpáti homokkő 
és belőle kiemelkedő mészszirtek az uralkodó képződmények, Diabas, 
Diabas-porphyrit, Melaphyr, Porphyrok és harmadkori eruptiv kőzetek 
szerepelnek. Már ezen körülmény is határozottan arra mutat, hogy a 
Dioritok itten jóval idősebb kitörési képződmények, mint a másodkornak 
említett tömeges kőzetei.

Dioritjeink összetételében a következő ásványok szerepelnek:
1. Plagioklas leginkább hosszú táblás vagy léczalaku kristályokban, 

ritkábban különösen a tömött változatokban, csupán kristályos szemek
ben fordul elő. A kristály metszetetek, ha üdék, kivétel nélkül kitűnő 
szép ikersávokat mutatnak a keresztezett nikolok közt, s még akkor is, 
ha bomlási terményektől csaknem átlátszatlanok, az ikersávok nyomai 
feltűnnek. A szemcsés Plagioklasnál kevésbbé jól, vagy alig láthatók 
ikersávok, ezek tarka mozaik képét mutatják. A kristályokban több
nyire a hasadási irányok is feltűnnek, a legüdébbekben mind a két 
hasadási irányt (OP és ccPco szerint) ki lehet néha venni és szögüket 
megmérni, (ha t. i. a metszet az egyenes átlóval párhuzamosan történt.) 
Azonban a kristályok sem fordulnak elő tökéletesen körülhatárolva, 
mert a hosszú metszetek végei rendesen kiévődöttek, szakadozottak.



Mind ezen kristálymetszetek, mind a kristályos szemek szorosan egy
máshoz simulnak, vagy pedig a másik főelegyrész, az Amphibol 
kristály töredékek és foszlányok ékelődnek közibük, illetőleg töltik ki 
a köztők maradt hézagokat.

Az átvizsgált Diorit példányokban a Plagioklas kivétel nélkül többé 
kevésbé mállott, átalakult állapotban találtatott, t. i. fehér, sárgás vagy 
szürkés-felhős pettyek, foltok láthatók a víztiszta változatlan anyagban 
s néha tökéletesen átlátszatlan ezen felhős zavarodástól. A legtöbb eset
ben azen felhős zavarodás oka az, hogy a Plagioklas anyaga Epidottá 
kezd átmenni s igen gyakran lehet erősebb nagyításnál a sárgás Pista- 
zit szemcséket és kurta oszlopkákat a Plagioklas bensejében kivenni, 
sőt még optikai viselkedésüket is tanulmányozni. (Erről a Pistazitnál). 
Ezen képződő és teljesen kész Pistazit mellett azonban egyebek is hoz
zájárulnak a Plagioklas elhomályosításához; névleg a különböző zárvá
nyok, minők : lékbuborékok, Amphibol, Biotit és Chlorit-foszlányok, Mag
netit, Opacit-szemcsék és vasrozsda foltok, végre víztiszta mikrolithek 
és Opacit tűk is ritkábban.

Igen gyakori eset az, ha a Plagioklasok magva sokkal homályo
sabb, mint a kerülete, a mi a mellett látszik bizonyítani, hogy felbom
lásuk a központból indult ki; de még gyakoribb az, hogy a mállás 
következtében párhuzamosan csíkos vagy szallagos lett a kristály s 
miután ezen csíkok és szallagok sokszoros ikrek egyéneinek felelnek 
nek meg, úgy látszik, hogy az egyes egyének különböző fokban álla
nak ellen a mállasztó befolyásoknak.

A kőzetből kiszedhető Plagioklasokat Szabó módszere szerint vizs
gálván, azt tapasztaltam, hogy azok az Olikoklas-, Andesin- és Labra
dor sorok közt ingadoznak, sőt némelyek tán a kelletinél mállottabbak 
még a Bytownit sor felé is hajlanak; a legtöbb azonban mégis az Oli- 
goklas sorhoz áll legközelebb.

Azon Plagioklasokat, melyekben az Epidottá való átalakulás már 
befejezve van, vagy közel jutott a befejezéshez, az olvasztásnál könnyű 
felismerni; ezek ugyanis elvesztvén az alkaliákat, alig vagy épen nem 
festik a gázlángot, — aztán egészben vagy részben barna salakká 
olvadnak meg; s ha a Plagioklasban csak nyoma is volna Epidotnak, a 
megolvadt üveges gyöngyben barna pont elárulja annak jelenlétét.

2. Orthoklas általában alig fordul elő a vizsgált Dioritokban, ha
csak a kristályos-szemcsés-földpát anyagot, mely ikersávokat ritkán 
mutat, nem vesszük annak. Csupán egy példányban (130. sz. Odvos, 
Templom völgye) vannak uralkodó Plagioklas mellett sárgás fehér kris- 
tálykák kiválva, melyek górcső alatt egyeseknek és Szabó módszere
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szerint az Amézonit sorba tartozó, tehát igen K-dus Orthoklasnak 
bizonyultak. Ebben is különben hasonló átalakulási terményeket és zár
ványokat láttam, mint a Plagioklasban. Valószínű, hogy itt Amphibol- 
granitba való átmenettel van dolgunk.

3 .  Amphibol a második legfontosabb elegyrésze a Dioritoknak, az 
átvizsgált kőzetek egyikében sem fordul elő köröskörül kiképződött kris
tályokban, hanem mindig csak oszlopmetszetekben, melyeknek végei 
szakadozottak, kirágottak, rongyosak s ilyenek mellett rendesen a leg
különbözőbb nagyságú töredékek és foszlányok, néha mikrolithok apró
ságáig, vannak elterjedve a kőzetben. Ezen körülményből arra lehet 
következtetni, hogy az Amphibol kristályok korábban váltak ki, mint 
a Plagioklas s hogy a szívós kőzetmagmában jó ideig ide s tova mo
zogtak még, mig a kőzet megmeredt. Uralkodó szín a sárgás- vagy 
olaj-zöld, de vannak sötét fű-zöldek is és ritkábban oly világos sárgás
zöldesek, hogy más ásványnak, különösen Augitnak is lehetne tartani, 
ha egyébb tulaidonságai és összetartozása nem utalnának Amphibolra. 
Pleochroismusa rendesen jól feltűnik, csupán a legvilágosabb metszetek
nél igen gyenge. A metszetek az üdébb Amphibolnál mindig bírnak a 
rendes hasadási irányokkal, s mivel harántmetszet alig egy csiszolatban 
hiányzik teljesen, a hasadási szög is rendesen megmérhető. Az átala
kulást szenvedett Amphibolnál a hasad-irányok elenyésznek, de itt is 
fenmaradnak íinom párhuzamos csíkok, vagy igen finom rostos szerke
zet a korábbi hasadási irányokban.

A mi az Amphibol kristálytöredékeinek és foszlányainak elhelye
zését a Plagioklas kristályokhoz képest illeti, úgy azok rendesen utób
biak közé vannak ékelődve, szorulva, vagy néha egészen körülöveznek 
egy-egy Plagioklas-kristályt; ritkább eset az, hogy az Amphibol töre
dékes kristályai a Plagioklas-kristályokkal — s ilyenkor ezek is töre
dékesek, vagy csupán kristályos szemek egyenletes szemcsés keveréket 
képezzenek.

Az Amphibol mállási terménye az átvizsgált kőzetekben többnyire 
valami chloritos ásványnak látszik lenni. A mállás kezdetén az Amphi
bol párhuzamos hasadási vonalait elveszti s helyette igen finom párhu
zamos rostos szerkezet jő létre, mintha egész anyaga az oszlopok hosz- 
szában finom szálakra szétválnék. Ilyenkor a sötétre fordított nikolok 
közt az interferential színek már nem tökéletesen egyneműek, a rostok 
tarka sziliekben tűnnek elő. Tökéletes átalakulás után kékes- vagy pe
dig fű-zöld, kis nagyításnál egyneműnek látszó anyag lesz belőle, mely 
erős nagyításnál összekuszált rostos- vagy pedig pikkelyes szerkezetet, 
keresztezett nikolok közt pedig halmaz polarisatiót mutat. Alsó nikol-
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lal ezen chloritos anyagnak dichroismusa éppen oly feltűnő, sőt még 
erősebb, mint magáé az Ampliibolé. Ezen ebloritos mállási termény 
vegyi természetét illetőleg annyit lehetett megtudnom, bogy csak néha 
bontatik fel forró sósav által, mellyel a csiszolatokat kezeltem; ilyek- 
kor tehát lehet Delessit, ellenkező esetben másféle chloritos ásvány az. 
Egy másik átalakulási terménye, úgy látszik nekem, a Biotit, mely cse
kély mennyiségű apró foszlányokban igen gyakran előfordul az Amphi
bol társaságában. — Mind a két bomlási termény gyakori zárványait 
is képezi; ezeken kivid csak még Titánvas, Magnetit (lseriii) és Opa- 
cit foltok láthatók benne gyakrabban, Opacit tűk és viztiszta mikroli- 
thek ritkák. Végre igen ritkán apolar, serpentinnemű zöld anyagot is 
észleltem (Ménes-Világosról való 31. sz. kőzet.) a chlorittal társaságá
ban, mely talán a ckloritnak még további elbomlásából keletkezhetett.

4. Kvarcz viztiszta apró szögletes szemekben s ilyeneknek halma
zaiban általában ritka kőzeteinkben. Zárványai folyadék cseppecskék, 
légbuborékok és mikrolithek szoktak lenni.

5. Biotit csekély mennyiségben meglehetősen el van terjedve Dio- 
ritjeinkben. Rendesen igen apró foszlányokat képez, melyek világos 
barna-sárga szinökről és alsó nikollal teljes fényelnyelési képességük
ről könnyen fölismerhetők, ritkábban nagyobb pikkelyek és hosszmet
szetek is találhatók s ekkor inkább eredeti ásványos elegyrésznek, 
mint az Amphibol bomlási terményeinek lehetne azt tartani.

6. Chloritos ásványok foszlányai és foltjai, mint az Amphibol bom
lási terményei közönségesek s némileg igen átalakult példányban ural
kodók sőt kizárólagosan is fordulhatnak elő. Ezekben is igen gyakoriak 
a Titanvas és Magnetit-kristálykák és szemek, rendesen ezekből kiin
duló vasrozsda is átjárja ilyenkor a Chloritot és környezetét.

7. Pistazit. mint a Plagioklas bomlási terménye igen közönséges 
Dioretjeinkben s néha csaknem az összes Plagioklas azzá lett, mely 
esetben a kőzet jóval súlyosabbá is vált. Makroscopice csizzöld erősen 
üvegfényü, apró szemcsékben mutatkozik a kőzetben, melyek a gázláng
ban barna salakká olvadnak s alig festik a lángot. Górcső alatt vilá
gos sárgás, átlátszó alaktalan szemcsék halmazaként vagy ritkábban 
hosszú kristálymetszetekben is látszik Pleochroismusa általában gyenge, 
interferential színeik igen élénkek. Sötétre fordított nikolok közt a hossz- 
metszetek sötét állásban ferdén fekszenek a nikol metszetekhez. A Pis- 
tazitban igen dús Dioritek különcsoportban összeállítva fognak részlete
sebben leíratni.

8. Titanvas keskeny hosszú, vagy széles, fűrészelt szélű kristály
metszetekben gyakori, különösen a nagyszemü Dioritokban; az aprósze-



nmekben ugylátszik Iserin helyettesíti azt kisebb-nagyobb alaktalan 
szemcsékben.

9. Magnetit octaedricus metszetekben ritkább alaktalan szemekben 
gyakori, kivált az aprószemü és az apbanitos Dioritekban. A mállott 
példányokban a legtöbb vasrozsda erekből indul ki és szivárog el a 
kőzet elegyrészeinek részeibe és repedéseibe.

10. Leukoxén tejfekér gyengén zöldes vagy vasrozsdától sárgás 
fehér, átlátszatlan, vagy gyengén áttetsző, felhőalaku foltok különösen 
gyakoriak az Dioritok Titánvas és Magnetit kristályai a szemcséi kö
zött és körü l; sokszor tág udvar gyanánt köritik ezeket, néha pedig 
egészen eltűntek már a Titánvas vagy Magnetit szemcsék s csak a 
Leukoxén jelenléte utal azoknak egykori ittlétére.

11. Apatit viztiszta tűi, haránt hasadékaikkal nem igen gyakran 
fordulnak elő, rendesen mint a Plagioklas vagy az Amphibol zárványai.

12. Utánit, mézsárga igen apró kristálykákban, melyek a csiszo
latban gyengén sárgásak, csaknem színtelenek, pleochroismusnak alig 
nyomával csupán a ditroi Syenittömzs egy Dioritjében találtatnak.

13. Pyrit szemcsék, ritkán kristálykák, gyakran fordulnak elő 
Dioritjeinkben behintve, sárga fémfényükről könnyen felismerhetők.

14. Galenit-nek apró rideg hasadékos szemcséit is kimutattem egyet
len egy példányban.

15. Calcit mint a Plagioklas mállási terménye meglehetősen el 
van terjedve Dioritjeinkben s sósavval való kezelésnél legegyszerűbben 
árulja el magát. Kendesen igen vékony kérgeket képez a közét repe
déseiben ; ritkábban fordul elő apró jól felismerhető szemcsékben is.

16. Turmalin közönséges fekete hosszrovatos oszlopkái egy vagy 
két pistazit dús példányban fordulnak elő. Egy Paulisról való példány
nál (12. sz.) a Turmalin gömbsugaras rudas csomót képez szemcsés 
Pistazit gumóknak kellő közepén.

*
*  *

A megismertetett elegyrészek közt a Plagioklas, Amphibol és a Ti
tánvas meg Magnetit (Iserin) azoknak különböző átalakulási terményeivel 
játszák a főszerepet; a többi oly alárendelt, hogy rájuk osztályozást 
nem lehet alapítani. Ezen okból az alább adandó átnézetes rövid le
írásban makroscopos szöveti különbségeik szerint osztom őket csopor
tokra s csupán a Pistazitnak kiváló mennyiségben való jelenlétére ala
pitok egy csoportot az aprószemü Dioritek csoportján belül. E szerint 
lesz a beosztás:
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1. Nagy szemű Dioritok, közép tömöttség ., . 2-848 9 drb,
2. Aprószemü „ „ . . 2-940

a) Rendesek normal „ „ . 2-892 . . 15 „
b) Pistazitban dúsak „ „

3. Tömött Dioritok v. Diabas-Aphanitok
. 2-989 . . 9 „

közép tömöttség . . . . 
Az összes átvizsgált Dioritek közép tömötts 

t e h á t ................................ ....

. 2-883 . 
égé
. . 2-890

• 1 „

1. Nagyszemüek; közép tömöttség 2 848.^

24. sz. P a u l i s ,  a f a l u  é s z a k i  vé ge .  T. 2-997.

Tejfehér vagy sárgás kissé mállott Földpát (Andesin Oligoklas 
sor) táblás kristály, sötét vagy olajzöld leveles Amphiból és nagy Titán
vas lemezek, melyek részben vasoxyddá lettek. Vele összefüggésben 
apró szemű darab, melyben a zöld ásványrészben pikkelyes Chlorit.

Ikersávos Plagioklas metszetek telve bomlási terményekkel (Epidot'?) 
és vasrozsda foltokkal. Amphiból olaj zöld szakadozott oszlopok szálkás 
szövettel, kelyenkint Ckloritba átmenő'. Halvány zöldes átlátszó oszlop 
töredék — Pyroxén : csupán egy metszet. Viztiszta vasrozsdaveres sze
mek — Kvarcz az Amphibolban gyéren. Titanvasnak nagy metszei erő
sen rozsdásodva és Leukoxeinek néhány nagy foltja.

56. sz. B a j a  v ö l g y ,  a R i p a  n e v ű  h e g y  l a p o s á n .  T. 3-072.

Fehéres szürke átlátszatlan Plagioklas (Andesin Labrador sor) 
táblás kristályai és zöldesbarna csaknem fekete leveles Amphiból egyen
letes keveréke: alárendelten zöldesszürke fénytelen szemek Saussurithez 
hasonlók és Titánvas szemcsék.

Ikersávos Plagioklas telve áttetsző fehér bomlási terményekkel, 
sokszor az iker-egyének felváltva, mi által szallagos szerkezet jő létre. 
Olajzöld Amphiból oszloptöredékei és foszlányai; igen sok Titánvas és 
Leukoxén nyoma is.

54. K u j á s. Mindenütt a Soborsini Gránitot köppeny gyanánt borítja.
T. 2-861.

Szürke szálkás hasadási lapokkal biró Plagioklas (Labrad.—Byfcow- 
nit sor) és Amphiból feketezöld nagy oszlopos kristály töredék rostos
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selyemfényű hasadási lapokkal, a repedéseken fíízöld Chlorit pik
kelyekkel.

Plagioklas szép nagy kristály metszetei áttetszők, telve bomlási 
termények porával. Amphibol világos hasadási irányokkal a harántmet
szeteken töredékek és foszlányok ; kevés titantartalmu Magnetit s e kö
rűi Lenkoxén nyoma.

58. H a 1 a li s-Tót vá  r a d T. 2’8Í8.

Szürkés zöldes vagy sárgás Plagioklas (Andesin Oligoklas sor) 
fénylő hasadási lapokkal és szép ikerrovatokkal; ezeknek kristályos 
keverékében tűalaku sötétzöld Amphiból kristály keresztülkasul elhintve; 
sok Titán vas-le mez is és néhány Pyrit szemcse.

Plagioklas kristálymetszetei bomlási terményektől Opacit foltoktól 
és vasrozsdától csaknem átlátszatlanok, tépett, szakadozott Amphibol 
oszlopok, tűk és foszlányok, kevés fű-zöld Chlorit; igen sok Titánvas 
és Iserin szemcsék különösen az Amphibolban és Chloritban, Lenkoxén 
kevés, Apatit tűk a Plagioklasokban.

122. sz. S z o r o s á g  ( A r a d  m.) T:  2,719‘

Tejfehér, testszinbe hajló Plagioklas (Oligoklas- Andesin-sor) táblás 
Kristály halmaza behintett keresztül-kasnl fekvő barnás-zöld Amphibol 
oszlopkákkal és tűkkel.

Mállási terményektől alig áttetsző Plagioklas csak halmaz-polarisa- 
íiót mutat már a mállás termények közt Kvarcz szemcsék nyoma, Apa

tit tűk és finom zöldes szálak (Mik’ olith) a fű-zöld Chlorittal való 
érintkezésnél. Amphibol olaj-zöld kristálytöredékei és foszlányai. Fű-zöld 
Chlorit vagy Delessit szálas lemezes szövettel és aggregát polarisatióval. 
Magnetit szemcsék kivált az Amphibolba zártan. Lenkoxén nyomai.

134. sz. K o n o p - N á d a s  T:  2’769.

Sárgás vagy sárgás-fehér nagyszemcsés, részben táblás-kristályos 
Olagioklas (Oligoklas- Amazon-sor) benne ritkásan kiválóit Pistazit-r ész
letek, és sötét olaj-zöld lemezes szálas Amphibol oszlop-töredékek. Chlo
rit pikkelyek nyomai. Végre Magnetit és Galenit szemcsék nyoma is.

Víztiszta Plagioklas Pistazit kiválásokkal, Amphibol foszlányok 
zárványaival. Amphibol metszetek részben fű-zöld, szálas Chloritba át
menők. Titánvas nagy metszetek az Amphibolban s ebből kiváló vas
rozsda Leukoxén a Titánvas hézagaiban.
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135. sz. K re  s z t a m  é n  e s  B e r z o v a .  T:  2-772.

Uralkodó sárgás-fehér mállatt Plagioklas (Oligoklas- Andesin-sor) 
és sötét olaj-zöld lemezes Amphibol oszloptöredékek.

Plagioklas mállás terményektől, Pistazit és vasrozsdától foltos, fel
hős Amphibol sötét fű-zöldoszlop töredéken, egyeseknek szélein apró Bio
tit pikkelyek.- részben Chloritba átmenők, Igen nagy Magnetit szemek 
az Amphibol-vagy Chloritban. Pistazit szemcsék halmazai a Plagioklas 
átalakulásából — ritkábbak Leukoxén a Magnetit szemek körül.

14G. sz. L u p e s t y .  T:  2779.

Sok fehér vagy sárgás Plagioklas (Oligoklas- Andesin-sor) táblás 
kristályok és barnás-zöld lemezes Amphibol oszlop töredékek.

Plagioklas csaknem átlátszatlan tej-fehér a bomlási terményektől. 
Amphibol oszlop töredékek és foszlányok. Néhány Magnetit szemcse az 
Amphibol és Plagioklas metszetek közé szorulva, Leukoxén nyoma.

148. sz. T ok, n y u g a t r a  a f a l u t  ó 1. T : 2-842.

Szürke fényes hasadási lapokkal biró Plagioklasok (Andesin- Lab- 
ratorit-sor.) Saussurit külemü szürke zsirfényű ásvány (szemcsés Plagio
klas) zöldes-barna lemezesen hasadó Amphibol. Gyakori Pyrit és Clial- 
kopyrit fészkek.

Víztiszta, két irányban hasadozott (OP és &P Xl) Plagioklas. Kaoli- 
nos foltok és pettyek zárványaival, melyek a kasadékok menetében 
sorakoznak. Amphibol nagyos oszlop töredékeinek jelleges metszetei. Né 
hány Magnetit szem az Amphibolban és Leukoxén nyoma vele, kevés 
rozsdás folt is.

2. Aprószeműek.

a) Rendesek (normal) közép töm : 2 892.

7. sz. G y o r o k - K u v i n  k ö z t i  n y e r  eg . T : 2-980.

Zöldes-fehér aprószemü Földpát (Labrador-sor) és 1 — 4 mm. hosszú 
barnás-zöld Amphibol oszlopok, utóbbiak keresztül kasul fekszenek. Só
savval gyengén pezseg.

A Labrador erősen mállatt kristálymetszetekben és kristálysze
mek halmozásában fordul elő. Az Amphibol barnás-sárga kristálymet-
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szetei szakadozott végűek, részben fűzőid chloritos anyaggá válto
zott. Kevés Magnetit szemcse és Opacit foltok, elég Leukoxén a Mag
netit körül.

10. sz. M é n e s  a N é m e t h e g y a l j á n .  T : 2-755.

Sárgás Plagioklas rovatos hasadási lapokkal (Oligoklas-sor) olaj
zöld Amphibol tűk sűrűén keveredve. Pora alig pezseg sósavval.

A Plagioklas rendetlen kristály metszeteket és szemcséket képez 
telve mállási terményekkel, zárványokkal és vasrozsda foltokkal. Sár
gás-zöld szakadozott végű rostos Amphibol oszlop metszetek, fű-zöld 
Chloritos anyag és barnás-sárga Biotit pikbelykék igen alárendelten; 
nagy Magnetit szemek elég bőven, Leukoxén nyomával és Opacit 
foltokkal.

17. sz: P a u l i s :  K u v i n i h e g y h á t ,  Mállott kőzet. T: 2-935.

Sárgás fénytelen, mállott Földpát (?) és zöldes-barna apró Amphi
bol oszlopkák egyenletes kevésbe sok vasrozsdával. Sósavval elég jól 
pezseg.

Szemcsés Földpát anyaga aggregát-polarisatióval bir, csak egyes 
ikersávos Plagioklas metszetek válnak ki. Amphibol oszlop metszetek 
igen elszakadozva és elaprózva. Kevés Magnetit szemcse különösen Am- 
phibolban sok vasrozsdával. Leukoxén nyoma. Calcit apró szemcsék és 
erek alakjában itt-ott.

18. sz. K 1 a d o v a : K o v a s i n c z i  ú t .  K v a r c z - d i o r i t .  T: 2*899.

Sárgás vagy vöröses, üde fénylő Földpát (Andesin-sor) és barnás
zöld Amphibol oszlop töredékek eg}renletes keveréke. Kvarcz szemeknek 
nyoma. Pora sósavval eléggé jól pezseg.

Szemcsés Földpát anyagban kisebb-nagyobb jól kifejlődött Plagio
klas metszetek sok mállási terménytől homályosak. Kevesebb Amphibol 
oszlop töredék és foszlány, Magnetit és vasrozsda nagy szemekben és 
foltokban az Amphibolban és társaságában. Néhány víztiszta Kvarcz 
szem is apró buborék zárványokkal Leukoxén bőven a Magnetit körül, 
Calcit szemcsék itt-ott.

20. sz. M é n e s ,  ú t  a n a g y  H a t  á r  h e g y r e .  K v a r c z - d i o r i t
T:  2-709.

Piszkos sárgás, mállott Földpát (Andesin- Labrador-sor) szürkésbe 
hajló zsirfényű Kvarcz-szemek és fekete apró pikkelyes oszlopos ásvány 
(Biotit-Amphibol) egyenletes keveréke.



Víztiszta zárványokkal telt Kvarcz és mállási terményektől sárgás- 
fehér áttetsző Földpátszemek egyenletes keverékében, uralkodó Amphi
bol, alárendelt Biotit és sok Magnetitszem sűrű halmazában hálózato
sán vannak elosztva A Kvarcz zárványai: léghuborékok kevés folyadék 
csepp, sárgászöld Amphiból szálkák és viztiszta mikrolithek.

21. sz. Ra d n a ,  C i o k a  I s  vor .  T. 2 866.

Fehér vagy sárgás fénylő hasadás lapocskákkal biró Plagioklas 
(Andesiu Labrador sor) és Seladonit, zöld lemezes Amphibol oszlop tö 
redék egyenletes keveréke. A Plagioklas közepette itt-ott Pistazit cso
mók is. Pora sósavval alig pezseg.

Plagioklas lemezek halmaza, a mállássziilte Pistazittól sárgás fel
hős; a legtisztább világos ikersávokkal. Sötét olajzöld Amphiból töre
dékek néhány nagy Magnetit szemcse vasrozsdával Itt-ott a Pistazit 
zöldes sárga szemcsékben a Földpátba zárva. Néhány borsárga négy- 
szöges metszet Zirkonra emlékeztet. Lenkoxén igen bőven vau az Iserin 
szemcsék körül kiválva.

22. P a u 1 i s i s z o r o s .  T. 2-934.

Sárgás és fehér Saussurit kinézésű Földpát (Andesin-Labradorit 
sor) és lemezes sötétzöld Amphiból egyenletes keveréke; egy fehér érrel, 
mely hasonló Földpátból néhány szürke Quarz szemmel és csizzold Pis
tazit foltokkal.

Földpát a bomlási terményektől homályos felhős aggregát polari- 
satiót mutat, néhány világosabb metszet ikersávok nyomaival bir Am
phibol metszetek elszakadozva és aprózva és vasrozsdától itt-ott festve. 
Magnetit szemcsék ritkák ezek körül Leukoxén keskeny szegélye,

124. P a u l i s ,  Ló c z y -  és B i r  ó- fél e s z ő l ő k b e n .  T. 2-966.

Uralkodólag chloritos AmphibolbÓl áll itt-ott feltűnő sárgás vagy 
zöldes Földpáttal és vasrozsda foltokkal.

Kevés egyneműnek látszó Földpátanyagban határozott Plagioklas 
metszetek és olaj zöld Amphiból oszlop töredékek és foszlányok, — rész
ben fűzőid chloritos anyagba átmenők. Biotitnak néhány pikkelye is 
látható. Magnetit egyetlen csoportban kiválva, de annál több vasrozsda 
folt és sok igen jelleges Leukoxén.
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125. sz. P a u l i s ,  L ó c z y és  Bá r ó - f é l e  s z ő 1 ő k b e n. T. 2-981.

Sötét olaj zöld chloritos Amphiból és sárgás Földpát egyenletes ke
verékéből nagy táblás Plagioklas (Oligoklas-Andesin sor) kristályok 
porphyrosan kiválva vasrozsdától az egész kőzet sárgás.

Tej fehér kaolinos Földpát ikersávoknak csak nyomaival, Amphiból 
igen töredékes és szakadozott kristályszemek, egynemű fűzőid Chloritos 
anyag, Magnetit alig egy szem bő rozsdától körülvéve, mely az egész 
kőzetet áthatja, Leukoxén nyoma.

126. sz. P a u l i s ,  V á s á r h e l y i - f é l e  s z ő l ő b e n .  T. 2-969.

Fehér vagy szürkés Plagioklas (Andesin-Labradorit sor) fekete zöld 
chloritos Amphiból egyenletes keveréke. Calcitnak nyoma. Pyrit 
szemcsék.

Erősen mállott felhős Plagioklas léczalaku metszetekben, zöldessárga 
Amphibóloszlop töredékei és fűzök! egynemű chloritos anyag igen apró 
foszlányokban Magnetit és Pyrit jókora szemcsékben. Sósavval egy 
ponton pezség — Calcit.

129. sz. S ó l y m o s ,  A r a n y  á g i  v í z v á l a s z t ó .  M á l l o t t  k ő z e t .
T. 2-963.

Sárgás fehér mállott apró Földpát szemek és barnászöld Amphiból 
oszlopkák egyenletes keveréke, kiválóit vasrozsdától is foltos itt-ott

Viztiszta felsites összevissza repedezett alapban (halmaz polarisatió- 
val) Amphiból és Biotit többé-kevésbé mállott apró töredékei és fosz
lányai igen sok vasrozsdával, de semmi Magnetittel.

130. sz. O d v o s ,  T e m p l o m  v ö l g y .  T. 2-914.

Sárgás fehér kaolinos Földpátja Orthoklas (Amazauit sor) és Pla
gioklas és barnászöld lemezes Amphiból kissé chloritossá válva, egy
forma mennyiségben.

Orthoklas legnagyobb egyszerű kristálymetszetek és Plagioklas 
ikersávos kisebb metszetek, mind a kettőben elbomlás által keletkezett 
Pistazit apró sárgás szemcsék halmazaiban. Amphiból igen szép hasa- 
dékokkal biró harántmetszetekben a legfinomabb foszlányokig elaprózva. 
Chloritos anyagnak csak nyoma. Magnetit szemcsék szélesen körül- 
övedzve, Leukoxén felhős foltokkal és vasrozsdával.



145 sz. Ménes ,  M a r i z a  f e l e t t .  T, 2809.

Serpentinisáltnak látszó tömör kékeszöld kőzet fénylő Chlorit pik
kelyekkel ; sósavval nem pezseg

Zöldes áttetsző egyneműnek látszó alapja, szálas, rostos, lemezes 
szövetű és telve van szabálytalan pikkelykékkel és hálózatosán elhelye
zett Magnetit és Opacit szemcsék halmazával. Egészen a Serpentin be
nyomását teszi, de csak kis részben az, nagyobbrészt a poláriséit fényre 
hat az egyneműnek látszó alap s igy inkább chloritos ásvány, mely 
az Amphiból átalakulásából lett. Biotitnak csak vörhenyes pikkelyei is 
elég gyakoriak még; egyéb nem látható.

147. sz. To k ,  n y u g o t r a  a f a l u t ó l  K ő b á n y a .  T. 2*759.

Fehér Földpát és barnászöld Amphiból egyenletes keveréke Né
hány ponton és egy repedésben erős pezsgés kiválóit Calcitra mutat.

Hosszú Hczalaku, mállási terményektől csaknem átlátszatlan. Pla
gioklas kristályok és Amphiból oszlop rongyok Chlorit anyag nyo
mával, elég gyakori nagy Magnetit szemesekkel, igen alárendelten vér
piros Feá 0 3 foltok és pettyek. Calcit szemcsék és erek, Leukoxén 
nyoma.

150. sz. Ménes ,  N a g y  H a t á r h e g y ,  K l a d o v a  felé.  T. 2942.

Sárgás mállott Földpát és barnászöld chloritos Amphibol egyenletes 
keveréke, sok kiválóit vasrozsdával.

Plagioklas apró kristály szemei, féleg viztiszták, félig változatlanok, 
sötétre állitott nikolok közt vékony kristályok is láthatók, igen szétran- 
csolódott olajzöld Amphiból töredékek és foszlányok ; chloritos fűzőid 
anyag az Amphiból szegélyein és sok vasrozsda folt. Néhány Magne
tit szemcse és Leukoxén körülötte

b) Pistazitban dúsak Közép T. 2*989.

12. sz P a u l i s ,  B a r a c s k a i  s zor os .  T. 2*897.

Aprószemű kőzetben telérszerü nagyszemű kőzet kiválás. A bezáró 
kőzet sárgás vagy zöldes Plagioklas, barnászöld Amphibol, és csizzöld 
Pistazit egyenletes keveréke. A telér uralkodóan Pistazit szemcsékből 
áll, melyekben testszinű Plagioklas kristályok (Andesiu sor) itt-ott Am
phibol oszlop-rongyok és igen kevés fekete Turmalin is kiválva találhat»).

Földtani Közlöny V ili,  éyf. 14
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A bezáró kőzet repedezett hasanékos Plagioklas kristályszemekből 
áll, telve mállási terményekkel (Pistazit por) ezek közt zöldes sárgás 
szakadozott Amphibol oszlopok és fűzöld Chlorit (savban oldaló Delessit), 
néhány barnássárga Biotit lemezke is, ritkán jókora Magnetit szemek 
és Opacit foltok Leukoxén nyomával

A telérkőzetben mállássi terményektől homályos Földpát metszetek, 
egyesek és ikersávosak. Néhány zöldessárga Amphibol töredék és fosz
lány. Végre igen sok Pistazit szemcse és kristályos metszet nyoma is.

16. sz. De be la  G o r a  (hol?) E p i d o t  kőze t ,  T. 2-800.

Csizzöld tömör kőzetben csupán egyes Magnetit O.-ek tűnnek fel.
Viztiszta apró mezőkre repedezett felsites alapanyag, mely sötétre 

fordított nikolok közt élénk tarka mozaik gyanánt tűnik fel, és a Pis- 
tazitnak zöldes-sárga szemcséinek és oszlopkáinak halmaza nagy Mag
netit kristály-metszetekkel. Amphibolnak nyoma sem látszik.

23. sz. P a u l i s .  L ó c zy é k s z ő l ő  k e r t j  e. T. 2-903.

Sárgás Földpát barnás-zöld Amphibol egyenletes keverékében bor- 
sányi-diónyi fészkek, zöldessárga Pistazitból és azokon belül gömbsuga
ras szerkezetű Turmalin oszlop halmazok. Pora alig pezseg.

Apró szabályos Plagioklas metszetek mállási terményektől felhősök. 
Olaj- vagy fűzöld Amphibol oszlop töredékek ugyanannyi mennyiségben 
és kevés chloritos anyag is. Magnetit igen apró szemcséi nagy Leuk
oxén udvarok közepén : szemcsés Pistazit halmazok közepén barnás-zöld 
Turmalin metszetek.

64. sz. G o v a s d i a, a P r e 1 u k a ó r o m fel é,  E p i d o t  kőz e t .
T. 2 979.

Csizzöld aprószemű kőzetben ritkásan kiválva apró zölzes-szürke 
selyem fényű, kurta oszlopos kristálykák és vasfekete vagy rozsdás pety- 
tyek és foltok (Magnetit?). Aczéllal szikrázik.

Viztiszta, csak fehér pettyezett és Apatit tűket tartalmazó egynemű 
alapja sötétre fordított nikoloknál tarka mozáikot mutat rendes met- 
szetszek nélkül, tehát Kvarczdús Felsit lehet. Ebben igen bőven és csi
nos kristály-metszetekben is láthatók a zöldes-sárga Pistazit, azután vi
lágos fahéj-barnás, rozsdafoltos metszetek mállott Biotitra utalnak. 
Ezekkel nagy Magnetit-szemek és halmazok is Leukoxén udvarral és 
foltokkal.
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127. sz. P a u l i s .  B a r a c s k a .  E p i d o t o s  Di o r i t .  T. 2-908.

Szürkés Földpát igen apró szemcséi, alárendelten, barnás-zöld le
mezes Amphibol oszloptöredékei bőven és csizzöld Pistazit is elég bőven 
kivehetők.

Yiztiszta mállási terményektől sűrűn pettyes Plagioklas hosszú kris
tály-metszetekben és sárgás Pistazit szemcsék, alapjában szálas, liasa- 
dékos Amphibol rongyok, barnás-sárga Biotit pikkelykék halmazai rit
kábbak ; fűzöld Chlorit anyag apró foszlányokban. Magnetit és Leukoxén 
nem láthatók, vasrozsda is kevés.

128. sz. P a u l i s ,  B a r a c s k a  E p i d o t o s  Di o r i t .  T. 3047.

Hasonló aprószemű kőzetnek egyik felén igen bő Pistazit szemek 
és ritkásabb Amphibol oszlopok; egy helyen nagyobb testszinű Földpát 
kristály (Oligoklas-Andesin sor) Pyrit szemek.

Plagioklas kis részben kristályos szemcsés, nagyobb részben kivá
lóit kristályos metszetek, mállás terményektől (Epidot) homályosak; 
Amphibol mint egyebütt, részben fűzöld chloritos anyagba átmenő. 
Magnetit és Pyrit szemek gyéren, kevés vasrozsda és sok Leukoxén.

131. sz. Od v o s  és Ko n o p  közt .  E p i d o t  k ő z e t .  T. 3*270.

Csizzöld aprószemű Pistazit alapon sötétzöld lemezes Amphibol 
kristály töredék kiválva, kevés vasrozsdával.

Halmaz-polarisatiót mutató sárgás felsites Földpát alárendelten; 
kénsárga Pistazit szemek és kristály-metszetek halmaza uralkodó, meg
lehetős szabályos Amphibol metszetek elég bőven. Néhány Magnetit 
szemcse, vele Leukoxén bőven és sok vasrozsdafolt és erezet.

132. sz. K o n o p  Di mb u  cu C o r n u  v a g y  C. Ma r i a n .  E p i d o t o s
kőz e t .  T. 3*257.

%
Egészen azonos külemü, mint az előbbi.
Csiszolata is majdnem teljesen ugyanazt mutatja, csupán több fel

sites Földpát látható itten.

137. sz K r esz  t am én e  S-Berzo va  T. 2-830.

Sárgás vagy zöldes Földpát kristályok (Öligoklas sor) részben Pista- 
zitba átmenők és olajzöld leveles Amphibol oszloptöredékek egynemű

14*
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keveréke. A példány egyik felén uralkodó csizzöld Pistazitban ritkás 
Amphibol kiválva. Vékony Földpátos ér is keresztül hat rajta.

Vastag táblás kurta Plagioklas kristályok, mállás terményektől fel
hősek 5 Amphibol töredezett hosszú és haránt metszetei; egynemű fiizölcl 
chloritos anyag kevés Biotitnak nyoma. Kevés de nagy Magnetit-szemek 
az Amphibolban és igen jelleges Leukoxén bőven.

c) Tömörek v. Dioritaplianitok. Közép töm 2 883.

13. sz. Mon or o s t i a  vö l gy ,  r é g i  t á r n a .  C h l o r  i t o s s á  á t a l a 
k u l t  D i o r i t .  T. 2-688.

Szürkés-zöld kőzet egyes nagyobb fénylő kristály-lapocskákkal 
(Plagioklas) és a mállott helyeken tálkas Chlorit-bevonattal. Pora só- 

* savval jól pezseg.
Mozaikszerű tarka (keresztezett Nikolok közt) viztiszta Felsites alap

ban Plagioklas kristály-metszetek és Orthoklas nyoma is, homályosak a 
mállási terményektől; fűzöld Chlorit, kékeszöld Delessit (sósav feloldotta) 
hálózatos erek és nagyobb foltok alakjában, Biotit pikkely igen kevés. 
Magnetit szemek bőven a Chloritos anyagban, vasrozsda kevés, Calcit- 
szemcsék és erek elég bőven.

27. Ko n o p ,  h e g y  n y e l v  a fő v ö l g y  ben.  T, 2-832.

Sötét szürkészöld kőzet, melyben loupéval egy szürkés fehér (Föld- 
pát) és egy lemezes zöld (Amphibol-Chlorit) ásvány kivehető. Egy apró 
szemű töredékben ezek jól vehetők ki és még nagy Pyrit részletek is. 
Pora élénken pezseg sósavval.

Feltites alapon egyes nagyobb Plagioklas-metszetek kiválva és Calcit- 
szemek is vele. A Plagioklas sok Apatit-tfít zár magába. Sárgászöld 
Amphibol és sok fűzöld Chlorit-foszlány gyakoriak még. Barnássárga 
Biotit ritka már. Titánvas-kristálymetszetek elég bőven és Leukoxén 
is vele. — Az apró szemcsés darabban ezeken kiviil még viztiszta Kvarcz- 
szemcsék halmaza is kivehető sárga Pistazit-szemek társaságában.

31. sz. Mé n e s - V i l á g o s :  C h l o r i t o s - s e r p e n t i n n é  á t a l a k u l t  
D i o r i t a p h a n i t .  T. 2.943.

Chlorit-palára emlékeztető kőzet, de még sötétzöld Amphibol-lemezek 
is láthatók.



Egynemű zöldes áttetsző alapja apolar, tehát Serpentin lehetne, ezt 
azonban helyenkint nemezszerüén össznkúszált, szálas chloritos anyag 
helyettesíti, mely keresztezett nikolok közt halmaz polarisatióval bir. 
Ezekben fekete Opacit-pettyek és foltok itt-ott sűrűn vannak behintve; 
az Amphibol-oszlppok is ilyenné váltak s csak egyes üdébb foszlányok 
maradtak fenn itt-ott.

40. sz. K á p o l n á s ,  k e l e t r e  f e k v ő  o l d a l  vö l gy .  T. 2.877.

Sötétzöld tömör kőzet, szálkás töréssel, Pyrit-szemek és Chlorit- 
pikkelyek kiválással és granitos-szemcsés erekkel (Földpát és Chlorit), 
ezen Földpát a Labradorit-sorba tartozik.

Szürkés, átlátszó . felsites alapanyaga sötétre fordított nikolok közt 
tarka mozaikot m utat; a csiszolat egyik felén Plagioklas-metszetek is. 
Olajzöld Amphibol végtelenül elaprózott foszlányokban , hajszálnyi mi
kről ithokig. Magnetit-szemek nem igen sűrűén Leukoxén nyomaival. 
Pyrit nyoma is.

Ide sorolandó még néhány erdélyi aphanitos kőzet is, u. m. :

827. sz. V a r g y a s :  P e r z s á n y i  h e g y s é g  éj sz.  r ész .  T. 2.913.

Sötét kékes-zöld, igen apró fehérpettyes egynemű kőzet, serpentinné- 
alakulás nyomaival.

Mállási terményektől egészen fehér Plagioklas-metszetek és olajzöld 
Amphibol-oszloptöredékek és rongyok. Titánvas, jókora kristályos sze
mekben gyakori. Leukoxén nyoma.

30. sz. Di t r ó :  O r o t v a  v ö l g y e ,  tel  ér  a S y e n i t  ben.  T. 2.958.

Sötét szürkezöld fénylő pontokkal és lemezkékkel (Plagioklas) sós- 
savval egy ponton pezseg. Calcit nyoma.

Apró, léczalaku Plagioklasok és fűzöld Amphibol kristályos töre
dékek egyenletes keveréke, mihez elég bőven még Titánvas hosszú, 
kristályos metszetei is hozzájárulnak. Biotit és Magnetit (Iserin) szem
csék nyomai.

39. sz. Di t r ó :  T á s z o k - p a t a k ,  t e l é r  a S y e n i t b e n .  T. 2.968.

Ez előbbinél nagyobb szemű , világosabb zöldesszürke. Plagioklas- 
lemezek fénylő lapjai jól kitűnnek; Pyrit-szemek is, mézsárga Titanit-
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kristálykák is elég gyakoriak. Földpátnak vékony ere vonul át a 
kőzeten.

Apró Plagioklas-kristály metszetei viztiszták; fűzőid jelleges Am- 
phibol-kristálytöredék és barnássárga Biotit-metszetek egyenlő mennyi
ségben s bőven; fűzöld Chlorit nyoma és Titánvas-kristálymetszetek és 
lserin-szemcsék bőven. Titanit sárgás, repedezett rhombalaku metszetei 
is itt-ott.

V . A Diabas családja.
Ezen családhoz tartozó átvizsgált példányok általában a területnek 

Erdélylyel határos részéről vagy pedig magából Erdélyből valók s igy 
felületileg is elkiilönzötten fordulnak elő , a kristályos palahegységhez 
kötött Dioritoktól. Lóczynak előttem fekvő térképe szerint kárpátiho- 
mokkő-képződés, ezekből kibukkanó másodkori mészkőszirtek és a Me- 
laphyr van kijelölve azon területen, melyről az átvizsgált példányok va
lók; az erdélyi példányok pedig, melyek az erdélyi muzeum-egylet gyűj
teményében vannak kiállítva, egészben véve hasonló területről, illetőleg 
a Pietrosza-hegység éjszakkeleti folytatásából, t. i. az erdélyi Ércz- 
hegységből és a thoroczkói hegységből gyüjtettek, egynéhány példány 
pedig a perzsányi hasonló szerkezetű hegységből hozatott Herbich úr 
által Társaságukban előfordulnak az előbbiekben tárgyalt Kvarczpor- 
phyrok és a Primics György úr által korábban már megismertetett 
Diabosporphyritek és Melaphyrok, valamint a harmadkori eruptivkőze- 
tek is, melyek még tárgyaltatni fognak.

Mindezen helyekről való Diabasjaink általában véve aprószemü 
vagy egészen tömör (aphanitos) szövetiiek és sötétzöldszinüek; ennél
fogva, kivált ha szinök is sötétszürkébe hajlott, korábban majd a Me- 
laphyrokhoz csatoltattak , majd Diorit-, majd Diabas-Aphaniteknek vé
tettek ; csakis a górcsövi vizsgálat az, mely valódi természetüket két
ségtelenül föltárja.

Lássuk itt is legelőbb azoknak ásványos elegyrészeit :
1. Plagioklas alakra, bomlási terményeire, zárványaira és kikép

ződésre nézve egészen hasonlít a Diorit Plagioklásához. Egészen tejfe
hé r, csaknem átlátszatlan metszetek még gyakoriabbak, mint ottan; 
ilyeneknél aztán a remek ikersávok nehezen vagy épen nem vehetők 
már ki , ezek rendesen halmaz polárisadét mutatnak a bomlási termé
nyek túluralkodó mennyisége miatt. Kijegült Pistazitet jelleges tulajdon
ságaival itt nem észleltem, hanem csupán tejes zavarodást, melyet erő
sebb nagyításnál nem sikerült elemeire felbontani.
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Néhány közép- és nagy szemű példányból sikerült kiszedni Plagiok- 
last s ez Szabó módszere szerint meghatározva vagy jelleges Labrado
rénak, vagy Andesin felé hajló Labradorénak mutatkozott.

2. Angit vagy rendes kristálykákban vagy csupán ilyeneknek töre
dékeiben fordul elő s rendesen a plagioklas táblás vagy léczalaku kris
tályai közé szorulva található. A kristálykák makroscopice rendesen se- 
tétzöld, zöldessziirke vagy barna színűek, inkább kagylós törésű sze
mek, mint hasadási lapokkal bírók. Vékony csiszolatokban iide állapot
ban, mindig átlátszó, igen vékony zöldes, sárgás vagy fahéj barnás met
szeteket szolgáltatnak, melyek közönségesen hálómódra össze vannak re
pedezve. Pleochroisnmsok gyenge, sokszor alig észrevehető, de interfe
rential színeik sötétre fordított nikolok közt élénkek. Igen gyakran le
het igy a közönséges ikerképződést is kivenni. Zárványok közül leggya
koribbak benne a Titánvas és Magnetit kristályos metszetei és szemei, 
a melyekből rendesen vasrozsda szokott kiszivárogni és rozsdasárga vagy 
barna foltokat képezni.

Az Angit igen gyakran a felbomlás különböző állapotait mutatja, 
mely esetben azonnal sötétebb színűvé és kevésbé átlátszóvá válik. Leg
érdekesebb elváltozása az, midőn kerülete olaj- vagy fűzöld, párhuza
mosan hasadékos vagy rostos, erősen pleochroistieus Amphibollá lesz, 
amint azt néhány nagyszemű és egy pár aprószemű példánynál is szé
pen észlelhetni volt alkalmam. Ezen Amphibolba való átmenet által 
létre jő az úgynevezett Urálit t. i. az Angit alakja az Amphibol hasa
dásával és pleochroismusával is I bahasainkban azonban ezen uralitoso- 
dás csak kezdetén van, mert a kristály-metszetek belseje mindenütt vi
lágossárgás, zöldes vagy fahéj barnás, szabálytalanul repedezett Angit 
anyag, a pleochroismusnak alig csekély nyomával, inig az olaj- vagy 
fűzöld szegélyek a dioritos Amphibol minden tulajdonságaival bírnak. 
Különösen nevezetes és az uralitosodásra nézve jellemző a keresztezett 
nikolok közti viselkedés; mert mig az üde Augit-mag egységes élénk 
interferentia színeket mutat, addig az Uralit-anyagnak rostjai különböző, 
de kevésbé élénk színekben feltűnnek, mintha sokszoros ikerösszenövés
ben volnának a rostok; továbbá az Augit metszeteknek teljes elsötétii- 
lése a nikolmetszetckhez nézve egészen más szöglet alatt történik, mint 
az Urálit elhomályosodása.

Az Augitnak ezen részben való uralitosodása az átvizsgált kőzet
példányoknak csak igen kis számánál észleltetett; ezek a részletes le
írásban külön csoportban is fognak összeállittatni.

Ami ezen uralitos Augit makroscopos kinézését illeti, az kivált a 
nagyszemű példányoknál, feltűnően hasonlít a Diallaghoz, a mennyiben
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a sötét barnászöld vagy zöldesbarna szín közönséges, s a Diallagra jel
lemző lemezes szerkezet és gyöngyfény is mutatkozik. Növeszti a csa
lódást azon körülmény is, bogy a nagyszemű uralit-diabások törési lap
jain nemcsak az Augit Uralittá vált burka, de maga az olajzöldes, kagy
lós törésű Augit-mag is látszik, s ez feltűnően hasonlít Olivin szemek
hez, úgy hogy olivin-gabbrót vél az ember látni s makroscopice annak 
néztem is előbb ezen kőzetet.

Az Angit további mállásánál finom kuszában rostos vagy pikkelyes 
zöld ckloritos anyag jő létre, mely általában forró sósav által felbonta
tott, tehát vaschloritnál (Delessit) alig lehet egyéb. Ezen Delessit ki- 
sebb-nagyobb foltokban, foszlányokb in, néha pedig uralkodóan is a 
Plagioklas közeit hálózatosán kitöltve, általánosan el van terjedve Dia- 
basainkban s rendesen apróbb-nagyobb Magnetit-szemcséket is zár ma
gába, vagy helyettük vasrozsdától vöröses, sárgás vagy barnás foltos, 
pettyes, eres Igen gyakoriak ezen Delessit foltokban Calcit-szemcsék és 
finom erek kiválásai is, a miről egy csepp sósavnak a csiszolatra csep- 
pentése által górcső alatt könnyen meggyőződh tünk.

3. Titanvas itt is főképpén a nagy és középszemű változatokban 
található, míg a

4. Magnetit metszetek és még gyakrabban alaktalan szemek inkább 
az aphanitos kőzetekben vannak elterjedve.

5 Leukoxén igen alárendelten fordul elő, csupán az uralitos diabá- 
sokban mutatkozik bőven s néha éppen oly gazdagon mint a Dioritekben.

6. Olivin szabálytalanul összerepedezett, gyengén sárgás, átlátszó, 
néha csaknem víztiszta szemcsékben, melyek rozsdaveres szegélyzettel 
bírnak, meglehetősen ritkán fordul elő az átvizsgált Diabásokban. A Ba
saltok Oliv híjétól semmiben sem különbözik.

7. Calcit mint bomlási termény makroscopice is gyakran található 
kristályos szemcsék, vékony erek vagy kérgek alakjában^ górcsővíleg 
rendesen a Delessitben keresendő és sósavval könnyen feltalálható.

8. Pyrit-szemcsék és nagyobb kiválások is meglehetősen • gyakran 
lelhetők diabasainkban s makroscopice is könnyén felismerhetők.

9. Kvarcz csak mint utólagos, vagyis bomlási termény fordul elő, 
s makroscoposan is észlelhető szemcséket vagy ereket képez némely 
Diabasban.

*
*  *

Ami ezekután ezen ásványos elegyrészek kijegülési sorát és Dia- 
basjaink górcsővi szövetét illeti, az csaknem azonos a Dioritban észlel
tekkel. A Plagioklas itt is a legjobban határolt és legnagyobb kristá-



lyokban fordul elő s magába zárja a többi elegyrészeket mind, tehát 
legutoljára merevedett meg. Az Augit rendesen apróbb kristályai vagy 
ezek töredékei a Plagioklas-metszetek közé vannak szorulva a Magne- 
tittel vagy Titánvassal és a mállási terményekkel együtt. Ritka az az 
eset, — s ez már átmenetet képez a Diabasporphyritekhez, — midőn 
a Földpát legnagyobb része is csupán kristályos szemekben van kiválva 
s igy mintegy Felsitet alkot, melyből tökéletes Plagioklas és Augit kris
tályok vannak mikroporphyrosan kiválva.

A 18 leihelyről való átvizsgált Diahasok tömöttségeit is egyenkint 
meghatározva, ezekből a közép tömöttség: 2*888, tehát valamicskével 
kevesebb mint a Dioritoké (2*89); ami az Olivin-tartalmu Diabások ritka
sága és az epidotdús Dioritek gyakorisága miatt könnyen érthető

Az ásványos szerkezetből és alárendelten a szövetből is következik 
Diabasaink következő csoportosítása:
1. Közönséges tömör Diabasok, közép tömöttség . . 2 869, 9 drb.
2. Olivin-Diabasok (aprószeműek v. tömörek) közép töm. 2 877, 3 „
3. Uralitos D iabasok ................................................ . . 2 919,
a) Nagyszeműek Közép tömöttség . ...........................  2.937, 3 „
b) Aprószeműek v. tömörek, közép tömöttség . . .  2 901, 3 ,.

1. Közönséges tömött Diabások (Diabas-aphanitek) köz. töm. 2-869,

32. sz. D u m b r o v i e z a .  M a l o m v ö l g y .  C h l o r  i t o s  D i a b a s -
a p h a n i t. T : 2*924.

Tömött sötét zöldes-szürke kőzet jókora szemcsés Mészpát kiválá
sokkal. Pora jól pezseg.

Plagioklas vékony tűalaku szürkés átlátszó jegeczekben; Augit sár
gás repedezett oszloptöredékek, részben fű-zöld egynemű anyaggá vál
tozva, melyet sósav fölold (Delessit). Magnetit hiányzik, helyette Leuko- 
xen nyoma, Calcit, nagy szemcsécs kiválások.

43. sz. K a z a n y  e s t  f e l e t t .  C h l o r i t o s D i a r b a s a p h a n i t .
T:  2*905.

Hamvas-zöld igen api'ószemü kőzet sok Pyrit és vasrozsda ki
válással.

Tejfehér felhős Plagioklas hosszú kristály metszetek és átlátszó 
sárgás csaknem víztiszta repedezett Augit-kristálykák és ikrek is, fű
zőid Delessit foltok is elég gyakoriak. Jókora Titánvas kristály-met-
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szetek sok és jelleges Leukoxénnel. Vasrozsda foltok is bőven. Calcit 
szemek itt-ott pezsgéssel feloldatnak,, ha savat rácseppentünk. Pyrit 
szemek is jól kivehetők

44, sz. L a l a s i n c z i  v ö l g y .  M á l l a t t D i a b  a s  - a p h a n i t.
T:  3 037.

Tömör fénytelen, olaj-zöld kőzet, ezekben tejes Kvarcz kiválva.
Az elegyrészek mind sárgás-zöldek s Plagioklasnak keresztül kasul 

fekvő tííalakn kristály tűiből állanak, melyek közt Augit oszlopkák és 
töredékeik kivehetők. Kvarcz erek és kiválások is láthatók. Egyéb nem 
vehető ki.

46. sz L a l a s i n c z ,  r é g i  e r d é s z l a k .  Ü d e  D i a b a s - a  p h a-
n i t. T : 2 923.

Sötét zöldes-szürke igen tömött, fénytelen Aphanit, aprószemcsés 
kőzet rétegesével közepén.

Viztiszta Plagioklas tűk, sárgás-zöld Augit szemek és apró Magne
tit szemcsék egyenletes sűrű keveréke, üveges hasisnak semmi nyomá
val. Leukoxén gyér nyomai.

139. sz. K a p  r u c z a - B a t u e z a  k ö z ö t t .  M á l l o t t  D i a b a s -
a p h a n i t. T : 2-964.

Kékes-szürke tömör kőzet, apró csillogó pontocskákkal és behintett 
Pyrit szemcsékkel és vasrozsda foltokkal

Egyneműnek látszó víztiszta fehér pettyes Földpátja kereszt, nikolok 
közt világosan határolt Plagioklas kristály-metszetekre oszlik, melyek 
közt vasrozsdás szélű sárgás-, zöldes repedezett Augit szemek és kris
tály-metszetek és sok kuszáltan szálas fű-zöld Delessit. Igen sok apró 
Magnetit-szem kevés Pyrit is, — mind vasrozsda által erősen festve.

És még a következő erdélyi példány ok:

1 • sz- T h o r o c z k ó  8 z t -G y ö r g y H a v a s  p a t a k  — M e g l e 
h e t ő s e n  ü d e  D i a b a s - a p h a n i t  T : 2 750

Sötét szürkés zöld, finom szemű kőzet csillogó tücskökkel.
Mállási terményektől fehér-felhős Plagioklas kristály-metszetek, 

valamivel kevesebb és apróbb Sárgás vagy zöldes átlátszó Augit-kris- 
tálykák, szegélyei néha fű-zöld Delessitbe átmenők, melyekből foltok
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egyebütt is elhintvék Néhány nagyobb Titánsavas kristály-metszet és 
apró Iserin szemcse Leukoxén nyomával.

2. sz. T h o r c z k ó  S z t . - G y ö r g y .  T:  2-790.

Sötét szürke, apró lapocskákra és tfícskékre csillámló finomszemű kőzet. 
Meglehetős tiszta Plagioklas, hosszú keskeny kristály-metszetei 

alap nélkül, héjjas szerkezettel s a héjjak mentében mállási termények
kel; jelleges Augit Kristály metszetek igen rendesek és meglehetős na- 
nagyok telve Magnetit szemcsékkel. Fű-zöld Delessit, keverve Magnetit 
szemcsékkel a Plagioklas metszetek közt és itt-ott vele Calcit szemcsék is.

10. sz. N y i r m e z ő : V a 1 e a n e g r a. A p r ó s z e m ü  D i a b a s .
T:  2-765.

Aprószemcsés kőzet tej-fehér vagy kékes-zöldes fénytelen Földpáttal 
(Andesin- Labradit-sor) és fekete fénylő Angit kristályokkal, általában 
zöldes-fehér pettyezet kőzet.

Mállás terményektől homályos felhős, nagy Plagioklas metszetek ; 
világos fahéj-barnás, átlátszó, repedezett Augit metszetek, Delessitnek 
fű-zöld foszlányai elég bőven, Titánsavasnak nem sok, de jókora kris
tály-metszetei és szemei az Augit és Delessit társaságában Leukoxén 
nyomával

835. sz L u p s a v ö l g y e .  Á t a l a k u l t  ( C h l o r i t o s o d o t t )  
a p r ó s z e m ü  D i a b a s .  T:  2-764

Sötét szürkés-zöld, aprószemü kőzet bő Calcit (erek és szemcsék) 
és kevesebb Pyrit szemek kiválással. Sósavval erősen perzseg.

Mállás terményektől homályos felhős Plagioklas metszetek és Cal
cit áttetsző haránt vonalozott szemcséi egynemű keverékében tű-zöld 
Delessit van hálózatosán elosztva Nagy Titánvas szemek bőven s vele 
Leukoxén is.

2. Olivin Diabasok. Közép töm. 2 877.

45. sz, L a 1 a s i n c z i v ö l g y .  Ü d e  O l i v i n  d i a b a s. T : 2-985.

Tömött sötét szürkés-zöld kőzet fénylő igen apró lapocskákkal, és 
a repedések lapjain Kvarcz kéreg bevonattal.

Víztiszta hosszúkás Plagioklas metszetek, és köztük sárgás Augit 
kristály töredékek és foszlányok egyenletesen keveredve. Olivin sárgás át
látszó rendeletien gömbölyded szemek vasrozsdával körülövedzve. Kisebb
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számban Magnetit közepes és apróbb szemekben szintén gyakori, Leu- 
koxén bőven azokkal. Néhány Pyrit szem is feltűnik, — sok vasrozsda folt.

881. 888. és 889. sz. M i h a l e  n i  ( Z a r á n d  m e g y  e.) C b l o r i -  
t o s o d ó  é s  S e r p e n t i n  e s e  dó'  O l i v i n d i a b a s  é s  e n 

n e k  r e g e n e r á l t  b r e c c - i á j a .  T : 2862.

Serpentin ktilemü sötét-zöld alapban 10 mm. hosszú és 5 mm. szé
les, olaj-zöld Angit kristályok kiválva, szálkás gyöngyfénybe hajló 
hasadási lapokkal. — 881. sz. Sötét-barnán és sötét-zölden tarkázott, 
fénylő fehér pettyekkel (Calcit) és vörhenyes barna foltokkal biró mál
lóit kőzet egyes Pyrit szemcsékkel is. Ez az előbbinek regenerált tu 
fája nagy brecciaja lehet

Felleges nagy Angit metszeteken kivid olyanok is, melyek részben 
vagy egészben fűzöld chloritos anyagba átmentek. Alárendelten felhős 
fehér földpátos anyag is szorult közi bök. Végre rozsdasárgás mezők — 
polarisált fényben tarka aggregat színekkel, — telve finom Magnetit 
kristálymetszetekkel és porral, melyek háló módon elterjedvék s igen 
világos zöldes átlátszó mezőket (Olivin) vesznek körül, melyek azonban 
nem üdék már. Titánvas is feltűnik hosszú keskeny metszetekben. — 
Leukoxén nyomával.

62. sz. T h o r o c z k ó  S z t. 0  y ö r gy, T. 2-784.

Zöldes fekete, aprőszemü kőzet. A szemcsék egy része sárgás vagy 
szürkés, zsirfényn, néha hasadasi lapokkal bir — Plagioklas sósavval 
egy repedésen pezsgés Calcitra mutat.

Bomlási terményektől fehér pettyes viztiszta Plagioklas hossau kris
tály metszetei szép ikersávokkal; fahéjbarnás, átlátszó, repedezett Angit 
kristály töredékek fűzőid ásvány (Serpentin és Delessit) rendetlen fűzöld 
foltokban, ezekben és foszlányekban, igen gyakran Titánvas és sárgás 
átlátszó Olivin szemek társaságában. Pyrit ocOao-ek ritkán.

3. U ralitos D iabasok. Közép töm. 2-919.

a) Nagyszemüek. Közép töm. 2 937.

55. K uj a s, a G r á n i t  k ö p e n y e g e .  N a g y s z e m ü  U r á l i  t - d i ab  as.
T. 2-916.

Fehér szürke átlátszatlan Plagioklas (Labradorit sor) lemezes kris
tályok és sötét barnászöld kitünően lemezes elválásu és selymes fényű 
ásvány (Urálit)
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Bomlási terményektől egészen homályos fehér Plagioklas metsze
tek közt nagykristály töredékek, belől sárgás vagy zöldes, repedezett 
átlátszó Augit és a szegélyen olaj- vagy fűzőid párhuzamos rostos Am
phibol, — végre igen nagy Titánvas kristály metszetek Leukoxén 
nyomával.

57. sz. T r o a s ,  Y a l e a  T i s i .  K ö z é p s z e m i i  U r a l i t d i a b a s .
T. 3 016.

Fehér vagy zöldes átlátszatlan Plagioklas (Andesin-Labradorit sor) 
szemcsék és kristály táblácskák, feketezöld vagy barnászöld lemezes 
Urálit, végre barnássárga Olivinre emlékeztető szemek egyenletes ke
veréke.

Bomlás terményektől átlátszatlan fehér felhős Plagioklas nagy met
szetei kereszti!1 kasul; ezek közt, sárgás repedezett átlátszó Augit kris
tály töredékek tübbé-kevésbé uralitosodva a szegélyeken. Végre elég 
bőven Titánvas nagy szemei is és kristály metszetek nyomai, kevés Leu- 
koxénnel. Olivin nem látható.

59. sz. A l má s é i  ( Hu n y á d m. )  a r é z b á n y á k n á l .  Na g y s z e mi i  
Ur  a 1 i t-D i a b a  s. T. 2*880.

Barnászöld selyem fényű hasadási lapokkal biró uralitos Augit 
(Diallaghoz feltűnően hasonló) és szürke vagy zöldes Plagioklas (An
desin-Labradorit sor) nagy táblás kristály elegye. Barnássárga, Olivinre 
emlékeztető szemek változatlan Augittól valók; végre sötétzöld tömött 
chloritos anyag is van.

Mállás terményektől fehér pettyes, viztiszta Plagioklas metszetek 
remek ikersávokkal, helyenkint szemcsés halmozok is igen nagy világos 
fahéjbarnás átlátszó rendetlenül repedezett Augit kristály töredékek, a 
a szegélyein olajzöld, párhuzamos rostos Amphibolba átváltozva; a ki
sebb töredékek tisztán Amphibolba mentek át uralitosodva Végre szá
las gyapjas szövetű fűzöld Delessit is, néha központ sugaras szövettel 
is. Titánvas a csiszolatban nincs. Apatit tücskék a Földpátba zárva.

b) Aprúszeiniiek és tömöttek. Közép töm. 2*901.

33. sz. P e r n y e s t, e g y  h ö m p ö l y b ő l .  F i n o m  s z e m ű  U r a 
l i  t-D i ab  as. T. 2*936.

Sötétzöldes és fehéren pettyezett igen aprószemü kőzetben sötét
szürke szarukőér vonul á lta l; sok vasrozsda kiválás a repedési lapokon.



Bomlási terményektől fehér felhős, alig- áttetsző Plagioklas metsze
tek sz les ikersávokkal; szélein fűzőid Uralitba átmenő — világos sár
gás vagy zöldes repedezett Augit kristály töredékek — hasonló meny- 
nyiségbeu; végre sok nagy Magnetit Iserin szemcse bő Leukoxéntől 
körülvéve.

34 sz. T e m e s e s d  és  T r o a s  k ö z ö t t .  A p h a n i t o s  U r á l i t -  
D i a b a s .  T 2-929.

Sötét szürkezöld tömött kőzet igen apró csillámló kristály-lapocs
kákkal és tücskökkel. Pora elég jól pezseg. (Calcit.)

Hosszú fehér áttetsző Plagioklas metszetek és félig uralitosodott 
Augit kristály töredékek egyenletes keveréke, sok és nagy Magnetit 
kristálymetszetek és szemcsék bő Leukoxénnel. Egyetlen helyen Calcit 
szemcse, fűzöld Delessit nyoma.

39. sz. Tok,  K u j á s  f e l é .  T. 2-848.

Tömött kékeszöld kőzet, repedéseiben vasrozsda és Calcit kéreg ki
válva. Sósavval gyengén pezseg több ponton.

Bomlási terményektől fehér felhős, hosszú Plagioklas metszetek ösz- 
szekuszáltan nagy mennyiségben, köztük csaknem viztiszta vagy sárgás 
átlátszó repedezett Augit kristály töredékek es szemek; továbbá sár
gászöld, finomszálas és pikkelyes szövetű Delessit foltok; Magnetit és 
Pyrit szemcsék ritkásan, kevés vasrozsda körülöttük és Calcit szemcsék 
a Delessiteu belül.

VI. Gabbrók.

Határozottan ide sorolható kőzetet csak két példányban találtam 
elő a Loczy által beküldött gyűjteményben; ezeknek leírását egysze
rűen közlöm. 1

1. Az 52. sz. .kőzet G y u 1 i c z a é s  G o v a s d i a k ö z t  az  
o r s z á g  ú t r ó 1.

Nagyszemű kőzet, melyben szürkés fehér ikerrovatos Plagioklas 
(Szabó módszere szerint Labradorit) egész 6 mm. széles és 20 mm. 
hosszú fénylő kristálylapokban észlelhető, mellette sárgás-zöld vagy 
barna lemezes gyöngyfényű Diallag is jól vehető ki. ltt-ott mézsárga 
apró szemcsék Titanitra emlékeztetnek. Tömöttsége: 2-914.
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Górcső alatt gyönyörű nagy, víztiszta Plagioklas-kristálymetszetek 
láthatók, melyekben csupán mállásszülte fehér finom por van elhintve. 
A metszetek hosszú épszögesek keresztűl-kasul kapnak egymásba s 
keresztezett nikolok közt remek ikersávokkal bírnak. Ezen Plagioklas- 
metszetek közti hézagokba alárendelten a Diáikig határozatlan metsze
tei és foszlányai vannak szorulva. Ezek barnás vagy zöldessárga szinűek, 
áttetszők, finom rostos és párhuzamos rovatos szerkezettel bírnak; 
pleochroismusok gyenge, sötétre állított nikolok közt zavaros, homályos 
interferentia-szineket mutatnak s elsötétedésnél a párhuzamos rovatok 
a nikolmetszetekre ferde szög alatt állanak. Mellette fűzöld Delessit- 
nek szálas, gyapjas foltjai is elég gyakoriak. Csekély mennyiségben 
feltűnik továbbá barnássárga Biotit is. Szintén gyéren elhintve láthatók 
sárgás vagy testszinfí átlátszó rendetlenül repedezett szemek, melyek 
Magnetit szemcsék és vasrozsda által sűrűén környezvék s mindenben 
az Olivinnel egyeznek. Titanvasnak kristálymetszetei és Magnetit alak
talan szemei h-elyenkint sünien vannak összehalmozva s vasrozsdával 
átlátszatlan foltokat képeznek. Leukoxénnek nyoma is látható a Titan- 
vas körül. Végre néhány borsárga metszet tán a Titanittól van.

Erős nagyitásnát a Plagioklasban -csupán Delessit foltok és foszlá
nyok láthatók a fehér alaktalan pettyek és pikkelyek mellett, melyek 
a Plagioklas bomlásának terményei s talán szintén nem egyebek kezdő 
Epidotnál V

Ezen kőzet ennél fogva Olivingabbrónak tartandó.

2. Az 53. sz. kőzet G o v a s d i a és K a p r u c z a  k ö z ü 11.

Aprószemű zöld kőzet, melyben tejfehér zsirfénybe hajló Plagiok
las (Labradorit) és lemezes barnás-zöld Diallag kivehetők. Tömöttsége: 
2-959.

Górcső alatt hasonló az előbbihez. A Plagioklas meglehetősen tiszta, 
fehér pettyes és felhős, de sötétre fordított nikolok közt még remek 
ikersávokat mutat. A Diallag fahéjbarnás finom rostos szövetű és emel
lett a párhuzamos ikerrovatok is láthatók. Pleochroismusa erősebb mint 
az előbbinél, keresztezett nikolok közt a rostok hosszában tarka szin- 
változat látható. Mennyisége tetemesebb, mint az előbbi Gabhröban. 
Mellette fűzöld egynemű foltok és foszlányok Delessittől, alárendelt 
mennyiségben. Végre Iserinnek jókora szemei meglehetős ritkásan el
szórva Leukoxén nyomávál.

A kőzet ezek után nem egyéb mint egyszerű Gabbró.
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VII. Serpentinné vált enstatit-kőzet.

Ilyennek csupán a 26. sz. kőzetet ismerém föl, mely P a u l i s  vi 
d é k é r ő l  ( B u r d á c s  f e l é )  va l ó .

Sötét szürkés-zöld, igen tömött, egynemű, szálkás törésű kőzet, a 
szálkák áttetsző fűzöld színűek; itt-ott fémfényű Magnetit-szemcsék hal
mazai is kivehetők. Tömöttsége: 2*805.

Górcső alatt világos fűzöld alapanyag látható, mely apolar, tehát 
Serpentin. Ez telve van barnásnak látszó porszemcsékkel és nagyobb 
Magnetit és talán Chromvas szemcsékkel is. A barnás por erős nagyí
tásnál szabálytalan kicsipkézett sárgás pikkelyeknek látszik, melyek a 
polarisált fényre hatnak még, tehát a Serpentin anyagtól különböznek. 
A Serpentin anyagból kiválva vannak továbbá elég sűrűn többé-kevésbé 
szabályos kristálymetszetek és ezeknek töredékei és foszlányai is. Ezek 
sárgás színűek, egészen átlátszók, párhuzamos hosszrovatokkal ellátot
tak, vagy keresztül-kasul fekvő szálcsák halmazait képezik. Alsó ni- 
kollal igen gyenge pleochroismus keresztezett nikolok közt élénk tarka 
színek mutatkoznak s a szálas rostos szerkezet erősen kitűnik. Elsöté- 
tedés mindenkor akkor áll he, midőn a rostok iránya a nikolmetszetek 
egyikével teljesen összeesik. Ezen a rhombos rendszerre utaló viselke
dés és a többi tulajdonságok az Eustatitra engednek következtetni. 
Ezen Enstatit-metszetek gyakran tartalmaznak Magnetit kristályokat, 
szemcséket és fénytelen fekete Opacit foltokat is. Magában a Serpen
tin anyagában a Magnetit szemek durva hálózatképen vannak elhe
lyezve, de Olivinnek nyoma sem fedezhető föl többé s igy bizonytalan, 
hogy Enstatit-olivin vagy más összetételű volt-e az eredeti kőzet.

* *

Serpentinbe átmenő kőzetekkel találkoztunk különben a Dioriteknél 
és a Diabasoknál is, a melyekre itt visszautalhatok.
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A Jekelfalva mellett előforduló és eddig Serpentinnek tartott
Diabasporphyrit.

Dr. Roth Samutól.

Jekelfalván és annak környékén, a Göllnitz folyó mindkét partján 
előfordul egy zöldesszínti, össze-vissza repedezett kőzet, melyben itt-ott 
Epidot- és Asbestérek húzódnak végig. Egyes helyeken vörös Jáspistö- 
megek vannak kiválva, másutt megint Pyrit fordul elő, de csak hintve.

Ezen kőzetet többnyire Serpentinnek nézték és annak tartotta Adrian *) 
és Stur **) is. A múlt évben ezen vidéken megfordulván, egy kissé 
közelebbről vizsgáltam meg ezen Serpentint és azt találtam, hogy a kő
zet egyes helyeken oly tömött és tömegében egynemű , hogy valóban 
nagyon hasonlita Serpentinhez, de előfordul egyszersmind oly változa
tokban is, a hol az anyaga nem egynemű és a hol egyes apró szürkés- 
zöldes foltok mellett, sötét, fekete vagy barnaszínü, alig hasadó szeme 
két lehet látni. Az elsők a górcsővizsgálatnál Földpátnák., az utóbbiak 
Augitnak bizonyultak. Azonban sok tömött példányban is meg lehetett 
látni a górcső alatt az említett elegyrészeket és többnyire még jobban 
megtartva, mint az előbb említett esetekben.

A Földpáton és Augiton kivid azonban még meglehetős nagy meny
nyi ségben fordul elő alapanyag is, — különösen a mikrojegeczes példá
nyokban, — és azért ezen kőzet Diabasporphyritnok (Rosenbusch értel
mében) mondható A vizsgálatnál különös gondot fordítottam a kőzet 
górcsövi viszonyaira, a nélkül azonban, hogy az előfordulási körülmé
nyeket, valamint a vegyalkatot elhanyagoltam volna. Az előfordulási kö
rülményeket a helyszínén tanulmányoztam, a vegyalkattal egy elemzés 
utján ismerkedtem meg, melyet Dr. Steiner barátom volt szives elkészí
teni, és a górcsövi viszonyokat vékony csiszolatokban vizsgáltam meg.

A górcsövi vizsgálat czéljából a kőzet legkülönbözőbb változataiból 
csináltattam csiszolatokat és azoknak pontosabb tanulmányozása foly-

*) Bericht über die Übersichtsaufnahme im Zipser und Gömörer Comitat. Jahr 
buch der k. k. geolog. Reichsanstalt. X. évfolyam (1859; 552. lap.

**) Yerhanhlungen der k. k. geolog. Reichsaustalt. 1868. évfolyam, 286. lap.
Földtani K özlöny V III. évf. 15
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tán mindenekelőtt annak belátására jutottam, hogy könnyebb áttekintés 
végett czélszerti az összes változatokat a megtartottság toka szerint a 
következő három csoportra osztani: 1. Meglehetős ép Diabasporphyrit; 
2. erősen átváltozott Diabasporphyrit és 3. teljesen átváltozott Diabas
porphyrit.

I. Diabasporphyrit még meglehetős ép állapotban.

A Diabasporphyrit ezen változata többnyire zöldes, néha azonban 
— különösen a mikrojegeczes változatokban — szürkésbarnaszínü, itt-ott 
apró, kis zöldes foltocskákkal; sósavval megcseppentve, ritkán pezseg. 
A benne hintve előforduló Pyrit sok helyen Limonittá átváltozott, mely 
sárga poralakjában különböző alakú üregeket tölt ki. Az elegyrészek 
sorában szabad szemmel legfölebb a Földpát ismerhető fel, de az is 
csak kevés példányban; tiszta képet a kőzet alkatáról csak a górcső 
alatt kaphatunk, Ott mindenekelőtt azt látjuk, hogy a többé-kevésbbé 
ép Földpát mellett előfordul még tetemes mennyiségben A ngit, azután 
Magnetit, egy chloritszerű ásvány és alapanyag.

1. A Földpát többnyire hosszúkás oszlopkák és tűk alakjában mu
tatkozik és sokszor még ikerrovátkos; a hol ezen utóbbi tünemény már 
nem volt észlelhető, ott a hasadási vonalok mentében lerakodott fekete
színű és átlátszatlan Magnetit-szemcsék alkotta sötét sávok képezték a 
Plagioklas ismertető jeleit. Egyes nagyobb Földpátok, melyek az em
lített jellegekkel nem bírtak, de az elmállásnak már meglehetősen elő
haladott fokán állottak, valószínűleg szintén Plagioklasok és még pedig 
olyanok, hol a metszet a kisátlós véglappal egyközösen haladott. Ezen 
feltevés mellett szól az ilynemű példányok csekély száma is. Az emlí
tett szabályos kerülettel bíró Földpátokon kívül vaunak olyanok is, me
lyek kerülete nincsen szorosan elkülöoitve a szomszéd elegyrészektől és 
szabálytalan lefutású. Ezen példányok a legtöbb esetben már jobban 
vannak megtámadva, felületük többnyire szürkés és elmosódott, néha 
zöld levélkék és szemcsék vannak rajta elhelyezve. Egyes esetekben 
azonban ilyen mállott példányokban feltűnő ép és tiszta területek van
nak, melyek sem hasadási vonalokat, sem ikerrovátkosságot nem mutat
nak és Ortkoklasnak volnának tekinthetők, ha ugyan azon Földpátegyed 
többi és erősebben megtámadott részei nem bizonyítanának az ellen
kező mellett

2. Angit Ezen elegyrész a mikrojegeczes példányokban apró szem
csékben fordul elő, melyek többnyire majdnem színtelenek, néha azon
ban a hasadási vonalok mentében, vagy belsejük egyes részeiben sár-



gára vannak festve. A szemcsék vagy magányosan fekszenek, vagy pe
dig egész halmazokat alkotnak A Földpátoktól ép voltuk, a kétszínű
ség majdnem teljes hiánya és a polarizáló készülékben észlelhető élénk 
színeik által térnek el A nikolok forgatásánál különösen a zöld és vö
rös szín különböző árnvazatai mutatkoztak. xY halmazokat alkotó szem
csék a nikolok bizonyos állásánál nem bírnak egyenlő színnel, a mi 
arra enged következtetni , hogy itt nem egy, részekre felbontott egyed- 
del, hanem számos önálló jegeczczel van dolgunk, melyek kedvezőtlen 
jegeczedési körülmények folytán nem egyesülhettek egy egyeddé.

Azon Diabasporphyritokban, melyekben a Földpát már szabad szem
mel felismerhető, az Augit sokkal nagyobb méretekben fordul elő és a 
tömegnek körülbelől egyharmadát teszi. Az egyes Augitok ritkán bírnak 
szabályos kerülettel, hanem inkább a Földpátok által hátrahagyott üre
geket látszanak kitölteni, vékonyabb átuietszetekben gyengén sárgásak, 
vastagabb példányokban fahéjbarnák : egy nikollal megvizsgálva, a sok
színűségnek alig mutatják nyomát, a poralizáló készülékben azonban 
igen élénk színük és a vörös, zöld és kék szín különböző árnyazatait 
mutatják; itt látható egyszersmind a mint két és néha több Augit-átmet- 
szet, melyek egymástól Földpátoszlopkák által vannak elválasztva, egy
szerre ugyanazon optikai tüneményeket m utatva, az egymáshoztartozó- 
ságot bizonyítják. Ha a földpátoszlopkák kisebbek, úgy hogy az Augit 
részeinek szétválasztását nem eszközölhetik, mint zárványok tűnnek fel 
és némely Augit-Földpátoszlopkák, más megint szabálytalan alakú Föld- 
páttömegek által keresztül-kasul van járva

Egyes Augitok közönséges fényben vizsgálva, teljesen egynemű 
anyagból látszanak állani, a poralizáló készülékben azonban látható, 
hogy benne némely foltok egészen más színeket mutatnak, mint az ás
vány többi részei. Ezen foltok közelebbről megvizsgálva, szintén Augitok, 
csakhogy a szomszédrészektől eltérő fekvéssel bírnak és valószínűleg 
zárvány alakjában kerültek a nagyobb ásványba Az Angiiban azonban 
még egyéb zárványok is fordulnak elő; igy igen gyakran láthatni sötét
barna , átlátszó, táblás jegeczeket, melyek a liose és Hagge által a 
Diallagban észlelt zárványokra emlékeztetnek *) , csakhogy itt nem a 
hasadási vonalok mentében, hanem minden kivehető rend nélkül vannak 
elhelyezve.

Egyes Angiitokban zöldessárga, érdes felületű , gyengén , kettősen 
törő és élénk színekben polarizáló szemek észlelhetők, melyek valószí-

*) Zirkel: Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine 
181. és 182. lapján.
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mileg Olivin. Végtére még a számosán előforduló és tűalakú jegeczeket 
alkotó Apatit is említendő fel mint az Angit zárványa.

Számos Augit többnyire szabálytalanul lefutó, de néha a hasadási 
lapok irányát is követő repedések által van átjárva, melyek különböző 
szélességüek és egy áttetsző szürkés és az átváltozott Földpátokra em
lékeztető anyaggal vannak kitöltve. Ezen repedések egész sávokká nő
nek ki és az Augit tömege növekedésüknek megfelelőleg fogy. Az át
változás ezen neme nagyon hasonlít az Olivin Serpentinné való átválto
zásához.

3. A Magnetit nagyobbára szabálytalan alakú szemcsékben vagy 
szemcsehalmazokban, néha azonban hosszabb tűk vagy pálczikák alak
jában mutatkozik. (A pálczikák kerülete nem lévén mindég egyenes vo
nal által határolva, feltehetjük, hogy ezen képletek sok esetben Magnetit- 
szemek egymásmellé helyezkedése által jöttek létre.) A mállottabb pél
dányokban a Magnetit mennyisége tetemesen fogyott és úgylátszik, hogy 
Vasoxydulsilikáttá vált, mely az egyes területek zöld színét okozza.

4. Egy negyedik elegyrész hagymazöld egészen aquamarinszínü és 
épebb példányokban többnyire kerekded foltok alakjában mutatkozik. 
Ezen foltok gyenge dichroismussal és alig észrevehető kettős sugártörés
sel bírnak. Hasonló képleteket észleltek más Diabas-kőzetekben és né
melyek szerint elsődleges elegyrészek (Cohen), mások szerint azonban 
az Augit átváltozási terményei (Rosenbusch), azonban az is lehetséges, 
hogy Olivinből keletkeztek, mely a Silikátok között legelőször változik 
át. Ezen feltevés mellett szól az Augitok többnyire ép volta, az átme
neti stádiumok teljes hiánya, valamint azon körülmény is, hogy némely 
Melaphyrban hasonló képleteknek az Olivinből való képződése észlelhető.

5. Alapanyag. Az említett elegyrészek között alapanyag (basis) fek
szik , melynek mennyisége az elegyrészek nagyságával megfordított 
arányban van. Ezen alapanyag egyes példányoknál színtelen és csak 
itt-ott bir egy fekérszínü, kettősen törő s oszlopalakú Mikrolithtal, mely 
valószínűleg Földpát. Ilyen tiszta alapanyagot azonban ritkán találha
tunk. Egy másik neme az alapanyagnak egy tömött és még meglehe
tősen ép kőzetben észlelhető, mely a Göllnicz jobbpartján helytálló, eb
ben kivált mikrojegeczes elegyrészek között tetemes mennyiségben van 
sárgásszürke, többnyire szemcsés vagy pikkelyes alapanyag (Mikrofelsit 
Rosenbusch értelmében), melyben azonban már szabálytalan kerülettel 
biró földpátok és oszlopos vagy tűalakú , fekete , átlátszatlan tömegek, 
valószínűleg Magnetitok váltak ki. A legtöbb példányokban, hol az elegy- *)

*) Rosenbusch: Mikroskopische Physiographic der massigen Gesteine. 350. 1.
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részek már nagyobbak és az elváltozás már meglehetősen előrehaladott, 
csekély mennyiségben fordul elő az alapanyag — néhány példányban 
alig észrevehető — és többnyire homályosszürke vagy zöldesszíuű a benne 
végkezment átváltozás folytán.

Ezen épebb Diabasporphyrittól van folytonos átmenet as erősen 
mállotthoz.

II. Az erősen átváltozott Diabasporpliyrit.

Ezen kőzet makroskoposan alig különböztethető meg az előbb em
lített változattól, ha csak az élénkebb zöld színét és a benne leintő szá
mos Asbest- és Epidotereket nem tekintjük ismertető jellegének, a górcső 
alatt azonban könnyebben ismerhető fel. Itt az egyes elegyrészek kö
vetkezőleg találhatók.

A Földpát a legtöbb esetben már annyira megváltozott, hogy az 
oszlopok határai elmosódnak és a zárványok, melyek a kcvésbbé mál
lót! példányoknál a hasadási vonalok mentében elhelyezkedtek, már 
egyenletesen vannak elosztva. Hol több ilyen földpát érintkezik, ott 
egész területek homályos szürkék és egyes pontokon kettősen torok. 
Némely Földpát egészen vagy részben átváltozott zöldes szinii pikkelyes 
vagy rostos szövetű, chloritszerü anyaggá. Az átváltozás ezen utóbbi 
neme azonban inkább az Augitnál fordul elő és igen gyakran még ész
lelhető az egész folyama, látható a mint a szabálytalan kerületű és ere
deti színével biró Augitfoszlány lassan átmegyen őt körülvevő zöldes 
szinü szomszédterületekbe, de még mutatja egy darabig az Angit, opti
kai tulajdonságait, nagyobb távolságra a még át nem változott marad
ványtól azonban teljesen elveszti ezen tulajdonságokat és egy nikollal 
való vizsgálatnál a forgatás alkalmával zöld, zöldeskék és sárga szili
ben mutatkozik, sötétre fordított nikoloknál úgy viselkedik, mint akár 
egy alaktalan ásvány *)

Számos Augitnál azonban már ' cm észlelhető ezen folyamot, miután 
egész tömegük már átváltozott és csak némely zöldfolt kerülete emlé
keztet még volt Augitva. S a inig a kőzet némely részében az átválto
zott Angitok mellett majd nem teljesen épek fordulnak elő, úgy talál
hatók néha egy és ugyanazon kőzetben olyan részletek is, melyekben 
valamennyi Augit már átváltozott. Ezen átváltozás azonban nemcsak az 
Augit és Földpátban, honnan az alapanyagban is megyen véghez és 
némely kőzetben ezen Chloritszerü anyagból egész sávok húzódnak ke- *)

*) V. ö. Hosenbusch állításával: Mikroskopische Physiographic etc. 338. lap.
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resztül; sokszor úgy látszik, mintha ezen sávok repedések mentében ha
ladnának, azonban még 700-szoros nagyításnál sem lehet repedéseknek 
nyomára jönni.

Az Angit ezen itt leirt átváltozása mellett nem ritka az, melyet 
már az épebb Diabasporphyrit tárgyalásánál felemlítettük, s néha egy 
és ugyanazon kőzetben láthatni, a mint az egyik helyen az elegyrészek 
Chloritszerii anyaggá változnak, mig a másikon homályos szürke át
tetsző területeket képeznek.

Egyes Angitok különösen Epidoterek közelében kiválasztják a vas
tartalmúkat Hämatit alakjában és szintelennekké válnak.

111. Teljesen átváltozott Diabasporphyrit.

A Diabasporphyrit ezen állapotban már nem is hasonlít eredeti alak
jához és szövetéhez. A kőzet többé-kevésbbé réteges, összevissza szaka
dozott; az egyes rétegek pikkelyes vagy rostos szövettel bírnak és 
kivált Kvarcz és Calcit fészkekben, valami Jaspíserekben bővelkednek. 
A többnyire hullámosán lefutó, vagy néha össze vissza gyíirődző pik
kelyek a hasadás irányában tekintve fehér, sárga, sőt néha egészen 
barnásszinüek és selyemfényűnk, a törési lapokon pedig szürkés zölde
sek és fénytelenek. A rostos szövetet alkotó szálak fehérek, selyemfé- 
nyiiek, és egyáltalában nagyon hasonlítanak az Abesthez, mely itt 
számos, néha 2 —3 ctm. széles erekben fordul elő Vannak azonban 
Diabasporphyritok, melyek tömöttek és kevésbbé rétegesek ; ezekben 
a részecskék összetartása még tetemes úgy hogy belőlek még csiszolat 
is készíthető, a mi a leveles és rostos példányoknál nem volt le
hetséges.

A tömött szöveti! példányokból kettőt vizsgáltam meg a górcső 
a la tt; az egyikben már szabadszemmel való vizsgálatnál is számos Li- 
rnonit által kitöltött üreg látható, melyek a górcső alatt a rhomboeder 
átmetszeteinek alakjával bírnak és valószínűleg Siderit által voltak ki
töltve, más üregekben Calcit jegeczedett ki. Ezen üregek azonban a 
kőzet tömegének csak igen jelentéktelen részét teszik, a legnagyobb 
rész áll egy sajátságos állományból, melyben a górcső alatt áteső fény
ben mindenekelőtt az igen apró és többnyire bizonyos sorokban elhe
lyezkedett Magnetit és Limonit szemecskék tűntek fel, melyek elhelyez
kedésük által sok esetben a volt elegyrészek kerületét látszanak jelölni, 
némely helyen azonban ilyen körülzárt területek belsejében is fordulnak 
elő. Ezen területek vagy igen apró — többnyire csak 200 szorosnál



nagyításnál észlelhető — színtelen pikkelyekből és egy sötét a köze
pében átlátszatlan a kerületfelé pedig áttetsző ásványból — valószínű
leg valami vasvegyből — állnak, vagy pedig egy kissé nagyobb zöl- 
desszinű pikkelyek által alkottatnak és az említett sötét ásványnyal 
nem bírnak. Ezen különböző szinii területeken kívül vannak olyanok is, 
melyekben zöldes és színtelen pikkelykék láthatók, de itt a sötét ás
vány is van és még pedig többnyire a színtelen pikkelyek közelében. 
Ezen körülmény azon feltevésre birt, hogy a zöldszinü pikkelyekből a 
festő vasvegy kiválásával színtelen pikkelyek támadnak. A zöldterüle
tek valószínűleg az erősen átváltozott Diabasporphyrit zöld területeinek 
maradványai, míg a homályos szürkék az ott észlelhető hasonló minő- 
ségűeknek felelnek meg.

Egy nikollal való vizsgálatnál a forgatás alkalmával alig észlel
hetni csekély elsötétedést, két nikolnál azonban, a midőn azok sötétre 
vannak fordítva, az egész láttér úgy tűnik fel, mintha be volna hintve 
kettősen törő apró kis íestecskékkel, melyek nagysága a területek át
látszóságával egyenes arányban látszik állani.

A másik tömött példányban már tetemesen eltérő viszonyokat ész
leltem. itt Magnetit-szemek már egyáltalában nem fordultak elő, ennél
fogva a volt elegyrészek határai is már végképen eltűntek és valóban 
itt sokkal nagyobb fokú az egyneműség mint az előbbi példánynál; 
valószínű, hogy itt az átváltozás egy előhaladottabb stádiumával van 
dolgunk. Az alkat szövettani tekintetben ugyanaz mint az előbbi eset
ben, de az ott uralkodó homályos szürke szín helyébe a fahéjbarna 
szín lépett, mely az épebb Diabasporphyrit Aúgitjának színére emlékez
tet, és igen valószínűleg a Magnetit és egyéb vasnemeknek Limonittá 
való átalakulása folytán támad. De ezen szín sem uralkodik kizárólag; 
igen gyakran van félbeszakítva zöldes vagy színtelen kis foltocskákkal, 
melyek valószínűleg a volt nagyobb, hasonló színű foltok maradványai.

Egy nikollal való vizsgálatnál hasonló tüneményeket észlelünk mint 
az előbbi esetben; két nikolt alkalmazva azonban némileg eltérő tüne
mények mutatkoznak ; sötétre fordított nikoloknál ugyanis a kettősen 
törő testecskék nem oly számosak, mint az előbbi példányoknál, de a 
helyett nagyobbak. Azon területek, melyek közönséges fényben színte
lenek, a polarizáló készülékben Földpátok maradványainak mutatkoznak.

A Diabasporphyrit ezen három itt említett változata fordul elő Je- 
kelfalva mellett szoros összefüggésben egymással és befedve Steatit-pa- 
lával, melybe némely helyen átmenni látszik; Serpentint azonban nem 
észleltem; és mivel ezen Diabasporphyrit felületes megtekintésnél Ser- 
pentinhez hasonlít, nem kételkedem, hogy tévedésből Serpentinnek néz-
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ték. Feltevésemet támogatja a bécsi k. k. geolog. Reichsanstalt által 
kiadott térkép is, melyen épen a Diabasporphyrit helyén Serpentin van 
feljegyezve. Itt azonban nem hallgathatom el Zejszner egyik észleletét, 
melyet egy Dr. Boné-hez intézett levelében felemlít1), t. i., hogy a Göll- 
nicz folyóban (Zejszner szerint Hnilecz), Margiczán mellett (Zejszner 
szerint Marguan), egy szemcsés jegeczes Gabbroszikla kiáll. Én ezen 
vidéken több Ízben megfordulván nem tudtam ezen sziklát megtalálni, 
de mindamellett — ismervén a viz romboló hatását — nem kételke
dem Zejszner állításának helyességében, annál is inkább, mivel a Diabas 
és Gabbro között legfeljebb a Pyroxenben van különbség és az Augit 
és Diallag egymástól nem mindég különböztethető szorosan2), különösen 
midőn az elegyrészek kicsinyek és a vizsgálat csak makroskoposan 
történik. De míg Zejszner a Jekelfalva melletti kőzet egyik félreeső 
tagjának felismerésében nagyon közel járt a valósághoz, addig ugyan
azon kőzet legnagyobb részét szintén helytelenül Serpentinnek tartotta3).

A kőzet vegyalkata teljesen megegyezik a Diabaskőzetek vegyal- 
katával. Az elemzés eredményét Dr. Steiner a következőben közli: „A 
sötétzöldes ásvány csak részben oldható töményitett sósavban (HC1), az 
oldat sárgaszinű. A finom porrá tört ásvány sósavval 100 foknyi hő- 
mérsék mellett addig kezeltetett, míg az oldatban a sárga szín már 
nem volt észlelhető. Az oldatlan por tisztán fehér színű volt. A vas- 
oxydul külön részletekben határoztatott meg cbamalleonnal. A sósav
ban oldható, valamint az oldhatatlan rész külön külön elemeztetett Só
savban oldódott a kőzetnék 25’290/0-a.

A) Az oldatanyagból 100 súlyrészben van.
Vasoxydul Fe2 02 ..................................... 15* **) ***)1 %
Yasoxyd Fe, 03 . .   18'8 „
Timföld Al2 0: j ................................................. 0*1 „
Calciumoxyd C a O ..................................... 23 T „
Magnesiumoxyd M g O ................................15‘01 „
Kovasav Si 02 ......................................   1 23 „
Phosphorsav P3 05 .........................................  P6 %
Viz H2 0 ...............................................   19.1

" 100-04

*) Sitzungsberichte der k. k. Acadeinie d. Wüsensch. XVII. kötet, III. Füzet 
478. lap

**) Rosenbusch: Physiographic der mass. Gesteine. 464. oldalán.
***) Geognostische Schilderung der Gangverhältnisse bei Kotterbad und Po- 

vács im Zipser Com. Sitz. Bericht der k. k. Akademie der Wissensch. XI. kötet, 
III. füzet, 619. és 621. lapjain.
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B) A sósavban oldhatatlan rész K2 C03 -j-Na C02-mal összeolvaszta- 
tott és tartalmazott 100 súlyrészben:

21 5

Si 02 . . . 68-5 °//i
Ca 0 . . . 6-94 V

Mg 0 . . . . 2-04 rf

Fe2 03 . . . . 2-56 n

Al2 03 . . . . 17-07 w
97-11

C) Az oldhatatlan, valamint az oldható részt az egész kőzetre át
számítván , 100 súlyrészben a következő arányban találjuk az alkat
részeket :

Fe2 02 . . . . 3-9 0 // 0
Fe2 03 . 6-7 v
A12 03 . . . . 14-3 n

Ca 0 . . . . 11-02 v

Mg 0 . . .  . 5‘5 . »
P2 05 • • • • 0-41 V

h 2 0 . . . . 4 87 ))
Si 02 . . . . 51 "4 V

K2 0 )
Na2 0 \ • 1-9 V

100-00 0/0

Az elemzésre még csak a következő megjegyzésem van: a K és Na 
tartalom nem határoztatott meg közvetetlenül, hanem csak számítás ut
ján; a hiányzó százalék K és Na-nak vétetett; a phosphorsav a nagy
számú Apatit-túben fordul elő és egy részét az aránylag nagymennyi
ségű Ca-nak köti meg; a Ca-nak felmaradó része azonban még mindég 
mutatja, hogy itt egy nagyon bazikus Földpáttal, valószínűleg Labra- 
dorittal van dolgunk.

A kőzet tömöttsége a megtartottság foka szerint változik; egy ép 
példánynak 2 913, egy kevésbbé épnek 2-775 volt a tömöttsége; az 
elemezett példány 2-883 tömöttséggel birt A tömöttség meghatározása 
piknométerrel történt.
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V E G Y E S E K .

J á v a  s z i g e t é r ő l .

Lóczy Lajos tagtársunk, ki tudvalevőleg a múlt év vége felé gr. Széchenyi 
Béla kíséretében több évi ázsiai utazásra indult, útközben már is érdekes észleléseket 
tett és nem mulasztja el azokat, a mennyire levélbeli közlés engedi, barátaival tu
datni. F. évi ápril havában az utazó társaság Jáva szigetén tartózkodott és az ott 
eszközölt fúrásokról L. úr érdekes adatokat ir Zsigmondy Vilmos orsz. képviselő 
urnák, kinek szives engedélyével a következőket közöljük:

„Jáva sziget egész éjszaki partvidéke egy a szigettel párhuzamos földalatti 
viztartöt képez, és B a t a v i a  és S e m a r a n g  ezen viztartóból nyerik artézi kutak 
által ivóvizüket, mely ugyan langyos meleg, 2 9 - 30° C, és kovasavas Káli- és Nat- 
ron sókat, Sodát (Gypszet, kénsavat nyomokban,) sőt tetemes szerves anyagot is tar
talmaz, de azért mégis előnyösebb a partok posványos vizénél, sőt még a halmok 
patakjainál is, melyek a rizsföldeket futva át iszaposak, ihatatlanok. B a t a v i a  és 
B u i t e n z o r g n á l  1 0 -en felül van a fúrt kutak száma; a viz 2 —3 méterig emel
kedik a föld színétől és a mélység gondolom 600 metert is túlhalad némelyiknél. 
Érdekes az is, hogy némely fúrlyukban a német k. és f. oligocänre emlékeztető Gas- 
teropodák ásattak ki nagy számban. V an  Di j . k,  az itteni „ H o f b u r e a u  v a n  bet  
mi j  n e w e s e n “ igazgatója tudományosan vezeti a fúrásokat és a geothermicus mély
ségi fokozat felett elméleti tanulmányokat is közölt: azon eredményre jut szintén 
mint Zsigmondy úr a városligeti fúrlyuknál, hogy a mélységi hőnövekedés paraboli
kus törvény szerint fut Bizonyos mélységen túl a viszonynak fordítva kell lennie, 
hogy a sperenbergi formula absurditása kikerültessék a földgümb általánosan felté
telezett belső hevének megfelelőleg.

Időm persze nem volt a publicatiok átolvasására; ezért a „Jahrbook van hét 
Mijnewesen in Nederlandsch Oost-Indie“ ect. (Amsterdam 1872—77) kell utalnom.“

Következik az idevágó németalföldi irodalom fölsorolása. „Egyátaljában igen 
sokat dolgoznak itt az emberek; 1872 óta 12 kötetet adott ki a bataviai földtani 
intézet, mely azonban tisztán technikai jellegű és a geológiai ismeretek a dilettan- 
tismus fölé is alig emelkednek: a museum szintén ily jellegű. Ennek következménye 
az, hogy a bányaiparra nézve meddő Jáva alig több egy geológiai terra incognitánál; 
pedig vulkánjai már a 40 és 50-es években topographiai és orographiai tekintetben 
Junghuhn által tanulmányoztattak.

„Én csak egy rövidke kirándulást tettem egy most nyugvó, de erősen gőzölgő 
vulkánra, a Merapi-ra, Jáva közepén, és a futó útban is képes voltam érdekeseket 
és talán újat látni. Egyebek közt azt a nézetet is táplálom, hogy Jáva éjszaki partja



jelenleg gyors emelkedésben van: míg az artézi kutak rétegsora azt mutatja, hogy 
a harmadkorban a jelenlegi Flora és Fauna föllépteig is sülyedés történt ugyanitt. A 
vulkánok a mi Trachyt hegyeink kulcsát nyújtják ; az anyag a mi Andesitjeink ana
lógja, nem hiányzanak azonban a Kvarcztrachytok sem. És mindezek a harmadkori 
rétegekkel együtt — a Flyschtől és pumm. rétegektől a pliocánig — bővebb tanul
mányozásra várnak.“

A szénsav a föld mélyéhen és a gyémánt képződése.

(Dr. A. Knop:  Studien über Stoffwandlungen im Mineralreiche, besonderns in Kalk-
und Amphiboloidgesteinen. Leipzig 1873. Cap. IX. p. 100—105,) I. B,

A legkeményebb s legnemesebb ásványnak, a gyémántnak eredetét és képző
dését még mindig rejtély fedi, és bármennyire iparkodtak is a vegyészek és a geo
lógok, eddig még sem a kísérlet, sem az észlelés nem mutatta ki ama föltételeket, me
lyek alatt a tiszta carbonium, fekete alaktalan Szén vagy hexagonos Graphit helyett 
viztiszta szabályos rendszerű gyémánt-kristály alakjában válik ki. Az elemek örö
kös alakváltozásában, mely a természet nagy műhelyében szünet nélkül foly, a gyé
mánt is csak egy állomást jelöl a carbonium kőrútjában, mivel pedig mint ezen elem
nek legállandóbb vegyét a szénsavat ismerjük, természetes, hogy a szénsav geochemiai 
sorsának kutatása a gyémántképződésnek kérdését is érinti.

Dr. Knop A. tanárnak egy jeles munkája : „Studien über Stoffwandlungen im 
Mineralreiche,“ a természetben végbemenő vegyfolyamatok közül némely fontosabbat 
igen érdekesen tárgyalva, a szénsav komiját is bizonyos pontig követi. Miután az 
eddig ismert physikai s chemiai tények alapján a szénsav geológiai szerepét illető
leg igen fontos és következtetésekben gazdag eredményekre jutott, a gyémánt kér
désében is egészen uj és valóban meglepő hypothesist állít fel.

A munka 9. fejezete ugyanis a mészkövek alaki és anyagi átváltozását tár
gyalja, és miután Breithaupt és Dana geológiai észleleteinek, valamint Bischof vegy
tani kiséleteinek alapján bebizonyítja, hogy a föld mélyében 2 0 0 'C-nál magasabb hő
ben, az oldatban levő kovasav a carbonat-ásványok szénsavát kiszorítja s azok aljai
val silikátokká egyesül, hogy tehát 1 0 , 0 0 0  lábnyi mélységben, hol a hőmérséklet 
mindenesetre már 1 0 0 °-ra rúg, szabad szénsavnak kell előfordulnia, a szerző igy 
folytatja :

»Vegyük fel továbbá, hogy a szénsav 0 p-nál és 37 atmosphaera nyomása alatt 
sűríttetik és hogy ezen sűrített gáz feszülése hőfokonkint egy-egy atmosphaerával 
nő, úgy hát ez a feszülés 100 foknál =  136 atm. Valósággal azonban a földkéreg 
oly mélységében, hol a hőség 100 fokra rúg, 300 atm. nyomása uralkodik. Ebből te
hát az következik, hogy a föld belsejének azon részében, hol a szénsavnak kovasav 
által nedves utón való kiszorítása bekövetkezik, a szénsav már csak cseppfolyó ál
lapotban válik el.

Tekintve a szénsav physikai tulajdonságait, a mennyire azokat ismerjük, vala 
mint a szilárd földkéreg geológiai viszonyait, okvetetleniil szabad a föld mélyében
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oly határt képzelnünk, melyen alul a szénsav cseppegő állapotban megmarad. A szén
savnak e sűrítési felülete egészben véve már 2000-3000  lábra a tenger színe alá 
tehető, mivel ily mélységben a hőfok már akkora, hogy a szénsav feszitő erejét a 
viz által gyakorolt nyomás ellensúlyozza.

Kiindulván valamely helységnek évi közép hőmérsékletétől, melyet a mi ég
hajlatunkban 1 0  fokra tehetünk, ezen hőfok 80 lábnyi mélységben már állandóan 
uralkodik, az évi közép hőmérséklet geothenni sikjától lefelé pedig 1 0 0  lábonként

___ g Q Ü

egy-egy fokkal emelkedik, tehát X —80 lábnyi mélységben —Jqq— fokkal, mely mély-
___ g Q

ségnek viszont a szénsav feszülésének 36-f-  ̂  ̂ -  atmosphaerával való gyarapodása

felel meg. De mivel 80 lábnyi mélységbe a hőmérséklet máris 10°, a szénsav ama 
feszüléséhez még 1 0  atm. számitandó.

Ezen összes feszülésnek ellensúlyát már most egy X lábnyi vizoszlop képezze.
XEgy 32 láb magas vizoszlop 1 atm. nyomását gyakorolván, a viznyomásnak -^--at-
ó  Z

mosphaerara kell emelkednie.

Eszerint ^  =  36 +  +  10

vagyis X =  2127 láb.
Ennél nagyobb mélységben a szénsav okvetetleniil sürittetik. Magától értető

dik, hogy a szénsav ama sűrítési felületének tüzetes fekvését nem lehet egész pon
tossággal meghatározni, mert lényegében a földkéreg isogeothermi rétegeitől függ, 
melyekre viszont a földfelület domborzata, a meleget szétterjesztő tengeri áramlatok 
stb. tehát még meg nem határozott tényezők vannak befolyással.

Elég fontosnak tekintem azt, hogy k ö r ü l b e l ü l  2000 l á b n y i  m é l y s é g 
ben a t e n g e r  s z í n e  a l a t t  az ö s s z e s  s z é n s a v  m i n t  c s e p p e s  f o l y a 
d é k  g o n d o l a n d ó ,  mert ez a nézet nem egy geológiai jelenség megítélésére gya
korolhat befolyást.“

r Szerintem ez a nézet, mely szerint a föld szilárd kérgében a szénsavnak egy 
sűrítő felületét gondolhatunk, nem merő képzelődésen, hanem valóságon alapszik, és 
eme felület tényleges létezése mellett szóló határozott bizonyítéknak tekintem az átala
kult kőzetek folyadékzárványaiban előforduló folyékony szénsavat, melyet V o g e l 
s a n g  és G e i s s l e r  oly meggyőző módon mutattak ki a Gránitok kvarczaiban. A 
folyékony szénsav vízzel nem elegyedik. Kell tehát, hogy a földkéregben csendes 
viz fölött valóságos réteget képezzen, felzavart mozgó vízben pedig keveréket (emul- 
siot). Csakugyan igy is különböznek a Granitkvarczok folyadékzárványai egymás 
közt, hogy majd tisztán szénsavból majd tisztán vizből, majd pedig vízből és szén
savból állnak.

A cseppfolyó szénsavnak a föld belsejében való létezésével meglehet, hogy a 
s z a b á l y o s  r e n d s z e r ű  c a r b o n i u  m-k r i s t á 1 y  o k, azaz a g y é m á n t o k  
k é p z ő d é s e  is összefügg. Midőn kálium magasabb hőfoknál a gáznemű szénsavat 
fekete szénanyaggá reducálja, nem volna-e lehetséges, hogy ugyancsak a kálium 
vagy pedig más reducáíó anyag, nyomás alatt és aránylag nem magas hőfoknál, a 
f o l y é k o n y  s z é n s a v a t  g y é m á n t t á  r e d u c á l j a ?



219

A vegyészek és geologok (v. Liebig, Bischof) már régóta abban a vélemény
ben vannak, hogy a gyémánt alacsony hőmérséklet terménye. Azonban még fölötte 
sok a rejtély a carbon-kristályok képződése körül, akár a gyémánt, akár a graphit 
alakját illetőleg. Mesterséges úton még nem állították elő a gyémántot és annak 
természeti szülőhelyei eddig, ugylátszik, még nincsenek biztosan kimutatva, azonban 
igen valószínű is, hogjr a g 3rémántok átváltozott (metamorph) kőzetekben fordul
nak elő.

A g r a p h i t  szemünk előtt képződik, még pedig igen magas hőfoknál a meg- 
ömlesztett vas oldatából kiválván, továbbá gáznemű szénhydrogenvegyekből izzó
hőben 5 másrészt azonban alacsony hőfok mellett is képződik, a mint a szóda-gyár
tásnál nj*ert tapasztalat mutatja, mely szerint a salétrommal bepáritott anyalúg, mely 
cyanvegyeket, nevezetesen ferrocyannatriumot tartalmaz, sötét-vörösen izzó ömlesz- 
tésből vasoxydon kiviil fényes graphitlapocskákat is kiválaszt, melyek a folyadék 
felületén úsznak.

A természetben a graphit csakis oly kőzetekben lép fel, melyek az anyag
csere (Metasomatose) és átalakulás (Metamorphose) jellegét egész határozottan vise
lik, p. o. Gneissben és Csillámpalában, főkép pedig a szemcsés-mészkőben, hol — 
igy Pargasnál — szépen kifejlett kristályai az amphiboloidok gyakori kísérői. Ugy
látszik, hogy emezek is, a graphit is, ugyanazon külső körülmények között kép
ződtek.

És ha feltehetjük, hogy ugyanazon feltételek alatt, de más anyagokból mint 
a graphit — talán folyékony szénsavból, — gyémánt képződött, ezen felfogás alig
hanem képes volna, a gyémántok mesterséges előállítását uj kísérleti útra téríteni.

F ö l d t a n i  k í s é r l e t e k

A hegylánczok, mint a földkéreg ránczai keletkezését kísérletileg utánozandó 
Favre AI. újabban ismét elővette a Sir James Hall által e század elején köz
zétett kísérletek sorát s azokat módosított alakban ismételve szép eredményekre 
jutott. Favre e czélból egy 1b min. vastag, 12 cm. széles és 40 cm. liosz- 
szú kaucsuklapot, melynek két végére faléczek voltak erősítve előbb 60 cin.- 
nyi hosszúságra kifeszített és azután egy vagy két gyúrt agyagy-réteggel be
födött. Az oldalnyomás előidézése most nem kellett egyéb, mint a feszítést las
sacskán csökkenteni, úgy hogy a kaucsuklap eredeti alakját visszanyerve a ráteritett 
agyagrétegeket összehúzza és bennük a kívánt ránczosodást idézze elő. Az ered
mény csakugyan feltűnő módon hasonlít a földkérgen látható hegységek alaki vi
szonyaira, ha az erósio hatásától eltekintünk. A legtöbb etetben az agyagrétegek 
oly hegyekké tornyosultak, melynek rétegei egyfelől menedékesen dülten, másfelől 
pedig vetődés által elszakítva függőlegesen álltak. Ezen alak a genfi Mont Saléve 
szerkezetére emlékeztet. Más esetekben a rétegek oly módon vannak összegyűrődve, 
mint az Alpok és a Jura kőzetrétegei sok helyen. Bolthajtás alakú redők, felül 
többé-kevésbbé fölrepesztve igen gyakran mutatkoztak, s helyenkint a rétegek elvá
lása barlangképződésre vezetett. Szóval a kísérletek csupa oly alakokat és jelensége-
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két eredményeztek, melyeket a gyakorló geologok a természetben számtalanszor 
feltalálnak és profilrajzokban feltüntetnek. E szerint kísérleti alapunk is nyertünk 
már azon mindinkább elfogadott nézet mellett, mely szerint a hegységek képződése 
túlnyomólag a szilárd földkéreg összehúzódásának és ránczbaszedésének tulajdonítandó.

(Compt. rend. LXXXYI p. 1092) I. B.

A F lu o rit o p tik a i tu la jd o n sá g a iró l.

Tudjuk, hogy a Földpátban három módon idézhetjük elő a fénysugárzás tüne
ményét, u m .: gyenge hevítés, fluorescentia és phosphorescentia által. Hagenbach 
ur, ki az e három utón létrejött fényt a specr >scop segítségével megvizsgálta, azt 
találta, hogy a nem túlságosan hevített Fluorit az egyes példányok szerint különböző 
fényt bocsát ki, melynek spectruma azonban mindig ak 9 világos állandó csíkból 
áll; a fluorescentia által előidézett fény ellenben folytonos spectrumot mutat, a na- 
rancsszintől a G. vonalig, melynek fénymaximuma az F. vonal közelében van. Ha
genbach ebből azt következteti, hogy ez esetben a fluorescentia idegen anyag beke- 
veredésétől függ. A phosphorescentia fénye inkább a hevített Folypát fényéhez ha
sonlít, a mennyiben spectruma szintén egyes csíkokból áll, melyek azonban sem 
számra, sem helyzetre nézve emezével nem egyeznek meg.

(Arch. d. sciences phys. et nat. T. LX. N. 238. p. 297.) I. B.

E r u p t i v  h o m o k .

A Rhonevölgy több pontján, az eocanképlet alján sajátságos homeklerakodmá- 
nyok találtatnak, még pedig gyakran egyes kisebb területeken a mészhegység kö
zepette, majd lent a völgyben, majd magas , hegyeg tetején. Fellépésük határozottan 
helybeli képződésre mutát. Lényegesen tiszta fehér vagy téglavörös Kvarczhomokból 
állnak, kékesszürke vagy tarka márgabehelyezkedéssekkel és szabálytalan, minden
felé kiékelődő rétegezéssel. A márgában gyakran Gyps és Pyrit, a homokban Opál, 
Menüit és szarukő találtatik.

Éhez hasonló képződménynek tekinthetjük a Dachstein fensíkján előforduló ho- 
mokbuczkokat is, melyekről Suess tanár értekezett, eredetüket felszálló erős forrá
soknak tulajdonítván.

A dalmátországi szigetek Hippurit-mészkő területein is előfordulnak ezen helyi 
homoklerakódások és Lorenz említi, hogy ott a tengerpartok közelében viz alatt ki
fakadó források igen sok homokat szállítanak, mely az idők folyamában rendes ho
mokdombokká felhalmozódik.

Mind ezen helybeli és elszigetelt homoklerakodmányok keletkezését Fuchs T. 
úr, egyetértve Suess és Grass véleményeivel, a felszálló erős források működésének 
tulajdonítja: ily értelemben nevezi azt eruptiv homoknak.

„Világos — igy mond továbbá F. ur, — hogy ilynemű folyamatok minden 
időben működtek és hogy ezek által igen sok, eddig teljesen rejtétyes homokkép
ződmények igen egyszerűen megmagyarázhatók.
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Nem akarok e helyt azon számos homokelőjövetelek tárgyalásába bocsátkozni, 
melyeknek Munier-Chalmas már hosszabb idő óta ilynemii keletkezést tulajdonit; 
csak arra akarok szorítkozni, hogy ama rejtélyes „kristályodéit homoknak“ neve 
alatt ismeretes képződményekre utaljak, melyeknek sajátsága abban áll, hogy nem 
gurított-kopott Kvarczszemekből, hanem csupa élesen kiképződött apró Kvarczkristá- 
lyokból állnak.

Ezen a légkülömbözőbb képletekben fellépő homok képződése eddigelé még 
épen nincsen kimagyarázva; oly kőzet, melynek porladozásából keletkezhetnék, 
épenséggel nincs, mig másrészt a homok eruptiv volta támaszt talál még abban a 
körülményben is, hogy a képződmény mindig kövületeknek csaknem teljes hiányá
ban szenved.

Ezen kristályhomok eruptiv természetének kimutatása elvileg már azért 
is igen fontos volna, mert ebből az következnék, hogy mindezen esetekben nem 
egyszerűen már meglevő homoktele]epekből való homoknak felszállitása forog fenn, 
hanem inkább az, hogy a mélységben egészen sajátszerü képződési folyamatok 
működnek, melyeknek eredményeként épen ama picziny viztiszta Kvarczkristályok 
tömegét kell tekintenünk, melyeket a források majd egészen ép, majd többé-kevésbbé 
kopott állapotban hoznak a felszínre.

Ezen előjövetelek akaratlanul is eszünkbe juttatják a „marmarosi gyémántok“ 
neve alatt ismert viztiszta Kvarczkristályokat, melyek a Hysch márgáiban találtatnak, 
mig a Gránitban, Porphyrokban és Trachytokban előforduló Kvarcz csaknem kivétel 
nélkül Zsirkvarcznak tűnik fel.“

(Th. Fuchs: Sitzungsb. d. k. Akad. d. VViss. LXXVI. B. 3. H. 1878. Oct. 
p. 467.) I. B.

TÁRSULATI ÜGYEK.
S za k ü lés  1878 év i jn n in s  hó 5-én

(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Az első titkár bemutatja s röviden megismerteti K ü r t h y  S á n d o r ,  ko
lozsvári egyetemi tanársegéd beküldött értekezését, mely a H e g y e  s-D r óc s a -  
P i e t r ó s z a  hegység területén s Erdély némely más vidékén előforduló T r a c h y t  
kőzeteknek petrographiai leírását tartalmazza és az April havi szakülésen bemutatott, 
dr. Koch által beküldött értekezésnek második részét képezi. (1. a jövő számba.)

2. Dr. W a r t h a  V i n c z e  egy nem régen felfedezett j ó d f o r r á s r ó 1 érte
kezik, melyre Budapest határának szélén, a soroksári Dunaág partján akadtak, 
midőn egy már régebben ott levő kútban, melynek vize a Dunaág elzárása folytán 
apadni kezdett, mélyebbre fúrtak. A mint a fúró egy szármátkoru kemény mészkő- 
pádon áthatolt, azonnal igen erősen fölbuggyogott a viz, de a remélt ivóvíz helyett 
„használhatatlannak“ tartott, erős sós ízii ásványvíz. Dr. Wartha előleges vizsgálatai 
szerint az uj forrás vize tetemes konyhasótartalom mellett sok jódot, kevés bromot 
és még szerves anyagokat és kénhydrogént is tartzlmaz Az idő rövidsége miatt a 
tökéletes mennyiségi vegyelemzés még nem készült, de a hasonnemü gyógyvizekkel
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összehasonlitólag tett kísérletek kimutatták, hogy ezen uj forrás jódtartalma sokkal 
jelentékenyebb, mint akár a lippiki, akár a friedrichshalli hires gyógyvizeké. Ezen 
viszony feltüntetése czéljából az előadó e három vízben előidézett jódcsapodékot 
kisér]etileg is bemutatja.

Z s i g m o n d y  V i l m o s  hozzáteszi, hogy a kérdéses kútnak kitisztogatása és 
a fúrtlyuk szélesbitése iránt intézkedni fog, hogy ezen kétségkívül igen fontossá 
válható forrás hozzáférhetővé és használhatóvá tétessék.

Dr. S z a b ó  J ó z s e f  a hollotakhoz azt a megjegyzést fűzi, hogy nem messze 
a forrás helyétől, hosszúra nyúló mélyedésben, mely egy hajdani Dunaág medrét je
löli, sűrű sókivirágzások mutatkoznak, mi valószínűleg ezen forrás földalatti érháló
zatának tulajdonítandó.

3. I n k e y  B é l a  szép nagyszemcsés Dolerit példányait mutatatja be, melyek 
két nyugotmagyarországi Basalt-kupról, u. m. a Sághi hegyről, Vasmegyében, és a 
sopronmeeryei Pálhegyről származnak, hol ez a Dolerit vastagabb-vékonyabb kőzet
tel éreket képez a sűrű Basaltban. A kőzet granitos keveréke Plagioklas-, Augit-, 
Olivin-, Titánvasérez- és Magnetit-kristályoknak, alapanyag nélkül. Vékony hosszú 
Apatit-oszlopók zárványként fordulnak elő. A Plagioklas a lángkisérleti módszer 
szerint vizsgálva, nagyobbára az Oligoklas reactióit mutatja. A barnás Augiton sa
játságos ikerszerű összenövés észlelhető, mig a sághegyi Dolerit Olivinkristályai még 
feltűnőbb kiképződéssel bírnak, a mennyiben a kristályok csőalakú, belül apró ide
gen kristálykák keverékével kitöltött oszlopokat képeznek. A Titanvasércz óriási 
(egész 17 mm.-ig) átmérővel biró hatszögü táblák alakjában lép fel, melyek a dele
jes rúd által erősen vonatnak és vegyileg vizsgálva igen erős titarenactiót mutatnak.

Mivel a Doleritet alkotó ásványok ugyanazok, melyek a környező Basaltuak 
is elegyrészei, és mivel a fellépés körülményei a mellett szólnak, hogy a Dolerit 
ezeken a helyeken ugyanabból a vulkáni tűzhelyből ered, mely a tömeges Basalt- 
lávát szolgáltatta, — az előadó az általánosabb nézethez csatlakozva, a Basalt és 
Dolerit között sem anyagi sem ásványi, hanem tisztán csak a megszilárdulás körül
ményeiből megmagyarázandó szövetbeli külömbségeket talál, Sandbergerrel szem
ben, ki a Dolerit elnevezést csakis a Titanvasat tartalmazó kőzetekre, a Bazalt ne
vet pedig csak a Magnetit-tartalmuakra alkalmaztatni óhajtja.

4. Végre dr. Wa r t h a  V. egy  új szerkezetű mérő- és nivelláló készüléket mutat 
be, mely a mellett, hogy könnyen szállítható és kezelhető a közönséges czélokra 
kívánatos pontosságot adja és igy talán a gyakorló geolognak is hasznára lehet.

5. S t ü r z e n b a u m  F. gömürmegyei szép ásványokat mutat be, melyeket dr. 
Kiss A. bányaorvos úr a nemzeti múzeumnak és részben a m. kir. földtani intézet
nek ajándékozott: köztük gyönyörű Wolnynkristályok barna vasérczszálakra felnőve, 
továbbá feltűnő szép várromszerü Limonitképződmény és gyöngyfényű Evansit. 
Stürzenbanm úr továbbá jelenti, hogy ugyancsak dr. Kiss úr, mint buzgó gyűjtő, 
kinek hosszú évi tapasztalatai az ott járt geologok által nem egy Ízben felhasznál
tattak, ez alkalommal is a m. kir. földtani intézetnek egy nagyobb kőzet- és ásvány- 
gyűjteményt ajándékozott, melyet majd alkalmilag bemutatni szándékozik.

G. A társ. I. titkár bejelenti társulati rendes tagnak S z u k á c s  J ó z s e f e t ,  
(ajánl, Schafarzik Ferenez) ki is megválasztatott.


