
H. v. DECHEN. 3 9 5

és ugyanabban az évben Német-, Franczia-, Angolország és a szomszédos 
országok földtani átnézetes térképe; végre a német geologiai társulat meg
bízásából elkészítette 1869-ben Németország geologiai térképét, mely külö
nösen az által vált becsessé, hogy kis mértékének daczára a gondosan válo
gatott geologiai tények hihetetlen tömegét jól áttekinthető és kifejezésteljes 
képpé tudta egyesíteni.

v. D e c h e n  egy ideig a tanszéken is működött, mert Berlinben való tar
tózkodása alatt, 1834-ben, az egyetem rendkívüli tanára is volt, miután a 
bonni egyetem, tekintettel tudományos érdemeire, a tudori oklevelet honoris 
causa szolgáltatta neki ki.

De egyebütt is szerzett magának a boldogult számos érdemet. Bonn 
városa képviselőtestületének tagja volt és habár viselt hivataláról lemondott, 
új bánya- és kohóvállalatok alapításánál mindenkor az ő tanácsához folya
modtak. Számos társadalmi és tudós egyesületnek tagja vagy elnöke volt és 
Németország tagokban leggazdagabb és legvirágzóbb tudományos egyesüle
teinek egyike, a porosz rajnai tartományok és Wesztfália természettudomá- 
nyi egyesülete majdnem egyedül az ő műve. Vagyonának egy jó részét köz
hasznú alapítványokra fordította és így nevét az emberi tevékenység minden 
mezején megörökítette. Mindannyian, kik hozzá közel állottak, dicsérik erős 
kötelességérzetét és legnagyobb fokú önzetlenségét, mely tulajdonságokkal 
kiváló szerénység és igénytelenség társultak. Az ősz férfiú életkorának még 
86-ik évéig őrizhette meg teljes testi és lelki erejét; akkor — 1886 novem
ber 10-én — szélhüdés törte azt meg és hanyatlása 28 hónapig tartott, míg 
végre a halál szabadította meg szenvedéseitől. Dr. S ta u b  M óricz .

RHYOLITHNYOMOK SVÉDORSZÁGBAN.

Dr. S zá d ec z k y  GYULÁ-tól.

(Előadatott az 1888. április 11-én tarto tt szakülésen.)

O l a f  H o l st  svéd állami geologus egy 106 példányból álló szép kőzet
gyűjteményt küldött Dr. S zabó J ó z se f  egyetemi tanár úrnak az 1888. év 
márczius havában. A becses példányok czéduláin adva van gondosan a kőzet 
neve, előfordulási helye, többnyire geologiai kora is, csupán 8 db. képez ki
vételt, a mennyiben ezek czédulái csak azt mondják, hogy a Mientó partjáról 
valók (Tingsäs Kirchspiel, Sectió: Karlshama, Smaland tartomány).

O l a f  H o l st  úr levelében azt n-ja ezekről, hogy csak az újabb időben
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találták, azért nem igen ismerik,* nem tudják, rhyolithnak vagy andesitnak 
tartsák-e, vagy tán egyiknek sem a kettő közül.**

Főnököm, Dr. S zabó J ó z s e f  úr kívánságára és becses támogatása 
mellett átvizsgáltam petrographiai szempontból ezen kőzeteket, ugyancsak ő 
megengedte, hogy a földtani társulat ülésén bemutassam, a mely szívessé
geiért jól esik e helyen is köszönetét mondanom. Vizsgálataim eredményét 
a következőkben van szerencsém a t. szakülés elé terjeszteni.

Ezen nevtelen kőzetek közül 7-et kiképződésük után rhyolithnak kell 
neveznünk, a mennyiben képviselve van bennük mindazon főbb módosulat, 
a melyet a harmadkori és ennél fiatalabb vulkáni kőzeteknél rhyolith gyűjtő
névvel foglalunk össze. Van közöttük u. i. szurokköves, perlites, sphierolitos, 
részben lithoiditos és félig üveges módosulat is. A különféle módosulatok az 
egyes példányokon hirtelen mennek át egymásba, éppen úgy, mint a ma
gyarországi rhyolithoknál is. Kiemelem azonban, hogy a rhyolith név csupán 
csak kiképződésük módjára vonatkozik, hogy korbeli jelentősége nincsen. 
Ezen rliyolithos kőzetek geologiai koráról egyáltalában semmit sem mon
danak O l a f  H o l s t  úr levelei.

Andesit nincs ezen kőzetek között. A melyik makroszkoposan ennek 
látszik (b  ), az nagyon elváltozott rhyolith.

Ezek után áttérek ezen rhyolitos kőzetek részletes ismertetésére.

a)  Mikrokristályos rhyolith.

Makroszkoposan ezen kőzet sötétbarna, csaknem fekete színű ; gyenge, 
félig üveges fényű (semivitreux). Tömör, de kisebb-nagyobb, egész mogyoró
nagyságú üregek vannak benne, a melyek zöldes sárga színű, földes, össze
repedezett anyaggal bélelvék. A felületen helyenként barna limonit-kiválás 
látható. Az egyforma színű alapanyagból porphyrosan válnak ki a nagyobb- 
kisebb zöldes szürke földpátszemek, a melyek, hogy nagyon el vannak vál
tozva, már makroszkoposan nézve is feltűnik, mert nem hasadnak, fényük 
nincs, mintha kaolinosodtak volna, csakhogy ennek ellene mond az, hogy az 
üveget erősen karczolják, a mely tulajdonságból inkább kovásodásra követ
keztetünk.

Mikroszkóp alatt üveges alapanyagot találunk, a mely földpát-mikro- 
lithok raja, és trichitek által van ellepve annyira, hogy ezek után legczél- 
szerübbnek tartom mikrokristályos rhyolith névvel jelölni e kőzetet. Ezen

* «Comme telles pierres chez nous sont nouvellement trouvées, elles sont ici 
assez inconnues». 1888. jan. 5.

** «ln der letzten Zeit habe ich die Meinung gehabt, dass das schwedische 
Gestein weder Andesit, noch Khyolith ist». 1888. ápril 3.
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tökéletlen kristályos képződménykék minden rend nélkül összekuszálva fe
küsznek az alapanyagban, sokszor keresztalakban metszik egymást.

A z  üveges alapanyag  nagy része veresbarnára van festve. Ezen színezés 
erősebb ott, a hol az áramlatban valami akadáty következtében csomósodás 
történt; itt a földpát-mikrolithok is nagyobbak és nincsenek olyan sűrűn 
összehalmozva, mint egyebütt. Helyenként az alapanyag víztiszta  üveg. Itt 
a földpát-mikrolithok rendesen kisebbek és sok, fekete, merev trichit is talál
ható, minélfogva ugy tűnik fel, mintha az alapanyag festő eleme ezen töké
letlen pálczikás képződménykékbe szorult volna.

A  trichitck rövid pálczikaalakúak és merevek, ritkán félhold alakúlag 
meggörbülvék; némelyek egész pontszerűvé törpíilnek. Erősebb nagyítás 
mellett csak részben látszanak egyes határvonalaknak, némelyek egyik vé
gükön kiszélesedve kettős határúakká válnak.

A  földpát-mikrolithok  apró hasábok, elmosódott végekkel, némelyek 
kettős- vagy többszörösen villás elágazással. Helyenként sugarasan rendez
kednek vagy pedig kévealakú csoportokat alkotnak ngy, hogy ez által töké
letlen,spharokristályok keletkeznek. Parallel-poláros fényben néhány zömökebb 
mikrokristály egyközösen sötétedvén el a nikol rezgési síkjaival, orthoklasnak 

bizonyul; de a mikrolithok nagy része kettős ikerből áll, a melyek elsötéte- 
dési fokjaik alapján uralkodólag az andesin-sorozatba illenek.

Az üveges, feketének látszó alapanyagnak lángkisérleti magatartása — 
természetesen a benne lévő mikrolitlios képződményekkel egyetemben — a 
következő:

I. Na 3 —4, KO,Olv. 3— 4 zavaros, fehér, kiilhólyagos; II. Na 3— 4, 
KO— 1, Olv. 4; III. Na 4— 5, K 2. Tehát hasonlít magyarországi olyan rhyo- 
lithjaink viselkedéséhez, melyek káliumban szegények.

A  fluidál szerkezet makroszkoposan nem, de mikroszkóp alatt látható 
a különböző színű festés által, a mely sávonként halad.

A földpátszemeken mikroszkóp alatt kétségbe vonhatlan nyomát fedez
zük fel annak, hogy izzónfolyó áram hatásának voltak kitéve: le vannak göm- 
bölyödve, vagy hosszúra vannak nyújtva; egyesek szélükön úgy összeolvadvák 
az alapanyaggal, hogy a határ egészen elmosódott. Nagy részük össze van 
repedezve, mi által némileg cserépfedélhez hasonlítanak. Ezen összerepe
dezett földpátok többnyire halmazpolarisatiót mutatnak, és pedig úgy, hogy 
az egyszerre elsötétedő részletek nem határoltatnak a repedési ívek által.

Némely földpátos foltban tökéletlen sphairokristályos képződmények 
is vannak.

Az ilyen nagyon elváltozott földpátokattaiáljuk uralkodólag ezen rhyolith- 
bán. A quarzosodás hűen ki van fejezve a lángkisérleti következő viselke
désben is: I. Na 2, KO, Olv. 1— 2, szemcsés, fehér; II. Na 2. KO, Olv. 2; 
m . N a3, K I — 2.

Nagyon gyéren előfordúl benne épebb, jól hasadó földpát, a melynek
(á55)
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némely metszete egyközesen sötétedvén el a hasadási vonalakkal, orthoklas- 
nak vehető.

Quarz, kevesebb és kisebb szemeket alkotva, található e kőzetben. Soha 
sincsenek annyira összerepedezve, mint a földpátok; indifferensségük folytán 
épebbek maradtak. Sokszor viztiszták, csak kevés pontszerű zárvány van 
bennük, a melyek sávokként vannak elhintve. Ezen tulajdonságuk és erő
sebb fénytörésük által könnyen meglehet különböztetni őket a quarzos 
földpáttól.

Magnetit néhány nagyobb folt alakjában van jelen, továbbá keves apró 
szemcsét alkotva a trichitek között a víztiszta üvegben.

Mint másodlagos termény az epidot zöld pálczikái fordulnak elő e kő
zetben. Egész mikrolithos apróságok ezek, sokszor meggörbülvek. Hosszten
gelyük (épátló =  b)  irányában sötétednek. Pleochroismusok a hossztengely 
irányában sötétzöld, erre derékszög alatt világos zöldes sárga. Némelykor 
a földpát-maradékokat veszik körül. Elég gyakran limonitosan vannak el
változva.

Limonitos festés egyébként a kőzet más részében is előfordul mikrosz
kópos sávokat alkotva, eltekintve a már előbb említett makroszkopos foltoktól.

b ) E lváltozott rhyolith.

Makroszkoposan nézve sötétzöld, csaknem fekete színű, tömör, fény
telen (tehát nem félig üveges, mint az előbbi). Nem olyan jól kifejezett 
porphyros szerkezetű, mint az előbbeni, de mégis fel lehet benne ismerni 
zöld olivinszerű quarzot és apró jól hasadó földpát-szemecskéket. A hasadási 
lapokon limonitos barna festés helyenként ebben is látható.

Mikroszkóppal nézve azt találjuk, hogy az alapanyag  csaknem egeszen 
át van kristályosodva es részben elváltozva, úgy hogy nagyon durva aggregát 
polárosságot mutat. Általában véve azon sokféleség jellemzi ezen kőzet alap
anyagát, a mely a rhyolithoknál olyan közönséges jelenség.

Egyes fehér mikrokristályos sávok csaknem egészen földpátokból álla
nak, a melyeknek hosszú tökéletlen pálczikái összekuszálva szorulnak egymás 
mellé és hossztengelyük, vagy közel hossztengelyük irányában oltanak ki. 
Kitkán sphaerokristályos csoportosulás is előfordúl. Magnetit-szemcsekkel 
elég bőven vannak tarkázva. A zöldes sávokban epidot, chlorit és egyéb tö
kéletlen színes trichitszerü elváltozási termények lépnek fel. A vonalas 
trichitszerű képződmények inkább a c*-ben lévő tricliitekhez hasonlítanak, 
mint az a-ban lévőkhöz, a mennyiben nagyobbára kettős határúak, felhó
lyagzottak, nem annyira fekete, mint inkább zöldszinűek. Nemelyek el 
vannak mállva s a színes festőelemek csak egyes pontok-, nodusokként vannak 
meggyűlve bizonyos távolságokra, miáltal a zsurlókhoz hasonló képződ
mények keletkeznek. Vannak azonban benne gyérebben egyes határvonalú
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merev vagy hajlongó, némelykor megtöredezett s hossztengelyükkel egy 
vonalba sorakozott trichitek is, a minők a magyarországi obsidiánokban 
nem ritkák.

A fluidál szövetet makroszkoposan látni nem lehet; mikroszkóp alatt a 
kanyargó, különböző színű sávok által, a melyeket még élesebbé tesznek egyes 
közbeszorúlt magnetitféle sávok, nagyon jól feltűnik az egykori folyás, de 
nem látható polarizált fényben nézve, mert az egész alapanyag egyformán 
átkristályodott utólagosan.

Az alapanyag lángban való magatartása nagyjából megegyez az a alap
anyagáéval. G yőry L ajos  vegytani tanársegéd úr meghatározása szerint a 
makroszkoposan látható ásványos elegyrészektől megtisztított alapanyagban 
65*74°/o kovasav és 2*17% víz van.* A 2*17% vízből 1*08% 100°-nál távo
zott el, 1*09% pedig az izzításnál.

A nagyobb ásványos elegyrészek körül többnyire egy zöld epidot vagy  

chloritos koszorú van, a mely másodlagos képződménykék gyakran még utó
lagos limonitos elváltozást is szenvedtek. De nemcsak szegélyként látjuk 
ezen másodlagos terménykéket, sokszor foltokat alkotnak, mintha az egész 
ásványt eltolták volna helyükből. Minthogy a kristályok alakja ezen kőzet
ben nagyon és sokszorosan el van változva, az eredeti ásvány restaurálása 
bajos.

Egy-egy ilyen zöld folt kifogástalan, apró epidot-pálczikákból áll, a 
melyek fekete keresztes kioltású syhaerokristályokká csoportosulnak, vagy 
pedig vonalasan rendezkednek.

Egy pár esetben a chloritos foltokat alakjuk és szerkezetük alapján 
biotitra vezethetjük vissza.

A  fö ldpátok  között vannak jól hasadók, de kevesebb számmal olyan
összerepedezett, quarzosodottak is, a minők a-ban uralkodtak; épnek azonban
egyik sem mondható. Gyéren találunk ikreket is, de az ikeregyének száma 

/
nem sok. En ötnél nagyobb számút nem találtam. Ezek elsötétedési fokjaik 
alapján az oligoklas- és andesin-sorba látszanak tartozni. Elég sok nemiker- 
földpát is van benne, ezek közt a hasadási vonalakkal egyközösen elsötétedők, 
tehát orthoklasok is. Lángkisérlet alapján is találtam orthoklast (I. 3. 2, 4 
külhólyagos, tiszta; II. 3, 2, 5; III. 4, 3—4).

Az összerepedezett cserépszerű szemek ép olyan aggregát-polárosságot 
mutatnak, a minőt az a-bán lévők.

Quarzszemek elég bőven vannak benne, a mint a mikroszkóp mutatja, 
bennök sok és sokféle a zárvány. Egyébben hasonlítanak az «a » quarzéihoz.

O. H olst  úr 188S. ápril 3-iki levelében ezt írja: «Es ist noch nicht voll
ständig chemisch untersucht. Enthält 69% SiO„, ungefähr 7% Alkalien, bedeutend 
mehr Al2 0 3 und FeO (Fe.,03)». Csakhogy nincs megírva, a 8 közül melyikre vonat
kozik ezen elemzés.
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A magnetitnek hasonló szereplése van, mint az előbbeniben, a mellett 
tán még chromit is van.

c ) Lithoiditos rhyolith tufás zárványnyaL ^

Szabad-süéuiuiel nézve hamúszürke, az üvegesebb helyeken barnás 
színű, fénytelen ezen kőzet. Egy tömör lithoiditos, hajlongó lávarétegnek 
felel meg az egész, a mely mindkét oldalról tufás, egészen be nem olvadt 
rész által van határolva. A lithoiditos rész helyenként mélyebben benyomul a 
laza tufába, és ezen részek a földes tufa elmálása után kanyargó dudorokként 
állanak ki. Olyan képződmény ez, a melyhez hasonló Tokaj-hegyaljai lithoi- 
ditjainknál is elég gyakran előfordúl (A szántói Sátor stb.).

A iluidál szerkezetet már makroszkoposan jól lehet látni ezek alapján.
A sűrű kőzetben vannak kisebb és nagyobb likacsok, üregek; ezekben 

igen csinos apró, világos sárgás zöld zeolithkristálykákat találtam, a melyek 
Dr. S chm idt  S á n d o r  ur mérése és vizsgálata alapján beaumontitoknak bizo
nyultak.* Ezen beaumontitok a lángba víve erősen felduzzadnak, később 
összeesnek. Lángfestésük és olvadásuk a következő: I. Na 2, K 0, Olv. 5;
II. Na 2— 3, K 0, Olv. 6 ; III. Na 3— 2, KI — 2 ; a mely viselkedés megközelíti 
a Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  ur által az epistilbitre megállapított lángkisérleti 
viselkedést.**

Ezen kőzetről azt írja 0. H o l s t , hogy «das am meisten allgemeine 
Gestein».

Mikroszkóppal vizsgálva úgy találjuk, hogy az alapanyag  szürke, sárga, 
kávébarna, sőt heh enként csaknem egészen feketére van festve; az egykori 
üveg azonban, a mint a poláros fényben kitűnik, kezd átkristályosodni.

Nagyon sok trichit van benne, melyek azonban nem egészen feketék, 
hanem sötétbarnák, elmosódottak, kigyóalakúlag hajlonganak és némelykor 
hajszerű csomókat alkotnak. Mennyiségük fordított viszonyban áll a kávé
barna festéssel. Nem olyan vastagok, mint az «-bán lévők. Erős nagyítás 
mellett javarészük kettős határvonalúnak látszik. Vannak köztük marga- 
ritok is.

Földpát-mikrolithok ebben nincsenek, de annál több a be nem olvadt 
quarz- és Íöldpát-Bzemek száma, a melyek mint megannyi ablakocskák fehér- 
lenek a tömör, nagyrészt színes alapanyagban. Ezekről általában véve az 
áll, a mi az előbbi kőzetek földpátja- és quarzáról. A földpátféle képződmé
nyekről csak azt jegyzem itt még meg, mint uj dolgot, hogy az ép és az

:: Természeti-. Kiizetek. XI. I8S7. p. 137. — G ro t h , Zeitschrift für Krystallo- 

graphie etc. XIV. pag. 5 s  IV.

: ' Lángkisérletek, mint petrographiai módszer. A magy. orvosok és term.  

vizsgálók XX. nagygyűlésének  munkálatai 30:2 lapján. Budapest,  1ÍS80.
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összerepedezett aggregát-poláros szemeken kívül vannak ebben még aggregát- 
poláros, de össze nem hasadt szemek is.

A  maynetitok szereplése olyan, mint az előbbeniekben.
A másodlagos képződmények között nagyban szerepel itt is az epidot, 

a mely sokszor az apró üregeket tölti meg sphíerokristályos csoportosulással. 
Ha ép, fekete kereszt alakjában olt ki a spha?rokristály. Ezen másodlagos 
képződmények elég gyakran még limonitosan is elváltoznak utólagosan. 
A limonitos festés különben a kőzet egyéb helyein is előfordul.

c 2)  Sphaerokristályos rhyolith.

0 . H olst úr ezt ugyanazon kőzetnek mondja, mint az előbbit. Hasonlít 
is az előbbihez nagyjából úgy makroszkoposan, mint mikroszkóppal vizsgálva; 
de egyik végén húzódik egy fehér és szürkés színben váltakozó, lazább, lika- 
csos sáv, a mely szerkezetét illetőleg lényegesen eltér az előbbi kőzettől, a 
mennyiben egyéb aggregát képződmények mellett gyönyörű nagy fekete ke
resztes kioltású sphcerokristálifok is vannak benne.

Csupán ezen aggregátokkal akarok itt kissé részletesebben foglalkozni, 
egyebekben utalok a «c » példány leírására.

Közönséges fényben nézve fehér egyneműeknek látszanak ezen sávot 
alkotó foltok, csupán csak szürke, vagy fekete vonalas és pontszerű kiválások 
által vannak helyenként zavarva. Keresztezett nikolok közt azonban meglep 
az által, hogy gyönyörű nagy egyénekből álló földpátféle különböző aggre
gátokra bomlik fel.

Legtökéletesebb alakja ezen aggregátoknak az olyan spluerokristály, 

a mely (már külsőleg is) gömbalakban dudorodik ki valamely üregbe. Belső 
szerkezete ennek concentrikus és egyúttal sugaras is. Ezek nem minden met
szetben mutatnak tökéletes fekete keresztes elsötétedést.

A legtökéletesebb fekete keresztes elsötétedést olyan sphaerokristálynál 
találtam, a melyik nem dudorodik ki egy üregbe, nem áll szabadon, hanem 
a többi aggregátok közé van ékelve. Az ilyen sphaerokristályok nagy egyénein 
tisztán lehet látni, hogy a földpátféle mikrolithok szabályosan, sugarasan 
rendezkednek el egy központ körül, hogy a fekete kereszt azért keletkezik, 
mert a mikrolithkák egyközösen sötétednek el a nikolok főmetszeteivel és a 
kereszthelyzetben lévő mindkét nikol rezgési síkjával összeesik egy-egy 
mikrolithpár hossztengelye. Az egyközös elsötétedésből orthoklas-mikro- 

lithokra kell itt következtetnünk, a minek megfelel a lángkisérleti viselkedés 
is, a mennyiben ezen fehér foltok már gipsz nélkül (I. és II. kísérletben Szabó) 

festik K-ra a lángot. Ezen földpátféle-mikrolithok nincsenek mindig gömb
alakban csoportosulva, hanem némelykor egy vonal, egy repedés irányában 
rendezkednek Zirkel axiolith-jait alkotva. A szabályos pálczikás aggregátokon 
kívül vannak szemcsés halmazok  (granosphseritek) is ezen fehér foltokban,

Földtani Közlöny. XIX. köt. 1889. (259)
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a melyek részben hasonlítanak az összerepedezett földpátokhoz és a devitri- 
fikálódott üveges alapanyag aggregátjaihoz.

Nem hagyhatom e helyütt említés nélkül, hogy a magyarországi 
rhyolithok közül az ilyen kiképzödésü, de világos színű, lehetőleg vas nélküli 
vagy csak a kevés vasat tartalmazók azok, a melyek finomabb agyagipari 
ezikkekre (porczellán-gyártásra) alkalmasak a legújabb vizsgálatok alapján. 
Hogy ezen kőzetnek erős vastartalma kerámiái czélokra való használását 
teljesen kizárja, az könnyen belátható dolog.

d > Szurokkő porphyr.

Porphyros szerkezetű, nagyjából szurokköves kiképzödésü kőzet ez.
Vannak benne apró, hollófekete, üvegfényü részletkék, a melyeket ma

gukban véve ubsidiánnak kellene mondanunk, vannak aztán szurokfényű, 
de perlitesen kiképződött foltok, továbbá félig üveges, vagy egészen fénytelen 
részek is. De minthogy a szurokfény az uralkodó és minthogy a különböző 
üveges kiképződési módok között a szurokköves áll középen, azért erről 
tartom legjobban elnevezhetőnek.

Porphyrossá a be nem olvadt, quarzosodott földpát es quarzszemek, 
továbbá az üregekben kivált zöldes opálféle képződmények teszik e kőzetet.

A legüvegesebb, obsidián vagy szurokkőféle részével kívánok e kőzetnek 
főként foglalkozni, mint olyan kiképződéssel, a mely az eddigiekben még 
nem fordult elő. Üveg ez a szó legszorosabb értelmében, olyan éj) üveg, 
a melyben az elváltozásnak semmi nyoma sincsen. De ezen üvegnek tömér
dek árnyalatával találkozunk csak egyetlen vékony csiszolatban is. Színre  

nézve uralkodik a gesztenyebarna, és pedig annak különböző árnyalataival, 
de vannak egeszen viztiszta színtelen sávok vagy csaknem egészen fekete 
átlátszatlan részletek is benne. Kiképződé,nre nézve egyes sávokban a kristá- 
lyodásnak még nyoma is hiányzik, tehát sem kristallitok, sem mikrolithok 
nincsenek bennük. Ezen kiképződési mód által, mely csak kis részére szorít
kozik az üvegnek, főként a színtelen sávok tűnnek ki. Ezen ideális tiszta 
üveges kiképződéstől fokozatosan felfelé haladva, vannak aztán olyan üveges 
helyek, a melyben hemzsegnek a kristallitos képződmények. Az üveges rész
letek közbe-közbe zárnak részben üveges, porphyros, vagy egyáltalában nem 
üveges, szemcsés foltokat is. Ezen be nem olvadt csomók mind megannyi 
akadályul szolgálván a folyásnak, okozzák, hogy a mikrofluidál irány a kü
lönálló foltokban derékszögletet is képez egymással, úgy hogy a felületes 
megtekintésnél brecciának vagyunk hajlandók tartani az egészet.

A legkezdetlegesebb kristallitos képződmények rendkívül finom, repe- 
désszerű fonalak, trichitek, a melyek többnyire egy központból ágaznak el, 
mereven, vagy hajlongva, sőt spirálisan kanyarogva is. Nem egészen fekete 
színűek; némelykor meg vannak töredezve. Vannak ezen részben valóságos
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repedések is. A kevésbbe tökéletes üveges részben hasonló, de vastagabb, 
kettős határvonalú fonalas képződmények is vannak, a melyek csoportja 
körül az alapanyag sokszor megvilágosodik. A legkevesbbé tökéletes üveges 
helyeken pedig aggregát kiképzödésü mikrolithokat találunk, a melyek szét
esett kévéhez vagy strucztollhoz hasonló csoportokat, vagy rendetlen halmazt 
alkotnak. Sphierokristályokat azonban ezek között nem találtam. A sima 
felületü kristallitos képződményeken kívül vannak margaritféle felhólyag
zottak is, a melyek nem ritkán az előbbiekkel kombinálva együtt fordúl - 
nak elő.

Az obsidiánféle gömböknek vegyalkata — a mennyire ezt a lángkisér
leti viselkedésből következtethetem — hasonló némely magyarországi obsi
diánok vegyalkatához. Lángba víve fehér lesz és erősen felduzzad, K-ra csak 
gipszszel fest, de ekkor elég erősen (K =  H— 3, Na 4. Szabó).

A szemcsés be nem olvadt részben ugyanazon ásványos elegyrészek 
ismerhetők fel, többnyire erősen megváltozott állapotban, a melyeket az 
előbb leírt kőzetekben láttunk. Ezek közt opálfoltok is vannak.

Ebben találtam több (10) egyénből álló földpát-ikert is, mint az előb- 
beniekben, az andesin-sorozatnak megfelelő extinctióval.

e ) Variolithos rhyolith.

Szürke szinti, nem oly tömör kőzet, mint az előbbeniek, hanem inkább 
durván szemcsés, porphyros, foltos, a be nem olvadt ásvány-szemektől és az 
üveges kiképződésnek különböző fajaitól. Ezen sokféle tarka kiképződési 
mód után, — a melyet még inkább kiemelnek egyes nagyobb brecciaszerti 
be nem olvadt zárványok, — nem tudok találóbb jelzőt adni neki a «vario- 

lithosnál».

Figyelmes makroszkopos vizsgálásnál nehány nemes opál féle zöldes és 
kékes színben játszó pontocskát találunk rajta.

Mikroszkóp alatt rendkívül érdekes kőzetnek bizonyúl ez, a mely jó
formán minden előbbi módosulatot egyesít magában. Világos üveges anyag 
szövődik át az egész kőzeten és elválasztja egymástól az eredetileg össze
függött ásványos elegyrészeket és azokat részben vagy egészben beolvasztja, 
assimilálja.

A helyenként víztiszta üveges alapanyagban a kristallitoknak  mind 
azon lényeges formája megvan, a mit az eddigiekben láttunk. Vannak ezen
kívül fekete merev, egyetlen fonalból álló trichitek, apró, sokszor ékalaku 
magnetit-szemcsékkel. Az ilyen magnetit ékecskék önállóan is előfordulnak 
az üvegben; egyik végükön nem ritkán trichitté húzódnak ki. Egy má
sik formája a kristallitoknak vékony és nagyon hosszú tűalakú, de már 
kettős határvonalú képződmény. Elég bőven vannak rövid pálezikaalakú, 
világos, sárgás zöld kristallitok, a melyeknek színe legjobban a víztiszta
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üvegben tűnik fel. Ezek nagyon hasonlítanak a pyroxen-mikrolithokhoz. 
Némelyik csoport tagjain apró magnetit-szemecskék is ülnek. Ezen sárgás 
zöld ásványanya" némelykor még tökéletlenebb alakban, t. i. apró globulit- 
szerű, szemcsés csoportokban jelenik meg. a melyek csoportonként egyszerre 
sötétednek el.

A sárgás zöld kristallitok kiválásuknál a folyós oldatban lebegő 
ásvány-maradékokra telepedtek le nagy előszeretettel, azért a legömbölyö
dött földpát és quarz-szemek körül sokszor egy ilyen kristallitburkot találunk. 
Máskor pedig maga egy-egy kristallit szolgál központúi, a mely körül egy 
egész sereg vált ki, megzavarván ez által az üveges alapanyagot. Általában 
véve a tökéletlen embrionális kristálykáknak kitűnő példái vannak ebben.

A nagyobb ásványos elegyrészekről egészben véve az áll, a mit már az 
előbbi kőzetekben leírtam.

Quarz nagyon bőven van benne és a zárványok — a melyek itt is nagy 
számmal vannak — oly mereven hintvék el egy irányban, hogy fölületes 
megtekintésnél repedéseknek gondolná az ember.

Földpátok közül nagyon nevezetes, hogy orthoklas és sokszoros ikreket 
képező playioklason kívül van benne mikroklin is, a mi rhvolithokban mint 
eredeti elegyrész eddigele tudtommal kimutatva nincsen.

A mikroklin jól mutatja a rács-polarizálást, a melynél az egyes léc-zek 
közel 15° alatt sötétednek el. Olyan viselkedés ez, a mely a oP metszetnek 
felel meg.

Hogy a földpátok fentebb többször említett cserépfedélalakú össze- 
repedése az üvegesedéssel van összefüggésben, arra igen csattanós példákat 
találunk ezen kőzet csiszolatában, t. i. az üveganyagban látunk egy-egy össze
repedezett földpátmaradékot úszni, a mely közönséges fényben egész kiter
jedésében egyformának látszik, poláros fényben azonban kitűnik, hogy külső 
része már amorph, csupán csak a legbelső karéj polarizál még.

A plagioklas ikerlemezek egymástól 12, 15, 16, 18, 21° alatt söté
tednek el.

Apró mikroszkópos hézagocskákban utólagosan zöld. opál toltok vál
tak ki. Ezen kőzet egyik részén — a melyik t. i. az atmosphseriliák hatá
sának ki volt teve — erősen elmállott.

íI Rhyolithbrecciás tufa.

«/» betűvel megjelölve egy nagyon erősen elmállott brecciás kőzetet 
küldött 0. H olst úr, «erdiger Tuff» név alatt. Ez a rhyolithoknak legutolsó 
képviselője.

Oly nagy mértékben van elmállva, hogy részletesebb leírásába nem 
bocsátkozom, csak azt akarom röviden megjegyezni, hogy sárgás zöldes barna 
földes alapanyagba mállott rhyolithlemezkek, töredékek vannak nagyobbrészt
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beágyazva. A rliyolithtöredékek különböző fajtáúak, de horzsakő félék vannak 
benne legnagyobb számmal. Ez daczára annak, hogy erősen elmállott, föl
desnek látszik, mégis elég jól mutatja a rhyolithok jellemző lángkisérleti vi
selkedését, csupán a piszkos barna szín, a milyennel a megolvadt külhólyagos 
szem bír, mutatja az elváltozást (I. Na 3, KO, olv. 4: gipszszel N a4, K 2 — 3).

A rhyolithokon kívül van benne gránitos szerkezetű mag, valószínűleg 
olyan, a minő a következő ( g ) példányban is, csakhogy elmállva. Ezzel 
részletesebben nem foglalkoztam.

A kőzetrészek mellett vannak benne nagyobb ásványszemek, és pedig 
föltűnően ép állapotban. Hogy a quarzszemek épek, az még nem lep meg, de 
találtam benne föltűnően ép, jól hasadó földpátot is, — a mint a lángfestés 
mutatja — kálium-földpátot (I. Na 3, K I , Olv. 4 külhólyagos; gipszszel 
Na 4, K 3).

Érdekes ezen példány, mert arra mutat, hogy a rhyolithbrecciák Svéd
országban is épen úgy kísérői a rhyolithoknak, mint Magyarországban.

g)  Gránitbrecciás porphyr.

Ezen kőzetről ezt írja a katalógusban 0 . H olst úr, «grüne Breccie, das 
vulkanische Gestein regelmässig begleitend». Ez már szorosan véve nem 
tartozik a rhyolithokhoz, hanem mint azok rendes kísérőjét leírom rövi
den, mert ásványos alkotó részeit tekintve is kitűnik közöttük az össze
függés.

Zöldszínű, durván conglomerátos ezen kőzet. A mint az egyetlen kézi 
példányról leolvashatom, zöldes barna, porphyros kőzet az alapanyag, a mely 
gránitos szerkezetű világos zöld brecciaszerü magvakat fog közre.

Az ásványos összetétele úgy a jwrphyros, valamint a gránitos résznek 
nagyjából ugyanaz. Főkülönbség köztük tehát az, hogy a porphyrban egy 
zöldes barna, vaskos amorph alapanyag tartja össze a kisebb-nagyobb ásvány
szemeket, míg a gránitos részben ezen szemek minden alapanyag közbejötté 
nélkül tapadnak egymáshoz.

Az ásványos elegyrészek nagyrészt ebben is azok, a melyek a rliyolithok- 
ban voltak, t. i. quarz az uralkodó, a földpátoknak mind a három főfaja: 
orthoklas, mikroklin, plagioklas, továbbá magnetit. Ezek a rhyolithokkal 
közös elegyrészek. Van ebben ezeken kívül ép biotit is, a mit a rbyolithoknál 
csak kétségesen, nagyon elváltozott formájában találtam, és chrom.it. A zöld 
színt épen a chromit elmállása okozza. A zöldszínű mállási termény behatol 
az ásványos elegyrészek közé, azok repedéseibe és hasadásaiba.

Az egyes ásványok a rhyolithokban találtakhoz hasonlítva, föltűnően 
épek, a rhyolithoknak cserépfedélszerü repedéses alakjai ebből egyáltalában 
hiányzanak. De elmállott kaolinos szemeket találunk itt is.

A biotitok nagyon világos barna színűek, pleochroismusuk azért erős,
(“263)
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némelykor erősen meg vannak hajolva. Vannak benne igen vékony töredékek, 
olyanok is, a melyek csak egyetlen hosszú hasadási lemezből állanak. Sokszor 
a vas oxidálódván, kiválik, némelykor ehhez még zöld festés is járúl. Feltűnő 
általában, hogy az elegyrészek jóformán mind szemek, töredékek és nem 
kristályok. Mikroklinok gyönyörűek vannak úgy a porphyros, mint a gráni
tos részben. —

Nem volt szándékom a svédországi rhyolithos kőzeteket részletesen 
leírni, mert egy-egy kézi példányról egész kőzetcsoportot ismertetni lehe
tetlen i s ; lehetetlen főként a rhyolithoknál, a hol sokfele módosulat hirtelen 
megy át egymásba; lehetetlen, ha még hozzá a példány annyira mállott, mint 
a rendelkezésemre állottak egy része (némelyik közvetlen a legfelső mállott 
részről van ütve). Konstatálni kívántam csupán azt, hogy ezekben határo
zottan rhyolitliokkal van dolgunk és pedig igen változatosan kiképződött 
rhyolithokkal, azaz, hogy ezen a mieinknél valószínűleg idősebb rhyolithoknál 
is az a sokféle, tarka, némelykor keveréknek látszó kiképződési mód van 
meg, a mely a magyarországi és egyeb fiatal rhyolithoknál ismeretes.

TRACHYTJAINK NÉHÁNY RITKÁBB ZÁRVÁNYÁRÓL

Dr. S c h a fa r z ik  FEREN cz-től.

Tudjuk, hogy az eruptiv kőzetek zárványai nemcsak különbözők, hanem 
némely kőzetben sokfélék is lehetnek. Általában állíthatjuk, hogy valamely 
kőzet fiatalabb korával szaporodnak zárványai is, mi nagyon természetes, ha 
meggondoljuk, hogy az üledékes kőzetek mindinkább növekedő sorozatán 
kénytelen áthatolni.

Innét van az, például egy concrét esetet, harmadkori eruptiv kőzeteket, 
a trachytokát és a bazaltokat tekintve, hogy bennök megtalálhatjuk vala
mennyi formátió kőzeteinek töredékeit a kristályos paláktól kezdve föl egészen 
a pontusi emelet homokkövéig. Míg egyrészt valamely kőzetben található 
ásványok közül a legfiatalabb az illető kőzet korbeli meghatározására a leg
fontosabb, addig viszont a régibb s a kor meghatározására kevesebb érték
kel biró zárványok becses adatokat szolgáltatnak ama mélységek geológiájá
hoz, a honnan az őket körülzáró eruptiv kőzetek feltörtek.

Az eruptiv kőzetek zárványait helyesen felismerni már régóta a geo
logia, de kivált a petrographiai geológiának egyik főfeladata.

Ez alkalommal azonban a tracliytjainkban található zárványoknak 
csupán csak néhány speciális nemere óhajtanám a tisztelt szakülés figyel
mét irányítani, s ez a cordierit-gneisz és egy-két egyéb rokon gneiszváltozat.

Könnyebi) áttekinthetés végett felsorolom előbb az eddig ismert régibb 
adatokat, a melyeket azután még néhány ujabb esettel kibővíteni fogok.


