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A laza homokkő fölött a dr. S'aub által ismertetett növénylenyomatokat 
tartalmazó tetemes vastagságú tályag képlet települ. Ezen tályagra 
laza, meszes homokos, oszlopos elválásu, kövületeket nem tartalmazó 
kőzet (valószínűleg lösz) rakodott s ez utóbbi kőzet a vidék legtermé
kenyebb talaját képezi. Épen ezért gondoskodni kellene a vidék lakóinak 
arról, hogy a hol vékonyan fedi a terméketlen tályag talajt, (a mi igen 
sok helyen előfordul) onnan ne egykönyen moshassák el a záporok.

A tályagokban nyoma sincs eruptiv kőzet zárványoknak ; ellenben 
a laza homokkőben a Nagy Morgó Tridymit Traehytjával egyező eruptiv 
kőzetzárványokat már találtam. A tályag és lösznenü anyag határán 
(Bodos, Sárospatak) végre vidékünk valamenyi eruptiv kőzetének ma
radványát megtaláljuk

Érdekes a savanyu vizek viszonya az üledékes és eruptiv kőzetek
hez, amenyiben ezek legnagyobb számmal ott fakadnak (öl, hol a kár
páti homokkő fiatalabb eruptiv területtel érintkezik ; ellenben a hol a 
Congeria rétegek tetemes vastagságnak (Bodos, Száraz-Ajta) ott soha 
sem fordulnak elő.

A jekelfalvi es dobsinai diallag-serpentin leirasa.
Dr. Rotli Samutól.

(Bemutatva a magy. föleit, társ. 1881. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén.)

A Földtani Közlöny V ili. évfolyamában (201. s k. 1.) diabaspor- 
phyrit név alatt irtani le egy kőzetet, melyet ezelőtt serpentinnek tar
tottak. Ezen leírásom által helyre igazítottam az előbbi kutatók egy 
tévedését és a jekelfalvi Serpentin létezését tagadóba vontam. Nagy 
meglepetésben részesültem azonban, midőn a múlt tanévben egy Zsakaró- 
ezon lakó tanítványom, Korack Jakab, egyéb ásványokkal együtt több 
darabka serpentint is hozott, melyeket Jekelfalva közelében gyűjtött.

Nevezett tanítványom a múlt nyáron elvezetett azon ponthoz, hol 
a serpentint gyűjtötte és ott meggyőződtem, hogy Jekelfalva közelében 
valóban Serpentin is fordul elő. Lehet, hogy épen ezen tisztán felismer
hető serpentin volt oka a Zejszner és a bécsi geologok által elkövetett 
tévedésnek, melynek következtében a serpentin közelében előforduló 
mikroskristályos diabasporpbyritot is serpentinnek nézték.

Ha Jekelfalva felett a Gölnicz folyón átvezető hídon átmenve, a 
szemben levő és északnyugat felé vezető völgyben egy pár száz lépés-
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nyire felfelé haladunk, már mesziről észreveszünk egy zöldes színű kő
zetet, mely mészkővel van borítva. Ezen zöldes kőzet Serpentin, a mészkő 
pedig’ a bécsi földtani intézet geológiai térképe szerint felső triaskori. 
A serpentin a tőle délkeletre fekvő diabasporphyrittól csak keskeny 
völgy által van elválasztva.

Ha a serpentin által alkotott hegyoldalon a völgyben felfelé haladunk, 
igen érdekes feltáráshoz jövünk; ott ugyanis egy vízmosásban azt lát
juk, hogy a serpentin a bécsi geologok által a dyashoz sorolt veres 
palának fedője.

Atmenve a serpentint tartalmazó hegy túlsó (nyugati) oldalára, 
szintén érdekes viszonyokat van alkalmunk észlelni. Ott ugyanis, megint 
egy nagy vízmosásban, de a hegyoldalon is, egészen világosan látható, 
hogy a serpentin fedőjét képező mészkő a serpentin közelében inkább 
homokkőhez hasonlít, mely több helyen conglomerátszerü és különböző 
nagyságú serpentin-részleteket zár körül, úgy hogy némileg tutfára 
emlékeztet.

A vízmosáson túl már nem találtam a serpentin folytatását és 
nagyobb mélységben sem terjed tovább; tömzsökuek tekinthető, mely 
térfogaivá nézve ugyan nem valami jelentékeny, de a diabasporphyrit 
közelében való előfordulása, valamint a sajátságos tuffaszerü fedője 
miatt elég fontos.

A hol a serpentin már hoszabb idő óta fel vau tárva, ott rende
sen tetemesen átváltozott; egyes helyeken azonban még meglehetős ép 
részleteket sikerült találnunk.

Az épebb darabok sötétbarna szinii, tömött, egyenetlen — szálkás 
törésű alapanyagában — a tulajdonképi serpentinben — a hasadási 
lapokon fémes gyöngyfényü, kevéssé zöldes vagy sárgásbarna szinti 
dialing van körülzárva. A kevésbbé éj) példányukban az alapauyag vala
mivel világosabb zöldszinü és erekkel van átjárva, mig a diallag zsíros 
gyöngyfényt kap és rendesen zöldes sárgás szinii (bastitra emlékeztető) ; 
üvegcsőben hevítve vizet ad. Az elmállás további folyamában sárgás 
zöldes szint nyer a serpentin anyag is, mely azonban dendritekkel van 
tarkázva, a diallag pedig fényét teljesen veszítve, földes kinézésű és 
fehér szinti lesz.

A nagyitó üveggel vizsgálva, az épebb példányok serpentin anyaga 
sürii érhálózattal van átjárva, mely többnyire alaktalan anyagból állva 
kettősen sugártörő, de csak igen gyenge dichroismussal biró, színtelen 
vagy kissé sárgás szinii részleteket zár körül. Az utóbbiakban sok eset
ben övszerüleg elhelyezett apró testecskéket láthatni, melyek nagyobb 
(050) nagyításnál többnyire fekete szinti, teljesen átlátszatlan és szabály
talan alakú szemcséknek bizonyulnak be, hasonlók azokhoz, melyek a
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kőzet egész tömegében, hol elszórtan, hol az erek és repedések menté
ben előfordulnak és nagyobb méreteiknél fogva, gyakran már szabad 
szemmel is észrevehetők. Ezen fekete szemek ásványtani természetét 
illetőleg valószínű, hogy magnetituak felelnek meg; legalább bomlási 
terményeikből, melyek a mállottabb példányokban mint limonit sárgára 
festik a szemek körű i részleteket, biztosan lehet következtetni, hogy 
vasvegyiiletekkel vau dolgunk. Azonban csekély menyiségü titanoxydot 
is látszanak tartalmazni, mivel a kőzet sósavban való oldata ónnal főzve 
gyengén ibolyaszinü lett.

A diallag igen vékony csiszolatokbau színtelen, vastagabbakban 
pedig fahéjsárga. A lehasitott lemezek szabálytalanul lefutó erekkel 
átjárvák. A lemezek hasadási irányára merőlegesen készült csiszolatok. 
finom, párhuzamos rostokat tüntetnek fel, melyek közül némelyek sö
tétre fordított nikolok között sötétek, mások pedig kékes fehérek. Sok 
példányban a lemezek között barna sziuü és kevéssé áttetsző vagy fe
kete szinü és teljesen át nem látszó testecskék vaunak lerakva.

A tetemesen átváltozott és nagyjában világos zöld sziuü kőzet a 
nagyító alatt a következőket mutatja : a serpeutin-anyag rozsdasárga, 
homályos és áttetsző; az érhálózat sokkal sűrűbb, mint az ép példá
nyoknál ; a rendesen világosabb szinü erek keresztezett nikolok között 
világosak, holott az általuk körülzárt területek többnyire teljesen söté
tek. Az ép változatoknál előforduló magnetit szemek itt már egészen 
eltűntek és a hol kivételesen még megvannak, ott a körülöttük levő te 
riiletek világosabbak.

A diallaglevelek többnyire már hasonlók a serpentinanyaghoz: 
érhálózat, mely körülzár rozsdaszinü területeket. Ha azonban harántul 
készült a metszet a lemez hasadási lapjára, akkor más a tüne
mény ; a kérdéses lemezeknek mintegy fején végig húzódik egy vagy több 
rozsdaszinü sáv, mely többnyire az öszes lemezekre kiterjed, de nem 
foglalja el azok egész hoszát. Egy ilyen átmetszetben tehát színtelen 
és rozsdásszinü foltok vá’takozuak, a mi arra mutat, hogy az átválto
zás kezdettől fogva valamenyi lemezben, de azoknak nem egész kiter
jedésében ment végbe. Az átváltozás további folyamában a lemezek ál
tal elfoglalt egész tér megsárgul és ilyenkor más szabálytalan erek is 
járják át.

Az említett ásványokon kívül nagyitóval még gránátot is észlel
hetni a kőzet tömegében; különösen a már tetemesen átváltozott zöldes 
szinü példányokban igen gyakori. A gránát ritkán teljesen kiképződött 
szabályos alakkal bíró kristályai mind a Serpentin, mind a diallag 
anyagában egyaránt vannak benőve és hol magánosán, hol fészkekben 
vagy kristályhalmazokban fordulnak elő.
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Szabad szemmel a gránátoknak még nyomát sem észlelhetni, na
gyítóval azonban egészen tisztán ismerhetők fel. A gránátszemek vas
tagabb átmetszetekben rendesen zöldes színűek, vékonyabb átmetszetek- 
ben azonban sápadtabb a szinök, sőt sokszor egészen színtelenek. Első 
tekintetre nagyon emlékeztetnek chloritszerii bomlási terményekre, de 
az átmetszeteknek rendesen élesen határ.dt kerülete, az optikai tulajdon
ságok, valamint a bomlás menetét feltüntető átmeneti tagok teljes 
hiánya az ellen bizonyítanak ; ha még felemlítem ezen mikroskopikus 
zárványok teljes megegyezését az alább leírandó dobsinai Serpentin 
zöld gránitjaival, melyek szabad szemmel is észlelhetők és meghatároz
hatók, nem szenved kétséget, hogy itt gránátokkal van dolgunk.

A Serpentin az újabb vizsgálatok eredményei szerint más ásvá
nyoknak átváltozási terménye lévén, esetünkben is azon kérdés támad, 
bogy mi lehetett a jekelfalvi diallag-serpentiu anyakőzete V

Minthogy kőzetünkben a serpentint szolgáltatott ásvány már oly 
anyira átváltozott, hogy azt biztonsággal felismerni majdnem teljesen 
lehetetlen — egyes helyeken a magnetit szemeknek elhelyezése emlé
keztet ugyan némileg az olivin átmetszetek alakjára — csak Rosen- 
busch nézetét fogom felhozni, melyet hasonló öszetételü kőzetek eredetét 
illetőleg a Mikroskopische Physiographic etc 531. lapján közölt. Ott 
ugyanis azt mutatja ki, hogy sok Serpentin föld pattól mentes oliviu- 
diallag kőzetekből származik az által, hogy előbb az olivin és utána a 
diallag változik át serpentiuué. Ezen magyarázatot esetünkre alkalmazva, 
egy gránátokat tartalmazó olivin diallagot kellene a jekelfalvi Serpentin 
anyakőzetének tekinteni és igy eleshetik azon némelyek által talán jo
gosultnak tartott kombiuáczió, mely szerint a jekelfalvi diallag Serpen
tin genetikai öszefüggésben állna a helyileg oly közel diabaspor- 
phyrithoz.

*

A jekelfalvi diallag serpentinhez hasonló öszetételü a dobsinai, 
mely Dobsioa városa nyugati vége közelében nagyobb tömzsököt képez. 
Ebben is diallag van beágyalva egy épebb példányokban sötétebb, az 
átváltozottabbakban világosabb sárga sziuü serpenti nany a gba, mely a 
nagyitő üveg alatt hasonló tüneményeket mutat mint a jekelfalvi Ser
pentin. A diallag is sötétebb szinti az épebb és gyakran sárgaréz szinii 
az átváltozott példányokban. A teljesen átváltozott kőzetben a diallag 
bomlási terményei már nem különböztethetők meg a serpentinéitől. Az 
egész tömeg szürkés sárga, fénytelen és földes.

Az említett elegyrészeken kívül g r á n á t o k  is fordulnak elő nagy 
menyiségbeu. Ezek hol magánosán, hol csoportosan vannak képződve, 
torzított alakúak — csak ritkán lehet az uralkodó rhombtizeukettőst
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tisztán kivenni — és az épebb példányokban smaragdzöld, az átválto- 
zottakbau pedig szürkés zöldes, sőt sokszor barna szinüek. Ezen grá
nátok a boraxgyöngyöt melegen sötét veresre, kihűlve smaragd zöldre 
festik— mi ckromtartalomra mutat — és Breithaupt szerint*) az Uvva- 
rowithoz basonlitauak. Bomlási terményük, melyet a nagyitó üveg alatt 
több ízben volt alkalmam észlelni, egy sárgás vereses, szabálytalan 
alakú lemezekből álló halmaz, mely némileg hámatit lemezekre emlé
keztet.

A felszín közelében öszevisza menő repedésekkel van átjárva a 
kőzet és ezen részében ipari czélokra nem használható. Azonkívül kü
lönböző vastagságú (O l mm. — 3 cm.) asbest-erek is húzódnak át 
rajta, úgy hogy öszetartása ezen oknál fogva is tetemesen csökken.

A dobsinai Serpentin anyakőzetét illetőleg körülbelől ugyanaz áll, 
a mit a jekelfalviról mondottunk.

A kárpáti homokkő különböző színének okairól,
Dr. Steiner Antaltól.

^Bemutatva a magy. foldt. társ. 1881. évi április hó 6-án tartott szakülésén.)

Azon fajta homokkő, mely a Kárpátok mentében Galiczia és Ma
gyarhon határán tágas Ívben, egész hegylánczokat alkotva rakódott le, 
ismeretesen kárpáti homokkő név alatt szerepel a geológiában ; 
azonban nem csupán földrajzi fekvésénél fogva, hanem eredetét tekintve 
is ugyanazon elnevezés illethetné meg, mivel mind azon kőzetmarad
ványokkal találkozunk benne, melyek a Kárpátok ős-kőzeteinek meg
felelnek. Találunk abban földpátokat, csillámokat, quarzot, agyagföldet 
stb. E maradványok a homokkőben valamely kötőszer által vannak ösze- 
ragasztva, mely a legtöbb esetben szénsavas mészből, vagy szénsavas 
mészből és magnesiából áll.

A magas Tátra alján, Kézsmárk és Lőcse vidékén előforduló ho
mokkő, túlmenyiségben finom szemcsés, mely egész hegylánczokat alkot 
e vidéken. Sok helyütt a durva szemcsés, valamint a palás homokkő 
is egész telepeket képez, vagy pedig ugyanazon telepben is felváltva 
találunk különböző homokkő-rétegeket.

A homokkő rétegeinek vastagsága igen különböző szokott lenni.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1859. évf. X. k. 551. lap.


