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Görögországban utazván 1875 nyarán, Athénben még 
vagy 10 napot kellet várnom azon gőzhajóra, melyen San- 
torinba mehettem, ezen időt felhaszáltam kirándulásra Lau- 
riumba, Attica délkeleti részében, azon bányászati helyre, 
mely hires volt már Perikies idejében, de a mely újabb 
időben ismét megnyílt s felette jól jövedelmezvén egy értel
mes külföldi vállalkozó vezetése mellett, a belföldiek irigy
ségét felköltötte s a vita a parlament elé hozatván, a kül-
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földiek eltávolításával, de mondhatom ugyanegytttt a virág
zásban volt vállalat hanyatlásával végződött.

Az út. Athénből szekérút vezet a vagy 8  órányira fekvő 
Lauráimba, mi Görögországban felette nevezetes, mert ott a 
szekérutak valamivel nagyobb távolságra a ritkaságokhoz 
tartoznak; de ezen kivétel is onnét van, hogy azt nem a 
kormány, hanem 30,000 méter hosszaságra Hilarion Roux 
et Cie. kohászati cég csináltatta saját érdekéből.

Athen közelebbi környéke csupa mészkő, itt húzódik 
a várostól DK-re, EK—DNy irányban a Hymettus hegy
lánca, legnagyobb csúcsának 3366' magasságával, melynek 
augusztusban a nap heve által letarolt növényzetéből ma is 
úgy értenek a méhek páratlan zamatu mézet készíteni, mint 
Görögország classicai korában; az ellenkező, vagy ENy ol
dalon, csak valamivel távolabb a fővárostól emelkedik 3640' 
magasságra a Pentelikon hegy, melynek déli oldalát a kőfej
tők már évezredek óta hordják a szobrászok, kőfaragók és 
építők számára. Azonban tovább haladva DK irányban, 
vagy 2  óra távolságra is változatlanul mészkőhegyek követ
keztek, azon különbséggel, hogy a hegytövénél, mint fekii 
már palák tűntek ki, melyek igen könnyen mállanak és so
vány talajt szolgáltatnak. A hegység kopár, a völgyekben 
sok az olajfa, úgy hogy csaknem erdőt képez; ezen kívül 
elég gyakori a fenyő (P. strobus és larix), melyek mind le 
vannak hánesolva és behasitva, hogy gyanta szivárogjon ki, 
melyet a borba tesznek, hogy azt az illó terpentin olajjal 
tartósabbá tegyék. Ez az u. n. rezzinato bor, melyet utunk 
fele részében, Keratea helységben már bő alkalmunk volt 
ízlelni. Túl Kerateán nem messzire van a viz-választó, s 
annak keleti oldalán a lauri hegység húzódik a tengeri 
délre a cap Suniumban végződvén.

Fokonkint leereszkedtünk a tengerpartra, és itt különö
sen az Ergastiria öböl az, szemközt a lakatlan Makronisi szi
gettel, hol az ólomkohók meglepő nagyszerűségben állanak, 
és a csupán telivér görögök által képezett metallurgiai tár
sulat által (société métallurgique) folytonos működésben tar
tatnak.



K o h á s z a t .  Ezüst tartalmú ólmot állítanak elő eata- 
lani módszerrel, s a főanyagot hozzá a régiek által a bá
nyák előtt hagyott górcok, miknek helyi neve ott ekvolado, 
vagy pedig a tengerpartra hányt salak és egyéb kohóhulla
dék képezi. Amazt a magaslatokról lokomotív hozza, emezt 
a tengerpartról nagyobb távolságokról szintén vasúton, szo
katlan nagyságú öszvérek vontatják, a melyek egyszersmind 
a mostani kohósalakot is széthordják s a tengerparton fel
halmozzák, tiltva lévén a tengerbe hányni azon okból, hogy 
az mélységéből vesztene s a kikötő alkalmatlanná válhatnék 
hajó befogadására. Más része a tengerből kimerített ó-salak
nak hajókon s dereglyéken jő.

Ámbár kis területen felette sok bányahorpadékot lát 
az ember, mi az egykori élénk mivelés mellett tanúskodik, 
azért a górcokat felfedezni a vidéken járatlannak nem le
hetséges, mert azok a több mint két ezer év óta annyira 
elváltoztak a felületen, annyira fedi talaj s benőtte már a 
fű, hogy alig gyanitná az ember létezésüket. Még inkább 
áll ez azonban az ó salakokról; ezeket a tenger hullámai 
először mind gömbölyűre koptatták, másodszor nagyság sze
rint osztályozták: a nagyobbak a part közelében maradtak 
s befelé mindinkább apróbbak a szemek; végre vannak, a 
melyek kötszerre tevén szert valósággal összeálló recens ten
geri kőzetté váltak. Ez az oka, hogy sem Russegger ki azt 
1839-ben nézte meg, sem Fiedler, kit szintén a görög kor
mány kért meg 1840-ben, hogy mondjon bányászati véle
ményt, annak azon kincs tartalmáról nem bírtak úgy tudomást 
szerezni, mint Hilarion Roux és Serpieri, kik a Spanyolország
ban és nemsokára Olaszországban is tett azon tapasztalat után, 
hogy a régiek által elvetett kohómaradékokból a mostani 
eljárások által nagy haszonnal lehet ólmot és ezüstöt előál
lítani, Lauriumban alaposabban kutatták a viszonyokat, és 
kitűnő eredménynyel dolgoztak az általok nagyszerűen meg
állapított vállalatban.

A kohóépitéshez 1864-ben fogtak, s 1869 ben kezd
tek dolgozni 18 kemencével. 1870-ben már vasutat építettek 
fel a hegységbe az ekvolado lehordására. Volt év, melyben
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az első vállalkozók 10 ezer tonna ólmot állítottak elő. Az 
olvasztókban az angol kókot, a lokomotivnál angol kőszenet, 
de a gőzfejlesztésre az álló gépnél görög harmadkori sze
net (Kami, Enbeia szigeten) használnak. Hogy ott voltam 
egy nagyszerű épületet voltak befejezőben ércmosásra, a 
mely azonban tán kelleténél távolabb van a tengertől.

Az olvasztásnál a kemencékből felette sok fém távozik 
el oxydpor alakban. Ennek felfogására nagyszerű füstcsatorna 
van készítve szilárd falazatból, melynek hossza 1 2 0 0  méter, 
és vége egy szomszéd domb csúcsára 40 méternyire emel
kedéssel van helyezve. Ezen csatorna belső ürege Cordelia 
szerint 1 2 ‘0 0 0  köbméter, dörzs-feliilete pedig 14 0 0 0  négy
szögméter. A pornak egy részét agyaggal briquetté változtat
ják  át, de más részét saját eljárás által teszik összeállóvá, 
ugyanis a csatorna oldalán közről közre ajtók vannak a por 
kihordására. Ezen ajtóknál tüzet raknak, és a tűz behatása 
következtében az oxydált fémpor összeáll és bazaltoszlopos
ság felvétele mellett elegendő szilárdságot kap arra, hogy 
egy magában is használtathassák a kohóban. Van szeren
csém ezen anyagból egy példányt bemutatni.

B á n y á s z a t .  A keresztény időszámítás alatt már a 
rómaiak uralmától kezdve végkép megszűnt a bányászat s 
alig 12 éve, hogy újból megkezdődött. Jelenleg négy társa
ság van, a melyek közül egyik tulajdonképen csak kohá
szati s ez a régi górcok és salakok feldolgozásával van el
foglalva, ez a már említett Metallurgiai társaság a mélyé 
tehát röviden mindaz, a mi a felületen van, mig a többi a 
a felület alatti ércek kiállítására vállalkozik; ilyen a Serpieri 
társaság, a Perikies- és a Sunium társaság, ezek mind bá
nyászati vállalatok.

Ezek között határozottan a Serpieri társaság fejt ki 
legtöbb erélyt, ennek igazgatója André Cordelia bányászmér
nök igen érdekesen Írja le a viszonyokat „Le Laurium“ 
cimii francia munkájában, mely 1869-ben Írva, de tulajdon
képen csak 1874-ben lett előszóval ellátva és Marseile-ben 
kiadva ; ebben a történelemről, geológiai, bányászati és ko
hászati viszonyokról szól és érdekes rajzokkal is illustrálja



a szöveget. Leírásomban sok adatot fogok szerinte közölni, 
és sajnálom, hogy személyesen nem találkozhattam vele, 
mert azon idötájban Smyrnában tartózkodott; hanem helyét 
pótolta egy fiatal bányamérnök Luigi De Pián velencei olasz, 
ki a bányászati akadémián Freibergben volt, s azután 
mint bányász Sardiniában is foglalkozott, tényleg az vezette 
a munkálatokat s a viszonyokat nagy szorgalommal s értel
miséggel tanulmányozza: szives volt hozzánk csatlakozni s 
minden kirándulásra követni, s igy a Cordelia nevezetes 
pontjaira is figyelmessé tett, s azoknak legtöbbjét meg is 
tekintettük.

Hogy a régiek bányászata mily nagyszerű volt, a meg
maradt nyomok tanusitják, Laurium ércvidéke vagy 20,000 
hectar, s Cordelia szerint nem kevesebb mint 2000-re te
hetni a függélyes és hajolt aknák számát, melyek a régiek
től maradtak fenn. Ezen aknák mélysége 20—120 méter, 
átmetszete 4 □  méter.

A földalatti váj átok hosszasága és terjedelme meglepő 
nagy; egyszer apró, igen szabályos tárnák ezek, hajtva a 
tömött krystályos vagy palás mészben; másszor pedig nagy 
térfogatú kamarák, melyeknek magassága olykor 1 0  méter, 
szélessége 40—50 méter. A gyengébb helyeken száraz fala
zatot használtak s ez még máig is egészen ép.

Kivehetni az ösvényt, a melyen a rabszolgák az érce
ket hordták, a kis oszlopokat, a melyekbe kapaszkodtak, a 
fülkéket, a hová lámpát tettek, vagy pedig a vizkorsót he
lyezték. Ha már az ember a rómaiak által miveit bányák
ban, úgy mint Vöröspatakon, látja a pontosságot, melylyel 
a vésőt és a kalapácsot alkalmazták, ez a görögöknél csak
nem művészi tökélyt ért e l ; a négyzetes alakú aknák felül
ről egész a fenékig, a legpontosabban kimérve és kidol
gozva maradtak fenn; annál nevezetesebb, hogy ezek egyi
kében a fenék négyzete a száj négyzetétől eltérő helyzetben 
van, mintha K-ről Ny-ra hegycsuszamlás s ez által torsio 
következett volna be. A régiek a dús érceket, úgy mint mi 
tesszük, közvetlen a kohóba vitték, a szegényebbeket pedig 
mosás és iszapolás által gazdagabbakká tették és ezen érc-
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kikészitési épületek nyoma maiglan is fenáll s azt Cordelia 
említett müvében bőven leírja; úgyszintén találni lakásokat 
is abból az időből, melyek közül némelyek faragott kőből 
épitvék, s melyek romjai között szobrászati s egyéb műtár
gyak is találtattak, valósziuiileg a gazdag tulajdonosok tar
tózkodási helye volt ez.

A jelenkori bányászatra visszatérve megemlítem még, 
hogy a Serpieri társaság a horgany érceket eddig próbára 
küldi Angliába (Svansea) és Belgiumba, még maga azok fel
dolgozására alig gondol; ellenben a Pericles társaságnak 
már néhány kemencéje is van, s a bányaterményeket azok
ban olvasztja be.

Általános tájékozás végett ezeket előre bocsátva átté
rek most előbb a geológiai s azután a kőzettani viszonyok 
leírására.

Geológiai viszonyok.

Laurium területe a legnagyobb részt metamorph palák
ból és krytályos mészből áll, melyek összes vastagsága 
tetemes és egymással csupa megegyező rétegeket képeznek. 
Eddig nyomát sem fedezték fel benne a kövületeknek, úgy, 
hogy a korról szólani sem lehet. Ezeket két kőzet emeli, 
egyik gránit, a mely ritkábban jön elő, a másik pedig egy 
trapnak nevezett kőzet, a mely több hegynek magaslatán üti 
ki magát.

Kirándulás Ergastiria öböl legközelebbi hegységére. Mind
járt a metallurgia társaság kohói mögött éjszaknyugatra a 
legközelebbi hegységen van egy mészkőbánya s az volt 
az első kisebb kirándulás tárgya. A mészkő vékony réteges, 
kékes, szürkés, aprón krystályos, egészen mészkő palának 
mondható. Előfordul benne mint zárvány-csillámpala, úgy, 
hogy annál fiatalabbnak tarthatni; fejtik táblákra, s alkal
milag építésre használják. A későbben közlendő átmetszet 
szerint ez a felső mészpalát képezi. Vastagsága De Pián 
szerint 20—30 m. Tömüttsége 2’65.

A mészkőbányától fel a hegytető felé phyllitek kö-



vetkeznek, nevezetesen csillámpala, quarzpala és ennek néha 
vasdús féleségei, ugy hogy egyes szálak kamatitból állanak, 
a melyben igen fénylő magnetit octaederek vannak kiválva, 
máskor a quarzitban pyrit és még többször pyrit után li- 
monit-pseudomorpbok vannak elszórva.

A hegytetőn egy tömeges kőzet üti ki magát, látszólag 
igen aprón krystályos elegye chloritnak földpáttal, a melyet 
ott trapnak, s én különösen későbben glaukophan-trapnak 
nevezek. Töm. 2 98.

Kirándulás a Piaka hegyre. A Keratea felé vezető utón 
mentünk fel, hol gránit az nt oldalán, de nagyon elmállott 
állapotban már többször fordul elő, a hegy magaslata felé, 
egy vízmosásban több méternyi mélységre erosio által ki
vájva találtam,, de egészen morzsás állapotban; tele van 
azonban keresztül húzódó vékonyabb-vastagabb quarz-erek- 
kel. Ugyanitt egészen a határig lehetett követni, s azt fel
felé pkyllitek képezik; a határ felette éles, semmi nyoma 
az átmenetnek; az elmállás azonban itt is nagy, s a 
quarz-erek csak ugy megvannak. Némelykor azon nevezetes 
és kétségtelen tényről győződtem meg, hogy a quarz-erek 
némelyike kezdődve a gránitban, minden megszakadás nél
kül átmegy a phyllitbe, miből következik, hogy a gránit és 
phyllit felemelése s megtörése korábbi, mint az erek megte- 
lése kovasavval. Még fölebb menve egy háznál kutat ás
ván, vagy G' mélységben gránitra jöttek, az innen kiszedett 
példányok között elég épet kaptam, mely a meghatáro
zásra használható anyagot nyújtott. Ebből világosan kive
hető, hogy ezen kőzet quarz, földpát, fekete csillám, közép 
sőt inkább apró, de egyenlő szemű elegye. A Piaka hegy 
délkeleti oldalán egy vízmosásban, melyet ENy-ról a Piaka, 
DK-ről egy kis hegy képez, egy helyen ezen gránitban egy 
fehéres kőzet képez vagy két láb eret, melyben quarz és 
földpát tűnik ki, de a melyről későbben látni fogjuk, hogy 
szintén csak gránit, s egy későbbi eruptió eredménye.

Egy nevezetes tagja iön itt elő a phylliteknek, a melyet 
a hegy után plakitnak is nevez Cordelia, azt valami uj kő-
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zetnek tartván, ellnek a természetéről majd a petrograptiiai 
részben lesz még* külön szó. Itt érintkezik a gránittal és a 
csillámpalával.

Kirándulás a Hilárion aknához; Camaresa táján. Ezen 
kirándulás alkalmával készült a mellékelt 1 -ső ábra a kö
vetkező magyarázattal.

1 -ső ábra.

a =  
b—b =  
c—c =  

«1 =  

e—e =  
f  =
S —  

la—h s= 
i =  

k =  
II =  

t - 1  =

Hilárion akna átmetszete, Camaresa fa lu  táján. 
Krystályos fehér mész. Vastagsága 90 m.
Gránit ér, körülvéve oxydált horgany- és vasércekkel. 
Ercfekvet.
Alsó palás mész. Vastagsága 30 m.
Ercfekvet.
Alsó phyllit. Vastagsága 40 ra.
Felső-palás mész. 20—25 m.
Ércfekvet.
Felső phyllit. 40 m.
Trap.
Hilárion akna. Mélysége 126 m.
Tenger szintje, melyet a krystályos mészszel elértek.
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De Pián ur társaságában, a metallurgiai válla lat hegyi- 
pályáján tettük a kirándulást a Camaresa falu tájára, s leg
először is megnéztük a pálya végén levő talkpalakőbányát, 
hol ezt a kohó számára mint tűzálló anyagot fejtik. Neve
zetes ezen a talkpalán, hogy a klilszinre kiérve egy sárgás
barna felsít ér tör rajta keresztül, mely igen sűrű és egy
öntetű ; a kopár sziklafelületen követhetni több méter liosz- 
szaságra, vastagsága 2—3 meter. Petrographiai tanulmányo
zás alapján ezt granitérnek mondhatni, a melyről későbben 
lesz még alkalmam szólani. Itt csak annyit említek még 
meg, hogy a mállott példányokon, a melyekből a földpát 
eltávolodik, a visszamaradó quarz igen jól vehető ki. Ezen 
talkpala a mellékelt ábrában az alsó phyllitet képezi, tele
pülése elég rendes, diilése csekély, valamint a rétegzet 
egyéb hullámos zavarodása sem jelentékeny; ellenben sok 
benne a quarzér, vagy lencsés quarz kiválások, melyek néha 
3—4 dem. átmérővel is láthatók.

A mellékelt átmetszet már a görögök által mélyesztett 
egyik aknára vonatkozik, melynek Cordelia „Hilarion akna“ 
nevet adott, azt egy kissé bővítették és mélyesztették any- 
nyira, hogy a tenger szintje alá jöttek 2—3 méterrel, és e 
miatt vizet kaptak, a mely azonban édes, és a melynek el
távolítására gépet fognak beállítani. Jelenleg mélysége 12G 
méter.

A geológiai viszonyokat ezen átmetszet felette jól tün
teti ki. A rétegek alulról fölfelé a következők:

a) K r y t á l y o s  més z ,  melynek feküjét nem is isme
rik, dacára, hogy vastagsága az aknában 90 méter; néha 
tisztán fehér és oly szép, mint a pentelikoni, máskor csíkos 
barna és fehér; nevezetes benne

b—b) egy g r á n i t  ér, a mely mindenkor követve van 
smithsonit és vasércek által, és igy annak irányában ezen 
ércek valószinű, hogy tartani fognak is.

c—c) E r c t e 1 é r, a mészben, javát a régiek kiszedték, 
d) Mész  p a l a  keverve chloritpalával, melyben chalko- 

pyrit és egyéb ércek vannak elszóródva, de nem érdemes a 
bányászatra, vastagsága 20—30 m. Ez az alsó mészpala.
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e—e) Ismét egy jelentéktelen é r e t  e l é r ,  amelynek ja 
vát a légiek már kiszedték.

f) T a l k  pa l a ,  alsó palának nevezve, sok quarzérrel, 
települése elég rendes, vastagsága vagy 40 m. az aknában, 
melyet benne kezdtek mélyeszteni.

g) F e l s ő  m é s z p a 1 a, az aknanyilásnál magasabb 
emeletben, vastagsága 20—25 méter, kékesszürke apró krys- 
tályos és finom rétegű mészpala, benne gyakran csillámpala 
zárványként jön elő.

h) Ismét egy é r e t e k  vet ,  a régiek által kidolgozva.
i) Felső phyllitek, vastagság vagy 40 m.
k) Trap, a begy csúcsát képezvén.
A (b) felsites ér szintén nem eg}7éb, mint a gránit el

ágazása által képezett telér, töm. 2*38, a kissé kaolinos 
példányokon, az épebben meghatározott associatio andesin, 
biotit, quarz. Jelenleg csupán ennek a gránit érnek meneté
ben dolgoznak, s ott réz tartalmú s kissé zöld szinű smith- 
sonitot kapnak 1—2 méter vastagságban. Rendesen a grá
nitéi’ és a krystályos mész között fekszik a galmei és leg
inkább a granittelér alatt van, de esetenkint főbbe is kereke
dik, sőt néhol hiányzik, úgy hogy ekkor ez a gránitéi’ 
közvetlenül érintkezik a kystályos mészszel. Az oxydált hor
ganyércekben néha zárványul a krystályos mész darabjait 
találni.

Berzeko táján a palás mészben mint feküben kénércek 
is jönnek elő, leginkább sphalerit, alárendelten galenit és 
pyrit. Nagyon valószínű, bogy a magasabb emeletben lera
kodott ólomoxydércek egykor forrásvíz által jutottak a 
magasabb emeletekbe, az alsó emeletben meglevő kénvegyü
letekből.

Kirándulás Vigla (csúcs) Haysi hegyre. Cordelia munká
jának főátmetszete, melyet a Laurium hegységről egész a 
suniumi fokig ad, kitünteti a Haysi csúcsot is, mint a me
lyen a trap kitör és a csúcsot képezi. Az itt a fő és mel
lék csúcsokon csakugyan található törmelékével együtt, sőt 
mondhatom, hogy a tanulmányozásnál a legérdekesebb pél
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dányokat innen kaptam. Szövete kissé palás, de körüljárva 
a tetőt, mégis azon meggyőződésre jutunk, hogy töm ges kőzet, 
mely azonban réteges váladékkal is előjön; egy helyen 
érintkezését is láttam a phyllitekkel, melyek itt csaknem füg
gélyesen jönnek elő, s a phyllitek itt is erősen vannak 
quarzerekkel áthatva; magassága ezen csúcsnak, Cordelia 
szerint 2 0 0  m.

Utunkba ejtettük a mészpalának egy nevezetes beom- 
lási helyét, melyet Cordelia az általános átmetszetében, mint 
Enfoncement de llaysi *) különösen kitüntet. Ez egy meg
lepő horpadást képez a palás mészben, melynek 40—50 m. 
meredek falai vaunak, s az átmérője vagy 150 m. Valószi- 
nideg egész barlangür lehetett az alsó emeletében a mész- 
nek, a melybe a felső emelet beszakadt.

Kirándulás a vasút mentében Camaresa \felé, hol egy 
vágányban a krytályos-palás mészben irr up ti v gránit jön e lő, 
a mellékelt 2 -ik ábra szerint.

2 -ik ábra.

Gránit irruptio mészjpalában a vasút vonalán Lauriumban 
a  =  Palás mész.

1» =  Granit telér. 
c —c =  Vasút vonal.

Az irruptiv kőzet alakja mintha két ellentétes hullám
vonal által volna képezve, mert az váltakozva vastagabb és 
vékonyabb. A mészrétegek az irruptió határán görbülést és 
szakadást mutatnak; a granittelér alsó határán kevés gal-

*) Közönségesen Trón (Chaos) de Kitzo néven ismeretes egy zsi- 
vány után, ki ott vagy 12 év előtt a környék félelmére tartózkodott.
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meit és ólomércet itt is találtak. A csapás ezen teleméi s á 
Hilarion akna gránit telérjénél De Pián ur szerint megegyez. 
Savval kissé pezseg, de a nélkül, bogy összeállása észreve- 
betőleg meglazulna, Dietz úr, a lauriumi kolió vegyésze rész
ben elemezte ezen kőzetet, s a kovasavat nevezetesen 
71 0/0-nak találta. Töm. 2.60. Az áttört palás mészben itt- 
ott pyrit vagy limonit fordul elő, de szerves zárványnak 
nyomát sem látni még a mikroskop segélyével sem.

Ezen fellépése az irruptiv gránitnak felette tanulságos, 
mert a szabadban igen jól feltárva látható, s maga az anyag 
is jobban van megtartva, mint egyebütt, nevezetesen a csil
lám néha még fekete, úgy hogy makroskoposan is felismer
hető. Legnagyobb vastagsága közel egy méter. A mész a 
Hilarion-aknai átmetszetben ( 1 . ábra) a felső mészpalának 
(g) felel meg.

Kirándulás Thoriko-ra. Az Ergastiria öböl éj szaki szar
vánál van a Pericles-társaság kohászata és érckikészitése 
megtelepítve. Bárkán mentünk oda s Demut német igazgató 
volt szives a berendezést megmutatni. Szintén olvasztanak 
ólmot, de csak szerény mértékben. Itt van a Thorico hegy
ség, melynek déli tövében az egykori Thorico város volt 
építve. Cordelia után adom ezen 3-ik ábrát, melyben a geo
lógiai viszonyok vannak kitüntetve.

3 ik ábra.

Thoríko geológiai átmetszete.
A .  Trap. C. Mészpala.
B. Osillámpala. D Erctelér.



A hegység közepét a glaukophan-trap képezi, melynek 
legmagasabb csúcsa 180 méter, de a mellékcsúcsokon is ta
lálható. A tövében phylliteket találni, ngy mint az átmet
szet is mutatja. Itt is látni tehát, hogy a csillám- és 
mészpalát felemelte. Thorikónál több változatosságot mu
tat a trap, mint más két, általam ismert lelhelyén, nevezete
sen néha nagyobbszemu lesz, sőt olykor a földpátok egé
szen nagy szemekben (4—5 mm.) vannak kiválva, máskor 
a fehéres szemcsés kőzet van benne fészekként s részben 
mint kurta ér kiválva, végre quarzosodás is vehető olykor 
észre.

A geológiai viszonyokra nézve tehát annyit lehet mon
dani, hogy Lauriumbau a kőzetek mind, úgy a rétegesek, 
mint a tömegesek erős metamorpbismusban vannak. A 
réteges kőzetek complexe lehet, hogy ugyanazon korszaki 
képződmény, erre mutat legalább a település, a mi conform. 
Az egymás felettt előforduló mészrétegekuél a metamorphis- 
mus annál haladottabb, mentői alantabb fekszik a réteg : a 
legalsó ( 1  ábra, a) réteg) egészen krystályos, mint a parosi 
vagy pentelikoni márvány és egyúttal tömeges. A felette 
levő (d) réteg krystályos fehér, de még palás, a felső (g) 
réteg palás, félig krystályos, szürke, a methamorphismus cse
kélyebb fokát tapasztalni rajta.

A tömeges kőzetek között különösen a trap az, mely 
a methamorphismusnak felette nagy fokát és érdekes stá
diumát mutatja 5 a gránit aránylag legkevesebbet változott

Kőzettani viszonyok.

Tanulmányom tárgyát főleg a gránit, a plakitnak ne
vezett phyllit és a trap képezték.

Gránit. Ezen gránit földpátja andesin-oligoklas, ezen
kívül quarz és biotit; töm: 265. Dietz meghatározása sze
rint Si02 6 8 -8 , Al2 0 3 és Fe2 0 3 16-8, CaO 4-1, MgO D6 , 
veszteség 045, mi kitesz 92°/o-°5 a többi az alkálikra jut, 
melyek külön meghatározva nem voltak.

A földpát nem árul el ikerrovátkosságot egyszer sem,
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de hasadást vonalak jól láthatók. A biotit egész kis oszlo
pokat képez, melyek egy nieol forgatásnál kitünően el
sötétednek.

A gránithoz kell számitanom azon felsites ereket, me
lyeket három helyen láttam s gyűjtöttem :

1. A vasat vonal mellett a palás mészben (2-ik ábra) 
(52,). Töm: 2‘60.

2 . Hilarion aknában a krystályos mészben ( 1 -ső 
ábra) (442).

3. Camaresa táján talkpalában (375). Töm: 2.60.
Különböző fokát mutatjaa megtartási állapotnak. Leg

épebb az első és annak csiszolatában földpát, quarz és biotit 
jól kivehető. Az elegyrészek igen összeszorult helyzetben 
vannak. A biotit zöldessárga, átlátszó szálakat képez, melyek 
ide s tova vannak knllámosan görbülve. Az oszlopos átmet
szet egy nicollal igen jól elsötétedik ; meg van a oP lap 
is, de csak foszlányokban, ennek színe sárgásbarna, áttet
sző s nem dichroitos. Nagy ritkán a hexagonos idom is ki
vehető. A quarzszemek alárendelten, a földpát túlnyomólag 
jön elő, rendesen apró, összenyomott egyénekben; vannak azon
ban egyes hosszúkás példányok is, s ezeknél két egyén ösz- 
szenövése ikrekben elég gyakori, míg többszörös ikrek a 
plagioklasok módjára, ámbár végkép nem hiányzanak, de csak 
ritkán észlelhetők tisztán.

Egyik csiszolati példányon utólagos képződésü limo- 
nit vagy vasoxydhydrosilikát látható, mi az anyagot helyen- 
kint keresztül hálózza ; másutt calcit vonul keresztül, gyenge 
ereket töltvén ki.

Is.

A lángkisérletben a földpát andesinként viselkedett.
A második számnál a biotit nem oly ép ugyan, de 

azért még mindig találni elsötétedőt egy nicollal; van oP 
lap szerint fekvő példány sárgásbarna szinuel, de van 
aztán elváltozott állapotban is, minek jeléül a rajta ülő 
magnetitet is vehetni, mi azután a sok limonit vagy häma- 
tit képződésére szolgáltatta az anyagot; ilyen helyen a bio
tit kevésbbé átlátszó, barnás vagy vereses-sárga. A quarz-
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szemek között elsötétedő egyén épen úgy van, mint élénk ho
mogén szint játszó. Keresztezett nicolok között az alapanyag 
quarz és földpát finomszemft elegyének tűnik ki, de a föld- 
pát nem egészen normál, abban idegen anyag látszik beha
tolva lenni. Tiszta plagioklas viselkedés az ikervonalakra 
nézve nem adja elő magát.

A lángkisérletben a földpát andesinnak tűnt ki. A bio- 
tit felduzzad és gömbbé olvad, mi az elváltozásra határo
zottan mutat.

A harmadik számnál szintén találni a gyér biotitok 
között a vékony csiszolatban olyan zöldes, vonalos szálakat, 
melyek egy nicollal elsötétednek; más hasonló küllemű 
elegyrész zavaros, fokonkiut nem átlátszó lesz, s ilyen elvál
tozott állapotban a dickroismus is elmarad. Magnetit van 
egyes szemekben. Az alapanyag felsites, de egyes szemek
ben ép és igen élénken homogen szint játszó quarz azért 
nem hiányzik.

A lángkisérletben andesinnak bizonyult be a földpát.
Savval ezen három lelhelyü ér-kőzet rendesen nem pe

zseg ; de helyenkint mégis találni rajta ealeitot, az azonban 
sohasem annyi, hogy a sósavba tett darab a pezsgés megszűnte 
után az összetartásban valami lazulást látszanék szenvedni.

Mindezt összevéve az ásványassociatio . andesin-quarz- 
biotit, épen úgy mint a gránitnál (56,), a melynek tömütt- 
sége (2’65) is igen közel áll ezen ér-kőzet tömöttség'éhez 
( 2  60) úgy, hogy elég indok ez arra, hogy a térben is igen 
közel álló három leihelyen előforduló ér-kőzetet granit-ér 
nek tartsam, melynek eruptiója a gránitéval egykorú, vagy 
közel egykorú. Említve volt a Piaka hegyre tett kirándulás 
leírásánál, hogy a mállott gránitban egy fehéres kőzet-ér 
jön elő, az lehet, hogy egy későbbi eruptio alkalmával tó
dult bele, miért Cordelia egy öregebb és egy fiatalabb grá
nitról szól. Az ér-kőzetet ő is fiatalabb gránitnak tartja.

Makroskoposan bajosan tartaná az ember a kettőt 
ugyanannak, mert a fekete biotit, mi a tömeges gránitnál 
(56,) annyira szembeszökő, itt nem látszik, sőt helyette ha
lványult csillám va n ; de a térbeli összefüggés és a kőzet



202

tani meghatározás alapján, ezen három ér-kőzetet a Piaka 
hegy melletti gránit-tömeg irruptiv elágazásának kell mondani.

Ezen gránitot sehol nem láttam érintkezésben a trap
pal, kérdés hogy annál öregebb-e? Én öregebbnek tartom 
azért, mert utólagosan jobban el van változva, mint a trap, 
fel van emelve, össze-vissza hasadva és quarzerekkel áthú
zódva, mit valószinti, hogy a későbbi eruptio idézett elő, 
ott pedig a szomszédságban a hegycsúcsokat csaknem mind 
az eruptív trap képezi. Másrészt azonban ezen plagioklas- 
granitot fiatalabbnak tartom, mint a rendes összetételit Ort
hoklas, vagy orthoklas-oligoklas-granitokat, a milyenek Gö
rögországban sem hiányzanak.

Plakít. A Piaka hegy-táján van a phyllitek sorában 
egy kőzet, melyről Cordelia azt tartja, hogy valami uj 
és azért Piakit néven nevezi; földpát és csillám elegyének 
mondja. Példányt küldött belőle Cottának is, a kinek véle
ménye úgy látszik oda megy ki, hogy az íelsit és csillám 
keveréke, de a melynél nem látszik elég indok arra, hogy 
újnak tekintessék és külön nevet kapjon, hanem mint a 
phyllitek kissé eltérő képződménye lenne emliteudő.

A kőzet Piakán csakugyan feltűnő alakban mutatja be 
magát majd rétegekben, majd roppant nagy kockás váladé
kokban. Annyi mindenkor látható rajta, hogy palás, ezt a 
mállási felületen kitünően, a friss töretén kevésbbé jól ve
hetni ki. A palásságot egy sötétebb, csillámnak tartott — 
és egy fehérebb, földpátnak vagy helyesebben felsitnek ne
vezett elegyrész idézi elő, a melyek igen vékony szálakban 
váltakoznak egymással. A kőzet szine változó, világos zöldes
szürkétől vannak átmenetek egészen a feketébe. A palásság 
irányában könnyen törik, de ezzel ellenkezőleg igen szívós 
s a törlap, bol egyenes hol egyenetlen, de tele apró szál
kákkal. A légbeliek hatásával kitünően dacol, váladékdarabjai 
ennélfogva szögletesek. — Tömöttsége 2‘80. — Sósavval le
öntve nem pezseg. Az üveget erősen karcolja, de az obsidiáut is.

Vékony csiszolatán a finom palás szövet szintén jól ki
vehető; de az elegyrészek felette zavaros állapotban van
nak. Látni benne zöldes, pikkelyes ásványt, hosszúkás cső-



portban, a mely fehéressel váltakozik. A zöldes nem dichroi- 
tos, de keresztezett nikolok között szint játszik, abban bio- 
titot nem vettem észre, makroskoposan muskovit néha még 
kivehető, úgy egy kis részét muskovitnak vehetni, de na
gyobb része látszólag chlorittá változott át, a melynek szí
nével és gyenge fénytörési képességével bir. Nagyban ezen 
csillámos elegyrész sokszor határozottan a chlorit küllemé
vel bir s mállás terménye egy rozsdaveres földes anyag.

a  fehéres elegyrész szintén többféle: vannak apró 
krystályok és van anyag határozott körvonal nélkül; amab
ban földpátot lehet feltenni, de megtámadott anyaggal, 
emebben szintén valami felsites elegyrészt, melynek vannak 
olykor tisztább, átlátszóbb részei is, úgy hogy benne aláren
delten és földpátba erősen burkolva quarzot gyaníthatni. A 
mállást illetőleg a fehéres anyag jobban ellentáll mint a zöld, 
mi által a palás szövet a kőzet külsején igen felötlővé lesz.

A lángkisérletre jó anyagot szedni lehetetlen; az ered
mény tehát csak megközelítő, és abban áll: hogy a visel
kedésben nagy az ingadozás: legnagyobbrészt oligoklas-ande- 
sinként viselkedett az anyag, de volt a mely orthoklasra is 
mutatott. Quarzot*) tisztán kiválasztani nem lehetett, de volt 
eset reá, hogy a fehér elegy rész megolvadott gömbjéből 
egyes üveges csúcs kiállott, mely meg nem olvadott, mit 
tehát quarznak venni van ok.

E szerint felsites fehér és chloritos sötétebb ásványok 
phyllites elegye volna, mely azonban a metamorphismus oly 
közép stádiumában van, hogy egy tiszta kőzetfaj diagnosisát 
rajta megejteni nem lehet; a gneisz-szövethez közel áll, de 
gneisznak nem mondható, hanem legfölebb finom palás gneisz- 
féle phyllitiiek, erősen metamorphisált állapotban, s úgy 
látszik, hogy az átváltozás leginkább a csillám- és a

*) A plakitnál a kálium mutatkozik ugyan gypsz nélkül is az 
1-ső és 2-ik kísérletben, mi kálium-földpátra enged következtetni, de 
azon körülmény, hogy a 3-dik kísérletnél gypszszel igen gyorsan fo
gyott, azt tételezi fel, hogy valamely illó sav van jelen a kőzetben, a 
mely a káliumot már az első két kísérletben bírja az eltávozásra. Az 
eredmény tehát épen nem befejezett értelmű.

13
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quarz - elegyrészen megy véghez. Helyi névnek alkalmas 
a piakit, a nélkül azonban, hogy ezt fajnév gyanánt lehetne 
ajánlani a tudományban, hol a kőzeteknél csak a normál 
vagy egészen elváltozott, szóval mindenkor a tisztán indivi
dualizálódott állapotnak kell kiindulásul szolgálni az elne
vezésnél.

Glaukophan-trap. A trapnak nevezett kőzet kékes
zöld, igen apró szemíí, sűrű, kissé csillámló, s néha csekély 
fokban a sericitpala féle selymes fény nyel bir. Én azt Lauri- 
umban három hegyen gyűjtöttem, melyek mindegyikénél a 
hegy csúcsot is képezte, s mint eruptív kőzet foglalt helyet 
a keresztül tört és felemelt phyllitek csoportjában.

1. Ergastiria öböl a kohók mögött levő csúcs (29, 
302) Töm. 2.95.

2. Yigla Haysi hegy (507) Töm. 2.86.
3. Thoriconál különféle csúcsokról. (̂55, 58, 593, tí02) 

612, 622). Töm. 277, 299.
Egészben véve tömeg kőzet, de van palás s réteges 

váladéka is. Mállott állapotban a felülete sárgásbarna, ve
resbarna. Általában s z í v ó s  és csak kevéssé mállékony.

Közelebbről tekintve egy fehér és egy zöldes ásvány 
finom szemű elegye, melyek hol egyenlő, hol különböző 
arányban lépnek fel, s e szerint a szin is árnyalatokat 
mutat. Én rajta voltam öregebb szemű féleségeket gyűjteni, 
hogy anyagom legyen a lángkisérletekre, ez sikerült is, kü
lönösen Thoriconál, hol a fehér elegyrész kölesnyi, sőt na
gyobb szemekben kiválva is fordul elő egyes foltokban, s 
azok földpátnak könnyen felismerhetők s különösen ande- 
sinnak bizonyult be, némi hajlással az oligoklasba. A föld- 
pátdúsabb féleség tömöttsége csekélyebb, úgy hogy a íönnebbi 
legalantibb szám 2 . 77 is ilyenre vonatkozik.

Feltűnnek makroskoposan még a calciterek, melyek 
a trapot kisebb-nagyobb számmal vékonyabb és vastagabb 
vonalokban keresztül kasul járják. Az ilyen helyekén élénken 
pezseg, mig más helyeken sósav pezsgést nem idéz elő. 
Gyérebben kovasav infiltrátiók sem hiányzanak.

Jíémely űr falon az elegyrészek jobban vannak kije-



gülve, és ekkor egyszerit nagyitóval is kivehetünk sötétkék 
üvegfényti ásványt kurta oszlopokban, melyek oldala rovát- 
kos, de a vég jól kiképződve makroskoposan soha sincs. 
Ezen ásvány a g l a u k o p h a n .

A glaukophan, miként ismeretes, eddig sak Syrában 
találtatott, és azt még Hausman állapította meg mint fajt. 
Az egy vas-aluminium-bisilikát nátrium s kálium tartalommal 
(MgO 7*9, CaO 2 '2, MnO 0*s, FeO 109, A12 0 3 12‘2, Na2 0, 
92 és K nyoma, Si02 56'4, mely mint szép indigókék 
ásvány Eklogitban jön elő a Gyei adok fönebb említett szi
getén, fekvet gyanánt, csillámpalában. Vele együtt veres 
gránát, zöld vagy ezüstfehér sárgaréz szilibe átmenő csil
lám van társulva. A Syrán előjövő glaukophan oly nagy pél
dányokban jön elő, hogy azt mechanikailag a csillámpala 
többi elegyrészétől elválasztani épen nem nehéz. Töm. 3*!; 
Keménysége 5-5. Könnyen és csendesen olvad meg olivazöld 
üveggé.

A lauriumi trap felületéről lecsipett igen apró darabkák
kal tett lángkisérletekből kitűnt először, hogy csendesen és 
könnyen olvad olivazöld üveggé, másodszor, hogy a lángot 
erősen festi nátriumra, de káliumra is, úgy hogy ennek 
mennyisége tetemes. Ugyanezen lángfestési kísérletet a syrai 
glaukophannal is megtettem, és ott azt találtam, hogy a ká
lium tartalom egészben véve változó, de alig mondható oly 
erősnek, mint a lauriumbelinél.

A mi azonban még határozottabban szól a mellett, 
hogy a trapban glaukophan van, az optikai tulajdonságok 
a melyekről alább lesz szó.

Egyszer figyelmeztetve lévén láthatjuk, hogy a glan- 
kophan szintén olyan elegyrész, a mely változó mennyiség
ben fordul elő s a szerint a trap nagyban is kékes, zöldes 
vagy fehéres. A legkékebb féleségnek van a legnagyobb 
tömöttsége.

A csiszolásnál a kőzet semmi feltűnő keménységet sem 
árul el.

A trap mikroskopi tanulmányozása igen tisztán kide
ríti, hogy az egy methamorphismusban levő kőzet. Először

13*
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tekintve reá, felette bonyolódott szövevénynek látszik, csak 
több ideig és sok példányból készített csiszolat vizsgálása 
után jön az ember reá, hogy némely tünemény állandó, más 
pedig egyes körülményekre szorítkozik. Rendes állapotban 
a trap egy fehér és egy zöld elegyrésznek igen finom szemű 
elegye, melyhez még egy kék ásvány csatlakozik. A kivé
teles állapothoz számítom azt, midőn calcit vagy quarz infil- 
tratio uralkodó mennyiségben mutatkozik erekben vagy fész
kekben. A metamorphismus ilyen esetekben nehány állandó 
eredményen kiviil ezen specialis körülménynek megfelelő
ket is enged észlelni.

A normál trapnál a finom szemű féleségnek vékony 
csiszolatán keresztül nézve helyenként a zöld szili a túlnyomó, 
mely a csiszolat vastagabb részein szabálytalan hálózatban 
látszik elterülni, aztán jön a világos színtelen vagy fehéren 
homályos, melyet a zöld körül fog; a csiszolat vékonyabb 
részein az átlátszóság növekszik s a különleges alaki viszo
nyok jobban kitűnnek, valamint a kék elegyrész is, s mind
ezeken a mikrolithok és apró krystályok kurtább-hosszabb 
szálai szövődnek keresztül, melyek a képződésben levő ásványo
kat képviselik, azok ellenében a melyeknek tömegében fellép
nek s a melyek rovására képződnek. Itt a régi és uj elegyrésze
ket kell megkülönböztetni. A régiek között némelyik már 
nem vagy csak igen gyér esetben ismerhető fel, mig más 
még eléggé felismerhétŐ állapotban van meg. Ilyen a föld- 
pát, az ámbár szintén többé kevésbbé meg van támadva, 
de azért még meghatározható, s a lángkisérletben mint an- 
desin viselkedik. A plagioklasszerkezet nem árulja el ma
gát ikerrovátkok által a mikroskop alatt, de a legnagyobb 
szemek között egy esetben ezt inakroskoposan észleltem. 
Egy nicollal nem változik, de keresztezett nicolok között jó 
tájékozást nyújt: a (kékes és sárgás) színeket tarkán, de 
csak gyengén játsza, mállottabb részei alig észrevehető]eg. 
Interpositiókban felette gazdag.

A zöld elegyrésznek vannak homályos zavaros alig át
látszó, de vaunak jól átlátszó részei is. Annyit bízvást mond
hatni, hogy a legbonyolodottabb viszonyok szálai ezen zöld



elegyrészben jönnek össze, mig a kék t. i. a glaukophan egy 
határozott jellemű s a legtisztábban kiképződött ásvány.

A z ö l d  elegyrész eredeti állapotát inkább csak sejteni 
lehet. Az kétféle ásvány lehetett: egy hosszúkás és egy ha- 
sonméretübb: amaz tán amphiból, emez tán biotit volt. A 
nem vagy csak némileg átlátszó zöld szinli elegyrészről töb
bet mondani, mint épen csak ezt, hogy nem vagy csak rész
ben átlátszó, egyelőre nem lehet, mert a szövet és alak me
rőben elváltoztak. Ha azonban a hosszúkás zöldes régi 
ásvány smaragdzöld színnel áttetsző, és ekkor szinelnyelést 
mutat, a mennyiben az alsó nicol forgatásakor észrevehető- 
leg elsötétedik, akkor van ok arra következtetést vonni, 
hogy s m a r a g d i t, s ez volna egy áthidalás az egykori am- 
phibolra. Némely példányban, különösen az ergastiriai és a 
vigla Haysi lelhelyékről valókban túlnyomó az, mit smarag- 
ditnak tarthatni.

Fontosabbak az átlátszó s újabb képződésti zöld ásvá
nyok, ezek is többfélék, de előbb a két leggyakorabbiról 
szólok, az egyik h a g y m a z ö l d  egyöntetű s alakilag majd 
sik levelet, majd könnyen görbülő vonalakat s vékony szá
lakat képez. Küllemére nézve c h l o r i t n a k  tarthatni.*) A 
másik zöld ásványnak szine világosak és inkább sárgászöld, 
néha ingadoz a zöld és kék között, sőt esetleg ugyanazon 
ásvány egyik fele zöld, a másik kék s a középen a zöld
átmenete a kékbe fokozatosan tapasztalható. Ez a g 1 a u- 
k o p h a n, a melynek kitűnő dichroismusa folytán némely 
helyzetben szine zöld.

A ckloritos ásvány egy nicollal nem egyaránt viselkedik, 
némely része változatlan, más gyengén dichroitos a mennyi
ben kissé sötétebb lesz. Keresztezett nicolok között legjob
ban elárulja természetét, mert egy része csak elsötétedik, 
más szint játszik. Az elsötétedő ugyanaz, mely dichroismust 
sem mutat, a színjátszó azon ide-oda görbült vonalos szövetű 
rész mely egy nicollal is kissé sötét lett; szóval ugyanazon

* )  Készakarva nem akarom Vogelsang V i r i d i t nevével jelezni. 
Az ilyen határozatlan fogalmakra nevet készíteni felesleges, az csak 
teher a tudományra.
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ásvány bizonyos helyzetben a keresztezett nicolok között 
csak világos és sötét lesz, más helyzetben szint játszik, ez 
valami egy opticai tengelyű chloritos ásvány, tán p e u n i n i t. 
Összehasonlítottam a zermatti penninittal, a mely vastagabb 
táblákban oly jeles dichroismussal bir, vékony lemezkéje 
azonban mint csiszolat kikészítve színre nézve épen ágy 
megegyezik e kérdéses zöld ásványnyal, mint arra nézve, 
hogy oP lapja szerint átnézve egy nicollal épen nem válto
zik, keresztezett nicolok között csak elsötétedik.

A hol nagyobbak a trap kőzeten az elegyrészek, ezen 
chloritos ásvány mint összegyűrődött levelek halmaza ve
szi ki magát, úgy hogy azt makroskoposan is van ok 
chloritnak tartani. A chloritos elegyrész gyérebben jön elő 
mint a sötétebb zöld smaragdit, s látszólag annak továbbra 
haladott elváltozásából ered.

A g l a u k o p h a n  képezi a legnagyobb s legépebb 
elegyrészt. Hosszú oszlopok leveles szövettel, melyek egyik 
véggel a zavaros fehér és zöld ásványnyal függnek össze 
mintegy mutatván, hogy képződésök azokból indult ki; az 
ellenkező vég krystályos, de annyira szabálytalan, hogy 
krystallographiai tájékozást nem nyújt. Alig egy-két esetben 
láttam a mikroskop alatt, hogy a végén két lap tompa doma 
módra összehajolva képezte a határt. Hosszában néha vo- 
vonalok mennek egyközösen, ritka esetben olyanféle kereszt
repedéseket is látni, mint olykor az augitnál. Színe legtöbb
ször kék, még pedig dacára a csiszolt lemez vékonyságá
nak néha indigokék, miből aztán átmenetek vannak világo
sabb árnyalatokba, sőt vannak az igen elvékonyodott ré 
székén, vagy a mikrolithok közé leszálló egyénkék között 
színtelenek is.

Legjellemzőbb tulajdonsága a dichroismus *), s külö
nösen a képesség egy nicol forgatásánál váltakozva kék és 
zöld szint venni fel; ilyenkor vesszük észre, hogy több olyan 
lemez, mely a közönséges tényben zöld, egy nicollal kék, 
és viszont a kékek közül több zöld lesz. Ezen képesség

*) Miről Kosenbusch is emlékezik (Mikroskopische Physiogra
phic. o42. lap) egy syrai példány után, melyet dr. Fritsch-től kapott.



azonban csak egy bizonyos irányban van meg, mert vannak 
egészen hasonló küllemű hossznkás krystályok, melyek a kék 
szint az alsó nicol forgatásánál nem változtatják meg; a kö- 
közép irányt kimutató helyzetek sem hiányzanak, midőn t. 
i. a közönséges fénynél egy és ugyanazon példánynál a zöld 
a kékbe fokozatosan átmosődik.

Hasonló tulajdonságról győződtem meg a syrai glau- 
kophan csiszolatán: a dichroismusnál ott is egészen azon 
tünemények észlelhetők, mint itt, a különbség az egyének 
nagyságában van először, mert á syrai glaukophan mak- 
roskopos,a lauriumi mikroskopos, másodszor a syrainak anyaga 
nem oly ép, azon egyes megtámadási pontok gyakoriak, a 
lauriumi egészen ép s kivehető, hogy a képződés teljes fo
lyamatban van, azért a kőzetnek, ha nem is mindig a leg
gyakoribb, de a legjobban kiképződött elegyrésze.

Némelykor az alak a lauriumi glaukophannál rhombos 
vagy rhomboidos, s erről feltehető, hogy az oszlopos alak 
keresztmetszete. Az néha emlékeztet az amphibol keresztmet
szetére, de az ennél olyannyira feltűnő rhombos mezők tel
jesen hiányzanak; nagy ritkán egy-két parallel vonal sza
kítja meg a folytonosságot, az anyag rendesen egyöntetű s 
igen átlátszó; szine világoszöld, de egy nicollal sötétebb 
kék lesz, mint a főtengely irányában menő lapok, néha 
egészen feketés kéket is láttam, úgy hogy tulajdonképen 
trichoismusról lehet szó. Keresztezett nicolok között több
féle szint látunk ugyan egymásután következni, de a kék 
ekkor is mindnyája között legélénkebben tűnik elő.

Leggyakrabban keresztül-kasul húzódik a glaukophan, 
néha hosszabb oszlopokban a zöld és fehér elegyrész töm
kelegén, ritkábban lép fel attól függetlenül.

Az ilyen metamorphos kőzet természetében van, hogy 
a tömegben hiányzik az egyöntetűség. Szorosan véve a hány 
csiszolat, annyi féle, úgy hogy itt csak az általános viszo
nyok vannak kiemelve. Néha a calcit eres példányokban 
glaukopliant nem látunk, másszor épen a calcit-ér két hatá
rán vannak a legszebb glaukophanok kiképződve, de oly 
helyzetben, hogy a calcit utólagos beszüremkezés gyanánt 
tűnik ki. Olykor bizonyos vonalas elhelyeződés van a glau-



kophan és e calcit, között, úgy hogy a glaukophan aggregét 
a calcit-ér hosszában képződött ki. Néha nem megy be a 
calcit-érbe a glaukophan, másszor bele megy, sőt abban 
vannak a legnagyobbak.

A Vigla Haysi trapból (312) három csiszolatot sav ha
tásának tettem ki; az egyiken conc. sósavat, a másikon 
conc. kénsavat hagytam állni 48 óráig, s azután lemostam, 
átvittem tárgy-üvegre és fedő üveggel láttam el. Összeha
sonlítva egy más példánynyal vagy eredeti állapotával ki
tűnt, hogy a fehér homályos, nem átlátszó foltok észrevehe- 
tőleg szaporodtak, továbbá hogy a zöld ásványból némely 
rész meg van támadva, más maradt mint volt; ellenben a 
glaukophau nem szeuvedett változást. A sósav és kénsav 
nem mutatott különbséget a behatásnál. Egy harmadik csi
szolatot conc. kénsavval vagy 5 percig főztem, s aztán ki
mosva bántam el vele mint fönebb. Ezen készítmény sok
kal tanulságosabb mint az előbbiek, mert a főzés által 
eltávolodott egy része a fehér és egy része a zöld ásvány
nak, visszamaradott a zöldnek sötétebb része, valamint a 
kék látszólag egészen, úgy hogy azt most sokkal jobban 
lehetett látni mint azelőtt. A fehér ásvány legnagyobbrészt mész, 
mire az mutat, hogy a savak reáöntésénél a csiszolat felü
letén lassú gyöngyözés áll be, s a főzés után néha vonalas 
repedésekből, másszor egyes kisebb űrökből távolodott el az 
anyag, és így a visszamaradott glaukophan az idegen bu
roktól megszabadulva tűnik elő, s látni, hogy mennyisége 
meglepőleg nagy. Ezen a példányon tán 1/3 mennyiségét 
teszi ki a többi elegyrésznek. A zöldből a sötétebb zöld, a 
mit smaragditnak tartottam, visszamaradott, s csak azon 
hagymazöld távolodott el, melyet chloritnak mondottam, s 
erről ismeretes, hogy a csiszolatból forrásban levő kénsav 
eltávolítja. A földpát alig szenved változást.

A legszebb glaukophanokat a Vigla Haysi trap ban 
találtam, az Ergastiria-öbül közeli csúcsáról való trapban 
sűrűn vannak, de aprók, legkevesebbet a thoricoi trap szol
gáltat, de különben ez legérdekesebb a különféle zárvány 
végett.



G r á n á t  szemek is jönnek elő elvétve a trapban, szép 
vérpiros szinnel. A vékony csiszolatban ezen szemek iso- 
tropok. Ritkán látni zöld nem-átlátszó elegyrészhez csatla
kozva fekete nem-átlátszó szemcsés vagy koszszukás ásványt, 
valószínűleg m a g n e t i t ,  olykor p y r i t  is jön elő, sőt Cor
delia g a l e n i t e t  is említ. A vékony csiszolatban mutatkozó 
színtelen hosszúkás mikrolithok egy része a p á t i t ,  a mellett 
szól az a körülmény is, hogy a kőzet légenysavas oldatában 
molybden-ammon-nitrat sárga szemcsés csapadékot idéz elő.

A Thoriko hegység trapjában egy világos szinti tömeg 
van kiválva, melyben a fehér ásvány annyira túlnyomó, 
hogy első tekintetre valami felsitérnek hajlandó az ember 
tartani. Közelebb tekintve azonban lencsével kivenni benne 
a vérpiros gránát és sötétzöld smaragdit szemeket, úgy hogy 
azt egy Eklogi t - féle kiválásnak tarthatni. A gránát erősen 
üvegfényü, törése kagylós; vékony csiszolatban szintén sö
tétpiros és isotrop. A zöld ásvány erősen változásnak van 
indulva, rendesen rost finomságú szálakra oszlik fel, a me
lók néha a főtömegtől elhajolnak. Az egész alak egyenközes, 
de rosszul határolt; olykor azokban emlékeztet még az am- 
phibol szövetre, jobban, mint a trap példányok, és ekkor 
egy nicollal el is sötétedik jól, úgy hogy a zöld ásvány egy 
részét van alap az amphibollal hozni összeköttetésbe és 
smaragditnak nevezni.*) Más része a zöld ásványnak itt is 
inkább a biotitra vezetendő vissza, úgy szöveténél, mint 
némi alaki viszonyainál fogva, nevezetesen látni felismerhető 
romokban oP lapokat, valamint ooP szerint átmetszeteket 
sűrű vonalú szövettel, és elsötétedéssel egy nicol-forgatásnál.

Ki vannak válva helyenkint ezen eklogit-féle kőzetben 
vas által többé-kevésbbé sárgás barnára festett sugárköves 
halmazok, melyek a szin erősség arányában egy nicollal 
elsötétednek, s igy tán a k t i n o l i t h n a k  tarthatók. Ez 
volna azon harmadik zöldes ásvány, melyről már fentebb 
említés volt téve, de a mely a vas oxydátioi fokozata változ-

*) Összehasonlítottam a Weissenstein (Fíchtel hegység) lelhety- 
tét ismert, eklogit, csiszolttá val, ebben a smaragdit az amphibol szüve- 
t'S dichroiő rlsmusát kitünően mutatja, néha krystály koraiak ja nincs.
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tával sárgára barnára is változik. A szálak színtelen részein 
dicliroismus sem mutatkozik.

Az alapanyag- ezen eklogit-féle kiválásban különféle 
ásványok finom szemű elegye, ezek között a glaukophan is 
foglal helyet, de igen apró krystályokban, a melyek azonban 
néha már magokban is kékek, máskor színtelenek, de egy 
nicol forgatása mellett megkékiilnek. Kiszedhető földpát is 
van, és az a láng-kísérletben itt is andesinnak bizoyult be.

A sósavas oldattal tett lángkisérletből az tűnt ki, hogy 
ezen fehér alapanyagban valami borsavas ásvány is van, a 
láng a bor zöld színét mutatta.

Az eklogit-féle kiválás fehérebb féleségeiben a quarz- 
infiltrátio erős, az abban nehány miliméternyi lemezeket vagy 
ereket képez, melynek anyaga fehér, nem olvad, a lángot 
nem festi, és szódával pezsgés közt tiszta üveggyöngy- 
gyé lesz.

Az eklogit-féle kiváláson kivíil Thoriko-nál a trapban 
vannak földpátkiválások is részint keskeny kurta erekben, 
részint csekély fészkekben. A szemek olykor borsó nagysá
gnak, s a földpát a legegyszerűbb 6 lapu összalaklatot mu
tató rhomboidos alakok aggregátja. Iker-rovatkosságot csak 
egy esetben találtam. A szin szennyes fehér, a fény és ke
ménység, valamint a hasadás meg van, az anyag egészen 
ép. A lángkisérletben andesinnak mutatkozik hajlással oli- 
goklasba, úgy hogy ez nem más, mint a kőzet belsejéből 
űrökbe transportált földpát, a mely ott felölvasztatott, ki
tolatott és itt kijegülve, az űrt kitöltötte.

A glaukophan-trap általános elemzését Lauriumban 
Dietz Ede ur, a metallurgiai társaság kohóvegyésze, vitte 
véghez 1870-bau, s nehány nap előtt volt szives megküldeni 
levélben az eredményt felhasználás végett dolgozatomnál. A 
lelhelyről csak általában mondja, hogy „Laurium“, de való
színű, hogy a közelebbi két lelhely az Ergastiria melletti 
csúcs, vagy a Vigla Haysi szolgáltatták az anyagot. A vizet 
külön határozta meg, s abból az látszik, hogy csekély 
mennyiségben tartalmaz valami hydrosilikátot is. A kőzet 
egészen basisos.



Viz 100 C. foknál 0.25
„ 500 C. foknál 2.75

CaO mész 9.45
M90 magnesia 3.50
A120 3 timföld 17.15
FeO vasélecs 12.60
Si02 kovasav 47.60
Ka20 káli 1.60
Na20 nátron 3.40

98.30

Ezen általános elemzési eredményben a positiv elemek 
között a mész mennyisége tűnik fel, s összhangzásban áll 
azon észlelettel, mely szerint ezen anyag infiltratiója a mo
tor a metamorphismus vezetésében. A dioritok általános ve- 
gyelmezési számaihoz ezen számok közül igen közel állanak 
az alkáliak, a vas és timföld, de kisebb a kovasav és na
gyobb a mész valamint a viz, s ez az elegyrészekben meg
indult anyagváltozásbau találja magyarázatát.

A k ő z e t  n e v e .  Minthogy valamely kőzetnek a ne
vet rendesen az ásvány associatio alapján adjuk, ezt itt 
tenni annyiból nem lehet, mert az elegyrészek nincsenek 
normál állapotban, hanem azokban egy olyan elváltozás fo
lyamata indult meg, mely be nem fejeződött, és igy át
meneti állapotokat is tüntet ki. Ennél fogva a trap elnevezés 
épen az ő határozatlanságánál fogva ajánlja magát általá
ban, különösen pedig a legépebb, legnagyobb, legfeltűnőbb 
és legjellemzőbb elegyrész a glaukophan, még hozzá csa
tolva a glaukophan-trap nevet szolgáltatja, mely elegendő 
arra, hogy tudjuk, miszerint ezen speciális, de a methamor- 
phismus folyamatában levő eruptív kőzetről van szó.

A glaukophan-trapban a földpát az egyedüli ásvány, 
mely magát tartja az ó ásványok közül, mig társairól gya
níthatni, hogy biotit és alárendelten amphibol lehettek. Ezen 
két utóbbi szolgáltatta részben a smaragditot, részben a 
chloritot, mig ugyanazok és részben a földpát járultak a 
glaukophan képződéséhez, melybe a többi közt, nevezetesen 
a kálium jött a biotitből, a natrium a földpátból. Idegen
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anyag g mindenek fölött a mész infiltrátioja volt a meg 
indító ok, s erre oly vulkáni környéken, mint Görögor
szág, melynek bizonyos mélységében a kőzet változás és 
képződés jelentékeny mértékben megy véghez, bő alkalom 
volt és részben van. Magán a mészpalán is oly tisztán látni 
a hely színén, hogy a réteg egy része még mész, mása már 
átváltozott, csak az alak maradott, de a vegyidet kovasa
vassá lett. Az eredeti kőzet tán valami diorit volt, melyből 
csak az andesin tartja magát, mig az amphibol és biotit a 
pusztulás végszakában vannak. Az uj ásványok a smaragdit, 
glaukophan, chlorit és esetleg az aktinolith, gránát.

Ezen glaukophan-trap eddig az irodalomban a követ
kező nevek alatt fordult elő. Legrégibb adat tudtommal 
Russeggeré (1839), ki arról azt mondja, hogy Thorikonál a 
palák és a meszekből c l o r i t o s  S e r p e n t i n  emel
kedik ki kúpban. Gaudry a pikermi kövületek leírása alkal
mával zöld kőzetnek mondja, mely a s e r p e n t i n h e z  
hasonlít, de réteges.*) Cordelia (1875) úgy nyilatkozik, hogy 
a Laurium legyakoribb kőzete egy a m p h i b o l o s  vagy t r a p  
kőzet, minőt Németországban G r Un s t e i n  n a k  neveznek.

Én a fennebbi indokolással g l a u k o p h a n - t r a p -  
n a k  nevezem.

A glaukophan-trap tehát eredetileg valami diorit-féle 
eruptív kőzet lehetett, mely messzire haladott metamorphis- 
mus következtében jelenleg smaragdit, glaukophan és ande
sin aprón krystályos sűrű, részben rostos, részben szemcsés 
s a relativ arányban váltakozó elegye; ezekhez csatlakozik 
chlorit s gyérebben gránát, mig közöttük calcit hol vonalo- 
san, hol szemekben foglal helyet. * II

* )  ,,Dans le Laurium du coté de Porto Tborico et sur le versant 
oriéntaj de l’Hymette prés de Leopisi on voit des roches vertes, qui 
ressemblent parfaitement a des serpentines, mais qui sont bien strati- 
íiées et en couches concordantes avec les autres assises sédentaires.
II arrive fréquemment que les roches modifiées prennent un aspect de 
roches massives non feuilletéez, qui au premier abord, pourrait les faire 
considérer comme des produits d’ épanchements.“


