
miután a n yúlványoknak  a vö lgy  felé eső része az oldal
mosás következtében különféleképen módosítva van és 
magok a nyujtványok sem bírnak egyenlő alakkal. 
(9. ábra)

A  rétegek helyes vagy  nem helyes rajza főképen 
a völgyekben ismerhető fel, hol az oldalmosás gyakorolja 
jellemező hatását. Az oldalmosás a vö lgy  falain kagyló 
alakú mélyedést váj (10. ábra), mely a viz beesési olda
lánál (A ) meredekebb mint ott, hol a viz abból kilép. 
(B) H a tehát egy  földképen azt tapasztaljuk, hogy az 
oldalmosás legnagyobb meredeksége nem a helyes pon
ton van ábrázolva, már abból is azt következtethetjük, 
ha mindjárt a vidéket nem is ismerjük, hogy a rétegek 
rajzolása nem hasonlittatott össze a természettel.

A  fenemlitettek igazolására bemutatom Hassia föld
képének két példányát, az egyikben (1 : 50,000) a terep 
Lehmann rendszere szerint elég ügyesen van kiállítva, a 
másikban (1 : 25.000) a rétegrendszer van használva, de 
a réteg vonalok nem a természetben rajzoltattak, hanem 
a m agasság egyform a felosztásával, mi által a terep 
jellemző idoma egészen eltűnt és a réteges földkép jobb 
rendszer daczára rosszabb, mint a másik.

J e le n té s  a  d u n a i  T r a c h y tc s o p o r t  b a lp a r t i  r é 
szébe 1 8 * l-b en  t e t t  k ir á n d u lá s o k ró l .

Szabó Jó z s e f-tői
(Felolvastatot a társ. f. é. apr. 24. tartott szakgyiilésén)

Ezen csoportnak úgy hiszem legmegfelőbb neve ,.a 
dunai Trachytcsoport" tekintve, hogy e folyó sehol másutt 
nem találkozik e vulkáni képlettel, kivéve a környéket 
Esztergom és Vácz között.

Ezen kirándulások czélja volt tudomást szerezni azon 
Trachytképletekről, melyekből ezen csoporthegység áll. 
A  Trachyt képlet pedig össze van téve mind azon tagok
ból, melyek egy tevékeny vulkán körül mint annak két
ségtelen szülöttjei csoportulvák; ilyenek a kőzet folytonos 
tömegben és vulkáni sőt neptuni törmelékeiben. Az, a 
miről az egy vulkáni képletet alkotó tagok felismerhetők, 
az ásványos szerkezet. Mentöl tovább foglalkozom ezen 
oldalával az eruptiv kőzeteknek általában, annál jobban 
meggyőződöm, hogy hasonló körülmények hasonló ered



ményeket idézvén elő, egy  egy vulkáni működés termé
nyei is anyaga nézve hasonlók. Ezen hasonlatosság az 
anyagban pedig kifejezését találja azon nagyobb ásvá
nyokban, melyek a kőzetekben mint elegyrészek ismer
hetők fel.

A  petrographia feladata tehát a vulkáni kőzeteknél 
nem más, mint felismerése az elegyrészeknek, melyek 
valam ely vulkáni kőzetben ennek utólag bekövetkezhetett 
módosulási állapotai előtt megvannak. Van azonban ennél 
m agasabb fogalom is s ez a kőzetnek, mint képletnek 
megállapítása, mi geológiai tanulmányozásokat is igén ye l; 
ilyen tanulmányozások nélkül a kőzeteket egyes vulkáni 
képletek fogalmára felemelni teljes lehetetlen.

Ha eddigi térképeinket vizsgáljuk, ott a vulkáni 
kőzeteket csaknem kizárólag petrographiai szempontból 
látjuk csoportitva: külön vannak például a Trachytbrec- 
ciák és tufák, külön a Rhyolitok, külön a Zöldkőtrachyt, 
külön a tömeges Trachyt, holott a brecciák és tufák 
minden Trachyt eruptio alkalm ával képződtek, zöldkővé 
a legkülönfélébb Trachyt változhatott, éppen úgy Rhyo- 
littá is.

Szembeszökő, hogy geológiai térképeink ezen 
része sokkal hátrább áll, mint a neptuni képleteké és 
körülbelül a geológia fejlődése azon korszakának felel 
meg, midőn a homokkőzeteket mind össze foglalták és 
egy czimmel tüntették ki, vagy pedig a mészkövekkel 
tették e z t; holott jelenleg minden egyes kőzet tagjául 
tekintetik azon képletnek, a melyhez tartozónak a réteg- 
zeti és paleontologiai alapokon felismertetik.

A  vulkáni kőzeteknél s különösen tanulmányom tár
gyánál, a Trachytoknál, az egyes képletek kitüntetését 
tűzöm ki czélul s eszközök ehez: összekeresni mindazo
kat a fajokat, a melyeknél az ásványos összetétel hasonló, 
akár legyen a kőzet folytonos, akár breccia vag y  tufa. 
Kezdetben magamnak arról szereztem volt tudomást 
különösen Tokaj-H egyalján, váljon egy  és ugyanazon 
hegy Trachytjában állandók-e az elegyrészek ? úgy talál
tam hogy ig e n ; későbben arról győződtem meg, hogy a 
szomszédhegyek-é is, ha azoknak kőzete már a macrodi- 
agnosis alapján is hasonlónak mutatkozott. Ezen hason
latosságot feltaláltam más Trachyívidékeken is, úgy hogy 
ezen állandósága az ásványok társaságának az eruptiv 
kőzetek alkotásában egy  állandó typusnaJi, jellegnél’ü vehető, 
a mely alapul szolgálhat a legkülönbözőbb vidéknek 
eruptiv kőzeteit összehasonlítani ős osztályozni.
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Az egyes ásványok azonban, a melyek a vulkáni 
kőzeteket alkotják, koránt sem szerepelnek egyarán t; 
némelyek azok között változók, mig mások állandók: az 
Amphibol, A ugit, Quarcz, Biotit, Magnetit, Menakanit, 
Nephelin, Gránát, Dichroit, A patit stb. nem mindenkor 
vannak meg a Trachytokban, mig ellenben Földpát nél
kül Trachyt nem létezik, ezek lényegesen földpátközetek 
lévén. A  Trachytok osztályozásánál tehát kiindulási pon
tul minden elegyrész között a Földpátot illeti m eg az 
elsőség. Röviden szabadjon itt annyit mondani a Földpá- 
tokról, hogy a Trachytokban találtam a Káliföldpátot, a 
Nátronföldpátot a Mészföldpátot mind azon árnyalatokban, 
a mely árnyalatok számos Földpát elemzés által ki vannak 
derítve, és a melyek elnevezésére Tscherm ak az elemi 
részek aequidistantiája elvének alapján io  fokozatot ho
zott indítványba. A  K áliföldpát vag y  m aga van meg, v a g y  
együtt a Nátronföldpáttal, — ellenben Mészföldpáttal soha 
nem találtam. A  Plagioklasok szintén mutatnak ingadozást, 
de csak úgy, hogy két egym ás mellett lévő jön elő ugyanab
ban a Trachytban és soha nem két távollévő t a g : például 
ingadozás van az O ligoklas és Andesin között, másszor 
az Andesin és Labradorit v a g y  pedig ez és a  Bytow nit, 
vag y  végre ez és az Anorthit között, de soha nem adta 
elő eset magát arra. hogy e sorozat két távol tag ja  p. 
az Oligoklas és Anorthit fordultak elő volna e g y  és 
ugyanazon Trachytban.

Midőn a dunai trachytcsoport egyes fajait azok 
jellegében akarom kitüntetni, ez által nemcsak ezen vidék 
vulkáni geológiáját szándékom eg y  újabb oldalról feltün
tetni, hanem egyszersmind általában is igyekszem  a 
Trachytok ismeretéhez adattal járu ln i; akarom tudni, 
hogy ezen vidék Trachytjai között adja-e elő m agát 
valam i uj typus, vagy pedig azoknak ismétlődését tapasz
talom, m elyeket egyéb vidékeken leltem eddig. M eglővén 
az egyes trachytképlet állapítva s annak törmelékes 
képletei is összekeresve, további feladat lesz térben is 
kimutatni azok viszonyát, a térképet ezen tanulmányok 
alapján állítani ki, hol azután egyszersmind ezen eruptiv 
képletek történelmi s chronologiai tárgyalására is nyílik  
alkalom.

A  dunai trachytcsoportban eddig nem ismerek K á li 
vagy Nátronföldpátu trachytfajt, csupa mészföldpátúak 
jönnek elő, még pedig szorosabban véve a következő 4 
typussal,
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i. Andesin Quarcstrachyt Amphibol, Biotit s Nephe- 
linnel. Leihely Nógrád, a V árh egy és a K alváriah egy . 
Egyebütt az egész csoportban hiányzik eddigi tudomásom 
szerint a Quarcztrachyt.

A  Stäche által Dacitnak nevezett nyugot-erdélyi 
Quarcztrachytokhoz közel áll, de azonosságát kimutatni 
azért bajos, mert a nógrádi Quarcztrachyt nincs eredeti 
rendes állapotában, hanem utólagos módosulást szenvedett.

A  Földpát i —2 milliméter hosszú, a vékony csíszo- 
laton is jó l kitűnik pompás színcsikjaival a polarizált 
fényben. Olykor Labradorénak mutatkozik, de rendesen 
az Andesin sorból való. A  Quarcz kiszedhető szemekben, 
s ezek között jó l kiképződét bennött krystályok  sem 
hiányoznak, a szokott Pyram ist mutatván minden más 
alak nélkül. A z Am phiból és B iotit puszta szemmel is 
kivehetők, a mikroskop alatt igen szépen látszanak; ugyan
csak a mikroskoppal tűnnek ki a Nephelin krystályok is 
hosszas négyszögü lapjaikkal s halványabb színváltozá
sukkal a polarizált fényben. N agy  számmal vannak mál
lásnak indulva.

Nedves utón az együttesen fellépő Nátrium és 
Kálium  tetemes mennyisége szintén a Nephelin jelenlé
tére utal.

Hiányzik ellenben ezen typusban az A u git és a 
Gránát.

A  nógrádi V árh egy T rachytj át Beudant is vizsgálta 
és ő azt Domít-nak nevezte. Á m bár ő a legilletékesebb 
tolmácsa volt ezen fogalomnak, a későbbi leírásokban, 
k ivéve Stache-t, k i e g y  esetben használta tudtommal, ezen 
megkülönböztetés nem fordul elő. En  a P u y de Dome 
környékén az ig y  nevezett kőzeteket jól ismervén s 
helyben a létrejövési körülményeket is tanulmányozván, 
Beudant-nal m egegyezőleg a nógrádi V árh egy Trachyt- 
jábanazon utólagos módosulást ismerem fel, mint az Auver- 
gne-i Domitokban s ig y  azt szintén Domitnak nevezem. 
E  módosulás lényege abban áll, hogy a kőzet későbbi 
eruptiók alkalm ával kiválókig sósav gőz hatásának volt 
kitéve, miáltal először is a vas (Magnetit) távolodott 
el s a kőzet színe általában világos le t t : későbbi behatás 
az Amphibolt és Augitot is fölbontja, s még későbbi az 
eddig ellentálló Biotitet is. A  Földpát ezen hatás alatt 
mitsem v a g y  keveset változik, nevezetesen nem változnak 
az alkális Földpátok, ellenben a Mészföldpátokra ném: 
hatással lenni látszik. A nógrádi várhegyi földpátokor
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az utólagos olvadásnak látszanak némely nyomai és ig y  
az azonkívül hogy Domit, alárendelten rhyolithos is.

2. Labradorit-Trachyt Am phibol, A ugit, Biotit, Gránát 
és Nephelinnel. M agnetit változó s általában nem nagy 
mennyiségben. A  P lag iok las mészföldpát, uralkodólag a 
Labradorit sorból van, ritkán em elkedik fel az Andesinig.

E g y ik e  a legkitűnőbb lelhelyeknek ezen kőzet 
tanulmányozására ezen Trachytcsoport éjszakkeleti sar
kán van, a drégelyi Várhegyen s attól délre közvetlen 
összefüggésben ,a K erekb ikk  és K ara jsó  hegyen, hol 
a h egy oldalon a tető felé a  kőzet darájában az A m phi
bol, A u git és Gránát 4— 5 mm. krystályokban szedhető, 
de ugyanez a mikroskop alatt is kivehető a vékony csiszo
latban. Nephelint szintén tartalmaz, a miről ú g y  a mikroskop, 
mint nedves utón a lángkisérlet m eggyőz. Ezen typusnak 
a legszembeszökőbb ásványa a Gránát s egyszersmind a 
vezérásvány is a typus azonnali felismerésében, tekintve 
hogy eddig ámbár minden m agyarországi vidékről, a  hol 
tudtam Trachytot Gránát tartalommal, azt Labradorit 
és Amphibolhoz kötve találtam. A  Gránát ezen szerep
lésének még különösen azon körülmény is kedvez, hogy 
az nem tart lépést a közét általános m állásával, sőt ellen
kezőleg a mállás termények rovására a kiképződésben 
halad, ismerek példát arra, hogy tökéletesen kaolinná 
változott Trachytokban is épen tartja m agát a Gránát. 
A la k ja  uralkodólag a Deltoidhuszonnégyes, de nem ritkán 
azzal együtt a Rhombtizenkettös is k i van képződve.

A  Gránát néha szoros összefüggésben van a Föld- 
páttal s m integy képviselője a mészföldpátnak, két eset
ben azt a Földpát közepén találtam. Elterjedése tetemes, 
D régelyvártól kezdve ezen Trachyt környék keleti, dél
keleti és déli szegélyét csaknem szakadatlanul képezi 
s Verőczénél közel a Dunáig jön k i:  nagy tömegben van 
kiképződve Szobb környékén : de a balpartról átcsap a
jobbpartra is s ott még egyrészt Esztergomnál a Trachyt- 
hegység E  ny. szélén, úgy másrészt Vizsegrádhoz közel, 
Bogdánynál és Szt. Léleknél szintén föllép. M agyarország 
egy ik  más Trachytvidékén sem ismeretes nagyobb töm eg
ben; Europa egyébb országai Trachytjai között éppen nem. 
úgy annyira, hogy ezek a Gránát tartalmazó Trachytok a 
a dunai csoportot minden Trachytcsoport között kitün
tetik.

Ezen kívül Gránát-Trachytot honunkban még két 
helyen ismerek egyes hegyekben, egy ik  a K aran cs Nó- 
grád megyében Salgó-Tarján  közelében, másik N.-M ihály
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Zemplén megyében. Körm öcz vidékén szint in emlittetik 
e g y  ponton, de nem láttam.

3. Labradorit-Trachyt Am phibol, A u g it s Biotittal, 
melyben azonban Nephelin szintén nem hiányzik, ellen
ben hiányzik az elöbbeni typust jellemző Gránát. M ag
netit nem sok. A  Földpátot csupán a m állásnak indult 
féleségben találtam  Andesinnek, különben mindig L ab 
radorit.

Ezen typusnak Kem encze vidékén van képviselője, 
abból állván a Gom bhegy é. ny. o ldala ; ugyan itt annak 
rhyolithos módosulata fordul elő. A  Börzsönyi völgyben 
Zöldkő állapotában találtatik a Purberg déli oldalán. 
Erről a  lelhelyről ezen T rachytről megemlítendő még, 
h o gy az Lithium ot is tartalmaz. Verőczénél az Eresztin- 
h egy a K irá ly k ő  fele, Kis-M aroson a Galmocz- és Kelem en
h egy áll belőle. Nagy-M aroson a dunai vonal T rachytjai 
mind ezek, Zebegénynél is.

A  Duna jobb partján ezen typus képezi a V isegrádi 
V árhegyet, a m ely annak eruptiv brecciajából áll, de mor- 
phologiai tekintetben azon nevezetességgel, hogy itt a 
kráter alak romja m ég elég biztosággal felismerhető. 
M aga a V ár a kráter szélén áll. s ennek nyílása a falu 
felé fordul ; Visegrádhoz tartozó A pátkuti vö lgy  n agy 
Trachytbányái is ezen typus T rachytját szo lgáltatják ; 
uralkodólag veresek azok itt, és az Amphibol, A u git, sőt 
gyakran  a Biotit is mállott állapotban vannak. M ég e g y  
lelhely ismeretes előttem jobb partról K och  ur példányai 
szerint s ez Pomáz, hol a K ő h eg y  brecciájában jön elő.

4. Anorthit Trachyt Nephelin, A ugit, Magnetit, ez 
utóbbi rendesen sok. — Ez azon typus, a m elynek a 
M átrait nevet adtam, ez hasonlóképpen ki van fejlődve 
oly m egjegyzéssel azonban, hogy az Anorthit néha a Bytow - 
nit-sorig emelkedik. A z  A u g it sokszor oly nagy, hogy 
a k ízi példányokon Am phibolnak tartanók, de a mikros- 
kop alatt a kétség eloszlik, hogy az nem Am phibol, hanem 
A ugit. A  Nephelinek n agy számmal lépnek fel és néha 
oly nagyok, mint a Földpát, s a Földpátok m eghatározása 
szerint O ligoklasnak lehetne tartani azon körülménynél 
fogva, hogy K  tartalmuk csekélyebb, mint régibb kor
szaki eruptiv kőzetek Nephelinjei-é. Sósavval tárgyalva  
azonban a láng kísérlet kétségtelenné teszi, hogy nem 
O ligoklas, hanem Nephelin, melynek jelenlétére már a 
mikroskop is figyelmeztetett.

A  balparti csoportban Szobb mellet az Ipoly Damásdi 
határban a n agy K erek h egy  áll ezen kőzetből. A  jobb
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parton eddig ismeretes előttem Dömös az urasági és köz
ségi kőbányában, Dodravoda hegy Sz.-Endre környé
kén, valamint ebből áll Vácztól délre a Csörögi-Basalt 
küllemű fekete T rachyt is. A  dunai Trachytcsoport ha
tárán a Selmeczi Trachytcsoporttal az Ipoly jobb part
ján Ipolyság és Balassa-G yarm at között ezen typus van 
csaknem egyedül képviselve.

Ezen nagyon egyszerű össztétellel biró- Trachyt 
éppen ezáltal tűnik fel, valam int az által is, hogy több
nyire normál állapotban van.

Több mint ezen 4 typusról ebben a  csoportban, a 
m elynek nagyobb részét már ismerem, tudomásom eddig 
nincs. A  következő kirándulások feladata lesz, ezen 4 
typusnak viszonyát egym áshoz kor tekintetben is kimu
tatni.

Az egyetemi ásványgyüjteménynek snlzbachi
Epidótjai.

Bybár István tanársegéd-tői
('Felolvastatott a társ. f. é. máj. 8-án tartott szakgyülésénj
Azon számos lelhely között, m ely n agy  és szép 

Epidotkrystályokát szolgáltat az ásványtani gyűjtem ények
nek, leginkább Arendal Norvégiában emelendő ki. Újabb 
időben azonban Tirolban, a felső Sulzbachthalban, K n ap 
penwand hegyen az Epidotok uj leihelyére akadtak, a 
honnan BFezina ur szerint négy évvel ez előtt a bécsi 
gyűjtem ények kapták a legelső példányokat, melyek 
nagyságuk és szépségük által minden más addigi előjö- 
vet terményeit sokszorosan felülmúlták. Brezina ur ezen 
hirnévre kapott Epidotbányát 1069-ben m eglátogatta s ez 
uj lelet előjövési körülm ényeivel magában a természet
ben közelebbről megismerkedvén, tapasztalatait az 1872. 
Tscherm ák által kiadott ásványtani közleményekben 
érinti, felemlitvén, hogy a Knappenwandon általa észlelt 
Epidot krystályok Apátit, tejszinü A dular és Sphen tár
saságában, helyenként világos zöldszinü Asbesttel körül
foglalva, Epidotpala hasadékain fordulnak elő.

Múlt évben Bergm ann, a Knappenwandi Epidotbánya 
tulajdonosa Pestre jött, m agával hozván más ásványok 
között e g y  pár Epidotpéldányt is, m elyek közül Szabó 
tanár úr három mondhatni gyönyörű krystálcsoportot és


