
E R E D E T I D O L G O Z A T O K . 

IX. 

A k ő z e t t a n j e l e n á l l a p o t a és a g y a k o r l a t . 

DE. S Z A B Ó J Ó Z S E F T Ő L . 

A kőzettan mint azon ága a geologiának, mely a kőzetekkel, mint föl-
dünk anyagával részletesen foglalkozik, újabb időben az ásványtan mivelésé-
nek folytatásává lett, minthogy mai napság megszűntünk már az ásványokban 
csupán muzeumi tárgyakat szemlélni, melyeknek alaki physikai és vegytani 
tulajdonságait határozzuk meg s azután a feladatot befejezettnek tekintjük. 
Most ezekhez, hogy úgy mondjam, az élettani mozzanatok is csatlakoznak, vizs-
gáljuk a körülményeket, a melyek az ásványnak létet adtak, vagy azt elvál-
toztatják s ezt tenni, az ásvány természeti viszonyainak kutatása által csak a 
helyszínén nyílik alkalom hol minden ásvány mint a földtest kiegészítő része, 
az ő szerves összefüggésében az egészszel tűnik fel, s így az ásványtan beolvad 
a kőzettanba és ezt az átvitt újabb vizsgálati módszerek alkalmazása által az 
exact tudományok magasabb polczára emeli. 

Az ismert beosztást e g y s z e r ű és ö s s z e t e t t kőzetekre megtartva, 
mondhatni, hogy az egyszerű kőzetek, melyek csak egyféle ásványból állanak, 
az újabb haladások által távolról sincsenek oly közelről érintve, mint az 
összetettek; amazoknál a felismerési módok s a tulajdonságok megállapítása 
körülbelül ma is az, mint azelőtt, míg a többféle ásvány társulása által előál-
lott összetett kőzetek bonyolódottabb természetét újabb meghatározási mód-
szerek oly világba helyezték, hogy azokról az egész felfogás alapjában van, 
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megrendítve, noha e tanulmányokról eddig csak annyit mondhatunk, hogy 
megindúltak, de még távol állunk attól, hogy befejezetteknek mondhassuk. 

Ennélfogva az egyszerű kőzeteket hallgatással mellőzném, nem tartván 
szükségesnek, hogy a mészkőről, a márványról, a gypszről, a serpentinről. a 
quarczitról stb. ismert dolgokat terjesszek elő, ha a helyi körülményekben 
nem találnék indokot, hogy az egyszerű kőzetek egyik törmelékét a homokkö-
vet megjegyzés nélkül ne hagyjam. 

A h o m o k k ő tulaj donképen gyűnév olyan törmelékkőzetekre nézve, me-
lyeknél valamely ásvány apró szemei kötszer által össze vannak tartva. A quarcz 
szolgáltatja legtöbbször a szemeket, azért a quarcz-homokkő az, melyet ezen név 
alatt általában értünk; minthogy azonban a homokkő a szöveti viszonyt fejezi 
ki, hasonló kinézésű, de más ásványból álló szemek törmelékkőzetét is homok-
kőnek mondják a mindennapi életben, és így beszélnek Budapesten fehér ho-
mokkőről, a melynek pontosabb neve mész-homokkő volna. A homokkő alatt 
leírt tulajdonságok a quarcz-bomokkőre nézve vannak megállapítva, s ha ezeket 
a mészhomokkőre alkalmazzuk, tévedés támadhat belőle. A quarcz-homokkő 
egyes szemei az ásványtani keménység 7-ik fokozatával bírván, míg a mész-ho-
mokkő szemei sokkal csekélyebbel t. i. a 3-ikkal, világos, hogy olyan czélokra 
hol koptatásnak vannak kitéve, az utóbbiakat alkalmazni nem szabad, míg a 
quarcz-homokkő kitűnő szolgálatot tesz. Budapest környékén a fehérhomokkő 
mészkő szemekből állván, s valódi nevén mészhomokkő lévén, lépcsőkre vagy 
burkolási lapokra nem alkalmas, mert hamar kopik, míg azért más czélokra: 
építésre, faragásra, sőt szobrászatra is kitűnő anyag. 

M é s z h o m o k k ő a kőbányai, fóthi, gubacsi, a promontori, tétényi, 
diós-órási, puszta-berki, biai, sóskúti; a melyek között ismét vannak ritkásab-
bak és sűrűbbek, e szerint jelentékenyen térnek el egymástól. 

Q u a r c z - h o m o k k ő van Buda közelebbi környékén, a Svábhegyen, 
Hárshegyen, Budakeszin, Hidegkuton, Boros-Jenőn, Űrömön, Csobánkán, Vá-
czon, Romhányon, (Nógrád) stb. 

Ilyen mészhomokkő Páris mellett is van, és annyira hasonlít a mienkhez, 
hogy Beudant a jeles franczia geolog, midőn 1818-ban itt volt, s a Kőbányá-
ban e kőzetet megtekintette, úgy találta, hogy épen azt látja, a mit Meudon 
mellett a kőbányákban. A francziák azonban calcaire grossier-nak, a németek, 
kiknél gyérebben szintén van, Grobkalknak, durvamésznek Devezik. 

Mint építőkő Párisnak épen oly fontos mint Budapestnek. Párisban nagy 
tuskókat liurczolnak az épitési helyekre s ott fürészszel aprítják táblákra, kocz-
kákra, mit csekély ásványtani keménységénél fogva tenni lehet, míg a quarcz-
homokkővel ezt véghez vinni nem lehet. Nálunk a sóskuti-féle kőzetek is nem 
ritkán tartalmaznak quarcz-homokszemeket, többet vagy kevesebbet, s ebben 
az arányban a fűrészelés is roszabbúl vagy jobban mehet. 

Híresebb quarcz-homokkő gyanánt bemutatom Páris legközelebbi szom-
szédságából (többi között Butte de Chaumont elhagyott kőbányáiból) az opálos 
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kőragú világos szürke homokkövet, mit részben a franczia főváros kövezésére 
is fordítanak, de nem nagy előnynyel; úgyszintén azon veres homokkövet, mely-
ből a straszburgi dóm van építve. 

Ö s s z e t e t t k ő z e t e k . 

Az összetett kőzeteket igen alkalmasan oszthatjuk be g r á n i t o s, p or-
p h y r o s és b a z a l t o s a k r a . G r á n i t o s az, melynél ásványszemeket kü-
lönböztetünk meg, a melyek egyike a másikhoz közvetlenül tapad, s az össze-
tartást eszközli. A p o r p h y r o s n á l megkülönböztetünk egy alap-anyagot 
mintegy kőzet-tésztát, melybe egyes nagyobb ásványok begyúrva vannak. A 
b a z a l t o s egyöntetű kőzettömegnek tűnik fel, mintha csak egyféle ásvány-
ból állana, ennél tehát a tarkaság hiánya a legszembeszökőbb tulajdonság. 

a) G r á n i t o s k ő z e t . Vegyünk egy gránitot mint legismertebb példát 
és világítsuk meg azt a kőzettan szövétnekével. A gránitról eddig azt mondot-
tuk, hogy az quarcz, földpát és csillám kristályosan szemcsés elegye; de je-
lenleg az ásványokat részletesen is vizsgáljuk, és a következő eredményre ju-
tunk : a quarcz ezen elegyrészek között a legkeményebb (7), a legállandóbb, 
az nem hasad, törése kagylós; a csillám ugyan a leglágyabb, keménysége 
2 — 3 lévén, de különben igen SZÍVÓS és felette tartós vegyület, az a gránit végel-
pusztulása után is hiven követi a quarczot, s a hol ennek törmelékét a víz mint 
homokot lerakja, ott a csillámot is zúzva bár, de nem felbomolva találjuk meg. 

A földpát keménysége nagy (6), de hasad több irányban, s ott a folyto-
nosság az anyag összefüggésében megszakadván, behatol a víz s az oldatok, a 
földpát megtámadtatik, fogy kopás és mállás által egyaránt. Ha a földpát el-
távolodik megszűnik a kölcsönös támasz, kihull a quarcz és a csillám is, pusz-
tul az egész kőzet, abból gránit dara lesz, a mit némely gránit-hegység környé-
kén nagy mennyiségben látunk a hegy tövénél meggyülve. Mondhatjuk, mind-
addig míg ép a földpát, ép a gránit, ennek a jósága egyedül a földpát épsége 
által van feltételezve, annálinkább, minthogy ez rendesen a túlnyomó elegy-
részt képezi. 

A gránit jóságáról akarván meggyőződni, főleg az abban előforduló föld-
pátot kell megvizsgálni s ennél tekintenünk kell a megtartási állapotra és a 
fajra. A teljesen ép földpát üvegfényű, tömegében folytonos; a mint fogy fénye 
és átlátszósága, már meg van támadva és ekkor a hasadás irányai is láthatókká 
lesznek, mentől inkább halad a mállás, annál csekélyebb az átlátszóság a fény^ 
míg ez végtére egészen megszűnik s fehér földes kinézéstkap, míg végre p orc z el-
l á n f ö l d d é lesz, s ezen elváltozás arányában veszt keménységéből és szívós-
ságából is. A földpát faja is befolyással van a gránit minőségére. Leggyakrab-
ban kétféle földpát fordúl elő egy kálium és egy nátrium földpát, hanem az 
arány különböző lehet, úgy hogy az egyik végletet képezik olyan gránitok, a 
melyeknél csaknem egyedül kálium földpát fordúl elő, míg az ellenkező vég-
leten a csaknem tisztán nátrium földpátot tartalmazó gránitok fordulnak elő, 
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A kálium és nátrium földpát keménységre megegyeznek ugyan, de nem a tar-
tósságra nézve, e részben a kálium földpát határozott előnynyel bír, és nem 
egy eset ismeretes különösen a kétféle földpátu trachytoknál, hogy mig a ká-
lium földpát teljes épségben van, a nátrium földpát egészen földes kaolinná vál-
tozott át, a melyet körömmel ki lehet karczolni. A mely gránit tehát túlnyomólag 
kálium földpátból áll, annak tartóssága nagyobb mint a nátrium földpátué : ezen 
különbség a kétféle földpát közt sok esetben a szín által is feltűnik, mert gyakran 
veres a kálium földpát, a nátrium földpát pedig fehér. A bemutatott példányok 
között ime itt van felső Egyptomból (Assouan) azon szép gránit, mely a pyrami-
sok és obeliskek stb. építésénél már az ó-korban igénybe vétetett; ennek csiszolt 
lapjain igen jól kivehető 1-ör, hogy a földpátok épek és 2-or, hogy a veres föld-
pát van túlnyomó mennyiségben a fehér nátrium földpát felett. Ezen kitűnő 
gránithoz egészen közel áll azon skandináviai gránit, mely jelenleg Berlin 
építkezéseinél használtatik nagyban; szintén jó állapotban van a túlnyomó ve-
res kálium földpát; ilyen az aberdini gránit Skótiában, melyet nemcsak mo-
numentál építkezésekre használnak Angliában, hanem egyszersmind London 
egyik legkitűnőbb kövezési anyagáúl is szolgál. Egy sardiniai csiszolt gránit la-
pon láthatjuk először, hogy a fehér (Oligoklas) földpát a túlnyomó és egészen 
fénytelen, míg a veres kálium földpátnak szintén csekély a fénye, ez tehát jó-
ságra nézve a három említettnél tetemesen alább áll. 

Ezen színkülönbség azonban nem mindig van segítségünkre, mert több 
esetben a kétféle földpát színre nézve nem különbözik: igy van ez a nálunk jól 
ismert mautliauseni gránitnál, a melyben az uralkodó kálium földpát mellet ke-
vés nátrium földpát is van, de mindakettő rendesen igen ép állapotban. A Po-
zsony vidéki gránitban túlnyomó a nátrium földpát, de erősen mállásnak van 
indulva épen úgy mint a kálium földpát is; míg például a nyitrai gránit csak 
nátrium földpátot tartalmaz, és a tartósságnak biztosítékával e részben nem 
bir. A kétféle földpát szabálytalan szemekben vagy kristályokban van egymás 
mellett elhelyeződve, azonban kivételesen előadja magát oly eset is, hogy a 
kálium földpátot mint magvat a nátrium földpát beburkolja s amint ezen utób 
bin a mállás elharapódzik, az összetartás általában meglazúl s a gránitnak sze-
mekre kell szétesni, ezt látni azon sötétes szinü tarka finngránitnál, mely Rapa-
kivi (rothadt kő) név alatt ismeretes, és a melyből N. Péter szobra készült 
Pétervárott. Mellék esen még egyéb körülmények is folynak be a gránit jósá-
gára : a túlmennyiségben kiképződött, csillám azt gyengítené, ugy szintén a sze-
mek nagysága is befolyással van, s rendesen az apróbb szemű tartósabb. 

Van azonban a természetnek írja a beteg gránitra is: azt találjuk ugyanis 
néha, hogy a földpát már földes s a gránit mégis szívós, keménysége tetemes; ez 
olyankor történhetik, midőn az így mállásnak indult gránitot utólagosan kova-
sav oldat jártaát. ilyenkor néha nagyban is eltérő tulajdonságokat vesz fel,repesz-
tése nagy síkokban vagy épen nem vagy nehezen sikerül s feldolgozása átalában 
nagyon fáradságos. 
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A gránitos kőzetek között az Al-Dunáról nem messze Orsovától (Ogre-
dina) egy gneisz-féle kőzetet van szerencsém mint figyelemre méltót bemutatni. 
Az alap-anyag fehér: földpát quarcz és csillám, ez utóbbi erősebben fénylik 
mint a máskettő s ez által azoktól, noha színe hasonló, de jól elválik. Különös 
benne azonban a mákszem — kölesnyi veres gránátok, melyek a tömegben 
elszórva sajátszerű pontozottságot idéznek elő. A kőzet színe s egész külleme, úgy 
szintén szilárdsága, keménysége, szívóssága s tartóssága alkalmazásra igen ajánlja. 

Van egy egészen gránitos kinézésű trachitunk is Krassó-megyéből (Dog-
naczka, Moravicza, Oravicza, Szászka, Uj-Moldova), melyet Syenitnek is (de nem 
kellőleg) mondanak, mely mind azon czélokra, melyekre a legjobb gránitot (ná-
lunk például a mauthauseni felső Ausztriából) használjuk, alkalmas, de a melyet 
a gránittól megkülönböztetni csak pontosabb tudományos meghatározás után 
vagyunk képesek. Ebből legújabb időben az osztrák állam-vasuti társaság, 
mint birtokos Budapestre, és Bukarestbe kövezésre ajánl. Meg van benne a 
földpát, a quarcz és a fekete csillám mint a gránitban, de a Földpát nem a 
gránité, az andesin, és van még sok amphiból, mi szintén nem a gránit társ-
ásványa. 

Bemutathatok egy valódi S y e u i t e t , azaz: földpát (Ortlioklas vagy 
még Oligoklas) és Amphiból kristályos szemcsés elegyét Székely-földről nem 
messze Borszékhez, hol az gránit vidéken jön elő mint a képlet egyik tagja. 
Szép színe és kellemes tarkasága dísz-építésre nagyon ajánlják. 

A gránitos kőzeteket befejezendő még a D i t r o i t o t kell megismertet-
nem, azzal egy oly honi kő-anyagot mutatván be, mely szépsége s ritkasága 
által a legkiválóbbak egyikét képezi. Szintén ott fordul elő, hol az előbb emii-
tett Syenit, s különösen Ditró székely falu határában, honnét a bécsi geologok 
az 50-es években elnevezték. Az ásványtársaság, melyet benne együtt találunk, 
szokatlanul nagy: kétféle földpát, csillám, nephelin és sodalith. Ezen utóbbi 
ásvány csaknem édes testvére a Lapis-Lazulinak, kék mint ez, kemény mint ez, 
csakhogy valamivel halaványahb. Ezen gránitos kőzet tehát az ég-, néha lazur-
kék foltok által könnyen felismerhető. Csiszolt felülete igen jó hatást gyakorol 
és így méltán lehetne azt monumentális talapzatoknál a gránittal rétegenkint 
változtatva alkalmazásba hozni. Eddig egyes nagy |kőtuskókban ismeretes, de 
nem igen járt tájon jővén elő, s általában nem lévén jól feltárva, nem csudálkoz-
hatni a fölött, hogy szálban még nincs megismertetve. A geologok első jelentése 
úgy szólott, hogy keleti Erdélyben Lapis-Lazuli kőzetet fedeztek föl, csak a 
pontosabb megvizsgálás igazította ki a dolgot oda, hogy Sodalith a kék ás-
ványtárs. Európában ez az egyedüli hely a hol előjön, ezenkívül csak még az 
Ural hegység ázsiai oldalán találjuk. Az építési anyagok között ez kiváló he-
lyet foglalna el, ós ha Budapest nyilvános terén valami nemzeti szobor talap-
zatában sikerülne azt kellőleg bemutatni, nemcsak az építészi aesthetikának, 
hanem a nemzetgazdaságnak is szolgálat volna téve, mert abból nem lehetet-
len, hogy export czikk válhatnék. Nem mulaszthatom el mindazokhoz, kiknek 
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alkalmuk van az ilyen tervezeteknél liozzá szólani, azon kérést intézni, liogy 
a ditroit bevezetésének ügyéről ne feledkezzenek meg. 

b ) P o r p h y r o s k ő z e t . A porpliyros kőzeteknél szintén a földpátnak 
jutott a legfontosabb szerep és itt a földpátoknak még sokkal nagyobb változa-
tosságával találkozunk, azonkívül előjöhet quarcz, csillám, amphiból és augit a 
nélkül, hogy azokat lényegeseknek mondhatnók. Valamelyik közűlök a földpátot 
mindig kiséri, de a társaság változó; a porphyros kőzeteknél ennélfogva az ás-
ványok társulatát kell meghatározni, először és másodszor azon egyöntetűnek 
kinéző alapanyagot, melyben az egyes apró krystályok kiválva találtatnak. A 
porphyrokat honunkban kiválólag a trachytok képviselik, a régibb geologiai 
korszak jelleges porphyrjaibóljbemutatom itt a sibiriait: sötét-zöld alapanyaggal 
és szennyes-fehér nagy földpátokkal, a toskánait: sötét-, szűrkés, de fehéren pon-
tozott alapanyagával s kiváló nagy földpátjával, s végre Belgium azon neveze-
tes porphyrját, melyet mint kitűnő kövezési anyagot használnak Brüsselben, 
sőt részben Párisban is. 

Magyarország trachitjai a harmadkori vulkáni működés nagyszerű ma-
radványai s azok nagy változatosságban fordulnak elő. Vannak quarczrtachy-
tok, és trachytok quarcz nélkül, vannak rendes kiképződésüek, és különfélekép 
módosultak, ugy hogy ezen felette változó kiillemü kőzetcsaládban a részletes 
tájékozás nem mindig könnyű. A tömeges trachytokon kívül azok törmelékei 
is szerepelnek és nem ritkán kitünőleg használható anyagot szolgáltatnak. A 
fővároshoz nem messze északra Szent-Endrénél kezdődik a dunai trachytcso-
port, s a lánczhidról tekintve annak hegy koszorú ja zárja be ezen irányban a 
láthatárt. Onnét azután megszakadás nélkül tart Hont- és Nógrád-megyéken 
föl, s behat még Zólyom- és Borsod-megyébe egyrészt, másrészt Heves és Gö-
mörbe. Csekély megszakadással megtaláljuk a Tisza jobb partján Tokajnál és 
onnét egy ágban fel megy Eperjesig s innét a leghatalmasabb vonalában követ-
hetjük D. K. irányban mint a Vihorlát-Guttin és Hargitta vonulatát, mely 
Erdélyben a keleti határ fő hegységét képezi, de kisebb-nagyobb megszaka-
dással összefügg az Erdély- s Magyarország határán vonuló nagy Vlegyásza 
csoporttal, melynek déli részén van Erdély aranybányászata, ennek kiegészí-
tése gyanánt követhető még egy ág Krassó-megyének érczhegységeiben. Ezen-
kívül elszórtan egyebiitt.például a Duna jobbparti vidéken is előjön s át csap Sty-
rába. Magyarország hegyvölgy rendszere lényegesen ezen trachyteruptiók alatt 
vette föl mai alakzatát; ha meggondoljuk, hogy csaknem összes nemes fémbanyá-
szata trachytban van, ha meggondoljuk, hogy agyagos talajának, mely a legneme-
sebb tokaji, ménesi, egri,visontai sat. bort, másrészt a legkitűnőbb búzát termi főleg 
a trachyt málladék szolgáltatta s részben folyvást szolgáltatja az anyagot, ha meg-
gondoljuk, hogy különböző vidékeken a legváltozatosabb kőnemeket fejtik belőle 
építésre, kövezésre,országútra,sőt még a legjelesebb malomköveket is szolgáltatja, 
ha tekintetbe vesszük végre, hogy ásványforrásainknak több mint fele trachytkör-
nyékben van, Magyarországra nézve ezen képlet fontosságáról fogalmunk lesz. 
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A fővárosban aránylag kevés faja fordul elő a tracliytnak; legismertebb 
Visegrád vidékéről az apátkuti veres tracbyt. Ez egy Labradorittrachyt üve-
ges földpáttal, mi annak tartósságát biztosítja, azonkívül csillám és amphiból 
van benne. Mindezen ásványok egy vereses alapanyagban vannak kiválva. 
Ugyanazon kőbányában feketés alapanyagú féleség is jön elő, ez még valamivel 
Nívósabb. Ezen kőzet mint jó kövezési anyag van használatban. Felette repe-
dékes a hegy, és így nagyobb darabokat például kövezési koczkákat nem kap-
hatni kivánt mennyiségben. Egy második tracbytbánya Bogdán mellett van a 
Duna jobb partján az ísolált kuphegyen, melynek neve Gsódi hegy. Felette ér-
dekesen van az előre haladott fejtés által e hegy szerkezete feltárva: a trachyt 
először is a hegy kül alakjának megfelelő kup héjjakat képez, melyeken aztán 
központosán szétmenő vonalrészek ágaznak szét úgy, hogy a fejtés ezen két 
válsík által igen szaporán megy s ha ezen anyag nem is igen jó, de olcsó és így 
egy olyan fővárosban, melynek a szélső utczái közül kövezve még sok nincs, 
a szükségletet jól pótolja. Gyéren vérpiros gránát szemek vannak a szennyes 
barna fénytelen, vagy a kékes alapanyagban elszóródva. 

Egy harmadik s bizonyára a legnagyobb trachyt bányánk Szobb mellett 
van a Ságh hegyen. Világosszürke a kőzet, s abból üveges földpát (Labrado-
rit) és fekete szálas amphiból, valamint olykor fényes fekete csillám van ki-
válva. Ez is sok és elég olcsó anyagot szolgáltat azon sok és régóta mivelt bá-
nyákból, melyek e tekintélyes hegy különböző magasságán és oldalán mívelésben 
vannak. Az anyag közt jobb és középszerű is van. Míg ezek itt többé kevésbbé 
normál trachytok, annak brecciáji és conglomerátjai is voltak több izben hasz-
nálva, majd megint abba hagyva. Verőcze mellett a Duna bal partján egy puha 
trachyt-conglomerátbánya van, melyből többi között a gellérthegyi fellegvár 
széles falának belseje készült, míg a külseje a sokkal jobb sóskúti durva mész-
szel van bevonva. 

A módosult trachytok közé tartoznak a zöld-kő trachytok mind, s ezek a 
nemes-fémbányászatra szolgáltatják az alkalmat, minthogy az ércztelérek leg-
nagyobbrészt azokban jönnek elő. 

A módosulat néha abban áll, hogy a kovasavoldat járta át a vulkáni kő-
zetet oly tájakon, melyeken geysir-féle meleg források működtek. It t most 
quarcztömegeket vagy quarczosodott trachyt kőzeteket találunk. Ezen viszony 
adja Geletneken, Barsban, Sárospatakon s Fonyon a Tokaj-Hegyalján, vala 
mint Bereghszászon a malomköveket. A vulkáni exhalátiók másutt timsókővé 
változtatták át a trachytköveket s erre legismertebb példa nálunk ismét Be-
reghszász, de ilyen van a Mátra északi oldalán Párádon, van a Tokaj-Hegy-
alján s egyebütt. Még további elváltozás a vulkáni működés korszakából, mi-
dőn tevékeny solfatárák épen úgy léteztek itt mint jelenleg Nápoly közelében 
a tracliytot porczellán földdé változtatták át, s honunkban igen jeles ilyen 
anyagot ismerünk Dubrinicsen Ungvártól éjszakra, melyet a volt bécsi udvari 
porczellán gyár is hordatott, másrészt Bereghszász mellett is van sok és kitűnő 
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ilyen trachyt porczellánföld, mit ott azonban egyébre mint irókrétára eddig 
nem alkalmaznak. 

Kiváló küllemüek a tracbytok üveges gyöngyköves és tajtköves módosu-
latai. A legtisztább vulkáni üveg az obsidián s ilyen bőven a Tokaj-Hegyalján 
fordúl elő, de csak egyes a fej nagyságon túl nem menő darabokban; kezdve 
a lánczolat nyugati partjától Abaúj-Szántótól s baladva keletnek Sátor-
Alja-Ujhelyig egy oly helység sincs, melynek határában kisebb-nagyobb obsi-
diánokat nem találunk. Az ó lakók felhasználták nyil hegyekre, metsző s va-
karó primitív eszközökre épen úgy mint Mexicóban, s a hatvanas évek elején, 
midőn a geologok ezek előjöttére az archaeologok figyelmét felhítták, nem kis 
meglepetést okozott Magyarországban ismét olyan valamire bukkani, mi Európa 
nyugoti országaiban nincs. 

Ezen obsidánok olykor földpátot tartalmaznak s akkor obsidián por-
phyrrá lesznek, másszor sugarosan kivált sphaerolithok mozaikját mutatják, 
ismét másszor szalagos szövetet vesznek fel, melynek egyike fényes másika fény-
telen, s a vonalok hol egyenesek hol szeszélyesen görbültek, szóval a kiképző-
dés legnagyobb változatosságára képesek. Ezen utóbbiak közül többet van sze-
rencsém bemutatni Abaúj-Szántóról, Tolcsváról, Erdőbényéről, melyeken lát-
juk, hogy csiszolva mily szép optikai hatást gyakorolnak, és mily jól vennék ki 
magokat aprólékosabb bel dekoraczioknál. Ha valami croesusi palota bel de-
koraiczojára keresnénk unicum-féle anyagot, szintén maradhatunk a trachyt 
országában. I t t találjuk az opál-trachytot Veresvágáson, Kassa és Eperjes kö-
zött. A nemes opál lelhelye ez, s azt trachyt tartalmazza, hol egyes nagyobb 
darabokban, hol csak pontokban, melyek a feketés trachyt parányi ürjeit töltik 
ki. Ezen utóbbiak a trachyt lapon, ha ez csiszoltatik, a legszemkecsegtetőbb 
hatást idézik elő azon gazdag színjáték által, melyet az opálpontocskák a szem 
helyzetének változása szerint felváltva mutatnak. A bemutatott példány min-
denkit meggyőzhet ezen nemes kőzetanyag szokatlan szépségéről, s nem tartom 
feleslegesnek, hogy annak legalább is létezését ismétlőleg ne hozzam a gya-
korlat embereinek emlékébe. 

c) B a z a l t o s k ő z e t . A bazaltos kőzet egyöntetűségének daczára 
csakúgy összetett mint a porphyros, a különbség azonban az, hogy a földpátok 
nem fehérek, hanem színtelenek, és így átlátszók mintegy üvegtábla s mögöttük 
a sötétszínű ásványok tűnnek elő s különösen a magnetit, melyből miriádnyi 
szemek vannak a bazalt tömegében elhintve. A bazaltnak ásvány-társulata a 
trachytétől már eltér, a földpátok nem hiányoznak ugyan rendesen, de isme-
rünk bazaltokat földpát nélkül is, míg másrészt azon fontossággal mint a tra-
chytok osztályozásánál itt a földpátok nem bírnak. A földpáton kívül soha 
nem hiányzik az augit magnetit és igen gyakran fordúl elő olivin, mi a leg-
biztosabb ismejel. Van végre a bazaltokban valami igen könnyen olvadó föld-
pát-féle összetételű víztartalmú ásvány, mint eredeti elegyrész, daczára annak, 
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hogy a hasalt tisztán vulkáni képlet, mely izzón folyó állapotban tódult a föld 
felületre. A kihűlés alkalmával a bazaltck néha meglepő szabályosságú, oszlo-
pos szerkezetet vettek fel, a tömeg közép részeiben, a melynek tetején és 
az alján nem oszloposán hűlt ki. Honunkban legnagyszerűbb a Detunata Ab-
rudbánya mellett, a liol az oszlopfalazat nagyszerű mérvekben van feltárva 
Kisebb mérvben Nógrád-megyében látjuk az oszlopos elválásű bazáltot So-
moskő, Láz és Terbeléden; ez utóbbiaknál az oszlopok még harántosan izekre 
is oszolvák. Rendesen sürü kőzet a bazalt, de vannak likacsos, salakos félesé-
gei is. A sűrűt ritkán használják egyébre mint burkolatra vagy mac-adain-
utakra, míg a likacsos helyenkint kitűnő építési anyagot szolgáltat, igen jól en-
gedi magát dolgoztatni, és felette tartós. A legnevezetesebb ilyenféle anyag 
Auvergneben jön elő és Yolvic kő név alatt ismeretes. Francziaország azon 
részében a Gallo-Germán csucsives egyházak szobrászati és kőfaragási mun-
kái messze vidéken századok óta ebből az anyagból készülnek és már a sötét-
szürke színezet által is sajátszerű komorságot kölcsönöznek. 

Valamint minden osztályozásunk mesterséges, úgy itt is vannak áthidaló 
tagok, a trackytok között vannak bazaltos kiképződésüek épen úgy mint gráni-
tos kiképződésüek és csakugyan léteznek egyes kis példányok, a melyeken az el-
határozás nem lehetséges mindaddig, míg azt a kőzetet a természetben nem vizs-
gáljuk,hol aztán az előjövési körülmények az osztályozást tetemesen megkönnyítik. 

A g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s . 

Az összetett kőzetek alkalmazásánál azok tartóssága egyikét képezi a 
legfontosabb tulajdonságoknak. Erre befolyással van az ásvány anyaga és a 
kőzet szerkezete. Némely kőzet kiválóan ellentáll a légbeliek hatásának más 
inkább tán a mechanikai behatásnak, a koptatásnak; egyik jobb a légi, más 
előnyösebb vízi építésnél. 

A gránitot vegyük először; ennek egyik ásványa a quarcz hét ,a másik s 
legnagyobb tömegű ásvány a földpát hat keménységű, a harmadik ásvány a 
csillám nem lévén mérvadó, egészben mondhatjuk, hogy ezen kőzet keménysége 
nagy, és így olyan czélokra, hol koptatásnak van kitéve, jobban megfelel, mint a 
legtöbb porphyros és minden bazaltos kőzet, minthogy ezen két utóbbinál a 
rendesen túlnyomó egyöntetű alapanyag csekélyebb mint hat keménységgel bír. 
Ellenben a gránit a légbeliek hatásának enged ós e részben az egyszerű kőze-
tek között vannak, a melyek felülmúlják. Igen tanúlságos illustratió gyauánt 
hozhatjuk fel az egyptomi pyramisokat, a hol a bemutatott kitűnő minőségű 
gránitot használták a többi között és nummulit mészkövet. Piazzi-Smyth kirá-
lyi csillagász Edinburgban, a helyszínén tanúlmányozván a viszonyokat, azt 
mondja, hogy a faragott gránit befelé fordított részén változás nem látszik, de a 
kifelé fordított egészen meggömbölyödött, úgy hogy azon sem csúcs, sem él nem 
látható: míg a mészkő még mindig mutatja az eredeti alakot, ennek élei és 
csúcsai csak gyengén vannak simára viselve. Négyezer esztendő alatt tehát egy 
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olyan száraz levegőben a milyen Egyptomé, látjuk, hogy a legjobb gránitok 
egyike sokkal jobban változott el, mint a mészkő, a mely tehát a légbeliek ha-
tásának ellentállani képesebb. 

A vízben, különösen a folyóban, még nagyobb pusztításnak van a gránit 
kitéve, a szétmorzsolódás itt a földpát lemezek részeibe behatoló víz és különö-
sen még a fagyás által nagyon van előmozdítva. Fokozatok azonban vannak, az 
apróbb szemű és teljesen ép földpátu gránit határozottan tovább fog ellentállni, 
mint a mállásnak indúlt földpátú. Volt alkalmam látni Mauthhausenben a 
Duna szélén heverő nagy gránit tuskókat, melyeket e folyam már rég idő óta 
moshat; az egész felület érdesre volt gömbölyödve, és világosan kivehettem, 
hogy a csillám és földpátok mozdíttatnak ki előbb, a quarcz még marad, s ez 
az, a mi az érdességet okozza. Budapesten a három hídnál az oszlopok alsó ré-
sze gránittal van kirakva, azok természetesen a víz liomboló hatásának nagyban 
ki vannak téve, és jóságuk arányában fognak ellentállni. Előre is meg lehet 
mondani, hogy legtöbb ideig fog tartani a lánczhíd gránitja Mauthhausenből, az-
után jön a Margithíd, s végre az alsó összekötő vasúti híd. (Gmiind.) 

Ha valaki tartósabb anyagot keresne ilyen czélokra, mint a minők a híd-
oszlopépítés, annak elméletileg azt lehetne mondani, hogy quarcz kőzetet ve-
gyen. Ezen egyszerű kőzet, nemcsak hogy a légbeliek s a viz hatásának sok-
kal jobban ellentáll, de keménysége is tetemesen nagyobb, és így azon nagy-
szerű koptatásnak, a melyet folyó vizekben a tovamozdított quarczkavics vagy 
a jégbe fagyott hömpölyök okoznak, sokkal jobban ellentáll mint a gránit. A 
természet a mi nagymesterünk, nagyszei'ű példát nyújt a Vaskapunál, liol a 
Duna óriási víztömege egy aránylag keskeny, de nagyon mély nyíláson kény-
telen átvergődni, a nélkül, hogy képesnek látszanék az akadályon annyira győ-
zedelmeskedni mint Mauthhausenben a grániton. A kezet itt egy quarczit ér 
mely az egyik parttól a másikig a Duna fenekén átcsap és egy quarczitos csil-
lámpalából van kiválva; a felülete ezen quarczit-gátnak a víz által csak simára 
van nyalva, mi az ellentállási képesség nagyságát mutatja. Hányszor látjuk a 
gránit vidékén, hogy a gránitból kiálló quarczit-ér veszteg áll, míg körülötte az 
idő a gránitot elmorzsolja. Nem egy példa van reá, hogy a folyó magának 
medret váj, a morzsás gránitban, abban meglazítja a földpátot és csillámot, s 
a fenéken hurczolt kavicscsal pedig a'kiálló quarezszemeket elkoptatja, míg ezt 
sűrű, nem szemcsés, hanem tömött quarczittal tapasztalatilag nem teheti. Ilyen 
quarczitkövek volnának a legynagyobb koptatási helyekre alkalmazandók. 
Trachyt vidékeink némelyikében, ott a hol a malomköveket készítik, különösen 
pedig Sárospatakon ilyen quarczitkövek kaphatók. 

A trachyt kőzetek között ismét olyanok fordulnak elő, a melyek a grá-
nitot legyőzik tartósságra nézve légben és vízben, sőt némelyek szívósságban 
is. Az első két tulajdonságról előlegesen meggyőződni csak a helyszínén lehet. 
Egy meredek sziklát képező trachyt, melyen sem mállás kéreg, sem pedig tövé-
ben meggyülő törmelék nem látható, biztos jelét mutatja a tartósságnak. Száza-
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dos épületeink vannak a tracliyt hegység vidékein, melyekben ezen kőzet csak-
nem változatlanúl jutott át hozzánk, ilyen kitűnő jóságú trachyt van alkal-
mazva a többi között a Margit-liid oszlopain belső anyagnak Jalnáról Zó-
lyom közelében. Ugyanannak szétzuzatása is meg lett határozva Bécsben és 
erősebbnek mutatkozott, mint a mauthhauseni gránit. Zólyom vidékén a vasúti 
hidak mindezen anyagból épültek és a víznek vagy fagynak romboló hatása nem 
tapasztaltatott. Gyöngyös vidékén Sár falu határában egy ritkás vereses trachyt-
lávát láttam használatban malmoknál vízcsatornának a zsilipeknél; több mint 40 
esztendő óta szolgált már és a tulajdonos szerint évről évre javul. Hogy a vizben 
az ilyen vulkáni lávák nem pusztulnak, abból is következtethetjük, hogy mes-
terségesen is azokból (Trasz) és mészből készítjük a cementet. Mennyivel ál-
landóbb, tartósabb azon vegyület a mely a vulkáni erő által hozatik létre, mint 
az, a melyet mi készítünk, már abból lehet következtetni, hogy a vulkáni ha-
tásnál a kő, a víz és nagy nyomás együtt működtek. Yizépítéseknél tehát, ahol 
egyszersmind tetemes koptatás nem fordül elő, jó tracliytlávák nagyon aján-
latosak. 

Szintén Gyöngyös mellett van egy kékesszürke tufás breccia a Trachyt 
kőzetek között, melyet ott építkezéseknél faragási tárgyakra igen régóta hasz-
nálnak, s jónak bizonyul be. 

Másrészt a trachytok között van sok rosz is, vannak igen mállók, szét-
porlók, ugy hogy felette óvatosnak kell lenni a választásnál, nehogy oly baj 
következzék be, mint például az esztergomi bazilikánál, hol egy igen porlé-
kony trachyt-brecciát vettek a falazásra, s azt nagyrészt már ki kellett szedni, s 
jobb kővel pótolni, s még most is van elég kicserélni való, mit egy tekintettel a 
külfalazatra minden szemlélő észrevesz. Egészen hasonló kőből épült a bazi-
lika közelében egy régi ház, annál a pusztulás menete egészen kirivó: a tufa-
részek kihullanak, a brecciarészek még tartják magokat, míg végre a bezáró 
morzsás anyag végkép eltávolodván, ezek is kihullanak. 

A nemüveges trachytok között vannak, a melyek a légbeliek hatásának 
oly kevéssé állanak ellen mint egy 'márga vagy tályag, a melyek napsütés és 
eső, a fagy és meleg változó hatású következtében szétesnek s agyagos sárrá 
változnak át. Különösen a dunai trachytcsoportban ismeretesek ilyen trachytok? 
s máshonnét eddig nincs tudomásunk róla. Ezekre aztán reá illik némely tra-
chyt régi (1818 előtt használt) neve: agyagporphyr. Ezen gyengéjéről eleve 
meggyőződni a laboratóriumban nem birunk, csak a hely szinén nyerhetünk 
arról tudomást. 

A bazalt honunkban a trachythoz képest oly alárendelt mennyiségben for-
dul elő, hogy az alkalmazási tekintetben szót sem igényel. 

A z ö s s z e t e t t k ő z e t e k ú j a b b m e g h a t á r o z á s i m ó d s z e r e . 

A kőzettan vagy petrografia újabb meghatározási módszere e két szóval 
fejezhető ki: m i k r o s k o p és l á n g k i s é i ' l e t e k . A meghatározás fel-
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adata megmondani az ásványokat, melyekből valamely összetett kőzet áll, és 
azon ásványok állapotát, épek-e, betegek-e ? sőt még azt is, liogy a baj micsoda 
stádiumban van. I t t a körülmények oly nagy változata tapasztalható, hogy e 
meghatározási módszerek a bonyodalmak szálait az utolsó részletig követni 
sem képesek. 

Az összetett kőzet meghatározásánál tekintetbe vesszük előbb a nagyban 
észlelhető tulajdonságokat úgy mint azelőtt. Megnézzük szabad szemmel s aztán 
egyszerű lencsével. Megvizsgáljuk viselkedését a geolog kalapácsa iránt, s ez fe-
lette sokat tud mondani annak, ki magát abba begyakorolta : a szívóssági viszo-
nyokat, keménységet,s az idomíthatási képességet igen szabatosan adja tudtunkra. 

Most jön a finomabb vizsgálat s ez kezdődik egy csiszolt lap tanúlmá-
nyozásával, egyszerű nagyítóval, sőt néha mikroskoppal. Erre következik olyan 
vékony lapok tanúlmányozása, melyeket mindkét oldalon véghezvitt csiszolás 
szolgáltat. Azelőtt ilyesmit csak mechanikus s optikus által készítettünk volna, 
mai napság magunk készítjük nagyban, ugy hogy az a napi teendők egyikévé 
vált a kőzettani laboratóriumban. A vékony csiszolat a mikroskop asztalára 
jön s ott tanúlmányozzuk három körülmény között a) közönséges fénynél, ha 
kell különböző nagyításnál; b) egy polarizáló anyagon (turmalin vagy mész-
pát-nicol) keresztül nézve és c) a polarizált fényben keresztezett nicolok kö-
zött. Némely ásvány egyik, másik a következő, a harmadik az utolsó körülmény 
között árulja el jelenlétét vagy állapotát. 

Hány kőzet van, a mely közönséges fényben vajmi egyöntetűnek néz ki, 
ilyen a szép ditroit például, de a polarizált fényben, a viztíszta ásványok mind 
különböző szinekben pompáznak, ugy hogy meglepetve látjuk azt annyiféle 
ásvány elegyének lenni, melyeket a közönséges fényben gyanítanunk sem lehe-
tett volna. 

L á n g k i s é r l e t e k . Azonban a szem néha csal, a mit látunk még nem 
mindig elég biztosíték, jobb ha az anyagot meg is foghatjuk, s arról vegytani-
lag is szerezünk tudomást. A kísérletek ezen nemének inaugurálásával én kivá-
lólag foglalkozom, és egy módszert állapítottam meg, melyet általános haszná-
latúvá teendő, német nyelven is kiadtam s legközelebb hagyta csak el a sajtót, 
ügy, hogy abból az első példányt itt van szerencsém bemutatni. 

A nem világító gázlángba juttatok szakáiszőr finomságú platina-huzalon 
nem nagyobb darabot mint a mákszemek között a középszerük, s azt a láng kü-
lönböző részeiben egy perczig tartom. Ez alatt annak olvadásáról, az olvadék 
minőségéről, a lángnak festéséről és e festés különböző fokozatáról győződvén 
meg, az összetett kőzetek leglényegesebb elegyrészéről a földpátokról nyerek 
oly felvilágosítást, melyre a mikroskop feleletet adni épen nem képes, mert míg 
a mikroskop azt határozottan megmondja, hogy földpát van jelen, de részlete-
sen, hogy a kőzet alkotó 10 földpát közül melyik, azt a lángldsérleti eljárásom 
elég biztosan megmondja. 

A kőzetből tehát mechanikai módon kiszedek szemeket az egyes ásvá-
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nyokból, s azokat egymás után úgy mint a földpátokról mondva volt, néha még 
másnemű kísérletekkel is megtoldva, megvizsgálom; e két meghatározási mód-
szer adatait szemhe állítva látni való, hogy azok egymást támogatják s az ered-
ményit megbízhatóbbá teszik. 

Hogy minden tulajdonságot ezen eljárás által sem mondhatunk meg előre, 
hanem hogy egy teljesebb meghatározáshoz okvetlenül a |helyszlnére kell ki-
mennünk, az itt-ott elszórtan mondottakból már kivehető, s így aztán a geolo-
giai meghatározás kiegészítvén a kőzettanit, ismeretünk befejezettebb lesz. 

Hány oly hibát lehetne felsorolni, mely a kellő kőzet-meghatározás elha-
nyagolásából származott! milliókra menő kárt lehetett volna több esetben elhá-
rítani, ha a gyakorlat előbb a tudományhoz fordúlt volna. 

Hogy a gyakorlat emberétől, ki mint mérnök, építész vagy általában 
technikus a legkülönbözőbb kőzeteket használni van hivatva, nem kívánhatni 
meg, hogy a finomabb meghatározási módokat alkalmazza, igen természetes, az 
ő feladata oly sokoldalú egyéb ismeret megszerzését tételezi fel, hogy erre idő 
sem jut ; elég ha általánosan tudja a fő beosztást a gránitos, porphyros és ba-
zaltos kőzetekre, s ezek között a kristályos és törmelékes kiképződésüekre ; de 
azt, hogy az ezen nagy csoportokba sorozható egyes kőzetek micsoda faj néven 
nevezendők s ennek folytán micsoda tulajdonsággal birnak, nem mindig könnyű 
eldönteni, itt a munka felosztás elvénél fogva a petrograpli-hoz, mint e szak spe-
cialistájához kell fordulni, ki nemcsak a nevet, hanem a meghatározásból folyó 
némely tulajdonságokat is tudtul adja; a technikustól aztán elvárandó, hogy 
ezen meghatározás eredményét értse, és az alkalmazásban érvényesíteni tudja. 




