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3. Pseudomorphok auyit után, a tekeröi diabasporphyritben, 
(augitporphyrban.) Az augi t az összes eruptív kőzetekben fellépő ás
ványok közül különböző módokon a legkönnyebben igen sokféle anya
gokba változhatik át. Az eddigi vizsgálatok e téren azt derítették ki, 
hogy augit alakjában körülbelül 15 különböző természetű anyag elő
jöhet. 

Erdélyben, a Tekerői völgyben föllépő augitporphyr augitja, mely 
gyakran 10—11 mm. hosszú és 5 - 6 mm. széles igen jól kiképződött 
fekete oszlopos kristályokat alkot, az anyakőzet elmállásával s átalakulá
sával maga is átváltozik zöldes- vagy szürkés sárga színű pseudomor-
phokká. 

A kőzetből könnyen kifeszíthető ily álkristályok az augit combinált 
alakját még igen jól mutatják, melyeken a következő egyszerű alakok 
tisztán fölismerhetnie: P: <x> P; <x> P o o és némelyeknél a <x> Poo is. 

Ezen pseudomorphok késsel meglehetősen könnyen karczolliatók • 
keménységi fokuk- 2 körűi van, a kősót egyes kristályok még gyengén 
karczolják. 

— Sósavval kezelve élénken pezsegnek, és pedig sokkal élénkebben, 
mint az anyakó'zet, mely szintén elég dúsan vau áthatva szénsavas mész
szel. Sárgásfehér finom poruk hig, hideg H Ci-ban élénken pezseg, de 
nem oldódik fel teljesen, — forróban teljesen fölbomlik dús kovasav ko
csonya kiválás mellett. Nagyobb darabkák nyílt üvegcsőben hevitve sok 
vizet adnak, s felületök az eredeti augit színével közel megegyező sötét
barna, belsejök pedig vörös-szürke szintivé iesz. 

Mindezen kísérletekből tehát eddigelé csak az tűnt ki, hogy e pseu
domorphok szénsavas mészszel telt, víztartalmú anyagból állanak. Az anyag 
természetének közelebbi meghatározhatását mikroskop segélyével kísérlet
tem meg, az anyakőzettel együtt. 

Az anyakőzet, mint elváltozott diabasporphyrit alapanyaga telve van 
opacittal és apró chlorit foltocskákkal, mik miatt pettyegetett tarka kiné-
zésünek és bőven apolár részleteket tartalmazónak mutatkozik. PíCI-al ke
zelve pontonkínt élénken pezseg. 

A pseudomorphok vékony esiszolataí áteső fényben általában vilá
gos zöldessárga szintiek. Nagyobb nagyitásnál anyaguk egy majdnem egy
nemű "szürkésfehér egy zöldessárga kissé rostos szerkezetű anyagra esik 
szét, mely a túlnyomó elsőben foszlányos nyúlványok alakjában balósze-
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rtten terjeszkedik. Sokszor ez anyagokban rozsdabarna és barna vastartal
mú tömegek és lielyenkint szép trichit csoportok láthatók. 

E oeiszolatok semmi dichroismust sem mutatnak. Keresztezett ni-
kolok közt minden állásban eredeti világos szintieknek látszanak, és csak 
egyes helyeken homályos színváltozás észlelhető. Sósavval étetve erős 
pezsgés közt annyira föloldódnak, hogy az eredeti metszetnek csak a váza 
maradt meg, melyheti a megmaradt részletek egyes, többé kevésbé egy
mással összefüggő' hálószerű nyúlványok alakjában terjeszkednek. A meg
maradt és feloldódott rész körülbelül úgy viszonylik egymáshoz mint, 
1 : 3-hoz. 

A fel nem oldódott, gyengén rostos szerkezetű anyag polárisait 
fényre hatva gyenge pleoehroismust mutat s nagyon hasonlít a serpcntin-
szerü anyagokhoz. 

Föltéve, a mi több a valószínűnél, hogy a pezsgés közt feloldódott 
anyag szénsavas mész. ugy a tekeró'i pseudomorphok körülbelül 3 részben 
szénsavas mészből és 1 részben serpentinsszerü anyagokból állanak, de 
semmi esetre sem talkból. 

Összehasonlítva a tekerői pseudomorphok vékony csiszolatait a tiroli 
seladonit (?) pseudomorphokéval, a kettő közt nagy hasonlatosság mutatko
zik. Ez utóbbiaknál is a calcit nagy szerepet játszik. Azonban míg a te
keró'i pseudomorphok serpentinszerü anyaga a szénsavos mészszel mintegy 
bensó'leg van keveredve, addig a tiroliaknál az élénk kékeszöld, polárisait 
fényre ható és gyenge pleochrismust mutató chloritszerü anyag egyes fol
tok vagy ritkábban gyér hálózat alakjában van beágyazva a viztiszta cal
cit alapba. 

A Fassavöigyi talkpseudomorphok egészen más természetűek. A 
szénsavas mész ezekből teljesen hiányzik. Külsőjük szürkésfehér dichrois-
mus nélküli; a kékesszürke, felleges vagy rostos szerkezetű, sokszor opa-
eitdús belsejök feltűnő dichroismust mutat. Keresztezett nikolok közt lát
ható, hogy a külső burokban még sok viztiszta részlet van, mely a py-
roxénhez — míg magvak a chloiithoz teljesen hasonlóan viselkedik. 
Ezen még teljesen át nem változott pseudomorphokról inkább feltehető 
az, hogy az átalakulás beló'lről kifelé indult, mint megfordítva. 

Dr. Primics György. 

4. Augit-aiidesií a Csaihó-hegy aljából, Moldovában. Ezen sö
tétbarna, félig szarukőszerü kőzet, melyben parányi sárgás szürke, néha 




