
157

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



e g y  pár olcsóbb, de az előjövési körülményeket híven 
kitüntető példányt szerzett meg az egyetem i ásványtár szá
mára. Ezen Epidotpéldányokat többször volt alkalmam 
közelebbről megtekinteni s az azokon tett s többnyire 
alakjukra vonatkozó észleleteimet a példányok bemuta
tása mellett lesz szerencsém a. t. társulatnak ez alkalom 
mal előterjeszteni.

Ezen Sulzbachi Epidotok mint más, eddig ismert 
Epidotjegecek, oly jelleges alakbeli tulajdonokat mutat
nak, hogy azokat már első tekintetre meglehet különböz
tetni más ugyanazon rendszerben jegedő ásványoktól, ne
vezetesen az épátló (Orthodiagonale) irányában történt 
rendkivüli m egnyúlásuk fo lytán ; számos krystálylap jaik  
elemzése azonban más egyhajlásu ásványjegecekhez ké
pest aránylag nagyobb bajja l jár, nem annyira csekélyebb 
rendetlen kiképződésük, mint inkább azon sajátságuk mi
att, hogy legtöbb esetben a krystályok  csak egy  vége 
s ez is csak részben fejlődött ki, m ig a m ásik az anya
kőzettel olvadt össze. A z épátló irányában történt túl
nyomó kifejlődésükből önkényt következik, hogy az ép
átlós zónában fekvő lapok a legtúlnyomóbbak, mig a 
más zónákhoz tartozók csak alárendelt szerepet visel
nek a jegecek  alkotásában. A  legszebb három krystály- 
csoport egyéneinek alak jára  vonatkozó észleletek ered
ménye az, hogy e Sulzbachi Epidotkrystályok épátlós lap
ja i más leihelyekről ismeretes Epidotjegecek hasonfekvésü 
és uralkodó lapjaival m egegyeznek, különösen: a oP, 
P °°, oopoo lapok azok, m elyek e vízszintesen fekvő oszlo
pok oldallapjait képezik — s ennél fogva, ha a  jegece- 
ken ferdátlós (klinodiagonale) íömetszetet képzelünk fek
tetve, a metszési sík a  következő hatszögü idomot fogja  
mutatni.

Ezen hatszög szögeibe beirt 
l  számok azon fokokat mutatják,

0p / m elyek e háromféle lap egy-
—-------- -J— ZPoc máshoz való hajlását fejezik ki.

\ p E  három lappár, m elyek közül
\  00 oP kitűnő, oopoo pedig nagyon

.....<< tisztán kivehető hasadás által
/  van kitüntetve, nem létezik e g y e 

dül az épátló zónájában, hanem 
egyes krystályokon hozzájuk 
még a -f- -t Poo is csatlakozott, 

rr‘ mint a oP és -f- P °°  összalaklati
élet tompító lap, mely oP-hez 145 f és =«P=«-hez majdnem go

r*n
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foknyi szög alatt hajlik. Ezen három, illetőleg n égy lappár 
közül oP rendesen uralkodóbb, legsim ább és legragyo
góbb szokott lenni, a -j- Pc» és c<pcc ámbár néha szin
tén egyenes sima és erősen fénylő, mégis gyakrabban 
rovátkolt és gö rb ü lt; egym ástól való megkülönbözteté
süket még azon optikai különbségük is elősegíti, hogy 
oP laptól a fény majdnem smaragdzöld színben lövelte- 
tik vissza, mig a többi ugyanezen zónában fekvő lap 
barna vagy barnászöld színben tűnik elő. A  hosszúra k i
nyúlt vízszintes oszlopok egy ik  vége, m ely a legtöbb 
esetben egyedül szokott kifejlődve lenni, túlnyomóan a 
soha nem hiányzó -}- P  által képeztetik, de e mellett a 
jegecek forgatásánál még igen számos lapocska ötlik sze
münkbe nevezetesen : co P, többféle P , [Poo ],*) [£ Pco ],
-f- 2 P, cc P  2, [co P co ], mely lapocskák mind igen simák, 
egyenesek és erősen fénylők lévén, csak fekvésük tekin
tetbe vétele mellett ismerhetők fel mint ilyenek. Az egyes 
jegeceken való m egjelenésükre nézve szabályt felállítani 
nem lehetett, legállandóbak: a ferdátló dómái és a nem
leges pyram isok; legritkább a  [ x  P x  ], mely a 109 J o 
alatt egymáshoz hajló +  P  élének igen gyen ge megtom- 
pitásaként jelenik m eg hosszú, igen keskeny de erősen- 
fénylő lapocska alakjában. — Ikerképződési hajlamuk 
igen nagy és az egyes ránőtt egyének összenövési sík
jául x  P x  szolgál. A  kisebb k rystá lykák  között találtam 
különösen egyet, mely nagyon tisztán mutatja az egyes 
egyének egymáshoz való viszonyát. E  kis' példány 4 a m eg
említett törvény szerint összenőtt k rystálvka által képez
tetik s nem csak ikerk 'pzödési tekintetben érdekes, hanem 
különösen egy egyénének csinos combinatiója által is.

A  kisebb kr. töredékek között gyakran találni da
rabkákat, melyeken az tiszta látható, a mit B íezina ur a 
bécsi ásványtani muzeum ugyanazon lelhelyról való Epi- 
dotpéldányok egyesein I  említ. Némely jegec ugyanis oly 
sajátságokat mutat, m elyekből azt lehet következtetni, 
hogy ezen Epidotkrystályok .talár, gyenge hegycsuszamlás 
következtében) eltörtek - az igy  keletkezett sebhely az 
Epidotanyag további odatóduiása folytán begyógyult, uj 
lazább Epidotanyag által töltetvén ki.

E  Sulzbachvölgyi Epid . tok optikai tekintetben is 
érdekesek. A  dichroismust más Epidotok módjára igen 
nagy fokban mutatják és a kézi dichroscop alkalm azásas 
kor megjelent két szin közül az egy ik  szép zöld, máik-

* )  A  zárjelek közé foglalt jegyek a ferde átlós lapokra vonatkoznak.



vereslő sárgásbarna színben tűnik elő. Kicsiszolt leme
zeik turmalinlemezek módjára viselik m agukat a sugarak 
irányában s az Epidotlemez nemcsak Turmalinlemezzel 
egyesítve, hanem hét Epidotlemez már maijában is képes a 
fénysugarakat polárizálni.

A z egyetem i gyűjtem ény 3 gyönyörű Epidotpéldá- 
nya közül: az egyik  (50 frtos) három egym ással szo
rosan összenőtt k rystály  által képeztetik, melyek le g 
nagyobbika 7-5 Cm. hosszú és 1-5 Cm. vastag. Az 
ezután következő csak részben fejlődött k i ugyan, de szá
mos lapocska miatt, m ely az orthozonában fekvő oP. P x  
és 00 Poo lapok végén jelenik meg, a legérdekesebb. Ezen 
második k rystá ly  végén az uralkodó -f- P  lapok mellett 
00 P , három negativ Pyram is, [Poo ], [| Poo ] és 2 P  lapjai 
tisztán kivehetők. E  csoport harmadik krystálya a túl
nyomó \  Poo által van kitüntetve a többiek fölött (2. ábra).

A  második az elöbbeninél sokkal szebb de egyszer
smind 3-szor oly drága példányt nyolcz krystály képezi, 
mely k rystá ly  lapjaikra nézve majdnem parallel helyzet
ben áll egymáshoz. A z elöbbeni csoporton észlelt jegec- 
lapok itt is m egvannak de sok krystályon egyesek hiá
nyával, a mi különösen az alárendelt lapokról áll. A  oP 
erősb kifejlődése miatt e csoport legtöbb jegece gyengén 
lapítottnak látszik, m ely sajátság azonban az épátlós öv
ben fekvő többi lapok kifejlődését legkevésbé sem aka
dályozta, mert a y 2 P  00, P  00 és ®  P  x  majdnem vala
mennyinél felismerhető s hajlási szögeik kézi goniome- 
terrel meglehetős pontossággal meghatározhatók. E  cso
port leginkább kifejlődött egyénének hossza 12 C m ; 
vastagságuk közép arányban 1 Cmre tehető. A  legrövi
debb jegec alig  haladja túl az 5 Cm-t. Végződésük P  
által eszközöltetik, m ely mellett alárendelten még számos 
más lap jelenik m eg úgym int: — P , 00 P, x> P  2, 2 P, 
2 P  2, [|P co ], és [ooPco]. Ezen alárendelt lapok majdnem 
mindegyikét legrövidebbtől számítva a negyedik krystá
lyon találjuk egyesülve. (3. ábra)

A  harmadik 100 frtos díszpéldány igen számos, k i
sebb nagyobb parallel helyzetben álló jegecek csoportját 
mutatja, m ely csoport köröskörül oly gyönyörűen fejlő
dött ki, hogy csak közelebb megtekintésekor találni rajta 
két helyet, mely által az anyagközettel kellett összefügg
nie. E  díszpéldány nevezetes még arról is, hogy számos 
jegece a  képződési körülmények kedvező volta miatt 
mind a két végen kifejlődött, a mi az Epidotoknál igen
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nagy ritkaság. E g yes jegecei keletkezésük után helyen
ként világos-zöld Bissolith, tejszinii A dulár és Sphen je- 
geczkék által lettek elfedve. A z adular alakja oo P . -f- Pác . 
oP összealaklatát képezi, gázlángban vizsgálva jelleges 
igen K alidús és Natriumszegényebb Orthoklasnak bizo
nyult be. E  díszpéldány legnagyobb méretei következők: 
hosza (a párhuzamosan öszenött jegecekre eső függélyes 
vonalat értve) 12 Cm., szélessége 9 Cm. s legnagyobb 
jegecének vastagsága 2. Cm.

A  kisebb, illetőleg a három előbbeninél sokkal 
olcsóbb példányok közül m ég kettőt leszek bátor be
mutatni.

A z egyik  példány Epidot jegecei mind egy  irány felé 
néznek, tisztán mutatván azon utat, m elyet az Epidotoldat 
követett. E  különben g y é r  s nem n agy Epidot jegecek 
között elszórtan képződött ki v a g y  14 viztíszta, alakdús 
A patitkrystály, kisebb nagyobb csoportokat képező A du
lar és Sphen, körülnőve sötétzöid A sbest finom szálai 
által. A  legnagyobb A patitkrystá ly 9. mm. széles s majd
nem 4 mm. magas. Ezen egész csinos ásványtársaság sár
gászöld Serpentinen ül mint anyaközeten.

A  m ásik különösen genetikai tekintetben igen érdekes 
példány legnagyobb részét 15 Cm. hosszú és 8 Cm. m agas Cal- 
citrhomboeder foglalja  el, melynek egy ik  oldalán e g y  kisebb 
s felületén két még kisebb Calcitkrystály fejlődött ki. Mind a 
három a törzsrhomboeder alakját mutatja. A  két legnagyobb 
Calcitegyénben négy nagyobb s eg y  pár kisebb Epidot- 
krystály  pihen, részint teljesen részint csak félig körülvéve 
a C alcitanyag által. E  négy Epidotkrystály a fejtés alkal
mával letört s csak a  Calcitba beágyalt részök maradt 
meg épen. A  Calcitrhomboederek képezte szögletekben 
és azok felületén más jegecedett ásványok ugyanazon 
sora képződött ki, melyet az előbbeni példányon találtunk. 
Tekintetbe véve e példány ásványainak egymáshoz való 
viszonyát, könnyű ráismerni azon sorra, melyet ezen ás
ványok képződésük alkalm ával követtek. Legelöl kellett 
ugyanis a n agy Epidotkrystályoknak kiképzödniök, me
lyek  az ür falához megerősítve szabadvégeikkel a később 
nagy mennyiségben odatóduló Calcitanyag számára szi
lárd támpontokat szolgáltattak s később e fiatalabb kép
ződmény által n agy részben eltemettettek. Most a  meg
szűnt Calcit áram lását Epidot, Apatit, Sphen, A dulár és 
A sbest anyagok oldatai váltják fel lerakván az ásvány- 
tömecseket a  krystályitó erő törvényei szerint a Calcit és



Epidot képezte épületre. Ezen utóbbi képződményeket 
talán megelőzőleg valami oldószer kezdte mosni, mely 
a különben viztiszta Calcitkrystályok felületének érdes
ségét, éleik csúcsaik s lapjaik meggömbölyödését okozta.

-  IÓ3 —

A C e ra t i te s  B a la to n ic u s  egy  u j  le lh e ly e , s e n n e k  
s z in t je  a  B a k o n y b a n .

Böchh János-tó 1
(Fölolvastatott a társulatnak f. é. máj. hó 8-án tartott szakgyülésén)

M ily fontossággal bírnak a  cephalopodák a régibb, 
különösen a másodkori képletek taglalására nézve, ez oly 
közismert tény, hogy ezt bővebben fejtegetni szándékom 
nem lehet.

Ism ert tény, m ily n agy területre terjeszkednek 
némely fajaik, s e mellett mily állandóan és élesen tart
ják  m eg egyszer elfoglalt szintjüket, annyira, hogy né
mely fajok bizonyos szintek vezérfajaiként szolgálhat
nak, s ezek utánuk el is neveztettek.

E  tekintetben p. o. csak az A rc . Studeri-re akarok 
utalni. Szabatosabb párhuzamosításoknál okvetetlen a 
cephalopodákat illeti az elsőség. H a tehát a cephalopo
dák az összehasonlító stratigraphia tekintetében már álta
lában érdemelnek fokozott figyelm et, ú gy ez különös 
mérvben illeti azon fajokat, m elyek házuk alakviszonya 
és ékesitése folytán mindenkor könnyen felismerhetők. 
Ez utóbbiakhoz tart óik a jelen értekezésem tárgyát ké
pező Ammonit, mely mint Cer. Balatonicus fog leiratni, 
s m elyet itt eg y  példányban bátorkodom bemutatni. 
1870-ben, midőn a m agy. kir. földtani intézet megbízásá
ból a Bakony triasterületét vevém fel, több helyt akad
tam setét, igen bitumenes lemezes mészkövekre, m elyek 
eg y  Ammonitet nagyobb mennyiségben tartalmaztak, s 
m ely külsőleg igen n agy hasonlatosságot mutat az Amm. 
CarintMacus Mojs-hez, mely utóbbi az A lpokból és pedig 
R a ib l környékéről Íratott le, hol fekhelye Mojsisovics 
szerint a felső-trias alapjához tartozó rétegekben van. A  
bakonyi faj azonban némi tekintetben m égis valam ivel 
eltér a raibli fajtól, ú gy hogy Dr. Mojsisovics a két ala
kot széttartartandónak nyilvánitá, s a  bakonyi fajt a B a 
latonicus névvel látá el.

Cer. Balatonicus a Bakonyban azon kívül oly körül


