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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.


