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zik, különösen pedig- a Szamos, Sajó, Besztercze, Maros, Kükitllő, Olt. 
Homoród, Korond, Gr >rgény, sat. nevii folyók és patakok partjai mellett a 
sóvizzel bíró községek egymás után következnek.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

Adatok a dobsinai Dioritroi.
(Előadva a magy. földtani társulat 1879. évi márczius hó -n tartott szakülésén.)

Dr. Posewitz Tivadar ur a földtani társulat 1878. évi május hó
ban tartott szakülésén kimutatta, hogy a dobsinai „zöldkő” , melyet az
előtt gabbrónak tartottak, diorit. Dolgozatában számos érdé Ke- adatot 
emlit, melyekhez vizsgálataim nyomán, a következőket pótlólag van 
szerencsém felhozni.

Dr. Posewitz ur, miut ezen diorit állandó elegyrészét említi a 
(juarzot s ezért azt quarz-diorit-nak mondja ; sikerült azonban Dobsi- 
náról nehány példányt gyüjtenem, melyekben a quarz teljesen hiányzik. 
Dobsinán tehát együtt fordul elő a q u a r z  n é l k ü l i  d i o r i t  
(vagy egyszerűen d i o r i t )  és a quarz-diorit.

A mi a q u a r z-d i o r i t o t illeti, teljesen azon viszonyokat 
találtam, melyeket dr. Posewitz ur leir. A földpát fehér, mállott, alig 
fénylő vagy fénytelen : kevéssé vagy épen nem hasad ; gyakran apró
kristályos tömeggé változott. Az amphibol többé-kevésbbé chlorittá ala
kult át. Kiemelem azonban itt a dobsinai diorit amphiboljának szövetét, 
mely különösen makroskoposan tűnik fel, ez kitünően leveles s ez okoz
hatta, hogy egy ideig a diallagittal ősze lett tévesztve. Az amphibol 
mellett kisebb-nagyobb mértékben biotit lép fel, mely épségét jobban 
megtartotta. A quarz megjelenésére azt jegyzem meg, hogy az ezt tar
talmazó példányok egyszersmind abban gazdagok is, úgyhogy átmenetet 
a kéféle diorit közt nem találtam.

A diorit fekvőhelyéről oly darabokat is vizsgáltam, melyekben csak 
földpát, quarz és chlorit fordul elő s a kőzet chloritpalához teljesen ha
sonló, úgy hogy már annak is nevezhető. A diorit chloritpalába való 
átváltozását szép átmeneti példányok kötik ősze.

Az épebb quarz-diorit szövete porphyrszerü oly értelemben, hogy 
a iinomszemii földpát és quarz között az amphibol és földpát nagy 
kristályai vannak kiválva. Ezen szemcsés szövet lassan palássá válik, a 
mint a chlorit előtérbe lép s végre kitűnő palás szerkezetet mutat.

Quarz nélküli dioritot a Hoszúhegy egyik csúcsáról, a Gugl 
hegynek déli lejtőjéről, a Kis Wolfseifen patak völgyéből gyűjtöttem s 
vau egy az egyetemi ásványtani intézet kőzettani gyűjteményében is.
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Nevezetes, hogy ezen példányokban az ampáiból elchloritosodása nem 
oly előrehaladt, mint a quarztartalmuakban, sőt a Gugl hegyen olyan 
diorit fordul elő, melyben az ampáiból épnek nevezhető s csak az 
egyes íüldpát erek szélén lép fel jelentéktelen menyiségii chlorit. A 
Többi példányokban azonban a chlorit megjelen s az amphibolt mind- 

kabb háttérbe szorítja, de túlsúlyra nem vergődik.
A quarz nélküli dioritban biotit nem mutatkozik. A földpát mállott 

'  vékony csiszolatban a kaolinzárványoktól egészen homályos.
A quarznélkiili dioritok szövete palás. Vékony rétegekben feküsz- 

nek egymás felett az ampáiból- és földpát-kristály tömegei. Némely pél
dányon a íöldpátszemek nem képeznek rétegeket, hanem ovális töme
gekké vannak csoportosulva s az ilyen példány a palás és porphyr- 
szerü szövetnek sajátságos vegyületét mutatja. Az elegyrészek általán 
aprószemüek.

A dobsinai diorit töldpátja plagioklasnak bizonyult be, habár po 
larizált fényben az ikerrovátkosság csak kevés esetben volt észrevehető. 
Lángkisérleti vizsgálataim után (Szabó módszere) kiderült, hogy az a u- 
d e s i n. Megjegyzem még, hogy a föld]»átszelnek valamenyi leihelyről 
mind egyformán viselkedtek.

ür. Posewitz ur ezen diorit genetikai viszonyaival is foglalkozván, 
Stúrnak azon nézete félé hajlik, hogy a kőzet nem eruptiv eredetű, ha
nem az elegyrészeknek határozottabb kiválása által a ckloritpalából ke
letkezett Nem lesz talán érdektelen, ha e helyen a chloritpaláról is 
közlök néhány adatot. Nevezetes tulajdonsága ennek az, hogy mikro
kristályos alapanyaga f ö l d p á t  nemű.  — Ezen alapanyag mikroskop 
alatt polarizált fényben mozaikszeriileg élénken szinjátszó, anisotrop. 
Ebben foglalnak helyet a zöld chloritpikkelyek. Az Altes Krebsseifen 
völgyből vett példány alapanyagán jól kivehető, hogy számos apró föld
pát törmelékből áll, melyek polarizált fényben szinrovátkosak. A Baluna 
hegyről fejtett chloritpala csiszolatában még nagyobbak a szemek. A 
Hirschkoluug-hegy szintén chlorit-palából áll, mely majdnem mogyorónyi 
mállásnak indult told]>átot tartalmaz. Lángkisérletileg a n d e  s í n n e k  
'bizonyult s teljesen hasonlóan viselkedett a dobsinai diorit földpátjához. 
Az alapanyaggal is több lángkisérletet vittem véghez és a nyert ered
mények arra utalnak, hogy a chloritpala alapanyaga nátriumban meg
lehet - bőtartalmu földpát. Végül említést tehetek, hogy a Baluna- 
hegy tetején a chlorit-palában rostos szövetű sötétzöld ásványokat talál
tain kiválva, melyek mikroskop alatt és sósavval megvizsgálva, chlorif- 
pikkelyeknek é> calcitkeveréknek bizonyultak be s azon gondolatot 
ébresztik fel. mintha elmállott amphibol maradékai lennének.

Nagy László.


