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Uj Moldova némely eruptiv krystályos kőzete.

Dr. Szabó Józseftő l.

(Fölolv. a m. földti társ. f. é. junius 9-iki szakgyülésén.)

Krassómegye érctartalmu eruptiv krystályos kőzetének 
éjszak-déli vonulata, miként előadni szerencsém volt,*) Szász
kától délre, Kobldorf falunál megszakad, ott a liullámzatos 
fensikon részben fiatalabb képletek fordulván elő, s délnek 
haladva Uj-Moldova felé, csak midőn leereszkedünk a baroni 
völgybe találkozni ismét annak mintegy folytatásával itt is
E.-D. irányában le egész a Dunáig vagy egy negyed mértföld 
hosszaságban.

Ezen kőzetek között különösen kettőt akarok kiemelni, 
egyik az ott általában syenitnak mondott krystályos eruptiv 
kőzet, másik a bazalt. Előadván előbb a kőzettani meghatá
rozást, annak eredményét a geologiai viszonyokkal összefűzni 
kísérlem meg, s végül még egy régibb krystályos kőzetről, egy 
gneisz- gránitról is teszek említést, hogy annak hasonlatossá
gát és különbségét az andesin-quarz-tracliyttal szóba hoz
hassam.

A. Petrograíiai tanulmányok.

I. A z u. n. s y e n i t ,  h e l y e s e b b e n  a n d e s i n - q u a r z -  
\ t r a c h y t  i t t  i n k á b b  p o r p h y r o s ,  m i n t  g r a n i t o s  

k i  k é  p ^ ő  d és b en.

E kőzet tisztán folytatása a szászkainak, ugy hogy az 
mind küllemére, mind ásványos alkatára, mind geologiai viszo
nyaira nézve azzal megegyezik.

Küllemére nézve uralkodókig fehér földpát elegye fekete 
csillámmal, quarzzal, pyrittel s igen gyéren ampkibollal, epi 
dottal, magnetittal. A szövet porphyros: a sok földpát, a kevés, 
de nagy csillám és a feltűnő pyrit egy zöldes alapanyagból 
vannak kiválva, a mely alapanyag ismét nem egyöntetű, ha-

*) A trachyt-képlet Szászka környékén. Földtani Közlöny 1875. 
4. szám.
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nem már csekély nagyításnál egy fekete, nem átlátszó és egy 
átlátszó, színtelen ásvány keverékének látszik lenni.

Három pontról gyűjtöttem Uj-Moldova környékén tracliytot:
1. A legéjszakibb a baroni völgy egy mellékága „Api 

le albe“ néven ismeretes, a Floiimundi alvájatból van A trachyt 
zöldkő módosulatot mutat, a zöldes alapanyag túlnyomó, a 
szövet tisztán porphyros ; a földpát fehéres, részben üveges 
hasadékos, ugy hogy állapota normálnak nem tekinthető ; a 
plagioklast jellemző ikerrovátkosság csak kivételesen látszik.
A fekete csillám erősen fénylik, néha nemcsak pikkelyeket, 
hanem kis oszlopokat képez, de ritkán ép, benne kézi nagyi- 
tóval is felfedezhetni többi közt pyritet is. Ezen trachyt tö- 
möttsége 2.62.

S t i 1 b i t fennőtt csoportokban (kivehető rhombos össz- 
a laklátában co^ coj go^ ccm P) a repedések falain előjön, de 
csak keveset találtam.

2. Az első lelhelytől Benedicti hegység felé, hol a bazalt 
jön elő „Vcrdety“ ncvfí helyen a „Lilesch“ hegységben szálban 
van egy szintén zöldkő módosulatu trachyt, melyben meglepő 
nagyságú a fekete csillám; ugy hogy a hexagon egyik átlója 
centimetert is tesz ki, és bármily erős legyen fénye, az egyes 
csillámhártyák alól a pyrit gyakran keresztül látszik, ugy 
hogy az elváltozott állapotról nemcsak a földpát, hanem a 
csillám is tanúskodik. Különben a trachyt itt felette szívós. 
Töm: 2.67.

3. Még jobban délnek a Benedicti hegység jön, s ott a , 
„Háromegység“ (Dreieinigkeit) bánya gorczán gyűjtöttem 
trachytot.

Ezt a bányából hordják ki, s nevezetes már azért is, 
mert bazalt tör rajta keresztül, mit a felületen kivül nem igen 
van alkalom látni, de a bányában igen is kézzelfogható A 
legpyritdusabb trachyt ez, s nevezetes még a gyér, de nagyságra 
nczve igen feltűnő, fekete csillámról, mely néha u—4-mm 
hosszú oszlopokat képez. A földpát sok helyen változott át 
epidottá, hol részben hol az egész krystály, ugy hogy az 
epidot valóságos pseudomorphot képez földpát. alakjában. 
Töm : 2.63.
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Schaffarzik ur, tanárjelölt az egyetemi ásványtani inté
zetben készítette a vékony csiszolatokat és vitte véghez a 
lángkisérletekct a következő eredmény nyel.

A baroni völgyből való trachyt csiszolatáu (22 25/0 1874) 
túlnyomó a földpát, utána jön a quarz, biotit és magnetit, 
meg itt-ott pyrit amphibol nincs.

A második csiszolaton, a liles hegységi kőzetből (3.2 25/c 
1874.) szintúgy látható a földpát, sok quarz, különösen sok 
apró szemű, de nehány nagy is. A biotitnak a főtengelylyel 
egy közös metszetén egy utólagosan bekövetkezett megtöre- 
tés világos nyomai, az amphibolnak pedig romjai vehetők ki.

A harmadikon „Háromegység bánya* (53 25/ü 1874. ( 
ugyanaz, szebb biotittal és hozzá epidottal, az amphibol még 
inkább romlásnak van indulva.

A lángkisérletre a földpát jó anyagban választható, s az 
mind a háromnál jelleges a n d e s i n .  A biotit alig olvad 
(1°), nátriumtartalma igen csekély (1°), kálium szintén csekély 
magában (0— 1), de gypszszel nagyobb: Na-3, K-2. A kí
sérletek minden lelhelyi példánynál ismételtetvéu, csak jelen
téktelen eltérés mutatkozott. Az epidot viselkedése a lángkí
sérletben szintén jelleges, a lángot magában nem festi, kivéve 
ha gypsszel összeolvasztatik, de akkor is csak igen kevés Na. 
jelentkezik (1—2°). Igen nehezen olvad, csak a hegyein mu- 

v tatkozik némi nyom (0—1). Üvegcsőben hevítve vizet nem 
adott. Mindezen tulajdonságokban tökéletesen megegyezik az 
ismeretes sulzbachi epidottal, mig az arendali kissé könnyeb
ben olvadónak (1—2°) találtatott.

Mindezek alapján tehát ezen kőzet andesin quarztrachyfc 
biotittal, gyér amphilollal s magnetit meg pyrittel, s ennél 
fogva zöldkő módosulatban van. A földpát része epidottá vál 
tozott át.

Egészben véve a Vlegyásza csoport éjszaki részén talál
tató audesin-quarz-trachythoz (Staclie jelleges, dacitjához) igen 
közel áll, mondhatni azonos ugy az elegyrészekre, mint azok 
állapotára nézve. A moldovai nem oly gránitos mint a dog- 
nácskai, még a szászkainál is kevesebbé az, és igy ennek tu
lajdonítható tán azon körülmény, hogy az anyag oly tökéle*
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tesen kikrystályodva nem lévén, szabad orthoklast itt nem 
találtam.

II. A m o l d o v a i  b a z a l t .

A moldovai bazalt feketés szürke, s látszólag igen apró 
fehér vagy színtelen átlátszó és fekete ásványok kryptokrys- 
tályos elegye. Az alapanyagból egy fekete, igen élénk üvegfé- 
nyíi, lemezes ásvány, az amphibol és egy zöldes üveg' zsirfényu, 
nem lemezes, az olivin válnak ki makroskoposan. Az amphi- 
ból nagyobb (gyakran 2 cm. hosszú és 1 cm. vastag), az olivin 
gyakoribb. Kevésbbé feltűnő egy feher üveges elegyrész, mely 
egyszeri! lencsével néha sugarosan-rostos szövetet árul e l ; 
valamint végre kivehető egyszerű nagyitóval fekete csillám is, 
fényes levelekben. Némely példányban mandolaköves kiválá
sok vannak, s ezek között a legnagyobbak calcit, mig a kiseb
bek nem pezsegnek, s valamely zeolit.hnak (valószínűleg tbom- 
sonit) felelnek meg. Fennőtt utólagos ásványul analcim és oalcit 
fordul elő.

A kőzet hat a mágnesre, s porából mágnesrud magneti- 
tet húz ki, tömöttsége 2.88—2.94 között ingádoz, a különböző 
példányok szerint.

Üvegcsőben hevítve Vizet ad, sokkal többet, mint a 
mennyit hygroskoposnak lehetne venni. A viz hatása határo
zottan savas, s a sav kénsavnak bizonyult be, melyből ke
vés van jelen valamely kénsavas vegy alakjában. Annyi tehát 
bizonyos, hogy valami víztartalmú elegyrész is van benne.

A lehetőleg egyöntetű alapanyag sok pontról véve, láng- 
kisérletileg vizsgálva a legtöbbször feketésbarna üveggömbbé 
lett, mig nehány esetben nehezebb olvadást tanúsított s csak 
az éleken mutatott üvegesedést. A lángfestés szerint nátrium
ban dús, káliumban szegény, ezen utóbbi csak gypszszel meg
olvasztva látható s legtöbbnyire csak az egy fok mellett 
marad.

A bazalt durva pora leöntve sósavval, 24 óra múlva me
rev kocsonyává vált, ugy hogy az üveget felforditva semmi 
sem folyt ki. Leöntve sósavval csak azon példány mutatott 
némi pezsgést, melyen calcitmandulák vagy erek láthatók, a 
példányok nagyobb száma néni pezseg; ellenben melegítve
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megindul a pezsgős gyengén, de tartósan; az oldat vas által 
zöldessárga szint kap.

A sósavas oldatban molybdensavas ammon által phos- 
phorsavnak jelenlétét lehet kimutatni; mig a lángfestés 
Ca. Na. és K. elemeket árul el. Ca sok, Na legtöbb, K több 
miut a mennyit az alapanyagban közvetlenül találni.

Lássuk az elegyrészeket egyenkint.

Az a m p h i b o l  vagy 20 makroskopos példány után 
Ítélve lemezes egyénekből áll, melyeknek külalakja soha sincs 
meg, hanem hosszúkás, rendesen hegyesen végződő zárványo
kat képeznek ; az érintkezési helyen a bazalttal összeolvadás
nak nyomai sejthetők. A lemezek erősen fénylenek, a féli}' 
üvegfény. A két hasadás-irány igen jól kivehető ; ha a főten
gely mentében nézzük a krystályt, akkor látni először hogy 
csak vastagabb lemezekre válik el és igy a jól kivehető 
rhombos idomok vastagabb hasadási oszlopokat adnak, melye
ken az amphibol oszlopszögei az ő jelentékenyen eltérő fo
kaikkal feltűnnek, és a melyeknek törlapján ugy a zsirícny, 
miut a kagylós törés igen szembeszökő.

Az amphibol többé kcvésbbé nehezen olvad fekete gömb 
bé, (3—4°) ; a lángot már magában is erősen festi nátriumra 
(4°), sőt káliumra is (1°); gypszszel a Na. 4—5°, K. 2°. Az 
épebben kinézőnél az olvadás foka is nagyobb, valamint a 
lángfestés is erősebb. Az amphibol üveges és igen törékeny 
lévén, nagyon bajos a mikroskopi tanulmányokra megkészi- 
teni,' egy példánynál azonban még is sikerült annak nagyobb 
részét bejuttatni a csiszolatba, s annál kivehető a sárgás
barna szin/ a liasadási vonalak és a szinelnycletés. Ha nem 
is oly tökéletes ez, mint az ilyen szinii amphibolok mutatni 
szokták, de mégis erősnek mondható. Ezen nagy krystály a 
bazalt anyagába be van olvadva, és egy feketés, 3—4 mm. 
széles kerettel, mely az amphibolban képződött, attól feltünő- 
leg elválasztva. Ezen fekete keret puszta szemmel nem átlátszó 
és igy az amphibol átlátszó középrészétől jól elválik: vagy 
100-szoros nagyításnál azonban látni, hogy ott az amphí- 
bol vegy változásnak indult: kivált belőle a vasnak egy része 
s képezi a nem átlátszó magnetit szemeket, miknek nagyszáma
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okozza épen a keret sötét színét. A magnetiton kívül vala
mivel zöldebb, hosszúkás, átlátszó krystályok halmazát látjuk, 
melyek azonban egy nicollal vizsgálva szinelnyeletési képes
séggel nem bírnak, és egész küllemök szerint is augitnak 
tarthatók; ugy hogy ezen amphibolról bízvást el lehet mon
dani, hogy az praeexistált, s a bazalt anyagának megolvadása 
alkalmával csak szélein változott nagyobb mérvben, mig kö
zépe megmaradt, ugy hogy ott az elnyeletési képesség és a jó 
hasadás azt felismerhetővé teszik. A mi a szélén történt ezen 
nagy individuumnak, az történhetett kisebb individuumok egész 
tömegén, s ennek lehet tulajdonítani, hogy kis amphibolt a 
mikroskop alatt nem fedezhetni fel; azok ha voltak, egészen 
augittá változtak át.

A zöldes augitokon kivül ugyanezen az egy csiszolaton, 
a nagy amphibol beolvadási keretében látni sajátságos ibo- 
lyaszinü, nem sötétedő ásványt is, mely ugy alakra, mint ki- 
képződési módra nézve az augithoz csatlakozik. Néha feltünő- 
leg élénk ezen ibolyaszín, máskor gyengébb, de ha az augit- 
körvonalu ásványokat ezen a csiszolaton végig nézzük, az 
találjuk, hogy azok zöld színéhez az ibolyának némi kis ár
nyalata van általánosan keveredve. A festést mintha mangán 
idézte volna elő.

Az o l i v i n  5—6 mm. hosszú szemeket is képez, melyek 
a törlapon erős fényük, világoszöld szinök és homogén üveges 
küllemök által makroskoposan is jól feltűnnek. Bárminő nagy 
legyen is, rendesen csak egy individuumból áll; szemcsés halmazok, 
ugy mint sok más bazaltban itt gyéren jönnek elő. A zöldeken kí
vül színtelenek is vaunak. A mikroskop alatt sajátságos érdes 1 
felületök és repedéseik által megkülönböztethetők, néha azon- 
bau hasadás irányt is lehet kivenni.

A kőzet külsején színe sötétebb, és igen feltűnő az által, 
hogy a mállásnak jobban ellentállván, mint az alapkőzet, ab
ból kiemelkedik; vannak azonban mállottak is, ezek a fényt 
elvesztik s veressárga rozsdaszint kapnak.

Nagyobb darab olivint, durva porrá összetörve sósavval 
öntöttem le, m? által némely ásvány feloldódott, más vissza
maradott. A kivált kovasav káliluggal eltávolíttatván, élénk
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ilvegfényíí szemek maradtak vissza, melyek egymástól szín 
szerint elválasztva, legnagyobbrészt fehérek s zöldek, mig egy 
kettő fekete s nem átlátszó. A fehér a lángkisérletben sem 
nem festette a lángot, sem meg nem olvadott; az egész vál
tozás az, hogy már az alacsonyabb hőfoknál (5 mm.) 1 perc 
alatt barna lett, s ezt a szint az olvasztérben is megtartotta. 
Kénsavval főzve felbomlott, az oldatban Ca-ra semmi, de Mg 
ra igen erős krystályos csapadékot kaptam, a fehér szemek 
tehát szintén nem egyéb, mint olivin, forsterit-féle küllemmel.

Az igen apró, fekete szem kissé oktaeder-alakfa- emlé
keztetett, nem fémfényii, és a phosphorsógyöngyben egészen 
felolvadott, azt chromzöldre festvén, melynek szine változatlant! 
maradott meg a kül- és a bellángbau. Chrompicotitnak tartható

A b i o t i t  egyes kis oszlopokat vagy leveleket képez, 
néha szabad szemmel is látni, de coddingtonnal könnyít fel
találni. A levelek feketék s erősen fénj lenek. Késsel lefejtve 
átlátszók, veresbarna vagy sárgászöld színnel. A kifejtés igen 
bajos, de mégis sikerült néhány pikkelyt kapni s azzal láng- 
kisérletet tenni. A csillám (kelleténél kisebb darabban) már 
az alacsonyabb hőfoknál (5 mm. magasságban) zöldes átlátszó 
üveggömbbé olvadott, a lángot nátriumra gyengén, de káliumra 
is festette már magában. Könnyít olvadásából következtethetni, 
hogy magnesium-tartalma nem nagy. Sósavas oldata a lángot 
erősen festi káliumra, sokkal gyengébben nátriumra.

A vékony csiszolaton helyenként igen sok csillám lát
ható veresbarna színnel oP lapon keresztül, míg a főtengely 
lyel egykíjzös metszetekben zöld, és ekkor egy nicollal felette 
erős fényelnyelést mutat. Ugy a hexagonos levelek, mint az 
oszlopos keresztmetszetek annyira épnek tüntetik fel ezen ve 
rcsbarna csillámot (Rubellán?), hogy azt a bazalt eredetileg 
képződött elegyrészének tarthatni.

A fehér vagy színtelen üveges ásvány látszólag z c o 
li th . Egyszerű nagyitóval nézve gyakran látni, hogy a hol 
legnagyobb, ott űrt, tölt ki ugy, hogy a falakon tömött, közepe 
felé szálas/ és néhol a központ felé irányuló egyes tűknek 
végei is világosan kivehetők. A krystályok tehát hosszúkás

17
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oszlopok, s a végiik felé színtelenek ; gyakran sngárosan állanak 
össze. Ezen fennott krystály csoportokon kívül vannak a tömött 
részben itt ott egyes vékony oszlopú színtelen krystályok l>en- 
118 ve  is, melyek Apatitnak tarthatók.

Az anyagot külön választottam s a következő tulajdon
ságairól győződtem meg. Üvegcsőben hevítve vizet ad. Láng
ban platinahuzalon tán 2 akkorára duzzad meg, egy fehér, 
áttetsző üveges salakot ad, de gömbbé nem lesz, ugy hogy 
olvadási foka csak 3 —4. Az olvadéknál megjegyzendő még, 
hogy a hólyagfalak üvegesek, de az egész azért nem egészen 
átlátszó, hanem csak áttetsző. A láng-festés nátriumra erős 
(4—5°). Kálium semmi magában, csupán gypszszel összeol
vasztva mutatkozik kevés (1—2°).

Összehasonlító lángkisérletben kivehető, hogy a Ka. tar
talom kisebb, mint a natrolité, s ennek az olvadása lényege
sen eltér, t. i. 5 — 6°, valamint az olvadék minősége is, mint
hogy ez üveges, viztiszta gömb, de kivehető az is, hogy a 
Na. tartalom körülbelül az analciméval egyezik meg, mitől azonban 
szintén eltér az által, hogy az analcim sókkal könnyebben és 
csendesen olvad meg (5—6°) üveges viztiszta gömbbé ; miből tehát 
következtethetni, hogy egy Na.Ca. zeolilh. A Ca. tartalomról 
meggyőződhetni közvetlenül, ha sósavval áztatjuk, s a sósavas 
oldat lángfestését vizsgáljuk ; a nagy Na. tartalom mellett, a 
spektroskop segítségével a Ca. jelenlétéről is tudomást szerez
hetünk magunknak.

Összehasonlítás okáért a lángkisérletet megtettem a Kill, 
Patrik, Seeberg és Vezuvról való thomsonittal s ezen lelhe- 
lyekről való példányok viselkedése az olvadás fokára s az 1 
olvadék minőségére nézve nem kevesebbé, mint a lángfestésre1 
nézve, az ujmoldovaival összevágott.

A vékony csiszolaton ezen zeolith szöveti viszonyai meg
erősítik a makroskopos észleletet: a színtelen tűs krystályok 
az egész kőzeten keresztül-kasul húzódnak s itt ott a végek 
két dóma-féle lap által képezvék. A polarizált fényben mint 
anisotrop test viselkednek, de a színek nem erősek. Gyakran 
együtt vannak azon egyöntetű színtelen vagy fehéres anyag
gal, melyből kikrystályodni látszanak, ez a polarizált lényben
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hasonlóképcn anisotrop, sót van esel; reá, hogy ugyanazon 
módon és ugyanazon erősséggel mutatja a kék és váltakozva a 
sárga szint; mig máskor nem egyező viszonyos helyzetben 
vannak. Mindez tehát arra mutat, hogy az alapanyag’ fehér? 
átlátszó elegyrésze akár egyes krystályos ifikké legyen átvál
tozva, akár még’ krystályos tömegben megmaradva, egy Na.Ca. 
hydrosilikát, még pedig tulajdonságaira nézve a thomsonitnak 
felelne meg.

A vékony csiszolatok után Ítélve az alapanyag’ főrészét 
ezen zeolith látszik képezni, s a kőzet törlapján az igen apró 
fehér szemcsék sem egyebek.

A u g i t  csak a mikroskop alatt vehető ki, de itt aztán 
meggyőződünk, hogy igen sok van. Alakilag felismerhető. 
Szine rendesen világoszöld, de olykor mintha ibolyaszin is 
vegyülne hozzá, sőt egy csiszolaton elég erős ibolyaszin mu
tatkozik, miként az amphibolnál megemlítve volt. Néha lát
szanak hasadásvonalai egyközösen a főtengelylyel, máskor 
nem ; keresztirányban ezzel repedések fordulnak elő többszö
rösen ismétlődve. Nagyságra nézve mind mikroskopos ugyan, 
de azért tetemes különbség van, lefelé a legfinomabb mikroli- 
tokat is képezi.

P l a g i o k l a s ;  a vékony csiszolatok egyikén jöttem 
csak nyomára egy kétségtelen földpátnak meglehetős nagjr 
kristályban, melyen az ikerrovátkosság sokszorosan ismét
lődve szélesebb és keskenyebb sávokban, különösen a polari
zált fényben tisztán vehető ki. Körvonala részben megvan, s 
az is mellette szól; az anyag azonban változásnak indult, mert 
csak áttetsző, s a színek a szélesebb sávokban korántsem 
annyira élénkek, mint normál állapotban; a keskenyebb le
mezek jobban vannak megtartva. Makroskoposan földpát nem 
látszik, s ugy azt lángkisérletileg közvetlenül nem is határoz
hattam meg, de annyi bizonyos, hogy plagioklas.

A m a g n e t i t  szintén csak a mikroskop alatt tűnik fel 
egyes fekete, nem átlátszó, de itt-ott elég süríí szemekben.

A moldovai bazaltban tehát mint elegyrész előjön augit,
17*
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thotnsonit., feketés csillám, olivin, amphibol, magnetit picotit, é§ 
apatit; vannak ezenkivül még utólagos képződmények is :  
analcim és calcit.

Az a n a l c i m  színtelen, átlátszó, nagy lapu krystálycso- 
portot képez, mely coOx ésmOm összalaldatából áll. Néha 
túlnyomó az egyik, másszor a másik alak. A krystályoknak 
azonban a teste csekély, ugy hogy lapjaik nagyságának da
cára vékonyak és a közelebbi tanulmányozásra csak krystá
lyos kérget fejthetni le.

Az analcimot, mint még fiatalabb képződmény c a l c i t  
vonja be fenuőtt krystálycsoportokban, melyek különféle össz- 
alaklatot mutatnak: a m. nemzeti múzeumban van egy pél
dány ezen lelhelyről, melyen hosszú skalenoederek a hegyü
kön igen alárendelt rhomboederrel, vannak kiképződé, mig az 
általam gyűjtött példányokon ugyanazon méretű skalenoederen 
még más két tompább skalenoeder foglal helyet.

Képez a calcit mandolaköveket is, melyek fehér szinökkel, 
levelesen szemcsés szövetükkel a fekete kőzetből kirínak. A 
kivett darabok sósavban pezsegve hidegen is tökéletesen fel
oldódtak. Előjön még a repedésekben is a calcit, s olyan kézi 
példányok, melyeken ily módon jön elő, föleresztett sósavval 
leöntve elárulják annak hollétét, mig a kézi példányok na
gyobb részén sósav pezsgést nem idéz elő.

Érdekesnek találtam a vékony csiszolat viselkedését erős 
sósav iránt: egy ilyet 24 órára sósavba tettem, megtudandó, 
hogy mit old fel s mi marad vissza. Az eredmény az volt, # 
hogy az alapanyagot magát is feloldotta oly mértékben, 
hogy az egész csiszolati lemez egyes szemekre esett szé t; mi
ből szintén következtethetni hogy azon natrium-calcium zeolith 
(thomsonit), mely a mikroskop alatt is ugy veszi ki magát 
mint alapanyag, csakugyan az összetartó anyag a savnak 
ellentálló krystályos elegyrészekre nézve.

A bazalt durva pora sósavval, miként mondva volt, bősé 
ges kovasav-kocsonya kiválás mellett olyan oldatot adott, 
mely kevés calciumra, igen sok l^a- és K-ra mutatott hatást a 
lángban. Itt van helyén az értelmezést adni: az augit nem 
támadtatván meg, a mész a thomsouittól van, valamint a
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sok nátriuDi is. A sok káliumot valószínűleg a fekete csillám 
adja, minthogy az magában kitéve e sav hatásának kálium- 
dús oldatot adott. A nagy kovasav-kocsonya kiválás a zeo- 
lithra s részben az olivinre vezetendő vissza.

B* Geologiai viszonyok*

Az ujmoldovai quarztrachyt, éppen ugy mint a szászkai, 
másodkori (kréta) mészkő vön s krystályos palákon tör ke
resztül, a nélkül hogy harmadkoriakkal érintkeznék, ezek a 
közelebbi környéken nem is lépvén fel. A quarztrachyt Uj- 
Moldován mindenütt pyritet tartalmaz, mely helyenkint az érli- 
lési képződmények között oly nagy tömegben jön elő, hogy 
bányászati mivelés tárgyát képezi, s a terményt helyben an
gol kénsavgyártásra fordítják.

A trachyt-képletbcn, annak érintkezése határán a mész
kővel egykori s o l f a t á r a i  működésnek érdekes nyomait 
találjuk az a ú r i  p i g m e n t  érben, hol az szabálytalan repe
déseket tölt ki; e helyt nehány hónappal odajöttem előtt, 
inkább tudományos szempontból újból megnyitották a Flori- 
mundi hegységben, a Florimundi alvájatban a „Maria tafedl 
nevezetű tömzsbeu. Asványtanilag szép példányok gyéren van
nak ; az ért leveles szövetű halmazok töltik ki, itt-ott realgár 
által különféle árnyalatban veresre festve. Ritkábban realgár 
is van fennőtt krystálycsoportokban, a melyek között jól k i
képződött alakok is fordulnak ugyan elő, de a nagyági vagy 
kapniki előjövetellel nem versenyezhetnek. Maga az anyakőzet, 
egészen* fehér agyaggá elmállott trachyt, melyben helyenkint 
kék mészkő és paladarabok is vaunak. Kovasav is van k i 
válva, valamint pyrit és chalkopyrit is.

Az ér legnagyobb vastagsága vagy 2', és csapásának 
irányában vagy 20°-nyire ismeretes. Az elmállási termények 
között finom tűkben gypsz-krystályok is fordulnak elő. Az 
auripigment kifejtve a lelhelyben szétmorzsolható.

A trachytképlethez tartoznak, mint contact képződmény 
nagy mennyiségű kovasav-lerakódások is, melyek némely 
helyen, ugy mint a német völgyben, a trachyt és mészkő ha- 

# tárán, az Amália-völgy és a Gelbesch között, a hegyi ejten
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szarukő conglomerátot képeznek, melyből malomkövet is ké
szítettek. Ilyen szarukő képződmény Űrjeiben jött elő az uj- 
inoldovai zöld fluorit is, de ott nem dolgoznak többé. A bires 
nagy palcit skalenoederek az Eugen herceg nevű völgyben, 
agyagos kőzetben jöttek elő, mi szintén nem képezi többé a 
míivelés tárgyát.

Legfeltűnőbb geologiai viszonyban van ezen quarz-tra- 
chyt a bazalttal, mely két telért képez benne K-Ny csapással. 
A telérek egymással csaknem egyközösek. Az éjszakibb a fe
lületen nem ismeretes, mig a délibb kijött a felületre is, s 
vastagsága amazénál nagyobb s vagy 10°-re tehető. Az éjszaki 
telérre a Benedicti hegységben az u. n. Háromegység bányá
ban bukkantak, a melyet kénegek termelése miatt nyitot
tak melyek azonban bazaltban nem jönnek elő. Jelenleg 
itt sem dolgoznak többé. A quarztrachyt az érülési határon 
darává van szétesve. Találtam olyan bazaltot is, melyben ezen 
trachytból ökölnyi nagyságú Járvány volt beolvadva; egy 
ilyen zárványnak földpátját vizsgáltam, az még jó állapotban 
volt s lángkisérletileg éppen olyan andesinnak mutatkozott, 
mint a minő az áttörött quarztrachytban van. A többi ásvány 
el van változva, sőt némelyik végkép elpusztulva. A bazalt 

ennélfogva fiatalabb mint a trachyt, fiatalabb mint a trachyt 
ércesedése, de több körülmény mutat oda, hogy a két kőzet 
között genetikai összefüggés létezik.

A quarztrachytnak némely ásványa mint praeexistált 
anyag egyes nagyobb krystályromokban látszik meglenni, 
mig a bazalt lényegéhez tartozó egyéb ásványok a képződés 
alkalmával jöttek létre.

Praeexistált ásványromok gyanánt vehető a bazaltban 
1-ször a plagioklas, a mely igen gyéren ugyan, de határozot
tan megvan szabálytalan körvonalakkal magas hőfok által 
előidézett üveges és kissé olvadást eláruló állapotban. 2-szor a 
biotit, mely ásvány rendesen nem tartozik a bazalt lénye
ges elegyrészeihez, itt pedig már megvan makroskoposan, egé
szen olyan küllemmel, mint a szomszéd quarztrachytban, a 
mikroskop pedig kis példányokban nagy számmal mutatja ki, 
színre nézve ugy, mint a trachyt csiszolatában. 3 szór az



amphibol. Ez csak nagyobb krystályokban, de elég* gyak
ran van meg, mindenkor leolvadolt határszelekkel; az ujmol- 
dovai quarztrachytban ugyancsak romjait találjuk az amphi- 
bolnak, mert ezen képlet általában nem jön ott elő normál 
állapotban, hol azonban normál állapotban találjuk, ugy mint 
éjszak felé Oravicán vagy Dognácskán, ott az amphibol elég 
gyakran képez nagyobb elegyrészt.

A bazalt, mint kitünőleg vulkáni kőzet megolvadott álla
potba jutott anyagból képződött, mi valószinüleg a quarz- 
trachytnak és tán a mészkőnek érintkezési határán ment vég
hez. Ezen bazaltnak olvadási viszonyai olyanok, hogy csak 
azon ásványok vettek részt a megolvadásban, a melyek egyen- 
kint is a földpátok között a legkönnyebb olvadásuak közé 
számíttattak, t. i. : az andesin olvadási fokozatával bírnak 
(3—4° Szabó). A mi ennél nehezebben olvad, mint a quarz
trachyt b i o t i t j a, abból aránylag csak kis rész változott át 
más ásványnyá (tán Mg. vált ki olivin képzésre) s nagyobbrészt 
megmaradott. Az andesin csak nagyobb krystályaiból tudott fen- 
tartani egy-két romot, mig a többi látszólag a bazalt alapanyagát 
képezi, némileg mint az andesin hydrátja lévén kiképződve. Az 
amphibol mely a trachytban van, magasabb hőfoknál könnyen ol
vad és mint ez már sokszor észleltetett, kihűlve augitot képez; 
erre határozottan mutat azon körülmény is, hogy mikroskopos am- 

x phibol ezen bazaltban nincs; a mi van, az mind makroskopos és 
némelyiknél látható a mikroskop alatt, hogy szélein, mint em
lítve volt az amphibol felbomlik magnetit rajra és augit hal’ 
mazokra. Mint nem- vagy igen nehezen olvadó vegyidet a 
jelenlevő anyagból olivin vált ki néha nagyobb szemekben. A 
nagyobb mennyiségben jelenlevő bázis nem engedte, hogy a 
trachytnak szabad kovasava ilyen állapotban maradjon meg.

Ezen bazaltot részletesebben eddig tudtommal Nied- 
zwidzki tanulmányozta*) és eredménye az, hogy a krystályos 
elegyrészek olivin, biotit, mikroskopos magnetit és augit, melyek 
közé üveges alapanyag van csekélyebb mennyiségben szo
rulva. Ezen alapanyag sok helyen világos és kékes polarizá

lj Zűr Kcnntoiss dór Banater Eruptivgcsteme. Tschcrmak Miner. 
Mittheil. 1873.
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t ó t is mutat, keresztezett nicolok között, de mind a mellett 
a m o r p k n a k  tekinti, s a  polarizátiót a tömecsek feszültsé
gének számítja be, melyet a benne kivált említett krystályok 
okoznak. Nem találván földpátot, éppen oly kevéssé ncpkelint 
és leucitot, ezen bazaltot, a Boricky által, különösen a cseh
országi bazaltképletek tanulmányozása alapján tett uj beosz
tás szerint az u. n. m a g m a b a z a l t o k h o z  sorozza. Én 
ezen utolsó nézetet nem osztom, mert éppen ezen alapanyagot 
részint apró oszlopos, színtelen krystálykák halmazának, ré
szint optikailag s lángkisérletileg egészen azonos módon vi
selkedő krystályos tömegnek tartom, s igy azt amorphnak 
nem találván, az ilyen alapanyagú magmabazaltokhoz nem 
számítom. Földpát, nephelin és leucit szintén nem adhatván 
nevet, mert a földpát mint elegyrész nem, hanem csak kivé
telesen, mint egy praeexistált ásvány romja felette ritkán fordul 
elő, a nephelin és leucitnak pedig nyoma sincs, ezen bazalt 
minden esetre valami különös fajt képez, én azt minden ed. 
dig általam vizsgált bazalttól merőben eltérőnek találom, és 
az alapanyag után, melybe a színes zárványok, (augit, olivin, 
biotit, magnetit) mint elegyrészei vannak beágyalva, z e o l i t k -  
b a z a l t n a k ,  s nevezetesen tkomsonitbazaltnak nevezem. A 
dolog érdekességénél fogva vegytani tanulmányozása is meg van 
indítva s alább közölve. A többi bazaltoktól honunkban már az ál
tal is eltér, hogy analcim csupán ezen az egyen észleltetett ed
dig, valamint sajátságos az is, hogy e két nátriumcalciumzcolith 
oly eltérő szerepet visel: az egyik, a thomsonit eredeti elegy- , 
rész, sőt alapanyag, a másik utólagos képződmény.

A viz hydatohypogen szereplése ezen bazaltnál világosan 1 
tűnik ki, ugy hogy érveket hozhatni fel azon állítás támoga
tására, hogy a bazalt eredeti anyagát azon andesin-quarz- 
trachyt szolgáltatta, melyen keresztül tört s annak alkatré
szeit látjuk itt részint hydrátos alakban részint szétválva ne
hezebben olvadó (olivin) és könnyebben olvadó és a magas 
hőfok vagy nagy nyomásnak jobban megfelelő alakban (biotit 
augit) kijegülve.
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A m o l d o v a i  b a z a l t  v e g y  e 1 e m zé s e. *) Feladat 
volt a viz meghatározása a sósavban oldódó és nem oldodó 
rész elkülönítése, s végre a savban oldódónak részletes ele
mezése.

Az elemzéshez volt véve 5.1825 gramm bazalt; 
ebből feloldódott sósavban 2.2535 

marad oldhatlan 2.9290.
Ví z .  5.1825 gr. bazaltban

0.0233 gr. hygroscopos viz (0.0233 gr — 0.4570)
marad 5.1592 gr. bazalt.

2,2535 gr. oldható (hygr. vizet levonva)
anyagban 0.0914 gr. =  1.764% 

2.9290 gr. oldhatlan (100° szárított)
anyagban 0.1229 gr. — 2.371% 

összes víztartalom 0.2376 gr. =  4.585°/0 
jegec víz 0 2143" g F .^ T T 3 5 %

100 rész bazaltban van:
9.0227 "/0 (Si02)
0.5011 „ (C02)
0.45 „ (IIjO) hygrosc. viz
1.7638 „ (H20) jegec viz
6.8548 „ (FeO, Fg20 3)

9.1654 „ (A1,03)
6.5545 „ (CaO)
5.3540 „ (MgO) S )

0.4011 „ (Pa0 6) Cl \  ny.
1.6760 „ (K*0) Li )

1.5857 „ (Na,0)
43.3291 °/o sósavban oldható rész.

2 3710 „ jegec viz (a 2.929 gr. oldhatlan részből) 
54.1310 „ oldhatlan,

Összesen: 99.8311% ( t a l á l  t).

100 rész bazaltban ( s z á m í t o t t )
43.485% oldható,
56.515°/0 oldhatlan rész, 

összesen: 100.000%, ebből levonva a t a l á l t  mennyiséget 
99.8311 lesz 

0.1689% különbség.

*) Véghez vitték J o v i t za Sándor és O r d ó d y Lajos urak, az 
egyetemi vegytani intézetben.
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2.2535 gr. b a z a l t  s ó s a v
0.46760 SiOa
0.02597 CO,
0.02332 (HjjO) hygrosc.
0.09141 (Hj,0) jegec

0.35525 (FeO, Fe20 3)
0.47500 A1.0,
0.33974 CaO
0.27747 MgO S
0.02079 P2Os Cl
0.08686 1C;0 Li

0.08218 Na20

összesen: 2.24559 
különbség: 0.00791

nyomai

összesen: 2.2535

100 rész b a z a l t  s ó s a v a s  o l d a t á b a n  v a n

20.7507,, SiO,2
1.126 „ C02
1.035 „ (H20) hygroscop.
4.156 „ (H.O) jcgec

15.764 „ FcO, Fe/J ,
21.079 „ A1.20 3
15.076 „ CaO
12.313 „ MgO S )

0.901 „ P20 5 Cl f
3.854 „ K20  Li )
3 647 „ Na.,0

99.601 °/0 találva, ehhez 
0.399°/0 különbség,

nyomai

összesen: 100.000"/tl.

Ezen elemzési eredményből is kivehető, hogy közel fele 
a bazalt anyagának savban oldódó s ennek legnagyobb része, 
tekintve az A120 3 mennyiségét, zeolithnak felel meg; ebbe 
számítandó a Na is, mig a K a csillámból kerül ki. A Mg és 
a Fe része az olivint alkotja, mig a Fe főmennyisége a mag- 
netitból ment az oldatba.

G-n ei s z g r á n i t .  — Uj-Moldován a Duna felé a quarz
trachyt megszakad, annak folytatását találjuk aztán Szerbiá-
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bán Majdan Pék és Majdan KucsajnánáJ egészen olyan mó
don porphyrosan, de itt-ot.fc granitosan is kiképződve, és érc- 
tartalomra nézve is közel állva. Van azonban Moldovától a 
Duna baloldalán a folyam mentében lefelé menve Berzaszka 
felé, tán az ut kétharmad hosszában egy g n e i s z g r  á n i t- 
n a k  mondható krystályos kőzet, mely a Dunára kijön s an
nak sziklás partját képezi. Legnagyobb részt darás, és csak 
itt-ott képez még összeálló tömeget, melynek szövete szemcsés, 
tisztán gránitos. Három elegyrész vebető ki szabad szemmel 
is : a földpát mint uralkodó, töbonyire fehér s fényes, de le 
veles szövete által is azonnal feltűnő; a quarz zsirfényíí s 
kissé füstszürke, törlapja egyenetlen ; végre a fekete csillám, 
mely itt ott tisztán mutatja a párhuzamos rendeződést, mi 
miatt a kőzetet gneisznak vagy gneiszgránitnak nevezhetni.

A lángkisérletben a földpát oligoklasnak bizonyult be, 
mely némely szemnél hajlott az andesinhez. Makroskoposan 
gyéren látni az ikerrovátkosságot, de a vékony csiszolatban 
(Schafarzik ur szerint) majdnem minden példány ikerrovátkos. 
A biotit csekély olvadást mutat (2°). A láng festése szintén 
csekély, de azért már magában is mutatja az olvasztérben a 
káliumot. A nátrium gypszszel is csak 1—2°, valamint a ká
lium is. Magnetit nem mutatkozik, mi egyike a feltűnőbb kü
lönbségeknek ezen és a fiatalabb oligoklas kőzetek között 
melyekben a magnetit soha sem hiányzik.

' Az oligoklas lévén tehát az uralkodó földpát, már e 
miattvis nevezetes, és igy azon vidék sok gránitja között a 
különbség felállítására tanulmányos példányul szolgálhat.

IRODALOM.

S. F. — Az a b r u d b á n y a - v e r e s p a t a k i  b á n y a -  
le e r ü 1 e t és különösen a vercspatak-orlai m. k. bányatársu- 
lati sz.-kereszt altár na monographiáj a, egy térképpel; hivatalos 
adatok nyomán közli dr. S z a b ó  J ó z s e f ,  Ara 40 kr. A m. 
tud. akadémia könyvkiadó hivatala


