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M egjegyzések Rochlitzer J ó zsef földtani térképe
(Fruska Gora) felett é s nehány adat ezen hegység
földtani ism ertetéséh ez.
Dr. Koch Antal egyet, tanártól.

(Felolvastatott a magyar földtani társulat f. év jun. 6-án tartott
szakülésén.)

„A Földtani Közlöny“ f. é. 4. számában a legnagyobb
érdeklődéssel olvastam Rochlitzer J. bányaigazgató ur
nák Inkey Béla társulati titkár által bemutatott be
cses adatait a Fruska Gora földtani megismertetéséhez s
természetesen annál inkább lettem kiváncsivá a földtani tér
képre, mely Roehlitzer ur eredeti jelentéséhez volt mellékelve.
Inkey ur, kit annak, betekintés és használat végett, megkül
désére fölkértem, a legelőzékenyebb s/ivességgel teljesité
kérésemet, nemkülönben a Belipotok kérdéses gránitos kőze
tét is szives volt elküldeni megvizsgálás végett. Rochlitzer
urnák gyönyörű térképe mindenesetre a legnagyobb elisme
réssel találkozik részemről is, főképpen a hegységnek déli
oldalát illetőleg, melynek földtani szerkezetét bizonyára bő
ven lehetett alkalma saját tapasztalataiból megismerni és kö
zegei által felvétetni; a hegységnek éjszaki oldalára nézve
azonban, melyet magam számos kirándulás nyomán elég
részletesen ismerek m ár, azonnal szembetűntek egyes
hiányok, melyek a szép térképnek kiadatása esetében bizo
nyára csak hátrányára lennének s azért fölösleges dolgot
nem vélek cselekedni, ha e hiányokra röviden figyelmezte
tek. Inkey ur is kiemelte már a Rochlitzer ur térképe és sa
ját térképem közti eltéréseket, de szemlátomásból nem is
mervén a Fruska Gorát, természetesen nem dönthetett a
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felmerülő ellentétes nézetek közt, melyek főképpen az egyes
képződmények föllépésére és elterjedésére vonatkoznak.
Bátor leszek megjegyzéseimet az egyes képletek szerint
pontonként előadni.
1.
A k r i s t á l y o s p a l á k elterjedését illetőleg
megjegyzem, hogy azon két elszigetelt keskeny részletről,
melyeknek egyike az északi oldalon a grabovói, bánostori
és a Potorány patakokon vonul keresztül, másika ellenben
Kamenitz és Iregli közt a gerinczen kuzódik végig, saját
tapasztalatból mit sem tudok, habár mindkettőnek területét
bejártam is. Valljon nem-e a Gosau-képlet csillámdús vörös
agyagpalái tekintettek kristályos paláknak ?
2. A kristályos palák közé települt k r i s t á l y o s
m é s z k ő a bánostori Citlik patak forrásainál túlságos
nagy területen van kitüntetve, nyilván a bécsi földtani in
tézet átnézetes földtani térképe nyomán. Én kimutattam,
hogy az itten föllépő kristályos vörös mészkő a pataknak
„Grkova voda“ nevű nyugoti ágában csak 10 ölnyi s ke
leti ágában sem sokkal vastagabb betelepülést képez a
kristályos palákban, tehát korántsem érintkezik a Gosauképlet rétegeivel, miként az Rochlitzer ur térképén van fel
tüntetve. Hiányoznak továbbá a hegység csapása irányában
végig nyúló csillámos kristá'yos mészkő betelepülések, me
lyeket én térképemen jól kitüntettem, végre Beocsin felett
a gerineznek ,,Veliki breg“ nevű kúpját alkotó és egy
kori kőbányák által feltárt — veres-fehér tarka kristályos
mészkövek is.
3. Rochlitzer ur térképén a kristályos palákkal össze
függő k v a r c z i t o k igen helyesen külön föl vaunak tün
tetve. Kimaradtak azonban az éjszaki lejtőn a Potorány
patak két ága közt emelkedő Tánczos hegynek kvarcz be
települései, melyeket én jelentésemben eléggé kiemeltem,
de térképemben külön kijelölni nem tartám szükségesnek.
4. Rochlitzer ur térképén Wolf fölvételei nyomán k ő-

131
s z é n k o r i (C u 1 m)--h o m o k k ő is föl van tüntetve
nehány helyen. Értekezésemben elmondtam az okokat, me
lyeknél fogva én a Fruska Gora hatalmasan kifejlődött ho
mokkő, conglomerát, palás agyag és agyagpala képződmé
nyeit a felső krétához soroztam ; de nem tartottam absolute
lehetetlennek, hogy azoknak kövületmentes legalsóbb, köz
vetlenül a kristályos palákon nyugvó rétegei a culmhoz
vagy még régibb képlethez is tartoznak, csakhogy ezek is
petrographiailag annyira egyeznek amazokkal, miszerint nem
voltam képes elkülöníteni őket egy helyen sem. Beocin és
Rakovac felett a Serpentin által körülvett két apró homokkőszígetke különben nem felel meg a valóságnak, mert azok
nak helyén kizárólag a homokkövek és conglomerátok az
uralkodók.
5. A Jazák felett nagy területen és a kristályos pa
lák közt egyes apró rongyokban kitüntetett t r i a s - m é s z k ő r e nézve valószínűbbnek tartom, hogy az, miután kora
semmiféle kövület által nincsen bebizonyítva, szintén nem
egyéb, kristályos mészkőnél, a minő az északi oldalon ki
van mutatva. Váljon nem azonos-e a Kamenitz mellett isoláltan felnyúló szürke kristályos mészkővel? Egyelőre tehát,
a mig kövületet nem kapnak ezen kérdéses mészkövekből,
tanácsosabbnak tartom azokat a kristályos kőzetekhez csa
tolni, melyekkel az öszefüggés különben is feltűnik a tér
képen.
6 . A G o s a u k é p l e t elterjedése Ledincze és Grabovác közt saját észleleteim nyomán van ugyan bejegyezve
a térképen, de mégis több módositással, melyek nem egé
szen felelnek meg a valónak. Először is a bánostori Öitlikpatak ágaiban, mint kiemelém már, nincs meg a szigetszerii
kristályos palarészlet, körülvéve gosau képződményektől.
Másodszor, az ezen képlethez számitott rétegek Beocin felett
közelebb felvonulnak a gerinczhez és széles övben teljesen
elválasztják a serpentinfekvetet a kristályos paláktól, Har
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madszor, a Gosau-képlet nem a kovasav áthatott chalcedonos magnesia-mészkővel veszi kezdetét, mint ezt Rocklitzer
ur térképe mutatja, hanem breccia, homokkő és vörös palás
agyag rétegekkel; azért tehát a bánostori Citlik pataktól
kezdve a rakováciig a magnesia-mészkő keskeny szalagja
szakadatlanul — Rocklitzer ur térképén a beocini völgyben
ok nélkül meg van szakitva — már a G-osau-rétegeken
belül kell hogy végigvonuljon. Rakovácnál a serpentiu két
telepe közt, közel a gerincűhez egy második magnesiamész
vonulatot mutattam ki (Földt. Közi. 1876. 32. 1.) mely ke
letnek fölemelkedik a gerinczre és itt szakadatlanul vonul
tovább a serpeatiuteleppel együtt;
7.
A s e r p e n t i n f e k v e t kijelölése az északi
lejtőn Cerevictől kezdve Ledinezéig határozottan hibás. Elő
ször, mert legalább' háromszor oly szélesnek van feltüntetve,
mint a minő a valóságban, még akkor is, ha az általam
kimutatott párhuzamos vékony serpentiufek^eteket s a leg
hatalmasabb alsó fekvetet öszevonjuk is. Ily nagymérvű
térképen azonban, a minő Rocklitzer űré, igen jól lehetne
az említett párhuzamos serpentinfekveteket külön is beve
zetni. Másodszor, mert a nagy serpentinfekveten túl még ha
talmas homokkő és conglomerátöv választja el a serpentint
a kristályos paláktól; és harmadszor, mert Ledincze felett
a serpentinfekvet egészen a hegység gerinczére fellép s
korántsem érintkezik az itteni ifjabb eruptiv kőzetekkel.
A bánostori Citlik patak két ágában, érintkezéssel a
kristályos mészszel és palákkal, egy igen keskeny kis serpen
tinfekvet van kijelölve, melyet én nem birok constatálni. A
grabovói patak ágain átvonuló serpentinfekvetet Dr. Lenz
és Hantken urak is emlitik, ahoz tehát semmi kétség nem
fér; de ezen fekvet sem nyúlik a Öitlik patak nyugoti ágáig.
Tudományos szempontból kívánatos továbbá, hogy
mindazon pontok, hol a serpentinnek eredeti vagy csak
részben átalakult kőzetei, t. i. oüvin enstatit kőzet és gabb-
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rok, szálban vagy nagy menyiségli görkövekben ki vannak
mutatva, ily nagy térképen ki legyenek tüntetve.
8.

Igen érdekes a vrdniki széntartalmu S o t z k a 
r é t e g e k n e k települése és azoknak viszonya az érint
kező serpentinfekvetekhez, különösen a Dobra voda nevű
patakágban és a Hopovo klastrom mellett. Rochlitzer ur
észleletei szerint a Sotzkarétegek a szénteleppel együtt a
serpentinnel való érintkezésnél általhajlanak és ilyképen a
Serpentin a Sotzkarétegek fölébe kerül. Ebből Rochlitzer ur
a Serpentin eruptiv eredetére következtetvén, azt hiszi
bogy a Serpentin a Sotzkarétegek leülepedése után tódult
fel és lávaárként rátelepült annak általa kiemelt és általbuktatott rétegeire. Miután én határozottan kimutattam a
Serpentin fölső krétakorát, Inkey ur is kiemelte már azon
következtetés valószínűtlenségét s helyesen emelte ki, hogy
a Fruska Gora emelkedése a neogén kor későbbi szakaiban
is folytatódott s igy a széntartalmu rétegek gyűrődését a
véghezment tömegmozgásoknak köszönhetjük. Ezen nézetnek
a Fruska Gorá-ról tett jelentésem több helyén adtam is ki
fejezést, igy a többi között a 152. lapon (Földt. Közi. 3.
köt.) ezt mondom: „A rétegeknek (t. i. a lcdincei lajtamésznek) tökéletes felállításából látható, hogy a hegységnek
keleti fele nemcsak hogy nagyobb emelkedést szenvedett,
hanem hogy általában öszes rétegeinek zavart települési vi
szonyait tekintve, több emelési és rétegzavarási lényezőknek
kellett közremüködniök,“
Ezen nagyszerű rétegfelforgatásokat az északi oldalon
is számos tény bizonyítja; igy, hogy sokat ne említsek,
magának a péterváradi serpentinhegynek közvetlen az al
ibidből kiemelkedése az agyagcsillámpala egy fölszakitott
rongyával együtt, Kamenitznél a Duna partján idősebb ho
mokkövek kibukkanása, a Dubokí potok völgyében a szürke
kristályos mészkőnek föltolatása harmadkori rétegek taka
rój ári keresztül és a lajtamésznek teljes eltűnése, tehát alá
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merülése e helyen, a Sotzka-rétegeknék ösze-visza vetett
állapota stb. mindazon általános tömegmozgásnak szülemé
nye, mely a hegységet lassanként kiemelte s mely emelke
dés Vrdnik és Pétervárad közt culminált. A Serpentin hatá
rozottan részt vett már ezen általános emelkedésben, mert
fekvetei mindenütt azonos düléssel és csapással bírnak a
Sotzkarétegeknél idősebb homokkő- és palarétegekkel s
miután a hegység zömének egyik legkülsőbb burkát ké
pezi, igen könyen kimagyarázható, hogy fekvetei a hegység
gerinczétől kifelé ható óriási nyomás következtében helyen
ként vagy kinyomattak és a harmadkori rétegeken keresz
tül szorittattak (péterváradi hegy, Yrdnild, Morintovo, Hopovói hegy stb.), vagy általbuktatva a harmadkori rétegek
nek látszólag fölébe jutottak, látszólag mondom, mert tény
leg mégis a Sotzkarétegek alján van a Serpentin s azoknak
valóságos feküje gyanánt sehol sem észleltetek. Ezen hatal
mas emelkedéssel járó szakadási és vetődési üregekbe, me
lyek természetesen csak itten, mint a hegygerincznek föl
szakadási pontján (Aufbruchsstelle) jutottak a felületig, beleés fölnyomulhatott az eruptiv kőzet (trachit és dolerites
pholonith), a mely kitörés tehát a hegység eme’kedésének
következménye gyanánt tekintendő.
A hegység ezen általános emelkedésének kulminatióját,
illetőleg a hegygerincz keleti részének fölszakadását a szár
mák emelet korszakának közepe tájába kell helyeznem és
pedig a következő okoknál fogva:
a) Mert a lajtamésznek egész tömege és a ceritkiummésznek is egy kis része erősen ki vannak mozdítva és a
másodkori rétegekkel azonos dülést mutatnak.
b) Mert a beocini márgáknak legalsó kemény palás
rétegei, melyeket a kamenitzi völgyben talált kövületeknél
fogva még a szármát emelethez kell számítanunk, kttlönnemü
rétegességgel dűlnek a lajta- és cerithiummészkő erősen
felállított rétegeire. (Beocinnál az Erdell hegyen és a Öereviczi
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völgyben a Sakotinác hegy oldalában azoknak dülése
60—70°, mig a hozzájuk támaszkodó márgáké csak 30°
közel É-nak).
c)
Mert a kamenitzi völgyben az elmerült lajtamészkő
helyén Cerith. pictum tartalmú márga nem nagyfokú dtilés
mellett támaszkodik a feltolt kristályos mészkőhöz.
A cerithium és a congeria-márgáknak csekélyebb fokú
dülése azonban arra mutat, hogy a hegység lassú emelke
dése a hegygerincz felszakadása után is tartott és pedig a
harmadkor végéig, mert még a cereviczi lignittartalmu leg
fiatalabb paludina-rétegek is nehány fok alatt E-nak dűlnek.
9.
A t r a c h i t és a d o l e r i t e s p h o n o l i t h
kitörések Kakovác és Ledince vidékén Rochlitzer ur térké
pén három nagy részletbe vannak öszevonva, a ledinczeiek
azonkivül helytelenül a serpentin-telepekkel is érintkezésbe
hozva. Ily nagy térképen azonban okvetlenül kivánatos,
hogy a számos apróbb kitörési pontok, melyeket Nedeljkovics, Popovics és magam kimutattunk e vidéken, elkülönözöttön jelöltessenek ki. Kimaradt továbbá Jazaknál a Beli
pótokban leirás szerint 70 és 250 ölnyi vastagságban bete
lepült eruptiv kőzetnek (helytelenül syenitnek nevezve) meg
jelölése a térképen. Iukey ur helyesen kimutatja ezen kő
zet ásványos öszetételét és górcsői szerkezetét, de nem
meri határozottan kimondani, finomszemü gránitnak vagy
rkyolithnak veendő-e ? Én később kifejtendő okoknál fogva
az utóbbi kőzetnek, illetőleg kvarcz-trachitnak tartom.
10. A harmadkori n e o g e n r é t e g e k elterjedésére
nézve csak azon észrevételem van, miszerint a lajtamészkőnek öve Cerevicznél, Beocinnél és Rakovácnál nagyon keskenynek van kitüntetve a cerithium-képződmények ellenében,
mely utóbbiak ily terjedelemben nem lettek kimutatva ottan,
még ha a beocini márgák alsó kemény táblás rétegeit is a
szármát emeletbe soroljuk.
11. A térképnek teljessége végett igen kivánatos még,
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hogy Kamenitz, Pétervárad és Karlovicz kihagyott vidéke
is belevétetessék, a mi az eddigi munkálatok nyomán elég
részletesen keresztül vihető ; aztán, hogy a hegység érdekes
tektonikai viszonyainak világosabb feltüntetése végett a réte
gek dülésviszonyai is megjelöltessenek a térképen.
Végre azon óhajnak adok kifejezést, hogy ezen szép
térkép kellően átdolgozva és kiegészitve adassék ki : én
azonban kisebbb mértéket is teljesen kielégítőnek találnék
az összes viszonyoknak lehetőleg pontos kitüntetéséhez. Ha
a körülmények engedik, én a szünidőben fogom ismét meg
látogatni e hegységet, ha most nem lehet, talán a jövőben.
Mindenesetre örömest vállalnám magamra ezen térkép átdol
gozását; addig azonban, mig újra és lehetőleg teljesen be
nem járhatom ezen érdekes kis hegységet, vagy más szak
értő nem teszi ezt, a térkép kiadásának elhalasztását jobb
nak tartanám, mint azonnali kiadását.
*

*

*

Felhasználom egyúttal az alkalmat, hogy nehány fruskagorai kőzet petrographiai tanulmányozásának eredményeit
is közöljem.1
1.

Oliviugabbro Vrdniktól északkeletre a
„D o b r a v o d a “ p a t a k b ó l .

E kőzetnek egy darabkáját a korán elhunyt Popovich
Sándor küldte be nekem a múlt nyáron megvizsgálás vé
gett. Előjöveteli körülményeit maga irta le a „Földt. Közi.“
múlt évi folyamának 227. lapján.
A kőzet apró szemű, zöld és fehér pettyes kinézésű.
Kézi nagyitóval kivehetni benne a) szürkés vagy tejfehér
kristályos szemcséket, itt-ott hasadási lapocskákkal = Lab
radorit ; b) szürkés, kissé zsirfényü és kvarcra emlékeztető
szemek = Saussurit; c) sötétzöld, rostos-rudas kristálysze
mek = valószínűleg megváltozott Diallag, és olajzöldes, üveg-
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zsirfényü szemek = Olivin. A kőzet az orthoklast könnyen
karcolja,, a mi az Olivintől jöhet. Tömöttsége 2-86, mig a
korábbi dolgozataimban leirt saussuritgabbróé csak 2-81.
Górcső alatt következőket észleltem, a) A L a b r a d o r i t
áttetsző, félig kaolinizált szemeket képez, melyek helyen
ként átlátszók, tebát egészen üdék még s akkor polarisált
fényben jól feltűnő ikersávokat mutatnak, b) S a ü s s ú r i t
csaknem átlátszatlan szürkésfehér szemekben, melyek pola
risált fényben csupán gyenge interferential-szint vesznek fel.
c) D i a l l ag, nagyobbrészt Smaragdit-nemű ásványnyá át
alakulva, mely fűzőid vagy barnászöld, határozatlan kerü
letű szemcsékben van jelen. Mindannyi dichroistikm fényel
nyelés nélkül; nikólok közt a rudas, barnászöld kristályszemek, egyhajlású ásvány gyanánt viselkednek. A fűzöldszemekben nincsenek hasadási irányok, a barnászöldekben
párhuzamos repedések láthatók, melyek a diallag ikerleme
zeire vonatkoztathatók, d) O l i v i n sárgás áttetsző, megle
hetősen élesen határolt kristályos szemekben, melyek az át
alakulásszülte zöldes vagy rozsdasárga serpentinnek jellemző
hálózatával bevonvák. Akristálykák szegélyei leginkább meg
változtak, a kisebb szemcsék nagyrészt tökéletesen Serpentinné váltak már. A mi ezen Olivin mennyiségét illeti,
az a fentebbi ásványos elegyrészekhez képes alárendelt, e)
M ag n e t i t az Olivinnek társaságában nehány nagyobb szem
csében látható, melyek részben vasrozsdává váltak.
A kőzet részben való vegyelemzése is kimutatta az
Olivinnek jelenlétét. Kaptam ugyanis benne
izzitási veszteséget (H20-et)
.
.
4-24 °/0-ot,
sósavban oldható részt
.
.
.
13-16 „
„
oldhatlan .
. . .
82*60 „
A leszűrt oldatban minőlegesen kimutattam: meglehe
tősen sok F 20 3-t és Al20 3-t, kevesebb CaO-t és elégMgO t.
Ezen eredményből látható, hogy nem csupán Olivin
10
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bontódott itt fel, hanem a Labradorit is. A víztartalom rész
ben a serpentint, részben a kaolint illeti; az oldott alkat
részeknek legalább fele az Olivinből való lehet, miáltal an
nak mennyisége a kőzetben is jelezve van.
Ezen olivingabbro egyike tehát azon eredeti kőzeteknek,
melyekből a Frusca-Gora serpentinjének egy része átalaku
lás következtében létre jött.
2. B i o t i t - g a b b r o (?) a F r u s c a - G o r á b ó l .
Ugyancsak Popovichtól egy öreg kristályos szép kő
zetet kaptam a mnlt nyáron, melyet ő a serpentinfekvésen
belül talált s jelentésében a gabbrók közt fel is emlit. (Földt.
Közi. 1876. 228. 1.)
Az öregszemcsés kőzeten szabad szemmel egy szürkés
vagy zöldes fehér, átlátszatlan vagy áttetsző ásványnak
egész buzaszem nagyságú kristályszemeit és zöldes fekete
Biotitnak foltonként sűrűén összhalmozott pikkelyeit lehet
jól kivenni. Igen alárendelten nehány Pyrit szemcse is feltű
nik. A szürkés vagy zöldesfehér szemcsék egy részének fe
lülete egyenetlen, szálkás törésű, zsirfénybe hajló, a Saus
suritra emlékeztető. Egy másik részök határozottan üveg
fény ti, ikerrovátkos hasadási lapokkal bír, tehát a Labrado
réra hagy következtetni. A Szabó-féle lángkisérletben mind
a kettő egyformán viselkedett s mind olvadásra, mind Na.
tartalomra inkább az Andesinre utalt, mint Labradoréra vagy
épen Saussuritra. A keverten kiszedett mákszemnyi darabkák
nak — a melyeket azonban zárványmentesen nem lehet
kapni — tömöttsége két mérésből tesz 2 696 t, a mi szin
tén jól talál az Andesin leggyakoribb tömöttségével.
A kőzetnek sósav iránti viselkedése is arra utal, hogy
ezen íőelegyrész inkább Andesin, mint Labradorit felé hajlik,
mivel csak kis részben bontotta. A kőzetnek száritott pora
izzitás által l-2l°/0-ot vesztett súlyából. Ezen kiszárított por
sósavval főzetvén s 24 órai állás után leszüretvén, 12'47°/0-ot
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veszített súlyából. A leszűrt oldatban minőlegesen találtam :
legtöbb Fe 20 3-t, kevesebb Al20 3-t, kevés CaO-t és bőven
Na-ot (lángelemzésileg); MgO-ot nem találtam, tehát Olivin
ki van zárva.
Ezen adatokból legnagyobb valósziuűséggel lehet az
Andesinre következtetni.
A Biotit-foltoknak közepette és ezek körül kézi nagyi
tóval szürke áttetsző, vagy szintelen átlátszó, üveges apró
szemeket lehet még látni s a darává széttört kőzetből ki is
lehet szedni ilyeneket. Ezeknek legapróbb szálkáit hosszabb
ideig tettem ki a gázláng izzó terébe a nélkül, hogy megolvadott volna, vagy festette volna a lángot s igy nem le
het más, mint K v a r c .
A kőzetnek tömöttsége két mérésből = 2*78, s helye
sen középütt áll egyrészt a kisebb tömöttségli Kvarc és Andesin, másrészt a nagyobb tömöttségü Biotit tömöttségeiliez
képest.
G ó r c s ő v e l a következőket észleltem még a kőzet
ben : a) A B i o t i t jellegesen mutatkozott, b) A K v a r c a
Biotitcsoportok társaságában szabálytalan mezőkre repede
zett átlátszó részletekben és szemekben, melyek élesen el
különülnek a földpáttól s kevés zárványt tartalmaznak, c)
A n d e s i n határozatlanul körülvonalazott szemekben, ritkán
párhuzamos oldalú metszetekben, melyek széles ikersávokat
mutatnak ; mindegyik sűrűén telve van zárványokkal, d) A
Biotit csoportokon belül kisebb mennyiségben egy sárgás
vagy zöldes, áttetsző vagy átlátszó ásványnak szétroncsolódott s összevissza repedezett kristályai és ezek töredékei
láthatók még, melyek részben zöldesvörös anyaggá vannak
mállva. A legépebbek gyenge dichroismust és élénk interferentiál-színeket mutatnak, mint az Angit. Ha nem is közön
séges vulkáni Augit, de mindenesetre egy a pyroxéncsoporthoz tartozó ásvány van itt előttünk. Nevezetes, hogy az Audesinnek említett sűrű zárványai tökéletesen azonosak ezen
10*
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kérdéses Pyroxénnal. Ezen zárványok azonban erősebb na
gyításnál határozott oszlopos kristálymetszeteknek tűnnek
fel, melyek keresztezett nikolok közt akkor sötétülnek el,
midőn a nikolmetszetek valmelyikére ferdeszög alatt állanak.
Ezen az egyhajlásu rendszerre utaló viselkedés is csak meg
erősíti a fentebbi nézetet s azért ezen e’egyrészt, melyet ap
rósága miatt közelebb vizsgálni nem lehetett, az általáno
sabb Pyroxén névvel je'ölöm egyelőre. A Kvarcmezőkben ész
lelt kevés zárványok apró légbuborékokból és ugyanazon
apró Pyroxén-tűkből állanak.
A mondottak nyomán a kőzetnek képlete lesz:
(And -f Bt + Pyr. + K ) 2
l Py. — 2‘78
f
Az a kérdés végre, hogy minek tartsuk és illetőleg ne
vezzük ezt a kőzetet? A gabbrötól, minek előfordulásánál
fogva kellene lennie, mindenesetre lényegesen elüt gazdag
Biotit tartalma s a plagioklasnak Andesin természete által.
A Pyroxen ásványt talán a Diallag helypótlójáuak lehetne
tekinteni. A Kvarc a Harz és Genua vidékének gabbróiban
is közönséges elegyrész. Ha tehát a plagioklas Andesin ter
mészetét nem tartjuk oknak a gabbros név elvonására és
fölvesszük, hogy a Biotit a Pyroxénnal a Diallag helyét pó
tolja, lehetne a mi kőzetünket b i o t i t g a b b r ó n a k ne
vezni, legalább egyelőre, a mig biztos tudomással fogunk
bírni ezen szép kőzetnek előfordulási körülményeiről és fő
leg átmeneteiről.
Éhez némileg hasonlít azon apró szemcsés kőzet, me(/.
lyet én a kamenitz-iregi országúton, a Venác csárda köze
lében, szintén a Serpentin fekveten belül találtam s jelen
tésemben röviden leírtam. (Földt. Közi. 3. évf. 126. 1.) Eb
ben azonban Chlorit van Biotit és Diallag helyett.
3. A T i t a n i t e l ő f o r d u l á s a a r a k ó v á c i - d o l e r i 
tes phonolithban.
A „Földt. Közi.“ múlt évfolyamában (40. lapon) közölt
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adataimban fel vau említve, bogy a lediiiezei Zoviu dől. phonolithjában 1/2 mm. hosszú, mézsárga Titanitkristálykát ta
láltam Sanidinba belenőve. Azóta szorgosan átkutatván ra
li ováczi pkonolitkjeimet is, azt tapasztaltam, bogy igen gyé
ren elhintve majd minden kézi darabban vannak apró kristálykák belőle, részint a Sanidinba, részint az alapanyagba
nőve. Ezeknél fogva kimondható tehát, h >gy a T i t a n i t a
fruskagorai pkonolithnak egy ritkán hiányzó, bár nagyon is
csekély menyiségben előforduló elegyrésze.
4. K v a r c z t r a c b y t - z á r v á n y a r a k o v á c z i dol eri t es phonolithban.
A rakováczi pkonolitkek birtokomban levő kézi példá
nyainak újabbi átvizsgálásánál feltűnt nekem egy di*'nagy
ságú világos, sárgásszürke zárvány, mely a kékesszürke
plionolitbtól élesen elkülönül, bár szorosan öszeforrt is vele.
Ezen zárványnak tömött, szálkás törésii, zsirfénybe
hajló alapanyagában üveges földpátnak apró fénylő lapocskái
gyéren tűnnek fel, mellette apró, legfeljebb kendermag nagy
ságú, ibolyaszürkés, zsirfényü kvarczszemek uralkodók s eze
ken kívül ritkásan elszórva csak apró fekete fénytelen csi
kók és foltok láthatók még, melyek egy harmadik elegyrész
mállás terményei.
A kőzetnek kis tümöttsége 2 556 határozottan annak
savas természetét bizonyítja s távol áll a körülzáró basikus
természetű phonolithnak 2’7045 nagy tömöttségétől.
Gó r c s ő alatt az egyneműnek látszó sárgás alapból
a földpát nem tűnik ki különváló metszetek gyanánt és csu
pán a viztiszta, repedezett kvarczszemek és nagymenyiségü
vasrozsdafolt (Ferrit), melyek közt némelyik a Biotitnak pár
huzamosan rovatozott koszmetszetéhez hasonlít, úgy hogy
valószínűséggel ezen ásványra lehet, mint harmadik elegy
részre, következtetni. Polarisált fényben az alapanyag tarka,
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finomszemű mozaik gyanánt mutatkozik és íivegbázs éppen
nem vehető észre.
Ezen zárvány kőzetét ezeknél fogva részben mállott
kvarcztrachytnak lehet venni, valósziniileg Orthoklas kv.-trachyitnak, s igy igazolva van Szabó tanár ur vizsgálatának
eredménye (Földt. Közi. 1873. 96. l.); mely szerint Ledinc/.e vidékén ilyen trachytok előfordulnak s határozottan
következik, hogy azok idősebb eruptióknak terményei, mint
az általam behatóan tanulmányozott bázikusabb phonolithok.
5. A J a z á k m e l l e t t i B e l i p o t o k e r u p t i v k ő z e t e
i s k v a r ezt r a c h y t.
Inkey Béla ur, Kochlitzer jelentésének ismertetésében
(Földt. Közi. f. évi 4. sz. 90. 1.), leírja í ovidén ezen kőzet
nek ásványos összetételét és górcsői szerkezetét, de nem
meri eldönteni a kérdést, hogy ezen kőzet finom szemű grá
nit-e vagy rhyolith e, melyre a kőzet első megpillantásra
emlékeztet ? Igen érdekelvén e kérdéses kőzet, Inkey úr,
megkeresésemre, szives volt azt megküldeni s én is megvizs
gálván azt, Inkey ur adatainak helyességében meggyőződ
tem. Én a kőzet tömöttségét is meghatározván, azt 2'496nak találtam, a mi a kőzetnek savas természetével és mál
lóit voltával jól talál. Mállott állapota különösen górcső alatt
tűnik fel jól, mert az egész alapanyag tele van .caolinizált
foltokkal, melyek alsó világítás mellett barnáknak tűnnek
fel, felső világításnál azonban sárgásfehérek, fénytelenek.
Nagyobb földpátkristályok a kőzetben nincsenek kiválva,
tehát a lángelemzéssel nem határozható meg azoknak faja.
A Biotit- és Kvarcztól ment alapanyag azonban úgy viselke
dett, mint Labradorit, a III. kísérletben tetemesebb K. festés
sel ; de tekintve a kőzet mállott voltát, ebből semmi hatá
rozott következtetés nem vonható le. A górcső egyszerű kris
tályokat, ikreket és sokszoros ikreket mutatott ki, fel kell
tehát vennünk, hogy Orthoklas is/ Plagioklas is van benne.
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Igen csinosak a Kvarcz és a földpátokba zárt mikrolithek, melyek különben az alapanyagban is megvannak s
innen néha belenyúlnak azokba. A nagyobbakat hajlandó
vagyok Apatitnak tartani.
A kőzetet orthokl.-oligokl.-Kvarcztrachytnak tartom,
a) mert az alapanyagban kevés üvegbázis látható, a
mi Gránitnál, mint egészen kijelölt, tehát szorosan kristályos
kőzetnél, nem tapasztalható ;
b) mert a Frusca-Gorában görkövek gyanánt előfor
duló s általam leirt valódi orthoklasgránittól teljesen külön
bözik ; és
c) mert a kvarcztracliytnak jelenléte a hegységnek
északi lejtőjén is kimutatva van már.

Ásványtani közlemények.
(A m. föleit, társ. f. é. május 9-én tartott szakülésén előadta

Schm idt Sándor.)

1. A G a l e n i t á t v á l t o z á s a i r ó l .
Az elemeknek és az erőknek folytonos érintkezése a
változó viszonyokkal uj eredményeket ad és igy létrejő az
óriási körfogás, mely a szabályzó törvények központja kö
rül kering. Érdekes, sőt fontos példákkal szolgál az átvál
tozás! esetekre az ásványtan, hol a föltűnően észlelhető át
változások a pseudomorph név alá sorolvák.
Az ólom és kén vegytilete, a Galenit,
szénsavas nátront tartalmazó vizekkel való
kezés után Cerussit és kénsavas nátronra
előbbi mig csinos gyémánt- vagy zsírfényü
jában lerakódik, add'g az utóbbit a körző
nyen oldhatót, eltávolítja. Más esetekben a

az élenyt és a
folytonos érint
változik, mely
kristályok alak
viz, mint könyGalenitban fog-

