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Az alacsony Tátra Melaphyrjainak górcsövi és lángkisérleti
vizsgálata.

Dr. Rotli Sainntól.

(Felolvastatott a magy. föleit, társ. 1877. évi junius 6-án tart. szakiilésén.)

Az alacsony Tátra Me'laphyrjai több párhuzamos, nagyjában keletről 
nyugatra csapó vonulatban és azonkívül számos magános tömzsökben 
fordulnak elő. *) De daczára nagy elterjedésüknek, még is igen ha
sonlók egymáshoz, és ha mutatkozik közöttük különbség, az nem any- 
nyira az elegyrészek minőségében, mint inkább azok méreteiben és 
többé-kevésbbé ép voltában, valamint azon utólagos képződményekben 
áll, melyeknek képződéséhez a felbomlott elegyrészek szolgáltatták az 
anyagot. Höfer makroskopos vizsgálat alapján négy csoportra osztja 
ezen kőzeteket, úgymint: 1. tömött-, 2. szemcsés-, 3. porpkyros- és 4. man- 
dolás Melaphyrokra és egyszersmind megjegyzi, hogy az egyik csoport
tól a másikhoz folytonos átmenet létezik. Én nagyjában szintén ezen 
felosztást fogom használni a leírás alapjáúl, daczára annak, hogy a 
górcsövi vizsgálat egyes esetekben némi eltérést kíván.

1. T ö m ö t t  M e 1 a p h y r.

Ezen változathoz sorozzuk azon Melaphyrokat, melyekben szabad 
szemmel az elegyrészek sorában legfeljebb egyes fénylő kis tűket lehet 
észrevenni; górcsövi vizsgálatnál azonban nagy változatosságot mutatnak 
ezen kőzetek. Némelyeknél sötétfekete, vagy vörösbarna, majdnem át
látszatlan alapanyagban itt-ott egy-egy földpáttű, meg egynéhány zöl
des, vagy zöldes-sárgás, vagy pedig színtelen, többnyire köralakú fol
tocska észlelhető. Az utóbbi valószínűleg Olivin, illetőleg annak átválto- 
zási terménye.

*) Az előfordulási körülmények bővebb leírását lást Hanns Höfer „die Mela- 
phyre der niedern Tátra“ czímű értekezésében. Neues Jahrb. für M. 1-871.



Az egyes foltocskák, különösen a zöldek, sötétre fordított nikoloknál 
egyes kékeszöld színű részleteket mutatnak, melyek sötét szabálytalanul 
futó vonalok által elválasztvák. A sárgás foltocskák többnyire Hämatit 
lemezkékben és Limonit erecskékben bővelkednek. Némely kőzetben az 
említett foltocskák összes nemeit észlelhetni, például egy példányban, 
melyet az Ipolticza patak baloldalán gyűjtöttem; másban csak zöldeket, 
például egy a Vág jobboldaláról hozott példányban és megint másban 
csak színteleneket.

A Földpáttnk közül némelyek ikerrovátkosságot mutatnak, a má
soknál azonban ezen tünemény nem észlelhető. Egy példányban, mely 
a Vág jobb oldaláról való (Koleszarky mellett) ily sötét alapanyag
ban a számos kisebb tűn kivid egy nagyobb Földpát-jegeczet volt alkal
mam észlelni, melynek egyik része szépen mutatta az ikerrovátkosság 
tüneményét, inig a főtengely irányában való folytatásában az egész te
rület mindig csak egy színnel bírt. Ezen utóbbi fél épebbnek is mutat
kozott és valószínűleg Orthoklas. Az Orthoklasnak a Plagioklassal való 
ilyképeni összenövését egyébütt is észlelték. *) Egy példányban, mely 
a Virágvölgyből való, teljesen ép Olivin és nagyobb Földpát-jegeczek 
váltak ki hasonló alapanyagból.

A tömött Melaphyr más változataiban az alapanyag már átlátszóbb, 
ámbár itt is fekete szemecskékkel és tűkkel, valamint rozsdasárga fol
tokkal találkozunk, melyek átlátszóságát csökkentik. Egy ilyen pél
dányt a sunjavei völgyből hoztam, mely azonban még arról is ne
vezetes, hogy az Olivin átváltozását és a mandolaképződés megin
dulását kitünően mutatja. Az Olivin ugyanis egyes kisebb szemekben 
még meglehetősen ép és zöldes színű, más szemekben Hämatit lemezkék 
már ellepik kerületét, míg a belseje meg mindig zöld, de már sze- 
mecskékből látszik állani. Az átváltozás egy további stádiumában a 
zöldszín teljesen eltűnik és az egész terület úgy néz ki, mintha Hämatit 
porral volna be hintve ; ezen utóbbi tünemény azonban csak kisebb sze
meknél tapasztalható, a nagyobbaknál egy rozsdasárga öv húzódik vé
gig a kerületen, míg a belső részlet színtelen és a Calcit vegyi és 
optikai tulajdonságait mutatja. Az ilyképen átváltozott foltok kerülete 
mindinkább kikerekedik az alapanyag rovására és az ember ezek alak
ját és egymáshoz! viszonyát látván, egy pillanatig sem habozik 
ezen kőzetet mikroskopikus Mandolakőnek tekinteni, mely azon mandu
lás Melaphyroknak kisebbített hasonmása, melyekben a mandolák vagy

*) Zirkel der Mikroskopische Beschaffenheit der Min. u. Gesteine 134. lap.



teljesen Siderítből, vagy belől Calcitból és a kerületeken Siderit, illető
leg Limonitból állnak.*)

A mikroskopikus Mandulák egy másik kitűnő példáját egy Mela- 
phirban észleltem, mely szintén ezen völgy Sunjavához közelebb fekvő 
részéből egy függélyes falból váló. A kőzet mikroskopikus vizsgálatá
nál csak itt-ott láthatni egy fénylő tücskét vagy pedig egy-egy zöldes 
foltocskát. A górcső alatt azonban sokkal teljesebb képet nyerünk 
a kőzet alkatáról; a színtelen alapanyag apró, fekete szemcsék (Mag
netit) és vörös kis lemezkék (Hämatit) egész rajával van ellepve és 
csak kevés Földpáttűvel bir, melyek közül némelyek Plagioklasok, mások 
megint határozottan Orthoklasok; ' az utóbbiak csekélyebb számmal van
nak, de többnyire nagyobb méretűek és a Plagioklasoktól leginkább az 
ikerrovátkosság hiánya, valamint épebb voltuk által térnek el. Vannak 
azonban még egyéb jellegek melyeknél fogva az Orthoklas felismer
hető; idesorozhatjuk a karlsbadi törvény szerint képződött Orthoklas 
ikreket, melyek a polarizáló készülékben, ha a csiszolat az összenövés 
lapjára közel merőlegesen történt, két eltérő szint mutatnak.

• Az említett elegyrészeken kívül vannak még világos zöldes foltok, 
melyek érdes felületitek és gyengén, kettősen tö rők ; a górcső alatt 
számtalan részletből állóknak bizonyulnak és valószínű, hogy nem egye
bek, mint többé-kevésbé átváltozott Olivínck. Némelyek egy Magnetit- 
szemcsékből álló övvel vannak körülvéve ; mások ismét áttetsző vörös le
mezkéket zárnak körül, melyek közül egyesek szabálytalan alakúak, mások 
megint a Picotit alakjára emlékeztetnek. Egy ilyen nagyobb zöld foltban 
Calcitot találtam kiválva, mely kigyódzva lefutó Limonit által sárgára fes
tett burokkal volt körülvéve. Ezen zöld foltok nem egyebek, mint kiseb
bített hasonmásai azon nagyobb Mandoláknak, melyek egyéb Melaphir 
változatokban előfordulnak és vagy kizárólag Delessitból, vagy pedig ki
vid Delessitból és belől Calcitból vagy Kvarczból, vagy mind a kettőből áll
nak. Tehát itt is a Mandolaképződés az Olivin átváltozásával kezdődött.**)

A Melaphir számos változataiban azonban majdnem teljesen át
látszó az alapanyag. Egy példány (Vikartócz felett) mikroskopos vizs
gálóinál teljesen egynemű anyagból látszik állani, legfeljebb, hogy itt- 
ott egy sötét foltocska látható, mely nem egyébb, mint Magnetit-szemek 
halmaza; górcső alatt azonban látjuk, hogy a kőzet legnagyobb részét 
kitevő és mintegy finom, rozsdával borított alapanyagon kivid vannak

*) Az Öliviunok Carbonátokká és Limonittá való átalakulását illetőleg lásd lio- 
senbusch : Physiqgraphie der massigen Gesteine 395 lapon.

**) Az Olivinnak Delessitté való átalakulását említi Rosenbusch is. „Mikrosko
pische Petrographie d. u. Gestenie 89-i lap.
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számos kettősen törő és közönséges fényben az alapanyagtól meg nem 
különböztethető foltok, valamint számos Földpát-tűk, melyek azonban 
nincsenek egyenletesen felosztva az egész kőzetre, hanem inkább bizonyos 
sávokat alkotnak és elhelyezkedésük által mikrofluidál-szövetre emlé
keztetnek. Egyes Földpát-tűk ikerrovátkosságot mutatnak, másokon nem 
észlelhető ezen tünemény; az utóbbiak között egy nehány Orthoklas is 
van. A Földpáton kivid számos Magnetif-szem van kiválva, melyek vagy 
szabálytalanul vannak elszóródva, vagy \ edig halmazokat képeznek, 
melyek szétfecscsent tintafoltra emlékeztetnek. Olivin csekély mennyiség
ben van kiválva; Kvarcz több, meglehetős nagy szemekben észlel
hető, de mivel ezen szemek egy meglehetős kerekded kerülettel bírnak, 
mely a mikroskopikus Mandolák alakjára nagyon emlékeztet, lehetsé
ges, hogy a Kvarcz csak utólagos képződmény.

A tömött Melaphyr eddig leírt változatai mind arról nevezetesek, 
hogy az alapanyag uralkodó és hogy az elegyrészek benne csak be- 
ágyalva látszanak; az ezentúl leírandó változatokban az alap-anyag 
már tetemesen háttérbe szorul és gyakran majdnem teljesen hiányzik, 
úgy, hogy ezen kőzetek a górcső alatt szemcsés szövetet mutatnak és 
azért Míkrojegeczeséknek is mondhatók.

Az alap-anyag színe igen különböző ; sok helyen színtelen, másutt 
sárgás, szürkés vagy vereses színű; a sötétebb színnel az átlátszóság 
csökkenése jár. A felismerhető elegyrészek a következők:

Földpdt, mely kétféle, Orthoklas és Plagioklas ; az utóbbi mindenütt 
uralkodó és némely helyen kitűnően ikerrovátkos (Virágvölgy) és több
nyire már az elmállás egy haladottabb stádiumában van. Az Orthoklas- 
nak a Plagioklashoz való mennyiségi viszonya azonban mindenütt 
egyenlő; egyes példányoknál különösen a Virág- és Teplicza-völgyben 
igen ielentéktelen az Orthoklas mennyisége, tovább nyugatfelé azonban 
mindinkább szaporodik.

Egy másik nevezetes elegyrész az Olivin, mely némely helyen 
majdnem színtelen, másutt pedig zöldes, sárgás, szürkés vagy veresbarna 
színű. A különböző színeket valószínűleg vasvegyeknek köszöni. Boricky 
szerint az Olivin zöldes színe valami vasoxydulsilikáttól, a sárga szín 
pedig az ennek oxydálása folytán keletkezett vasoxydsilikáttól származ
nék.*) Sok Olivin kerülete Hámatit-lemezekkel, más megint Magnetit-sze- 
mekkel van körülvéve és vannak példányok, a hol egy sötét Magnetit- 
öv körülvesz narancsszínű áttetsző tért. Sok Olivin példányon láthatni a

*) Boricky : Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Böhmens. 187S. 
II. fűz. 15 lap.
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Hamatittá való átalakulást, egyik része az Olivinnak még zöldes-sárga, 
a másik pedig már narancsszínű. Valószínű, hogy a fekete tömegek a 
Hämatitnak desoxydatiója folytán keletkeznek és hogy ennélfogva az 
átváltozás egy további stádiumának felelnek meg. Lehetséges azonban, 
hogy egyes fekete tömegek oxydatio folytán ismét llámatittá válnak, a 
mint azt számos fekete foltnak áttetsző veresbarna kerületén, valamint 
a kőzet egyes repedései mentében láthatni. Az Olivin átmetszetek na- 
gyobbára szabálytalan kerülettel bírnak, néha azonban igen szabályos 
hatszögekben vagy dűlő négyszögekben mutatkoznak. Az épebb példá
nyok vagy teljesen színtelenek, vagy pedig a sárga vagy zöld szín egy 
gyenge árnyalatával b írnak; a nagyobb szemeken többnyire számos 
szabálytalan repedés fut végig ; üvegzárványok vagy Hämatit lerne - 
kék nem épen ritkák, a metszet felülete érdes; egy nikollal való vizs
gálatnál igen gyenge elsötétedést észlelhetni; a polarizáló készülékben 
sötétre fordított nikolok mellett az ép példányok majdnem átláthatla- 
nok, a színesek, tehát a kevésbé épek, a sötét vonalok egész hálóza
tával vannak bevonva; a vonalak közötti nagyobb területek a sárgás 
barnák, a kisebbek pedig kevéssé sárgák.

A harmadik lényeges elegyrész a Magnetit, mely leginkább sza
bálytalan alakú szemek alakjába n fordul elő, de néha pálczikákban is 
mutatkozik. A magnetit szemek többnyire egyenletesen és minden kive
hető rend nélkül vannak elhelyezve az alapanyagokban, néha azonban 
sorokat, sávokat, vagy igen nagy halmazokat képeznek. Azon magnetit- 
szemek, melyek az Olivin kerületén fekszenek, többnyire ennek alakját 
tüntetik fel elhelyezkedésük által. A Magnetit képződésére nézve kétféle, 
egy nagy része az elegyrészek kiválása idején keletkezett és ennélfogva 
jogosan sorozható a lényeges elegyrészek sorába, a másik rész utólago- 
ran képződött, többnyire az Olivinnek elváltozása folytán. Az első csoport
hoz sorozható azon Magnetit, mely az alapanyagban elszórtan fekszik, 
a másik csoporthoz pedig az, mely ;iz átváltozott Olivin-szemek kerületén, 
valamint a Földpáf hasadékaiban található.

A Magnetittal igen szoros kapcsolatban van a Hämatit, mely képződé
sét illetőleg valószínűleg szintén elsődlegesre és utólagosra osztható ; az 
utóbbi gyakran az Olivin átmetszetek alakjaival bír és így egyenesen 
az Olivinből származhatott, néha azonban Magnetitból is képződhetik, a 
mint azt már fentebb említettük.

Az említett lényeges elegyrészeken kívül felemlíthető még az Angit, 
mely a Melaphyr ezen nemében színtelen vagy szürkés színű mikrőlithos 
és az Angit alakjára emlékeztető oszlopkákban fordul elő.

Egy másik járulékos elegyrész a Kvarcz, melyet egyes Vikartócz
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táján gyűjtött példányokban észleltem. A mint már fentebb nyilatkoztam, 
nem tudtam határozottan eldönteni, vájjon az elsődleges vagy utólagos 
képződmény e ?

A határozottan felismerhető elegyrészeken kivül előfordultak még 
„chloritszerű“ levélkék, melyek a zöldszín különböző árnyalataiban mu
tatkozva, néha egész halmazokat képeznek. Ezen zöld foltok közelében 
egyes esetekben Hämatit lemezek vagy Magnetit-szemek vannak kiválva, 
a miért is azokat azon esetekben az Olivin átváltozási terményeinek 
tekinthetni, annál is inkább, mivel azon kőzetekben, hol a zöld le
vélkék nagyobb mennyiségben vannak, az Olivin többnyire egészen hiány
zik. Néha azonban nagyobb földpátok is szoktak zöld levélhalmazokra 
felbomlani és mállott Melaphyrokban az alapanyag is bővelkedik ilye
nekben. Ezen esetekben tehát a Földpát, illetőleg az alapanyag válto
zott át chloritszerű anyaggá. A Plagioklas és alapanyag ilyképeni átvál
tozását Rosenbusch is észlelte.*)

Az átváltozott tömött Melaphyr egy sajátságos nemét Maluzsina tá
ján észleltem. Nem messze a falutól, a patak jobb. oldalán az út mel
lett ugyanis látható egy kőzet, melyet felületes vizsgálatnál nem is tar
tanánk Melaphyrnak, de mivel itt is észlelhető a folytonos átmenet ezen 
sajátságos módosulattól a typikus melaphyrhoz, nincs okunk a felett 
kételkedni. Ugyanis látható, hogy a szürkésbarna Melaphyr mindin
kább világosabb színűvé válik, földpátjainak határa elmosódik, a kőzet 
fekete színét okozó Magnetit zöld vasoxydulsilicáttá, a calciumsilicat 
szénsavas calciummá átváltozik; az első a kőzetet zöldszínűre festi, az 
utóbbi pezsgése által árulja el magát, ha a kőzetre sósavat csepegte
tünk. Ezen átváltozás igen tanulságosan követhető a górcső alatt is. 
Egyes Magnetit foltok már átváltoztak, mások még átváltozó félben 
vannak; hasonló mondható a Földpátokról. Ezen Calcitban dús fal kö
zelében van olyan is, melyben szabadszemmel már alig látszik nyoma 
a volt elegyrészeknek; górcső alatt azonban még egyes Földpátokra 
ráismerhetni ; a Magnetit itt mint ilyen, már végképen megszűnt, de 
Calcit sincs már oly nagy mennyiségben jelen, hanem csak ereket ké
pez, minélfogva a kőzet sósavval megcsepegtetve, csak ezekben, vagy 
ezek közelében pezseg. Ezen kőzet közelében zöld Jaspisból álló erek 
is találhatók.

Nem hagyhatom említetlmiül a tömött Melaphyr egy, szintén Ma- 
luzsina mellett található változatát, melynek vastartalma Pyritté ala

*) Rosenbusch : Physiographic* d. mass. Gesteuie 340 lap.
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kult; az utóbbi a légkörbeliek behatása folytán Vasvitriollá változott, 
mely jegeez vizét vesztvén, mint sárga por takarja a kőzetet. Ezen me- 
laphyrváltozat friss töréslapjain meglátjuk a többnyire még teljesen 
ép Pyritet.

2. S z e m c s é s  M e 1 a p h y r.

Ezen csoportba sorozzuk azon Melaphyrokat, melyek mikrosko- 
pos vizsgálatnál szemcsés szövetet mutatnak és némileg átmenetet ké
peznek a későbben leírandó Porphyros Melapkyroklioz. Ezen kőzetek 
a górcsővel vizsgálva a következőket mutatják : némelyeknél a szabad
szemmel észlelhető jegeczkék oly alapanyagban fekszenek, mely alig 
mutatja a kijegeczesedés nyomát, másoknál megint az alapanyag mikro- 
jegeczes és a szabadszemmel észlelhető jegeczkék porphyros kinézést 
kölcsönöznek a kőzetnek. A Melaphyrok ezen utóbbi csoportját Mikro- 
'poiyhyroknak mondhatnék. Az említett két eset számos átmeneti tag ál
tal áll összefüggésben. Egyes példányokról a szürkés vagy sárgásbarna 
igen kis fekete szemcsékkel, mintegy porral behintett alapanyagban 
számos Földpát-tű van kiválva, melyek néha derékszög alatt egymással 
érintkezve, hasonló alakokat eredményeznek, a milyeneket Boricky a 
csehországi Melaphyrokböl említ.*) Az elegyrészek sorában ugyanazok 
fordulnak elő, melyekkel már a tömött Melaphyroknál találkoztunk. Az 
Orthoklas itt is észlelhető, de úgy látszik nagyon szabálytalanul van 
eloszolva, mert míg némely csiszolatokban egyáltalában nem ismerhető 
tel, addig ugyanazon lelhely egy másik példányában biztosan ki
mutatható.

A Plagioklas egyes példányokban még meglehetős ép és kitűnően 
ikerrovátkos, míg másokban már annyira elinállott, hogy az ikerrovát- 
kosság tüneményének még nyomát sem mutatja ; az utóbbi esetben sok
szor szabálytalan kerületű és szürkés pontokkal vagy zöldes lemezek
kel látszik behintve, melyek átlátszóságát csökkentik. A mikrojege- 
czes Földpát-tűk többnyire épebbek.

Az Olivin a jobban megtartott példányokban sárgás-zöldes színű 
és majdnem mindég Hämatittal van körülvéve. Az egyes szemek nagyob
bak és többnyire szabályos kerülettel bírnak. Az Olivin átváltozása foly
tan megindult mandolaképződés egyes helyeken például a sunjavai völgy 
baloldalán, közel a torkolathoz, már meglehetősen előrehaladott és a Deles- 
sittoltok már szabadszemmel is igen könnyen felismerhetők. De ezen fol
tok már sokkal nagyobbak az átváltozott Olivin-szemnél, a mennyiben

*) Boricky: PetrograipJiisehe Studien an den Melaphyrgesteinen Böhmens. 9 lap.



kerületük anyagát folytonosan átváltoztatják, mintegy assimilálják. Sok 
foltban még láthatni egyes mikrojegeczes Földpátokat, melyek még nem 
változtak át teljesen. Ezen Mandelák átmenetet képeznek a mikrosko- 
pikusoktól a szabadszemmel észlelbetdkböz.

Az Augitot esak egy példányban (a Vág baloldaláról) észleltem, 
a hol egy nagyobb és több kisebb sárgás-szürke jegecz alakjában 
mutatkozott.

A Kvarczot, mint elegyrészt nem találtam a Melaphyr ezen válto
zatában, mint mandolakö azonban előfordul.

A mállottabb példányokban gyakoriak a cblorítszerű zöld pikke
lyek és sok kőzet zöldköves módosulatban mutatkozik.

3. P o r p h y r os  Me 1 a p h y r .

Ezen csoportba a Melaphyrok azon változata tartozik, melyben 
nagyobb, néha 2 cm. hosszú Földpát-jegeczek egy szemcsés vagy látszó
lag tömött alaptömegbe vannak beágyazva. A makroskoposan tömöttnek 
látszó alaptömeg azonban, górcsővel megvizsgálva, mikroszemcsés szöve
tűnek bizonyul és nem különbözik a már mikroskoposan is szemcsésnek 
mutatkozó alaptömegtől. Ezen alaptömeg számos Földpát-oszlopkából, 
melyek kevés kivétellel mind Plagioklasok; továbbá sárgás vagy zöl
des és többnyire meglehetősen átváltozott olivinből és végre magnetit- 
ból á l l ; egyes változatokban azonban számos Augitszemek is vannak, 
rnetyek szürkés színűek és néha egész halmazokat képeznek.*) Az Augit 
a sárgás OlivintŐl a színen kivül még oszlopos alakja és a polarizáló 
készülékben tanúsított élénk színei által tér el. A nagy Földpátok egyes 
helyeken fehéresek, másutt sárgás-zöldesek és megint másutt, mint pél
dául a Sunjave-Koleszárszky-völgy egyes helyein, vérveresek. Legszebben 
kiképződve és igen tanulságosan feltárva találhatni ezen kőzetet a Lucsiv- 
nától délre fekvő Cserna-hegy tövében, a patak mindkét oldalán, a 
Sunjava-Koleszarky-völgy jobb oldalán és Höfer szerint a Virágvölgy leg
délibb részeiben; előfordul azonban másutt is, különösen a hegység nyu
gati részében, ha nem is oly typikusan, de mégis elég nagy tömegekben. 
A nagyobb Földpát-egyedek, daczára annak, hogy szabadszemmel megte
kintve fénylők és lemezes szövetitek, tehát épek, a górcső alatt többnyire 
már homályosak és ennélfogva az átváltozás határozott nyomait mutatják ; 
néha az csak a hasadási vonalok környékére, néha azonban ezektől egé
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*) Az Augit előfordulását egy Lucsivnától délre eső pontról Tschermák is em
líti : „Die Porphyrgestein Österreich“ czímű művének 235. lapján.
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szén független területekre, néha pedig — és lehetne mondani — igen 
gyakran az egész ásványra kiterjed.

A átváltozás stádiumáról legjobb képet szolgáltat a polarizáló gór
cső, melyben sötétre fordított nikoloknál csak az épebb területek mutat
ják a Földpátra jellegző optikai tüneményeket, míg a kevésbbé épek a 
lényt csak gyengén bocsátják át. Az ikerrovátkosság nagyobb egyedek- 
nél ritkábban látszik tisztán, a középszerű nagyságúak azonban több
nyire kitűnően mutatják ezen tüneményt. A Sunjava-Koleszarky völgy
ben talált vérveresre festett földpátok a górcső alatt meglehetősen épek
nek mutatkoznak, csakhogy a kerületük és hasadási vonalaik mentében 
lerakodott Hümatit-lemezek által veresre vannak festve; a veresre festett 
övön belül majdnem színtelen az ásvány. Már szabad szemmel láthatni, 
a mint némely Földpát egyik fele veresre van festve, mig a másik meg
tartotta eredeti színét.

Hogy ezen veresre festett földpát tulajdonságait még jobban kide
rítsem, Dr. Szabó József egyetemi tanár urat kértem fel ezen földpátnak 
lángkisérleti úton való meghatározására, a mit ő szokott szivességgel meg 
is tett. Mind a színtelen, mind a festett Földpát Andesinnek bizonyúlt, míg 
ugyanazon kőzet alapanyaga, mely Magnetit, Hämatit és homályos Föld- 
pátból állott, a Földpátnál bázikusabb volt. Ugyanezen völgyben az út jobb 
oldalán más melaphyrporphyrt észleltem, melynek Földpátja világos-zöldes 
színű és a lángkisérletben Lábradoritnak mutatkozott. Végtére a Cserna- 
liegy tövéből (a Lopusna völgyből) is vizsgáltattam meg egyet, mely 
Labradoréhoz kissé hajló Andesin.

Hogy a nagyobb Földpátok Plagioklasok, azt az elemzés is bizonyítja. 
Höfer ugyanis a Csernahegy tövében gyűjtött példányok Földpátjait ele
mezte és a lentebb b alatt közlött eredményekre jutott; én pedig a Sun
java-Koleszarky völgyben gyűjtött Melaphyrok legépebb Földpátjait 
szedtem ki és Dr. Steiner barátomat kértem fel azok elemzésére, a mit 
ő szives készséggel magára vállalt és teljesített i s ; az Ő eredményeit a 
alatt közlöm; (I az összes alkatrészek százalékait, II a viz kihagyása 
mellett átszámított százalékokat tartalmazza). A Steiner elemezte földpát 
szürkés-zöldes szinű és gyöngyfényű volt; ikerrovátkosságot nem észlel
tem rajta; tömöttsége 2*691, a Höfer által elemzetté 2-633 volt; c alatt 
áll a kőzet alaptömegének Höfer által eszközölt elemzése:

a
L T T  b c

Si02 58-80 60-77 53-26 50-65
Al2Oa 24-10 25-16 24-28 16-32

Földtani Közlöny V ili,  uvf. ü



Fe20 3
I. II. h c

15-08
FeO — — 2 9(> 2-33
CaO 6-06 (>•31 6-83 4-45
MgO nyoma 0*50 0-03
K2Ö 1-71 1-70 2-47 1 *79
Na A ) 5-43 í>-62 4-68 3-44
11,0 3-10 — 3*98 5-14
HoSOj nyoma — —

Az a alatt közlött eredmények azon határok között ingadoznak, me
lyeket Tschermak az andesinsor számára felállított. Ezen Földpátot 
tehát Andesinnek tekinthetjük, sajátságos azonban azon körülmény, hogy 
a kovasav közel áll ezen sor maximumához, míg az alkaliák épen az 
ellenkező határ felé közelednek. Ezen tényt csak azon feltevés által ma
gyarázhatjuk, ha felveszszük, hogy az alkaliák egy része már eltávolodott, 
míg a kovasav visszamaradt.

A Porphyros Melaphyr is fordul elő zöldköves módosulatban, mely 
némely helyen nagyon hasonlít a Serpentinhez. Egy függélyes falban a 
Sunjava-Koleszarky völgy jobb oldalán a Melaphyr oly annyira átválto
zott, hogy a zöldes alapanyag makroskopikus vizsgálatnál teljesen egy
neműnek látszik és ezek a zsirfényű össze-vissza repedezett Földpátok 
emlékeztetik az embert arra, hogy Melaphyrrel van dolga. A zöld alap
anyagban igen számosak a Chrysotil-erek.

4. M a n d o 1 á s M é l a  p h y r o k.

Ezen csoportba tartoznak azon Melaphyrok, melyek mandolás szö
vettel bírnak. Ezek azonban nem képviselnek valami különös Melaphyr 
változatot, hanem inkább az említett három változatnak egyik átváltozási 
nemét; mind a három változat előfordul mandolás módosulatban. Érte
kezésünk folyamában volt alkalmunk tapasztalni, hogy az Olivin átválto
zásával sok esetben megindul a mandolák képződése; azonban nem min
den Mandola keletkezik egyenesen Olivinből. Sok esetben, különösen je- 
geczes Melaphyroknál előbb „chloritszerű“ anyaggá változik az Olivin, 
és csak abban indul meg azután a mandolaképződés. Hasonló történhetik 
az alapanyag és Földpátból képződött Chloritszerű ásványban is, úgy, hogy 
mondhatjuk, miszerint, a Mandolák nemcsak az Olivinból, hanem közvetve a 
F'óldjjátból és az alapanyaghói is leél étkezhetnek.
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A Chloritszerű ásvány alkotta zöldfoltokban következőleg történik a 
mandolaképződés: a kezdetben szabálytalan kerület mindinkább kikere
kedik és az érintkező zöldlevelek összeolvadnak, a zöldszín hatályossága 
egyideig még fokozódik és az egész folt bizonyos egyöntetűséget mutat 
mind a szín, mind a szövet tekintetében; közönséges fénynél vizsgálva, 
zöldes színű és számos, egy kissé sötétebb és szabály tálánál lefutó vo
nalok által számtalan kis részletre van felosztva, melyek a polarizáló 
készülékben sötétre fordított nikoloknál mint világos kis foltocskák tűn
nek fel, míg az azokat elválasztó vonalok sötéten maradnak. Sok man- 
dola még most is található a képződés ezen stádiumában, másokban 
azonban tovább folytatódott az átalakulás.

Egyes esetekben a zöldfoltok belsejében világosabb zöldszínű tér tá
mad, mely lassacskán színtelenné vált, míg a zöldszinű anyag sötétebb 
árnyazatot vevén fel, vagy a kerület felé húzódott, a hol azután mint bu
rok maradt vissza, vagy pedig a színtelen anyag között lemezek alak
jában helyezkedett el. A színtelen anyag egyes esetekben Kvarcz, má
sokban Calcit, s zöldes színű Delessit. Az utóbbi a legtöbb esetben a 
mandola burkát képezi, míg annak belsejét Kvarcz vagy Calcit, vagy 
mind a kettő alkotja. A Kvarcz néha mint Chalcadon vagy Achat is 
van jelen és a Calcit helyét Siderit is szokta elfoglalni, különö
sen a hegység nyugati részében; sok helyen limonit festi a Calcitot. 
A Chloritszerű elegyrészeknek ily képeni átváltozását Rosenbusch is fel
említi, többször említett művének 339. oldalán.

Azonban nem minden zöldfoltban van ilyen befolyása az átváltozás
nak; sok esetben különböző színű és anyagú concentrikus körök támad
nak, melyek egymástól mindinkább elkülönülve a mandolákban réteges, 
illetőleg héjas szövetet eredményeznek. Ilyen mandolákat nagy számmal 
a Sunjava-Koleszarky völgy baloldalán lehet észlelni. Némely mandolá- 
ban a zöld burok alatt vau Chalcedon réteg, mely a mészpátot, mint közép
ponti magvat, zárja körűi, másban Kvarcz van burkolva Mészpáttal és ez 
megint Delessittel. Sok foltban két körrendszer van. Némely példány
ban azonban nem teljes, hanem csak félkörök vagy körivek vannak egy 
közös középpont körűi elhelyezve és pedig olyképen, hogy az ívek 
a zöldfolt belseje felé vannak fordítva. Ezen ivek kiegészítése teljes 
körökké a zöldfoltot körülvevő anyag átváltozásával történik. A teljes 
körökből álló rendszerek azonban nem képződtek mindnyájan ilyképen. 
Soknál, talán a legtöbbnél egyszerre mutatkoztak teljes körök á zöld
foltok belsejében. Félköröket és köriveket igen mállott Földpátokban 
is volt alkalmam észlelni.

A zöldfoltoknak egy harmadik átváltozása abban áll, hogy a világos
6*



zöldszínű és szemcsés szövetű foltok sötétebb zöld és későbben kékes 
zöld (Aquamarin) színt és lemezes vagy rostos, sok esetben sugarosan 
rostos szövetet vesznek fel és Delessitté válnak. Az átváltozás ezen neme 
kitünően volt észlelhető egy Koskova környékén gyűjtött porphyros Me- 
lapliyrban, melyben sugarosan rostos Delessit mandolák már szabad 
szemmel láthatók.

Ezen kőzetben a górcső alatt számos zöldfolt mutatkozott a mint 
átment kékeszöld színű és rostos szövetű Delessitbe. Meleg sósavval 
kezelve a csiszolatot, mind a zöld mind a kékes foltok eltűnnek; a só
sav hosszabb ideig tartó behatása után pedig feloldódnak kovasav hátra
hagyásával.

A zöldszinű mandolák egy nem épen ritka zárványa a Picotit.
Mint a Melaphyr átváltozásának egy sajátságos nemét fel kell em

lítenünk az Epidot-erek képződését. A hegylánca minden részében talál
hatni egyes zöldereket, melyek többnyire finom zöldes tűkből állnak; a 
tűk közötti helyek vagy Calcit, vagy Kvarcz, vagy pedig mind a kettő 
által kitöltvék, van azonban eset, hogy nincsenek is kitöltve.

Midőn az ember ezen erek lefutását látja, önkénytelenfíl azon gon
dolatra jön, hogy azok praeexistált repedések töltelékei és ezen vélemé
nyében még megerősíttetik, ha egyes helyeken, mint például a Virág
völgyben a Oréniczre vezető út baloldalán, vagy a Csernahegy tövében 
talál valóságos repedéseket, melyek falain meglehetős nagy Pistazit je- 
geczek ülnek. Ha azonban ezen leihelyeken egy kissé körülnézünk, lát
juk, hogy az említett körülmények között előforduló Pistaziton kivid 
van olyan is, mely a repedést tökéletesen kitölti és ha ezen zöldes sá
vokat lefutásukban tovább követjük, láthatjuk, hogy lassan átmennek 
az anyakőzetbe, és hogy néha az érnek már csak a határa áll Pistazit- 
ból, mig a belseje még átváltozó félben levő anyakőzet. Ezen átválto
zást a górcső is igen világosan mutatja. A Pistazit tehát nem képző
dött praeexistált repedésekben, hanem a kőzet tömegében annak bizo
nyos párhuzamos irányokban történt átváltozása folytán és ha későbben 
mutatkoznak ily erekben repedések, akkor ezek nem maradványai a volt 
basadékoknak, hanem az által keletkeztek, hogy a Pistazit közötti üre
geket kitöltött Mészpát eltávolodott és annak helye betöltetlenül maradt.

Ezzel befejezvén értekezésemet, nem mulaszthatom el dr. Szabó József 
egyetemi tanár úrnak, valamint dr. Steiner Antal barátom és collegámnak 
szives közreműködésükért őszinte köszönetemet kifejezni.


