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A trachytok makrografiai osztályozása.
l)r. Szabó Józseftől.

(Előadva a magy. íöldt. társ. 1881. évi deczember hó 7-én tart. szakülésén.;

A trachytokra vonatkozó geológiai és petrpgrafiai egyesített tanul
mányaimban bárom phásist különböztethetek meg: az elsőben (1873) 
az osztályozást keresztül vittem egyrészt az uralkodó földpátok, más
részt a geológiai viszonyok szerint és arról győződtem meg, bogy a 
kettő között átható öszbangzás van : a trackyt bázisos földpáttal fiata
labb, savas földpáttal öregebb. x)

A második  pkásisban nem a földpát egy maga, hanem az 
uralkodó ásványok associátiója szolgáltatta az alapot az osztályozásra 
s ezt fokozatosan fejlesztve határozottabb kifejezésben a geológiai nem
zetközi első congressus alkalmával (1878) Párisban tettem közzé.2) Mig 
az első osztályozásnál a földpát-sorozatok szerint csak fokozatos átme
neteket lehetett kimutatni, az ásvány-associatio alapján 5 trachyttypust 
különböztetek meg. Ezen typusok jellemezve vannak a kőzet anyagát 
főleg képező elemek ásványai által, melyek az egyes typusokban állan
dóan fordulnak elő s a melyeknél szintén feltalálható a korviszony, úgy 
mint az első beosztásomnál felfedezve volt. Ezen osztályozás tehát, 
tekintve, hogy annál az ásványos öszetétel és az ugyanazon eruptioi 
cyclushoz tartozó trachytkőzetek korviszonyai között kölesöuös öszefüggés 
tűnik ki, méltán mondható természetes rendszerű osztályozásnak.

Következik kifolyólag a másodikból most a harmadik  pbásis, itt 
egy olyan osztályozásról van szó, melyet a geolog közvetlenül használ
hat a felvételnél s a mely tehát fektetve van olyan ásványokra, me-

0 Trachytok, beosztva a természetes rendszer szerint. Világkiállítás 1873. Bécs. 
Csoport XXVI. Tanügy. Megismertetve a kiállított gyűjtemény magyar és német 
nyelven.

2) Sur la classification et la Chronologie des roches éruptives tertiaires de la 
Hongrie. Paris 1880. Extráit du compte rendu sténographique du Congrés interna
tional de Géologie tenu á Paris du 29 au 31 aout et du 2 au 4 sept. 1878.

Föld. Közi. XI, évf. 15
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lyeket mikrograliai módszerek igénybevétele nélkül is fel lehet ismerni 
s ennél fogva m a k r o g r a f i a i  o s z t á l y o z á s n a k  nevezem, x)

Ilyen ásványok a biotit, amphibol, augit s a nem színesek közül 
csak a quarcz, mig a földpát ki van zárva. A földpátról mondunk 
anyit, a menyit reá tekintve mondhatunk: megemlítjük nagyságát, 
menyiségét, színét, rovátkáit, állapotában azt, hogy homályos, üveges, 
repedéses, rostos vagy tajtköves sat., de fajáról hallgatunk. Ezen osztá
lyozás eredménye általánosabb ugyan, de olyan szellemben van meg
indítva, hogy alapjául szolgálhat egy netalán későbben a mikrograliai 
tanulmányozás segítségével megejtendő részletes osztályozásnak.

Lássuk az említett 4 ásvány chronologiai értékét, mert minden 
ezen fordul meg.

Legfontosabb a fekete csillám (tán mindig biotit), ennek van a 
legáthatóbb chronologiai jellege s annak segítségével két osztályt állít
hatunk fe l:

A) Trachyt biotit nélkül
B) Trachyt biotittal.
A biotit-trachyt korosabb, a trachyt biotit nélkül fiatalabb, feltéve, 

hogy ugyanazon eruptioi cyclus kőzeteiről van csak szó.

A) Trachyt biotit nélkül.

A biotit-ment trachyt csaknem mindenkor az augit jelenléte által 
van jellemezve, mi rendesen maga van, de olykor amphibol is kiséri. 
Negativ tulajdonságul fel lehet hozni, hogy quarczot elegyrész gyanánt 
soha sem tartalmaz.

A külső általános tulajdonság szerint a biotit-ment trachyt leg
többször fekete vagy sötétszürke, sürü, tömött, törése többé-feevesebbé 
kagylós. Eredetileg az ilyen küllemű trachytokra hozták be a geologok 
az Andesit elnevezést. A normál állapoton kívül észlelhető módosulatok 
ezek között gyakoriak azok, melyeknél a fekete szin zölddé változik át 
s a kőzet ércztartalmu lesz. Ezek a zöldkövek. Más módosulatoknál a 
szin világos, sőt egészen fehér ; ismét mások a fekete szin mellett bizo
nyos szurokfényt vagy ritkábban bársonyos küllemet vesznek fel s képe
zik azon állapotot, melyet Beudant semi-vitreux-nek nevezett. Ezen utóbbi 
módosulatok azonban csak kisebb tömegben fordulnak elő.

‘) Ennek elveit fejtegettem a Bolognában tartott nemzetközi geológiai cong
ressus (1881 oct. 1.) egy conferentiáján, illustrálva egy rendszeres trachyígyiijte- 
ménynyel és Selmeeznek általam készített uj geológiai térképével.
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A bíotit-ment trachytot általában tehát legczélszeriibb A u g i t -  
t r a c h y t n a k  nevezni s a geolog annak felismerésénél támpontot elő
ször abban talál, hogy a fekete fényes biotit lemezeket, valamint 
ugyan együtt a gyakran fényes és jő hasadással feltűnő ampliiboltűkct 
nélkülözi, hanem ezek helyett fénytelen feketés ásványt lát, mely olykor 
szabad szemmel is augitnak ismerhető fel.

Van azonban olyan augittrachyt is, mely amphibolt lényegesen 
tartalmaz; ha tehát amphibolt látunk biotit nélkül, felosztható lesz

. . .  ,  ̂ , , í x) Augittraehytra ésa biotitment trachyt < '  , . . .  . .1 ß )  Amphiboltrachytra.
Az augittrachytban semmi amphibol sincs, az amphiboltrachytban 

ellenben augit gyakran van, de esetleg hiányozhatik is, mi azonban 
gyéren és mindig térbeli öszefiiggésben találtatik augittartalmazó amphi- 
boltrachyttal. *)

Az a u g i t t r a c h y t  (augit-andesit) a trachytok között a legfiata
labb ; az amphiboltrachyttól korban azonban csak keveset tér el. Ma
gyarország területén a szarmát korszakba esnek, de úgy, hogy az 
eruptio kezdetén jött létre az amphiboltrachyt s az utóbbi és végső 
kitódulás eredménye az augittrachyt, melynek némely tagjában sajátsá
gos körülmények között: t. i. gyakran augit keretbe zárva olivin is 
mutatkozik (Hargitta).

A biotittrachytot tartották minden időben a valódi trachytnak. *) 
Ezen osztály trachytjai feltűnnek gyakran azon nagy tarkaság által, 
melyet a fellépő társ-ásványok sokfélesége egy rendesen nem igen sötét 
alapanyagban idéz elő.

Biotit a soha nem hiányzó elegyrész; az azonban megtörténhetik, 
hogy utólagosan elpusztul, de ilyenkor a kőzet általában sincs többé 
normál állapotban.

Quarcz lehet is benne, nem is ; de az áll, hogy minden quarcz- 
trachyt a biotittrachyt osztályába tartozik, ebből ismét az következik, 
hogy a trachytban osztályozási szempontból a quarcz a biotitot helyet
tesíti s ennek hasznát vészük olyankor, midőn a biotit el van pusztulva.

Amphibol gyakran lép föl, olykor túlnyomó arányban, de viszont

*) Gránát fellép olykor az amphiboltrachytban (Karajsó, dunai trachytcsoport, 
balpart, nagyoroszi hegység); mint elegyrészt azonban szokottabban a biotittrachytban 
találjuk.

a) Az augittrachytot régebben néha hol doleritnek, hol bazaltnak is mondották. 
Beudant állandóan trachyte porphyrique-nek nevezte, egy két esetben bazaltnak 
tartotta, de attól olykor makrografosan csakugyan alig választható el.

B) Trachyt biotittal.

15*
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van oly biotittrachyt is, melyben amphibol nines. A n g i t  épen nincs 
kizárva, de jóval ritkább mint az amphibol.

Gránát leggyakrabban, a biotitirackytban fordul elő elegyrész 
gyanánt.

A tömeg általános külső tulajdonságai szerint a biotittrachyt leg- 
többnyire világos szürke, ritkábban sötét, erősen likacsos, érdes s ennél 
fogva a trachytismus van azon sokkal gyakrabban kifejlődve mint az 
andesitismus. A többé kevésbbé aprós szemcsés alapanyagból kiváló 
nagyobb kristályok kitünően porpkyrossá teszik.

A geolognak módjában van a biotittrachytok nagy osztályában 
alosztályokat különböztetni meg a helyszínén. Ha talál biotittrachytot 
quarczezal és quarcz nélkül, ezek két alosztályt képeznek: 

aá) biotittrachyt, 
bb) biotitquarcztrachyt.

Ezek között az első fiatalabb szokott lenni mint a második.
Más alosztályt az amphibol enged tenni: 

a) biotittrachyt amphibollal, 
ß) biotittrachyt amphibol nélkül.

Ezek között az amphibol-tartalmu fiatalabb.
A rhyolith ásványassociatio szerint kivétel nélkül a biotittrachythoz 

tartozik s leggyakrabban a biotitquarcz-trachythoz. Zöldkőtrachyt van 
a biotittrachytok között csakúgy, mint a biotitment trachytok között.

Ha valami vidéken a rhyolith és a zöldkő anyira elváltoztak, 
hogy a vezérásványok makroskopos felismerése lehetetlen, ezen átható 
kültulajdonság szerint egyszerűen rhyolithnak vagy zöldkőnek mon
dandó.

A biotittrachyt első megjelenése Magyarország területén a felső 
eocenbe l) esik. Ennek üledékeiben tufáját találjuk a megfelelő nummu- 
litekkel (N. intermedia d’Arcb.; N. Molli d’Arch.; gyérebben N. garan- 
sensis Goly et Leyni. Buda táján és Nagy-Kovácsin) és ezen emelet 
egyéb foraminiferáival; mig az ezen réteg alatt előforduló nummulit 
rétegekben trachyt törmeléknek semmi nyomával sem találkozunk. 
Kezdve azonban a Clavulina Szabói rétegekkel, fölebb szakadatlanul 
lehet trachyt a rétegekben, de úgy, hogy a biotittrachyt törmelékhez 
augittrachyt csak a szarmát emeletben keveredik.

A harmadkori sediment-kőzetekben a trachyttörmelék tehát fon
tossággal bir s olykor hasonló szolgálatot tehet mint valami kövület. 
Egy kavics az augittrachytból elegendő arra, hogy a szarmát-emeletnél

Vagy Hantken beosztása szerint az alsó oligocenbe, hol a Clavulina Szabói 
rétegeket képezik.
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régibb miocén képződmények ki legyenek zárva. Ha a biotittraehyt és 
augittrackyt törmeléke keverve fordul elő, a korhatározás az augittrachyt 
szerint ejtendő meg.

Nomenclatura. Az imént indítványozott makrografiai osztályo
zás megfelelő nomenclaturával jár. A nevek ásványok által vannak 
ugyan jelezve, de azért még sem mondható a nomenclatura egyoldalú
kig mineralogiainak, mert azon ásvány nevek hű kifejezései egyszersmind 
a viszonyos kornak, tehát a geológiai momentumok egyik legfontosab
bika is van ezek által tolmácsolva.

A geolognak azonban éppen nem kell csupán az osztályozó ásvá
nyokra szorítkozni, hanem tekintetbe veszi ugyanegyütt a habitus tu
lajdonságokat i s : a szövetet, szint, a normál vagy módosult állapotot. 
A sűrű sötét trachyt (andesit) általában fiatalabb mint a ritkás, világos 
és érdes ; a rhyolith minden körülmény között egy régibb trachythoz 
tartozik, mely egy fiatalabb trachyt kitörése alkalmával fejlődött vul
káni hatásnak a tenger alatt volt kitéve. Ugyanazon a vidéken, a hol 
rhyolith van, elválaszthatlanul meg kell lenni ezen fiatalabb andesites 
trachytnak is. A rhyolithos módosulat a legrégibb trachyton a követ
kező eruptiók különféle idejében történhetett, innét a biotittraehyt 
rhyolithjának kora is különböző lehet; sőt az is előfordulhat, hogy a 
rhyolítosodás egyik foka előbb, más magasabb foka később következett 
be. Legtöbbször egykorú a rhyolith-képződés azon sűrűbb és sötét tra- 
chyttal, melyet mint eruptiv tömeget a rhyolithtal érintkezésben találunk.

A mely vidéken a régibb biotittrachytot alatta feltörő augittrachyt 
nem bolygatta, azon a ryolitbosodásnak semmi nyoma s azon tagja a 
trachyt-családnak az ő erősen kristályos szövetével gránithoz vagy 
syenithez vagy diorithoz hasonlíthat. Ilyen Selmecz vidékén nyugatra a 
Tanádtól Hodrusbányáig az u. n. syenit, ilyen a krassómegyei biotit 
quarcztrachyt is, mely a hodrusbányaihoz közel áll, valamint közel áll 
a Vlegyásza csoport azon biotitquarcztrachytjaihoz is, melyekre Stäche 
a dacit elnevezést javaslatba hozta.

A makrografiai osztályozás elég eszközt szolgáltat arra, hogy a 
geológiai viszonyokat méltányolhassuk a trachyttypusok viszonyos ko
rára nézve úgy azoknak áttörése mint üledékes képződményei esetében. 
Elegendő támpontot nyújt továbbá a térképkészítésnél is, mert annak 
segítségével a két fő trachytosztályt az elfoglalt terület szerint is mint 
önálló systemát szétválaszthatjuk.

A megelőző geológiai osztályozások a külső ismejelek szerint 
történtek. Ezen habitus tulajdonságoknak minden időben nagy fontos
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ságot tulajdonítottak és méltán. Azok legelőször tűnnek szembe és a 
kőzet nagy tömegére nézve bizonyos oldalról a genetikai viszonyokat is 
kifejezik s ezen okból a geolog soha sem fogja azokat a jövőben sem 
figyelmen kívül hagyni. Megkülömböztetve trachytot, andesitet, rhyolitot, 
zöldkövet a trachyt család tagjait már osztályoztuk; de ez a tudomány 
jelen állásában már nem elégít ki, mert azon kérdésre, váljon ezen osz
tályozás kifejezi-e egyszersmind a viszonyos kort ? — vagy hogy an
nak alapján lehet-e a különböző trachytokat, mint önálló systemákat 
a superpositio szerint rendezni ? a felelet: n e m. Nincs más alap, mint 
az ásványassociatio, mely megengedi, hogy az ugyanazon eruptioi cyc- 
lushoz tartozó egyes tagokat úgy osztályozhassuk, hogy egyszersmind a 
viszonyos kor is ki legyen fejezve.

A szóban levő makrografiai osztályozásnál tehát két rendbeli no
menclatura fordul elő : egyik az ásványassociatiora, másik a habitus tu
lajdonságokra vonatkozik. Az elsőre nézve több mondani való nincs; 
hanem a tömeg külső tulajdonságait kifejező neveket szükség szemle 
alá venni azon okból, mert közöttük több olyan van, mely a petrogra- 
fia fejlődése alatt értelmezésében jelentékeny módosítást szenvedett.

A trachytok tömegén észlelhető kültulajdonságok kifejezésére főleg 
négy kifejezés jött be a tudományba: a t r a c h y  t i s m u s  (Ch. Saint- 
Claire Deville)* azon sajátszerü érdesség jelölésére, mely Haüy-nakmár 
kezdetben is alkalmat szolgáltatott a trachyt felállítására ; az a n d e s i
t i  s m u s épen az ellenkező tulajdonságot fejezi ki. Buch nevezte andesit- 
nek az Andes hegylánczból a Boussingault-féle gyűjteményben látott olyan 
fiatalabb vulkáni kőzeteket, melyek szövetre nézve sűrűk és érdesség 
által nem tűnnek fel. Abich alkalmazta a hasonló kültulajdonságu vul
káni kőzetekre Caucasiában ; Hauer és Stäche Erdélyben és későbben 
én Magyarországban.

A r h y o l i t h  kifejezést Richthofen gyűnév gyanánt hozta be 
olyan trachytokra, melyeken a magas hőfok által előidézett folyásosság 
vagy üvegesség, mint a tenger alatti vulkáni működésnek eredménye 
látható. Végre z ö l d k ő - t r a c h y t n a k  neveztetett az olyan zöldszinü 
trachyt, mely egyszersmind érczet is tartalmaz és igy a bányászra 
nézve fontossággal bir. Ezen utóbbi körülményt azért emelem ki mert 
az olyan vidéken előforduló zöld trachytot, mely érczet nem tartalmaz, 
a geologok nem nevezték zöldkőnek. A zöldkő név eredetileg tehát csak 
a bányász által hozatott be.

Ezen négy főnévnek utóbbi időben tisztán petrografiai értelmezést 
adtak : t r a c h y t n a k  nevezték csak azon tagjait a nagy családnak, 
melyek orthoklast, a n d e s i t n a k ,  melyek plagioklast tartalmaznak.

* Sur le tracnytisine (les roches. Comptes rendus. 18 >9. I. 16. lap.



215

R h y o l i t h  alatt Orthoklas tartalmú qnarcztrachytot értenek s ennek 
synonimja liparit. Végre a zö ld  k ő-trachytban is valami állandó tulaj
donságot igyekeztek feltalálni úgy öszetételben, mint korban, azt p r o- 
p y 1 i t-nek nevezték s a traebytok között, mint a legrégibbet álli- 
tották oda.

A kristályos eruptiv kőzetek modern tanulmányozásában minden 
eredményt a petrografiai módszereknek köszönünk s ezen eredmények ki
fejezése természetes, hogy saját terminológiát tett szükségessé. De kér
dés, hogy erre olyan neveket kellett-e választani, melyeknek értelme 
eddig más volt ? valamely vidék geológiai leírásánál az eredeti értelme
zés szükségessége megszűnt e és igy kellőleg indokolható-e a régi értel
mezés feláldozása, vagy nem?

Én a traebytok tanulmányozásában kezdetben a régi iskolát kö
vettem, de a mint a petrografiai módszerek születni kezdettek, én is 
reá léptem e térre s ellenkezőleg a legtöbb petrograph álláspontjával, 
kik ezen felette nagybecsű fiatal tudományt önállólag mi vélték, a tra- 
chytok tanulmányozásában soha se szűntem meg a petrografiai és a ge
ológiai eredményeket öszhangzásban tartani s a meggyőződésem foly
vást az volt, hogy mig egyrészt kell uj terminológia a petrografiai ered
mények jelzésére, másrészt a geologok által kiemelt habitus tulajdonsá
gok mit sem vesztettek fontosságokból, arra csak úgy van szükség most, 
mint azelőtt s ennélfogva soha se találtam kellőleg indokoltnak, hogy 
a trachyt és andesit szónak tisztán petrografiai értelmezést adtak, egy 
olyan értelmezést, mely iránt a geolog a helyszínén tisztába vajmi rit
kán juthat.

Azt tartom tehát, hogy a geolognak visza kell adni azon kifeje
zéseket, melyeket ő hozott be s azokat ezután is az eredeti értelemben 
kell használni. T r a c h y t  legyen a családi név azon földpátos eruptiv 
fiatalabb kőzetekre, melyek legtöbb tagja ritkás érdes, melyek földpátja 
leggyakrabban üveges és melyeknek bázisos tagjai olivint lényegesen 
nem tartalmaznak. Ilyen külső tulajdonsággal biró trachyt van a leg
változóbb ásvány-associatio mellett: van valódi trachyt orthoklasszal és 
van valódi trachyt plagioklasszal. Magyarország geológiai leírásában 
hányszor találkozunk ezen kifejezéssel: valódi trachyt („echter Trachyt“), 
melylyel a typicus kiiltulajdonságu tagok vannak jellemezve, a melyek 
szövet, szin, makroskopos ásványok s szóval minden szembeötlő tulajdon
ság szerint úgy néznek ki, mint az Auvergne és a Rajna trachytjai, 
melyekre a trachyt név eredetileg lett behozva, a melyek után ezen ne
vet Beudant honunkba importálta s Beudant után is az újabb geologok 
félszázadig használták. Ilyen valódi trachyt gyanánt emlittetik tanköny
vekben a dévai, a visegrádi stb., de ezekben orthoklas nincs, tehát a
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geolog szerint valódi trachyt, a petrograph pedig reá jön a laborató
riumában, hogy nem trachyt, hanem andesin. Ez egy olyan zavar, me
lyet igyekeznünk kell megszüntetni.

Másrészt nincs példa nélkül, hogy orthoklas-traehyt is lehet süni, 
sötétszinii és aprószemü, úgy hogy a geolog a habitus szerint andesit- 
nak mondja, mig a pethrograph tanulmányozása után szerinte trachyt.

így indítványozom továbbá, hogy az olyan trachytot, melyben lé
nyeges elegyrész gyanánt quarez fordul e!ő, egyszerűen quarcztrachyt- 
nak mondjuk, a li}>arit, rhyolith vagy dacit kifejezés helyett. A mikro- 
grafiai tanulmányozás álltai a földpát ismeretébe jutván, ennek faj nevét 
teszszük hozzá s az álltai a trachyt typus leglényegesebben van jelezve. 
Oszetett nevet kapunk ezáltal az igaz, de az értelem világos. „Brevis 
esse volo, obscurus fio.“ Látni fogjuk alább, hogy a kellő részlettel ta
nulmányozott trachytoknáil a szövegben ezen kitétel : labradortrachyt, 
anorthittrachyt, orthoklastrachyt stb. elegendő s minden lényeges köve
telménynek megfelel a legrészletesebb tárgyalásban is.

Épen igy megtartandó a rhyolith, a trachytzöldkő azon általános 
értelemben, melyben a geolog és a bányász folyvást használta.

Van még egy szó, melyhez kritika fér, ez a s a n i d i n. Az üve
ges állapot, miként tudjuk, a földpátok sorozatának minden tagjánál 
előfordulhat; ha tehát üvegesnek találjuk a trachyt földpátját és azt 
sanidinnek nevezzük azon értelemben, melylyel ezen szó a tudományba 
bevezettetett, tévedhetünk, mert nemcsak a kaliumföldpát, hanem a na
trium és calciumplagiokJas is lehet üveges. Jobb tehát felhagyni a sa- 
nidin vagy mikrotin kifejezésekkel és inkább megnevezni a fajt s ahoz 
csatolni a leírásban, hogy a földpát üveges, hasadékos vagy épen ros
tos, mi az u. n. sanidines módosulat különböző fokozatait fejezi ki.

*

Öszefüggő nagy traehytterületekre a makrografiai osztályozás jól 
alkalmazható s egy maga elegendő. Egyes izolált trachytdomboknál a 
mikrografiai tanulmányozás nehézség nélkül kivihető, mert itt a két kü
lönböző typus érintkezésénél keverékek ritkábban jönnek létre. Nagyobb 
területeknél esetről-esetre szintén szükségessé válhatik, például az irrup- 
tiv tömegek, vagy trachytteléivknél, melyek más valami traehyton tör
tek fel. Ezen utóbbi esetben a telértrachyt vagy ugyanolyan öszetételii, 
mint az áttört, vagy különböző. Ha különböző, akkor bázisosabb, mint 
az, melyen keresztül utat csinált magának. Két különböző typus határán 
a körülmények azt idézhették elő, hogy a fiatalabb trachyt a régibből 
darabokat vagy egyes ásványokat olvasztott magába. Ilyenkor typus- 
kcvcr 'k van, s a mikrografiai tanulmány kimutat olyan ásványokat, me-
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lyek az alább fenállitott trachyt typusoknak nem felelnek meg-. Hogy 
melyik ezek közül az, a mely a kőzetképzésben activ részt vesz, a ge- 
olog dönti el, de részben reá jön a petrograpb is az egyes elegyrészek 
megtartási állapota á lta l: a földpátok közül például az ép határvonal
lal bírók a feltörő íiatalabb trachythoz tartoznak, a meggömbölyödöttek 
a régihez. Ha az angit ép, az ampkibolnak pedig vékonyabb-vastagabb 
nem átlátszó magnetit-kcretc van, vagy néha ketté törve találtatik, ez 
utóbbi a régi typus ásványainak egyike.

Azon geolog, ki petrografiai tekintetben áttanulmányozott kőzetek
kel teszi helyszínén a tanulmányozást, meggyőződik, hogy a typuskcve- 
rék csak az érintkezés helyén lokalizálva fordul elő ; ellenben az ásvány- 
associatio alapján felállított osztályok a hegység nagy tömegének anya
gában állandóknak. bizonyulnak be.

£

Lássuk a mondottakat concret esetekre s különösen Magyarország 
főbb trachyt vidékeire alkalmazva.

A s e l m e c z i  t r a c h y t e  so p o r  t h a n  igen jól lehet beérni a 
makrografiai beosztással s ott van

a) Augittrachyt s alárendelten ennek alosztálya az amphibol (augit) 
trachyt. Ugyanezek felette gyakran mint zöldkő fordulnak elő s az 
ércztelérek azokon is húzódnak keresztül, következésképen fiatalabbak.

b) Biotit quarcztrachyt. Ebben ritkán hiányzik az amphibol, de 
annak menyisége hol nagyobb, hol kisebb. Quarcz is hol több van, 
hol kevesebb. Ezen typushoz tartozik Selmecz környékének minden 
rhyolithja, valamint zöldkőtrachytjainak egy része.

Én Selmecz területének kis részén, a Tanád gerincz keleti oldalán 
mikrografiai tanulmányozással az ásvány-associatiora fektetett részletes 
osztályozást nagyobbmérvü térképen kitüntettem a következő négy 
typusban.

I. Augittrachyt (bytownit-anorthit), valamint ennek conglomerátja és
tufája.

H. Amphiboltrachyt (labradorit-bytownit).
HL Biotitquarcztrachyt (andesin-labradorit), ennek conglomerátja, olykor

anthracit zárványnyal.
IV. Biotitquarcztrachyt (orthoklas andesinnel).

A d u n a i  t r a c b y t c s o p o r t  typusainál a makrografiai osztá
lyozás szintén könyen keresztül vihető, de a mikrografiait is közölhetem:
I . Augittrachyt (bytownit-anorthit) s ennek sedimentje.
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II. Amphiholtrachyt (labradorit-bytownit) igen jellegesen és nagy menyi- 
ségben kiképződve főleg a Duna két partja mentében. Olykor grá
nát tartalmú alosztálya is van. (Karajsó).

III. Biotit-amphiboltrachyt (andesin-labradorit). Alosztálya a megfelelő
gránáttrachyt, mely egy trachyt-vidékünkön sincs ily erősen 
kifejlődve.

IV. Biotit-quarcztrachyt (andesin-oligoklas). Csupán a nógrádi várhegyben.

*

A M á t r á b a n :

I. Auyittrachyt (bytownit-anorthit) az uralkodó a hegység zömét képezi. 
Néha zöldkő s érczet tartalmaz.

II. Biotit amphibol quarcztrachyt (andesin-labradorit). Zöldkő állapotban 
a telérek benne folytatva is előfordulnak.

III. Biotit quarcztrachyt (andesin-orthoklas) többnyire rhyolithos; helyen- 
kint ércztartalmu is, de fehér színe miatt nem nevezhető zöld
kőnek.

A T o k a j  H e g y a l j á b a n :

I. Auyittrachyt (bytownit-anorthit), sedimentje felette erősen kifejlődve
szolgáltatja a traszt, a világhírű növénylenyomatokat; továbbá 
halakat s a szarmát emeleti puhányokat.

II. Amphiholtrachyt (labradorit-bytownit). Ez olykor a rhyolitosodás némi
nyomait mutatja, valamint zöldkőmódosulatot is és ebben osztozik 
az augittrachyttal, melynél az szintén előfordul.

III. Biotitquarcztrachyt (ortboklas-andesin). Leginkább mint rhyolith van
kiképződve s mint ilyen a világ legnevezetesebb vidékei közé 
méltán számittatik. Ezen typusnak conglomerátjai tartalmazzák a 
kovásodott puhányokat a mediterrán emeletből azon megjegyzés
sel, hogy a trachyttörmelék már bizonyos fokig rbyolitosodva jött 
ezen sedimentbe.

Ezen concret esetekből kivehető, hogy az egyes vidékeknek az 
ugyanazon eruptioi cyelushoz tartozó vulkáni kőzetekre nézve saját 
facies-ök van: némelyikben több, másban kevesebb typus fordul elő s 
ezek uralkodására meg módosulatára nézve is vannak különbségek. 
Általában a mikrografiai tanulmányozás alapján a trachytoknál a kö
vetkező öt typust állíthatni fel:

I. A u g i t t r a c h y t  (bytownit-anorthit).
II. A m p h i b ' o l  t r a c h y t  (labradorit-bytownit).

III. B i o t i t t r a e h y t  (andesin-labradorit).
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IV. Biotittrachyt (oligoklas-audesin).
V. Biotittrachyt (orthoklas-oligoklas).

Az egyes vidékek trachytjaiból előbb példányok szerzendők a 
külső különbségek szerint s ezeknek petrografiai tanulmányozása által 
állapitandók meg az ott előforduló typusok a (quarcz amphibol gránát 
sat. szerint) netalán mutatkozó részletezéssel együtt. Az igy ismert kő
zetekkel aztán ismételve tett geológiai tanulmányok után lehet a rész
letes osztályozásnak megfelelő térképet is elkészíteni, mi a nagy fárad
ságot tekintve, könyebb szerrel csak kisebb területeken eszközölhető s 
ezért nagyobb trachytvidékeu elegendő a térképezést a makrografiai 
osztályozás szerint vinni keresztül s a mikrograíiai osztályozás kitün
tetése csak későbben megejtendő részletes tanulmányozásnak volna fen- 
tar tandó.

Növények Krassó-Szörénymegye mediterran rétegeiből.
l)r. Stauh Móricztól.

(Előadva a magy. föleit, társ. 1881. évi nov. hó 9-é» tart. szakülésén.)

Halaváts Gy. Krassó-Szörénymegye Almás és Krajna nevű vidé
keinek szolgáltatott újabb időben földtani viszonyaihoz adatokat. x) Az 
első az Uj-Borlovéntől Ek-re a Kapu Dialului, Tilva, Dialu Czerovi,
D. Kokosu, D. Selinului-n át húzódó vizválasztótól ny.-ra, az utóbbi 
pedig attól keletre fekszik. Halaváts ott a mediterrán vizek kétféle 
üledékével találkozott; az egyik az almás-krajnai tóban képződött és 
édesvízi eredetű; a másik öbölbe való sósvizi eredetre vall. Hala
váts ur azonban akkor e területnek csak egy kis, a Globpataktól ny-ra 
eső részével ismertetett meg. E rész, mint partképződés tulnyomólag 
durva klasztikus kőzetekből áll ; erre beljebb csillámos quarzhomok 
következik, melyben egyes quarz-kavics rétegek fordulnak elő és mely
nek egyes részei meszes kötőszer közbejötté folytán homokkő-, illető
leg conglomerat padokká tömörültek : közbe pedig kékesszinü homokos 
agyag-máxga települt. Ennek rétegeiből H. több kövületet gyűjtött, 
melyek közt különösen Pecten Lajthajanus Partsch. nagy menyiségben 
fordult elő.

Az öböl déli részének egész hoszában a homok lerakodás rétegei 
között barnaszén fordul elő, melyet a Jablaniczá-tól D-re fekvő Vale

‘) Földtani Közlöny X, kötet,


