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tatja, melyből egy példányt H opp úr szintén hozott. E páratlan vulkáni 
sceneriának egyéb nevezetességeiről nem szólok, aztfentartom azon esetre, 
ha a jelzett Hayden-íéle 12-ik Beportnak birtokába juthatnék.

AZ EPERJES-TOKAJI HEGYLÁNCZ ÉJSZAKI RÉSZÉNEK  
TRACHYTJAI.

Dr. B oth Samu-tói.

(Kivonatosan előterjesztetett a magyarh. Földtani Társulat szakülésón, 1884 május 28.)

A m. tud. Akadémia mathematikai és természettudományi közlemé
nyeinek XVIII. kötetében már vázoltam volt nagyjában az eperjes-tokaji 
hegyláncznak általam 1881-ben bejárt területét és az ezen utazásom alkal
mával elért főbb eredményeket. Itt az akkor gyűjtött trachytok részletesebb 
leírását közlöm, mely a kőzetek geotektonikai, makroskopiai, mikroskopiai 
és nehány esetben chemiai viszonyaira is kiterjed. A geotektonikai viszo
nyokat a hely szilién, a makroskopiaiakat pedig a gyűjtött kőzetpéldányo
kon tanulmányoztam. A mikroskopiai vizsgálatot mintegy 1:20 vékony csi- 
szolaton eszközöltem; * a chemiai összetételt Budapesten az egyetem 
ásványtani intézetében végzett lángkisérletek, továbbá a BoaiCKY-féle mód
szer és 5 esetben mennyiségi elemzés útján iparkodtam megtudni. A rneny- 
nyiségi elemzéseket Dr. Steiner Antal barátom és kartársam volt szíves 
eszközölni, és ugyancsak ő állította nekem elő a BoRicxY-féle módszer 
alkalmazásánál szükséges silicium-fluor-hydrogént is. Fogadja nyilvánosan 
is őszinte köszönetemet szíves közreműködéséért.

A tömöttséget a hydrostatikai mérleggel határoztam meg. Azé tárgyra 
vonatkozó irodalom fent említett értekezésemben van összeállítva.

A kőzetek leírásánál a földrajzi egymásutánt tartván szem előtt, 
könnyebb áttekintés végett földrajzi tekintetben több alcsoportot fogok 
megkülönböztetni.

AJ A z  Eperjestől északra  eső hegyek trachytja i.

A Sz.-György és Kapi között észak-nyugatról délkelet-keletfelé elhú
zódó hegyvonulat, valamint a nagy-sárosi magányos várdomb orographiai- 
lag véve nem tartoznak ugyan szorosan az eperjes-tokaji hegylánczhoz, de 
minthogy szintén nagyobbára trachytból állanak, azokat is ide sorozom.

* A vékony csiszolatok mind birtokomban m aradtak, valam int a kőzetpéldá- 
nyok egy része is ; a többi példányokat részint a budapesti egyetem ásványtani in té
zetének, részint a Poprádon levő Kárpáti múzeumnak ajándékoztam.
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A Sz.-György és Kapi között elterülő hegyvonulat körülbelől 10 
hosszú és egész kiterjedésében amphibol-tracliytból áll, mely azonban a 
különböző pontokon szerkezetre, színre és szövetre nézve lényeges különb
ségeket mutat. Legjellemzőbb képviselői a következők :

Am phibol-trachyt (1 *) * Fintától észak-nyugatra fekvő Ostra skala 
nevű dombról. Ez a kőzet réteges szerkezetű; a rétegek párhuzamossága 
azonban többnyire csak csekély távolságra terjed el. A domb több kiemel
kedő pontján kopár sziklák nyúlnak ki. A kőzet szürke tömött alapanya
gában szürkés-sárgás földpát, fekete, többnyire szépen kikristályosodott osz
lopos amphibol és igen kevés, szintén fekete, rosszul hasadó augit van 
kiválva. Némely amphibol erősen fénylő, más megint teljesen fénytelen.

A földpátszemek többnyire szabálytalan alakúak és csak világosabb 
színök meg némi fényök által különböztethetők meg az alapanyagtól, mely 
a kőzet tömegének többet mint felét teszi.

Vékony csiszolaton a nagyító alatt a következőket lehetett észlelni: 
uralkodó a sárgás-szürkés alapanyag, melyben földpát és kétféle amphibol, 
átlátszó és át nem látszó, vannak porphyrosan kiválva. A földpátok szín
telenek, átlátszók, még elég épek és többnyire több individuum szabály
talan összenövéséből támadtak. A hasadási lapok mentében, sokszor azon
ban egyebütt is, a beállott bomlás következtében homályos foltok támad
nak. Ez a földpát Dr. S chafarzik lángkisérleti meghatározása szerint labra- 
doritfelé hajló bytownit. Az átlátszó amphibolok zöldes színűek és hosszúkás 
oszlopokat képeznek, melyekben magnetitszemek és üvegrészletek zárvány 
alakjában fordulnak elő. Az átnemlátszó amphibolok fekete színűek különö
sen a metszetek kerületén, míg belsejökhen néhol világosabb színt is mu
tatnak, kopott szélűek és sokkal szorosabban függnek össze az alapanyaggal, 
mint az átlátszók. Hasadási irányokat valamint éles határokat csak elvétve 
láthatni rajtok. Augit a rendelkezésemre álló és a kőzet mállott voltánál 
fogva csak kis csiszolatban nincsen. Az alapanyagban feltűnnek az egyen
letesen eloszlott magnetitszemecskék, valamint a köztük levő színtelen 
vagy sárgás átlátszó területek, a mely utóbbiaknak tetemes része a sötétre 
fordított nikolok alatt kettősen törőnek bizonyul be és valószínűleg földpát, 
míg a másik része sötéten marad és amorph alapanyagnak tekintendő.

A m phibol-augit-trachyt ( l la) ugyanezen domb egy keletre fekvő 
pontjáról. A kőzet szintén rétegeket alkot, világosabb színű és szemcsés 
szövetű. Szabad szemmel felismerhetők benne színtelen vagy fehér színű, 
elég ép földpátszemek, továbbá különböző nagyságú többnyire vékony, 
hosszúkás amphiboloszlopkák és aránylag vastagabb, rosszul hasadó augi- 
tok. Némely pyroxen már teljesen felbomlott és csak egyes fekete részletek

Ezekkel a számokkal vannak a vizsgálat tárgyát képező kőzetpéldányok 
megjelölve.
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meg limonitfestette foltok mutatják még nyomát. Az alapanyag mennyi
sége a kivált elegyrészekéhez képest egészen háttérbe szőrül.

A nagyító alatt ugyanezen elegyrészeket találjuk. A földpát többnyire 
nagjmbb méretű szabálytalan alakú szemeket, sokszor azonban különböző 
nagyságú hosszúkás oszlopokat képez. Több földpát zónás szerkezetű és a 
poralakú zárványok szintén zónákban vannak elhelyezve. A polarizáló 
készülékben a legtöbb földpát polysynthetes ikernek bizonyult be.

Az amphibol többnyire hosszúkás, szabályosan határolt, jól hasadó 
oszlopok alakjában mutatkozik, melyek sárgás-zöldes színűek, átlátszók és 
erősen kétszínűek (sárga és zöldes-kék között változik a színök). Az amphi
bol igen gazdag zárványokban; különösen említésre méltók a rendesen 
nagyobb méretű magnetitszemek, továbbá színtelen oszlopkák (apatit?) és 
gömbölyded üvegrészletek, mely utóbbiak légbuborékkal szoktak ellátva 
lenni. Egy amphibolban augitszem fordul elő mint zárvány.

Az augit számra nézve felülmúlja az amphibolt, méretei azonban 
rendesen kisebbek. Az augit sárgás színű, szabályosan határolt rövid osz- 
lopkákat képez, melyekben szintén magnetit és üvegrészletek fordúlnak elő 
mint zárványok.

Az alapanyag szürkés színű és apró földpáttűkből, magnetitszemecs- 
kékből meg amorph anyagból áll.

A m phibol-trachyt ( l 2) az Ostra skaia és Straz közötti domb egy 
kiálló szirtjéből. A kőzet erősen mállóit; sötétbarna alapanyagában sárgás, 
össze-vissza repedezett földpátszemek, továbbá oszlopos fekete színű és 
különösen a hasadási lapokon erősen fénylő amphibol ismerhetők fel.

A nagyító alatt a földiáiban számos keresztül-kasúl haladó repedést 
lehet látni, melyek mentében vasoxydhvdrat rakódott le. Innen szárma
zik a földpátok színe. Némely íöldpátban üvegrészletek találhatók egy,  ̂
néha két légbuborékkal; több esetben sárgás alapanyagrészleteket is látni 
zárványként.

Az amphibol kétfélékében mutatkozik: van átlátszó sárga vagy zöl
des-sárga és átnendátszó fekete. Az átlátszó amphibol különböző nagyságú : 
van porpliyrosan kivált és van mikrojegeczes is. A nagy individuumok elég 
gazdagok többféle zárványban, melyek sorában magnetitszemek, üveg
részletek és sárgás hatszegletű oszlopkák említendők. Az átnemlátszó am- 
pliibolok középnagyságúak. Valószínű, hogy ezek teszik a szabad szemmel 
is észlelhető fémfényű apró testecskéket. Az augit nagyon alárendelten 
fordúl elő. Az alapanyag sárgás színű, finom fekete porral behintett s itt- 
ott egy világosabb kettősen törő folttal (földpát).

A m phibol-trachyt a fintai Straz déli oldaláról ( l 3). A világos szürke, 
likacsos érdes alapanyagban első sorban feltűnnek az erősen fénylő és 
többnyire teljesen kikristályosodott amphiboloszlopok; itt-ott egy fénylő 
földpátszemecske is látható. Az alapanyag üregeinek falain quarcz-kris-
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tálykák vannak kiválva; némely példányban t r id y m i t-fészkek láthatók. 
A kőzet tömöttsége 2'609.

A nagyító alatt észlelhetni földpátot, amphibolt, augitot, magnetitet 
és alapanyagot. A fö ld p á t  többnyire szabályosan határolt átmetszetek alak
jában mutatkozik, színtelen, zónás szerkezetű és polysynthetes; a láng- 
kísérletekben a n d esin n ek  bizonyult be.* Silicium-íluorhydrogénben elég 
jól oldódik; a kivált kristálykák sorában túlnyomók a hatszöges oszlopkák 
és átmetszetek az orsóidomú képletekkel szemben. Az a m p lú b o l zöldes színű 
és vagy porphyros vagy pedig mikrokristályos; az utóbbi hosszúkás, 
vékony oszlopokat képez az alapanyagban. Az a u g it sárga színű, és számra 
nézve felülmúlja az amphibolt, a méretekre nézve azonban messze elma
rad mögötte; a nagyobb individuumok többnyire gömbölyded szemek hal
mazából állnak, a kisebbek vagy rövidke kis oszlopok, vagy pedig göm
bölyded szemek. Makroskoposan nem látszik augit. Az alapanyag sötétre 
fordított nikoloknál tarka, a kettősen törő részletek nincsenek szabatosan 
határolva és valószínűleg földpátok. A szabad szemmel látható quarcz 
valószínűleg kihullott a csiszolásnál. A kőzet erősen karczolja az üveget. 
A kőzet chémiai alkotása Dr. Steiner elemzése szerint a következő:

SÍO2 ... ... ... ... ... —............  60'7
CaO ...... ... .......... . ... ... ... l'9i>
MgO ... ................. . ..................  ... ... 1-2
FeaOa ... ... ......... . ..........................  9*2
AlaOs— ... ... — — — ................ — 19*7
KüO ... ... ... ... ... ... ... ... 4*53
Na^O... ..................  ... ... ... — ... 2'4
Víz ... ... ... ... ... ... ... ... 0*99

100-64

Ezen összetétel megegyezik az am phibol a n d esitn a k  nevezett trachyt- 
fajeval. Az elemzés eredménye magyarázatát adja azon eltérésnek, melyek 
lángkísérleteknél valamint a BoRicKY-féle módszer alkalmazásánál mutat
koznak.

G ránát-tartalm ú am phibol-trachyt ( l4) liömpöly a Straz déli olda
láról, valamivel feljebb az előbbinél. A kőzet szemcsés szövetű, erősen 
mállott és csak kevés alapanyaggal bír, mely sárgára és itt-ott veresre van 
festve. Az alapanyagban fehéres vagy sárgás földpátszemek vannak kiválva, 
melyek többnyire már nagyon mállottak. Ugyanaz mondható az oszlopos 
amphibolokról, melyek eltörve néha már egészen földesek; környezetük

* A kálium jelenlétét m ár a második kísérletben észre lehetett venni, de csak 
igen csekély mértékben.
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vasvegyületek által veresre van festve. Ezen kőzetben egy helyen szabály
talan alakú gránátszemeknek egész halmaza van. Az egyes szemek üveg- 
fényűek, hússzínűek, áttetszők, sőt egészen átlátszók is és kikaparva szét- 
porlanak; a szemek között egyes földpátrészletek vannak.

Amphibol-trachyt ( l6a) a tintái Várhegy déli oldaláról az erdészlak 
közelében. A kőzet szürke színű, némely helyen a sárgába játszó. Ezen 
színét az uralkodó mennyiségben levő tömött alapanyagtól nyeri, melyben 
mállott fehér földpátok és körülbelől ugyanazon számban 4—6 hosszú
és °2—3 mjm széles amphiboloszlopok vannak kiválva. Némely helyen tridy
mit fészkek láthatók. A nagyító alatt földpát, amphibol, magnetit, tridymit 
és alapanyag ismerhető fel. A földpát többnyire már össze-vissza haladó 
szürke vonalakkal van átjárva, melyek a bomlás irányait mutatják; egyes 
földpátok azonban még elég épek. Az individuumok nagysága a porphyros- 
tól egészen a mikrokristályosig változik; a kisebb példányok rendesen osz
loposak. A nagyobb földpátok szintén többnyire egészen szabatosan 
határolvák, némelyek azonban mégis szabálytalan alakúak. Az amphibol 
ketféleképen fordul elő : van sárga-barna, áttetsző és többnyire magnetit 
övvel körülzárt, és van zöldes színű, átlátszó, melyben a magnetit nagyobb 
szemek alakjában van kiválva. Egy porphyrosan kivált amphibolnak egyik 
vége átlátszó és zöldes szinti, míg a másik vége össze-vissza szaggatott 
darabokból látszik állani és sárgás-barna szinti. Egv példányban ismét a 
magnetit annyira felszaporodott, hogy az ampibol anyaga meg sem látszik, 
és csak az átmetszet alakja után lehet némileg következtetni, hogy a mag
netit egy másik ásvány alakját tölti ki. Végűi felemlítendők még az apró 
zöldes amphiboloszlopkák, melyek az alapanyagban vannak elhelyezve.

Az tíugit csak apró gömbölyded szemecskék alakjában van jelen.
A tridymit többnyire nagyobbszámu és különbözőképen elhelyezett 

lt mezkékből áll, melyek két esetben egy nagyobb földpátszem helyén van
nak. Az alapanyag erősen kikristályosodott, de azért még elég tetemesek 
az amorph részletek. A magnetit kisebb-nagyobh szemeket képez és mind 
az alapanyagban mind az amphibolokban fordul elő. Egyes helyeken az 
üregek falán alaktalan kovasav van kiválva.

Amphibol-trachyt (16) a tintái Várhegy délkeleti oldaláról. A kőzet 
szürkés-sárga; tömött alapanyagában majdnem fémfényű amphiboloszlo- 
pokat sárga színű, még elég erősen fénylő földpátokat, és körülbelől borsó 
nagyságú, világos szürke foltokat lehet látni. A nagyítóval való vizsgálat
nál felismerhetni földpátot, amphibolt, kevés augitot és alapanyagot.

A földpát nagyobbrészt porphyros és egyes esetekben zónás szerke
zetű. Némely földpátokban annyi sok az idegen anyag és bomlási termény, 
hogy egészen zavaros a belseje. A kisebb példányok oszloposak és épeb
bek. Csak kevés földpát mutatja a sokszoros ikrek tüneményeit. Az amphi
bol kétféleképen van kiképződve: van fekete szélű, sárgás-barna belsejű,
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áttetsző és zöldes színű átlátszó. Az utóbbi az egyének méretei szerint 
megint kétféle: porphvros és mikrojegeczes. Angit csak apró szemek alak
jában van jelen. Az alapanyag kikristályosodásnak indult. A nagyító alatt 
a kőzet foltos voltára nézve csak annyiban találunk magyarázatot, a meny
nyiben a világos foltok alapanyaga nincsen annyira limonittal festve mint 
a sárgáké.*

Ezen ponttól valamivel keletre gÖmbliéjas elválással biró trachyt lát
ható szálban. A gömbök átmérője 0 5 —2 m/ között váltakozik; anyaguk 
ugyanaz, mint a szomszéd kőzeteké; a külső réteg rendesen legerősebben 
van elmállva; az alapanyag sárgás színű, agyagos külsejű és a földpát már 
nem különböztethető meg benne. Néhol nagy gömbök közé több kisebb 
gömb szorul, melyekről azonban csak a szabad kerület felé válnak le réte
gek és csak ezen irányban bírnak gömbös felülettel, holott a nagy gömbök 
felé sokszor homoruak. A Várhegy és a tőle keletre levő Megalecz déli lej
tője kopár, és az ott kiálló trachytretegek feltűnő párhúzamosságot mutat
nak. Ezt különösen világosan láthatni a Megaleczen.

A rétegek vastagsága 1 cfm—05  mj -ig változik; dülés- és csapásirá
nyuk szintén igen különböző. A felszínen levő kőzet rendesen már igen 
mállott; de azért az uralkodóan fellépő szürkés tömött alapanyagban tisz
tán felismerhetni a porphyrosan kivált amphiboloszlopokat, valamint a 
mállott sárgás földpátokat. Eg}res vereslő és apró szemecskékből álló fol
tocskák valószínűleg gránátdarabkák halmazai.

Amphibol-trachyt a nagysárosi várdombról (III. Sch.) Az ép kőzet 
szürkés színű, míg a mállott sárga. Szabad szemmel felismerhetők benne 
nagyobb méretű (4—6 mJm) kívül rozsdabarna, belül fekete és jól hasadó 
amphibolok, továbbá fehér vagy szürkés, elég erős fényű földpátok és szür
kés alapanyag. Az utóbbinak mennyisége körülbelül annyi mint a kivált 
elegyrészeké. Nagyító alatt a földpátok nagyon zavarosak és különösen sok 
szürke, pornemű anyagot, valószínűleg bomlási terményeket tartalmaznak. 
Ezen földpátok nem képeznek hosszúkás oszlopokat, hanem inkább min
den irányban kiképződött nagyobb méretű szemeket, melyek kerülete 
néha egészen szabálytalanul fut le. Némely példányok polysyntlietes ikrek, 
mások nem mutatják ezen tüneményt. Az amphibolok erős átváltozásnak 
mutatják nyomait. Kerületűk sötét, átnemlátszó és szélén rozsdaszínti sáv
val van körülvéve, belsejük különösen a hasadási vonalak irányában szin
tén elsötétült s sok helyen annyira átváltozott, hogy felismerhető sem 
volna, ha a sötét sáv által bekerített egyének többi része nem volna még 
épebb. Egyes amphibolok belsejében zöldes chloritos anyagok képződtek, 
másokban barnás színű áttetsző foltok jöttek létre. Az alapanyagban még

* Y. ö. Dr. K och A. Eperjes környékének földtani viszonyai. A m. földtani 
társ. munkálata, 1868. évf. 34. lap.
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nagyobb nagyítással sem lehet individuumokat felismerni; sötétre fordított 
nikoloknál azonban nem sötétedik el teljesen a látástér.

B) A z  Eperjes és D iibnik közti trachytok.

Nem annyira önálló, de mégis némileg elkülönített csoportot, vagy 
talán összekötő kapcsot képeznek a Felső-Sebestől északkeletre levő és 
sűrű erdővel borított dombok, melyek szintén trachytból állnak. Ezen 
dombokon kevés hasznavehető feltárás van. A legtanulságosabb, melyben 
egyszersmind meglehetős ép kőzetet találunk, a dombvonulat északnyugati 
végén van. Az itt szálban levő kőzet aug it-trachyt (27),* melyben szabad 
szemmel szürke fénylő szabálytalan alakú szemekből álló földpát, fekete, 
szintén erősen fénylő, többnyire 4—5 ^  nagyságú, kevésbbé jól hasadó, 
augit és sötét szürke tömött alapanyag található Az augit a kőzet tömegé
nek jó negyedrészét képezi és porphyros szövetet kölcsönöz neki. A kőzet 
tömöttsége: 2-748.

A nagyító alatt a következőket észlelhetni. A fö ld p á t, ha tiszta, szín
telen és átlátszó, különben pedig szürkés és zavaros; sok földpát zónás 
szerkezetű; a legtöbb az alapanyaghoz hasonló idegen zárványokat tartal
maz, melyeknek mennyisége sokszor annyira felszaporodik, hogy csak a 
szabályos keretet alkotó átlátszó léczek árulják el, hogy földpát indivi
duummal van dolgunk. Ezen porphyrosan kivált földpátok mellett kisebbek 
is vannak, és az alapanyag átlátszó színtelen foltjai és oszlopai valószínű
leg szintén földpátok. Az aug it sárgás színű és többnyire szabályosan hatá
rolt oszlopokat és oszlopos kristálymetszeteket mutat, melyekben magnetit 
és alapanyagrészletek vannak körül zárva. Némely augit gömbölyded sze
mek halmazából áll, más megint földpát által van bekerítve. Az a m p á ib ó l  
igen ritka és apró, harántosan tagolt oszlopokat képez. Az a la p a n ya g  
magnetit szemektől és szürke poralakú részletektől sötét, és csak itt-ott 
vannak kettősen törő világosabb foltok. Ezen kijegeczedésnek indult alap
anyag a kőzet tömegének túlnyomó nagyobb részét teszi.

Augit-trachyt a középső sebesi dombról (26). A kőzet már erősen 
mállott; az alapanyag szürkes-fekete, benne láthatók : aprószemű átvál
tozott földpát, különböző nagyságú augitszemek és szabatosan határolt 
nagy méretű augitkristályok.

Több vízmosásban, különösen a sebesi patak mellékvizeiben amphi- 
bol-lrachytot találhatni porphyrosan kivált amphibolokkal. A kőzet ren
desen már nagyon elváltoztott.

A sebesi domboknál sokkal magasabbra emelkednek a Váraljától és

* Az akadémia által kiadott értekezésemben ampliibol-augit-trachytnak van az 
mondva. 278. lap.
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Sósujfalutól keletre levő trachythegyek, melyekkel a tulajdonképi eperjes- 
tokaji hegyláncz kezdődik.

A sebesi patak felső szakaszának jobb oldalán elhúzódó meredek 
hegyláncz Dubova Hurának neveztetik és augit-trachytból áll; az északi 
lejtőn trachyt-tuffával van fedve. Ezen augit-trachyt különösen szöveti 
tekintetben igen lényeges eltéréseket mutat.

Augit-trachyt a váraljai Várhegyről (22). Á kőzet szürke szinű s 
sárgás-szürke, szabálytalan alakú földpátból, fekete augitból és galamb- 
szürke alapanyagból áll. A földpát a kőzet tömegének körülbelül egy har
madát teszi és pettyezett külsőt kölcsönöz neki. A kézi példány egyik olda- 
Ián nincsen kikristályosodva. A nagyító alatt uralkodó az alapanyag, mely 
amorph részletekből, megnetit szemecskékből és apró földpáttűcskékből 
á ll; augitszemecskéket csak ritkán lehet benne látni. Nagyobb individuu
mok, melyek az alapanyagból kiváltak: a földpát és az augit. A földpát 
világos átlátszó porphyros egyéneket képez; az augit fahéj- vagy kékes
sárga, az utóbbi esetben magnetitszemeket látni mellette, melyek valószí
nűleg átváltozás folytán váltak ki. Az augit ritka a földpáthoz képest; 
zárványai: magnetit és gömbölyded amorph üvegrészletek egy vagy két 
buborékkal. A nagyobb augitátmetszetek kristályalakot árulnak el.

Augit-trachyt (25) a Dubova Hura nyugati lejtőjéről. A kőzet alap
anyaga likacsos és szürke, benne látható fekete augit és kétféle földpát, az 
egyik üveges és néha ikerrovátkos, a másik sárgás-szürke és földes. Az 
augit földpát-részleteket zár körül.

A nagyító alatt láthatni földpátot, augitot, kevés amphibolt, magne- 
titet és alapanyagot. A földpát részint nagyobb kristályokból vagy kristály- 
csoportokból, részint púdig lécz- vagy oszlopalakú kisebb egyedekből á ll; 
a kisebb tűalakú oszlopkák valamint a kettősen törő színtelen foltok, me
lyek az alapanyagban vannak elhelyezve, szintén földpátok. A nagyobb ép 
földpátok többnyire tisztán átlátszók; némelyek zónás szerkezetűek, igen 
sok polysvnthetes. A nagyobb földpátok a lángkisérletekben az andesin- 
nek mutatják tulajdonságait. Silicium-fluor-hydrogénben jól oldódnak, és 
a kivált kristálykák sorában a natriumvegyület hatszöges oszlopkái ural
kodók a calcium orsóidomú képleteivel szemben. A nagyobb földpátok 
igen gazdagok különféle zárványokban, melyek sorában különösen a követ
kezők említendők: gömbölyded vagy szabálytalan alakú, sárgás színű es 
légbuborékkal ellátott üvegrészletek, továbbá átlátszó, világos zöldes-kék 
szinű és szintén többnyme szabálytalan alakú augitszemek és végül színte
len tüalakú oszlopkák (apatit). A szabad szemmel kétfélének tartott föld
pát a nagyító alatt egyfelenek bizonyult és legfeljebb az épségre és a zár
ványok mennyiségére nézve mutatkoztak különbségek. Az augit többnyire 
szabályosan határolt egyedekben van kiképződve és fahéjsárga; sokszor 
azonban gömbölyded szemek halmazának tekinthető. Az amphibol az
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augitnál sokkal kisebb mennyiségben van képviselve és zöldes színű: 
mind a kettőben fekete magnetitszemek és azonkívül sárga vagy színtelen, 
gyakran szabályosan határolt részletek vannak, melyek sokszor légbubo
rékkal is bírnak; sokszor ezen sárga részletek hosszú tűalakú oszlopkak, 
melyek a kristályok tömegében szabálytalanul elhelyeződtek. Az alajsanyag 
alaktalan, fahéj-sárga és keresztűl-kasúl át van hatva apró tűalakú kristály- 
kák és magnetit szemek által. Hasonló kőzet az utolsó sebesi dombon is 
található hömpölyben.

Augit-trachyt (24) a Dubova Hura gerinczéről. A kőzet veres színű 
likacsos alapanyagában fehér színű, földes, gyenge fényű vagy fénytelen, 
szabálytalan alakú földpát és fekete augitszemek vannak porphyrosan 
kiválva. Az augit néha igen szépen képződött kristályokat képez, melyeken 
az oszlop, a ferde és ép átlós véglapok és a ferde átlódómája tisztán fel
ismerhetők. A porphyros földpát már erősen mállott.

A nagyító alatt láthatni földpátot, augitot és alapanyagot. A föld- 
pútok vagy porphyrosak vagy mikrokristályosak; az elsők gyakran sokszo
ros ikreket képeznek és némelyek zónás szerkezetűek. Az apróbb földpátok 
többnyire oszlopka-, lécz- vagy tűalakúak. Az utóbbiak az alapanyag tete
mes részét teszik. Sok földpát belseje egészen zavaros az idegen zárványok
tól, melyek közűi különösen az amorph vagy mikrojegeczes sárgás alap
anyag válik ki nagy mennyisége által. A többi zárványok nagyobbára 
bomlási termények. Az augit sárgás színű a kék szín gyenge árnyalatával 
s szintén vagy porphyros vagy mikrojegeczes; a porphyros többnyire kris 
tályátmetszetet mutat; a mikrojegeczes gömbölyded vagy szabálytalan 
alakú. A nagyobb augitok szomszédságában, de gyakran belsejükben is ren
desen több magnetitszem található. Az alapanyagban a mikrojegeczes 
földpátokon és augitokon kívül még magnetitszemek és hosszúkás szürkés
sárga áttetsző oszlopkák (amphibol?) vannak kiválva; az amorph alap
anyag aránylag kevés. Némely helyen a magnetit hámatittá vagy limonittá 
változott át, s innen van a kőzet vereslő színe.

Ezen trachytváltozatból áll a Dubova Hura legnagyobb része, és 
a különböző pontokon gyűjtött és megfigyelt kőzetpéldányok legfeljebb 
abban térnek el egymástól, hogy az egyikben a földpát mennyisége, a má
sikban az augitok méretei lépnek előtérbe az alapanyag és a társásvány 
rovására.

Augittrachyt (41) a sebesi völgy baloldaláról a váraljai várdombbal 
szemben. A kőzet sötétszürke és tömött; szabad szemmel felismerhető 
benne fénylő földpát, augit, amphibol és majdnem fekete alapanyag. A na
gyító alatt ugyanazon anyagok láthatók.

A földpát többnyire igen különböző nagyságú és szabályosan hatá
rolt oszlopokat képez és igen gazdag idegen zárványokban, melyektől néha 
egészen zavaros; sok földjmt az alapanyaghoz hasonló tömeggé változott át.

49f>
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Az augit sárgás, és vagy szabályosan határolt oszlopok vagy pedig 
gömbölyded szemek alakjában mutatkozik. Az amphibol zöldessárga és na
gyobb oszlopos alakokban fordul elő,, a hasadási vonalak irányában már 
erősen átváltozásnak indult. Legfeltűnőbb zárványai üvegrészletek bubo
rékkal.

Az alapanyag nagymennyiségű poralakú zárványoktól homályos, de 
a legtöbb részlete kettősen törő.

Augittrachyt (4'2) a sebesi völgy baloldali lejtőjéről az előbbitől va
lamivel feljebb. A kőzet szürkésbarna alapanyagában szemcsés, többnyire 
földes mállott földpát, rosszul hasadó augit és jól hasadó, de sokkal keve
sebb amphibol van. A nagyító alatt látható porphyros és mikrojegeczes 
földpát, sárgás vagy zöldessárga, szabályosan határolt augit, oszlopos zöl
des amphibol és mikrojegeczes alapanyag. A nagyobb földpátok többnyire 
sok idegen anyagot zárnak körül, mely a legtöbb esetben teljesen megfelel 
az alapanyagnak. Az amphibolok mellett több nagy magnetitszem ész
lelhető.

A sebesi patak vizében Váralja táján több mállott amphiboltrachyt- 
hömpölyt is volt alkalmam észlelni.

A sebesi pataktól délre húzódó Krivi Jávor gerincze augittrachiiból 
áll, mely kőzet több helyen meredek szaggatott sziklafalakat képez.

A sebesi völgytől délre levő és nyugat felé nyíló völgyekben, lenn az 
alsó részben többnyire szürke amphiboltrachytot találtam, hol hömpölyök 
alakjában, hol szálban; feljebb azonban, különösen a völgyeket határoló 
gerinczeken augittrachyt a kőzet. Ez világosabb vagy sötétébb szürke, leg- 
többnyire azonban veres alapanyagú és teljesen megegyezik a 24 vagy 25 
jegyű trachytokkal. Az amphiboltrachyt azonban lényegesen eltér az eddig, 
leírt amphiboltrachytoktól.

Amphiboltrachyt (31) a Krivi Jávortól délre levő völgy alsó végéről. 
Ezen kőzet szürke tömött szurokfényű alapanyagában különböző nagyságú 
amphibolok és fénylő üveges földpátok váltak ki. Az amphibolok néha 
1 %i-nél is hosszabbak és a hasadási lapokon erősen fénylenek.

A nagyító alatt láthatni földpátot, amphibolt, augitot, magnetitet és 
alapanyagot.

A földpát színtelen, átlátszó, többnyire szabályosan határolt alakú, 
néha oszlopos; több földpát' zónás szerkezetű. Sokszor igen gazdag zár
ványokban, melyek sorában a különböző alakú üvegrészletek, és a rende
sen gömbölyded augitszemek említendők; gyakoriak azonkívül bennök a 
pornemű részletek, melyek valószínűleg már bomlási termények. Ezek is 
néha egész övét képeznek.

Lángkisérletekben a földpát az andesin tulajdonságát mutatja; 
uganazt tapasztalhatni a Boricky-féle módszer szerint is.

Az amphibol kétféle: van sótétsárga vagy sárgásbarna színű, mely
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. o
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áttetsző, és földpát- meg augitszemeket zár körül: és van kékessárga, mely 
átlátszó és magnetitet, üvegrészleteket meg színtelen tűket bír zárványúl. 
A sötét amphibol részint porphyrosan, részint mikrokristályosán van ki
képződve ; az első esetben nagy oszlopokat, az utóbbiban vékony léczeket, 
vagy gömbölyded szemeket képez. Az a w jit sárga vagy sárgászöldes színű 
és szabályosan határolt rövid oszlopokat alkot. Ezen alakja, továbbá rossz 
hasadása, de gyenge dichroismusa által is eltér az amphibol hosszúkás osz
lopaitól. A magnetit néha nagyobb összefüggő tömegeket képez. Az alap
anyag szürkés szinű és magnetitszemekkel behintett. Világos foltjai és 
oszlopjai kettősen törők és valószínűleg földpátok.

Ezen kőzet chemiai összetétele Dr. Steiner elemzése szerint a kö
vetkező :

SÍO2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60-17
CaO ... ... ... ... ... ... ... ... 3-55
MgO... ... ... ... ... ... ... _ _ nyoma
Fe2Ö8 ... ... ... ... ... ... ... ... 10- 2
AI2 O3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17- 4
K2 O ... ... ... ... ... ... ... ... 4-64
Na2 Ű... ... ... ... ... ... ... ... ... 4- 2
H3 PO4 ... ... ... ... ... ... ... ... nyoma
Víz ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0-43

100-59

Ezen elemzés eredménye is teljesen megegyezik az amphiboltrachy- 
tok (amphibol andesitek) chemiai összetételével. A kőzet tömöttsége : 2*666.

Augittrachyt (54) a sósújfalusi várdombról. Ezen kőzet barnásszür
kés és mind makro- mind mikroskoposan nagyon hasonlít a Kapivárral 
szemben levő 27 számúhoz. A földpátok belseje itt is zavaros a sok zár
ványtól, melyek sorában első helyen állnak az alapanyaghoz hasonló rész
letek ; némely földpátban apró augitszemek is fordulnak elő mint zárvá
nyok. A mikrokristályos földpát fehér, tűalaku oszlopkákat képez az ural
kodó alapanyagban.

A lángkisérletekben a földpát a labradorithoz  közel állónak bizonyult.
A számra és mértékre nézve uralkodó és porphyrosan képződött augi- 

tok mellett nagy magnetitszemek vannak kiválva; a hol az történt, ott több
nyire zöldes színű az augit.

Ezen kőzet külsőleg nagyon hasonlítván a völgyben található amphi- 
boltrachythoz, azzal könnyen összetéveszthető. Innen van, hogy a bécsi 
geologok zö ldkőnek  nézték és én is a m. tud. Akadémia által kiadott érte
kezésemben amphiboltrachytnak neveztem, a mit ezennel helyreigazítok. 
Ezen augittrachyt sziklái az újfalusi völgy lejtőin is találhatók nagy meny- 
nyiségben és elég példányokban.
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Ezen kőzet chemiai összetétele Dr. Steiner elemzése szerint a kö
vetkező :

SÍO2 ... .... ............  ... ... ... ... ... 55*8
CaO ... ... ... ... ... ... ... ... 5*22
MgO... ... ... ... ... ... .......... . ... nyoma
Fe20 3 ... ... ... ... ... ... ... ... 10- 8
AhOa . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... ... ... 20* 0
KaO ... ... ... .j. ........... ... ... 5* 2
Na20 ... ... ......... . .................................. 3* 0
HsPOi ... ... ... ...  ......... . ... ... nyoma
Víz ........................................ . ................. 0-58

100-6Ö
4

Ezen elemzés eredménye teljesen megegyezik az augittrachytok 
(augitandesitek) chemiai összetételével.

A sÓ8ujfalui várdombtól keletre levő nyergen szürke trachyttuffa van, 
melyben néha felméter átmérővel bíró amphiboltrachytgömbök vannak 
körülzárva.

Ezen am phiboltrachyt (510) szürkés színű, mállott és laza. A zöldes
szürkés uralkodó alapanyagban különböző nagyságú, de 1 c/m -nél is 
hosszabb, fekete, a hasadási lapokon erősen fénylő am phibo lok  és teteme
sen kisebb, és már teljesen elváltozott fö ld p á to k  vannak kiválva. Az 
amphiboloszlopok sokszor teljesen kikristályodottak. Egy kiszedett példá
nyon a következő alakot lehetett fölismerni: az oszloplapokat, a két átló 
véglapjait és az oszlop végén a ü  0 0  és +  P  0 0  lapjait.

Amphiboltrachyt (5fú hömpöly az előbbitől lejebb egy vízmosásból.
A kőzet szürke színű, erősen lyukacsos és salakra emlékeztet; köze

lebbről megtekintve, galambszürke érdes alapanyagot, oszlopos amphibolt 
és fehér földpátot enged megkülönböztetni. A nagyítóval vizsgálva földpá- 
tot, amphibolt, augitot és alapanyagot találunk. A földpát többnyire kü
lönböző nagyságú hosszúkás oszlopokat képez, melyekben sokszor annyi 
idegen zárvány van, hogy belsejök át nem látszó. Az am phibol két
felé: van sárgásbarna áttetsző és szürkeskékes átlátszó. A sötét színű 
amphibolok többnyire hosszú tagolt oszlopokat képeznek és sötét kerület
tel bírnak; sok példány már erősen átváltozásnak indult. A világos színű 
amphibolok mellett nagy magnetit-szemek fekszenek. Az aug it kisebb 
mennyiségben van kiképzödve és sárgás színű rövid oszlopkákat képez. Az 
a lapanyag  szürkés színű, homályos és legfeljebb apró földpátrészleteket 
meg sárgás augitszemecskéket enged felismerni, mennyisége a kivált elegy
részekhez képest túlnyomó.

Augittrachyt (52) a Kakasfalutól északra levő Cser vena Skala (Ve
reskő) nevű bányából, hol többnyire zárvány alakjában fordul elő az ottani
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tuffákban és konglomeratokban. Ezen kőzet felette szívós ; alapanyaga 
sötétbarna és a kivált elegyrészekhez képest uralkodó; az utóbbiak sorá
ban felismerhető a földpát és augit. Nagyítóval megvizsgálva földpát, augit, 
magnetit és alapanyagból állónak mutatkozik. A földpátok oszloposak, poly- 
synthetesek és szürkés zárványokban gazdagok. Az augit fahéj sárga sok mag
netit és üvegzárványnyal, az utóbbiak vagy légbuborékkal bírnak vagy a 
nélkül vannak. Némely példányban hosszú hatszöges tűalakú oszlopkák is 
vannak. Az alapanyag szürke, sötét szemecskékkel ellátott és itt-ott egy 
földpátoszlopocska vagy egy kettősen törő foltocska által van megszakítva.

Augittrachyt láva (58) ugyanezen bányából. Ez zárvány alakjában 
fordul elő egy veresszínű tuffanemű kőzetben, de némely ponton önálló 
tömeget is látszik alkotni. A kőzet fekete színű és erősen likacsos; az üve
gek fala szürkés-kékes chalcedom^al van bevonva. A fekete tömegben sza
bad szemmel csak egyes apró fénylő foltocskákat lehet látni, melyek, ha 
elválasztatnak az alaptól, fehér színűek és földpátoknak bizonyulnak be. 
A nagyítóval vizsgálva a kőzetet: földpátot, augitot és alapanyagot ész
lelhetünk.

A földpát üveges, és alapanyagot meg poralakú részleteket zár körül; 
sokszor ezen zárványok egészen homályossá teszik. Az augit színtelen 
vagy gyengén kékesszürke színű és magnetit- meg üvegzárványokkal bír. 
Némely példányok kerületökön, mások egész tömegükben homályossá vál
nak. Egyes elváltozott oszlopkák amphibolra emlékeztetnek. Az alapanyag 
sárgásbarna színű és csak ott átlátszó, a hol földpátok vannak benne ki
válva, különben csak áttetsző vagy teljesen át nem látszó.

Augittrachyt (63) a kakasfalva-klauzurai úttól balra levő nagy kő
bányából. A kőzet szürkésbarna alapanyagában már erősen mállásnak 
indult földpátszemeket láthatni, melyek igen különböző nagyságúak és 
alakúak; azután vannak porphyrosan kivált augitok, melyek fekete színűek, 
rosszul hasadnak és fénytelenek; végül észlelhetni, ámbár csak csekély 
számmal, hosszú, fénylő, jól hasadó fekete oszlopkákat, melyek közelebbi 
vizsgálatnál amphiboloknak bizonyulnak be.

A nagyító alatt látható a szabályosan határolt földpát, mely ritkán 
egészen tiszta, hanem különféle zárványokban bővelkedik, melyek valószí
nűleg a bomlás terményei. A legtöbb esetben zónásan vannak elhelyezve 
a zárványok, mi a földpátoknak zónás szerkezetére mutat. Sok földpát csak 
szélén ép, belseje pedig már egészen átváltozott. Az augit előfordul külön
böző nagyságú szemekben és kristályátmetszetekben, átlátszó, sárga színű 
és magnetit-zárványokban bővelkedő, vannak azonban sárgás üvegnemü 
és színtelen oszlopos zárványok is ; az üvegzárványok hol bírnak buborék
kal, hol nem.

Sok magnetitszem az augit közelében fekszik, de vannak olyanok is, 
melyek az alapanyagban vannak elhelyezve. Az augit mellett láthatók
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azután még elég számmal hosszúkás tagolt zöldes oszlopok, melyek szin
tén átlátszók ; ezek amphibolok. Ezeken kívül van azonban egy meglehető - 
sen nagy, sárgásbarna színű és sötét szegélyű amphibol is, mely nagyon 
hasonlít a 31 számú kőzet sötét amphiboljaihoz. Az alapanyag a kőzet 
tömegének körül belől felét teszi, szürkésbarna színű és nagyobb nagyí
tásnál (300) színtelen oszlopkákat meg foltokat (földpát), magnetitsze- 
mecskéket és amorph részleteket enged megkülönböztetni.

Amphiboltrachyt (64) a Klauzura felé vezető út mellett a hasábfa 
úsztatására szolgáló csatorna kezdeténél valamivel tovább. A kőzet göm
bös elválást mutat, zöldes színű és gránitos szövetű ; szabad szemmel fel
ismerhető benne üveges ép földpát, fekete, porphyrosan kivált amphibol és 
szürkészöldes alapanyag; az utóbbi a kőzet tömegének jó harmadát ké
pezi. Az ampbiboloszlopok néha 1 %, -nél tetemesen hosszabbak. A nagyító 
alatt észlelhetni: földpátot, amphibolt, magnetitet és alapanyagot. — 
A földpát üveges, átlátszó többnyire szabályosan határolt és polysynthetes ; 
némely példányok zónás szerkezetűek. Méreteik szerint a földpátok makro- 
és mikroporphyrosak. ■—- Zárványaik sorában fölemlítendők az oszlop, 
koczka, gömb stb. idomú vagy szabálytalan kerületű üvegtestek, melyek 
sárgás színűek vagy színtelenek és többnyire buborékkal vannak ellátva ; 
további zárványok bizonyos szürkéssárga színű szabálytalan kerületű tes
tek, melyek azonosak azon sokszor elágazó sávokkal, melyek néha az egész 
földpát-kristályon áthúzódnak és nagyjában az alapanyaghoz hasonlíta
nak. A zárványok rendesen szabálytalanul vannak elhelyezve, néha azon
ban öveket képeznek. A lángkisérletekben a földpát az oligoklashoz ha
sonló tulajdonságokat mutatott. Silicium - fluor hydrogénban középszerűen 
oldódott és főleg hatszöges oszlopkákat meg átmetszeteket adott, orsóidom 
csak kevés volt. Az amphibol kétféle: az egyik sötétsárga, áttetsző, sötét 
szegélylyel, a hasadási lapok mentében sokszor fekete (magnetit) erekkel 
van átjárva és sok földpát-darabkát is zár körül, melyek az amphibol lapját 
mintegy átlyukasztják. A másik amphibol többnyire igen jól hasad, kékes
zöldes színű, átlátszó és vagy porphyrosan vagy mikroporphyrosan van 
kiválva.

Az utóbbi esetben rendesen csak egy kéttagú hosszúkás oszlopkát ké
pez. A világos színű amphibolban sok magnetitszem van körülzárva, né
melyikben színtelen oszlopkák is észlelhetők.

Az augit csak igen kevés számban és rendesen apró szemekben for
dul elő, és sárga színű. A magnetit részint zárványképen, részint az alap
anyagban van elhelyezve, de az utóbbi eset sokkal ritkább mint az előbb 
leírt példányoknál. Az alapanyag többnyire szürke, alaktalan és csak itt- 
ott van egy földpát- vagy amphibol-oszlopka kiválva.

Dr, Steiner elem zése szerint a következő összetétele van ezen tra- 
chytnak.
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SÍO2 ..
CaO
MgO ... ... ... ... ... ... ... ... ... nyoma
FeaOs ... ... ... ... ... ... ... ... 7- 1
AlaOs... ......... . ... ... ......... . ... ... 18- 3
K2 O ... ... ... ... ... ... ... ... 3* 5
Na20._ ...........  ... ... ... ... ... ... 4’47
H3PO1 ... ... ... ... ... ... .... ... nyoma
Víz ... ... ... ... ..................  ... .. 1-85
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Tehát az elemzés eredménye szerint is amphiboltrachyt (amphibol- 
andesit) a kérdéses kőzet.

Tömöttsége 2‘509.
Fekete augittrachyt (68) a Klauzurában a korcsma mellett nyiló 

- völgy alsó részéből. A kőzet fekete színű, tömött és nagyon emlékeztet a 
bazaltra. Szabad szemmel csak sárgás fénylő földpátoszlopkákat és apró 
szintén fénylő augitszemeket lehet megkülönböztetni. A tömeg legnagyobb 
részét a fekete alapanyag teszi. Ezen kőzet a klauzurától éjszakra elhúzódó 
hegységben egész hegyeket alkot, elterjedése^ azonban még sem oly általá
nos, a milyennek Doelter állítja.*

A nagyítóval vizsgálva a kőzetet, mindenekelőtt földpát tűnik fel, 
mely különböző nagyságú, többnyire színtelen oszlopokat képez; ezek kö
zül némelyek egészen tiszták és legfeljebb egyes üvegrészleteket zárnak 
körül, mások azonban, különösen a nagyobb individuumok, zöldes szemcsés 
tömeget zárnak körül, vagy zöldes hullámok által át vannak járva. Az 
alapanyag színtelen összevissza fekvő tűalaku oszlopai valószínűleg szin
tén földpátok. A nagyobb földpátoszlopok a polarizáló készülékben a sok
szorosan összetett ikrek tüneményeit mutatják. Az aagit sárgás, néha egy 
kissé zöldes színű vagy teljesen színtelen és többnyire rövidebb oszlopokat 
képez, melyeknek vége a tökéletlen hasadás következtében szaggatott; itt- 
ott magnetitszemeket zár körül. A magnetit mellett vannak üvegzárványai 
is. Az amphibol zöldesszürke vagy színtelen hosszúkás oszlopokat képez és 
mennyiségre nézve tetemesen az augit mögött áll. Az alapanyag magnetit- 
szemektől egészen szürke, van benne azonkívül sok tüalakú kristályka és 
kettősen törő részlet, de az alaktalan anyag is elég tetemes.

Szürke Amphibol (?) trachyt (612) a Dubnikfelé vezető úttól jobbra 
a Nosger nevű czinnober-bánya mellett elhúzódó völgyből. Ezen kőzetben 
szabad szemmel a szürke alapanyagon kívül színtelen, üvegfényű és zöldes

* Dr. C. Doelter «Mineralogische Mittheilung« 1844. «Ueber einige Trachyte 
des Tokaj-Eperjesei- Gebirges» 204 lap.



fénytelen földpátot, sötétfekete pyroxen-oszlopokat és zöldes chloritos rész
leteket lehet látni; az utóbbiak valószínűleg az ampbibol elváltozása foly
tán keletkeztek. A nagyító alatt észlelhető tiszta átlátszó, többnyire kevés 
zárványnyal bíró földpát, mely néha polysynthetes, azután vannak oly 
földpát-átmetszetek, melyeknek területén zöld, többnyire élesen határolt, 
szabálytalan alakú chloritos foltok és fehér vagy sárgásszürke pornemü 
anyagok láthatók. Némely földpátban amphibolszemecskék fordulnak elő 
zárvány alakjában. Az alapanyagban látható tűalaku oszlopkák szintén 
földpátok. Az amphibol többnyire hosszű tagolt oszlopokat képez és szintén 
már igen erősen átváltozott; némely példány szürkés színű, más megint 
fűzöld; az utóbbiak igen erősen dichroitikusak. Némely amphibolban szín
telen különböző alakú zárványok vannak, melyek a polarizáló készülékben 
calcitra emlékeztetnek. Egyes átmetszetek az augit alakját mutatják és igen 
valószínű, hogy abból erednek, daczára annak, hogy most erősen mutatják 
a kétszínűség tüneményeit. Az alapanyag az erős átváltozás következtében 
homályos és sok helyen sajátságos zöld színt vett fel. Magnetit kevés van; 
több helyen hámatittá változott át. Egy esetben a pyroxen helyén fekete 
szemek (magnetit) halmaza látható.

A m phiboltrachyt (613) Dubnik felett az úttól balra. A szemcsés és 
sötét színű kőzetben szabad szemmel felismerhető a porphyros fekete am
phibol és a többnyire mézsárga zsírfényű földpát. Az alapanyag sötétbarna, 
néhol egészen fekete.

A nagyító alatt látható szabályos kerületű, többnyire oszlopos föld
pát, mely sokszor már erősen mállott; zárványai poridomúak és vagy szür
kék vagy zöldesek. A legfeltűnőbb elegyrész az amphibol, mely koromfekete 
és teljesen átnemlátszó hosszúkás oszlopokat képez; csak némelyikben 
láthatni egy-egy foltocskát, mely a zöld színű sugarakat átbocsátja, és 
aránylag igen kevés az átlátszó és zöldes vagy sárgás színű, de az utóbbiak
nál is látni gyakran az oszlop egyik vagy mindkét végén fekete anyagot, 
mely átnemlátszó. Az alapanyag szürke s a magnetit, földpát és amphibol 
apró kristálykáiból áll.

A u gittrach yt (6‘) Dubnikról a József tárnából.
A szürkésbarna, ép kőzetben szabad szemmel üveges leveles es osz

lopos földpátot, továbbá augitot, kevés amphibolt és cliokolade színű alap
anyagot lehet észlelni. Az utóbbi a kőzet tömegének körülbelül felét teszi.

A nagyító alatt látható földpát, augit, kevés amphibol, magnetit és 
alapanyag. A földpát többnyire átlátszó, víztiszta és polarizált fényben 
polysynthetes; némely példányok zonás szerkezetűek. Sok esetben a föld
pát kerülete még teljesen ép, míg belseje már átváltozott; néha csak egyes 
sávok vagy vonalak irányában történt az átváltozás, de van példa teljesen 
átváltozott földpátra is; ez ilyenkor sárgásszürke, homályos ést csak gyen
gén áttetsző. A földpát zárványai sorában fölemlítendő az augit, mely
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többnyire zöldessárgás vagy színtelen gömbölyded szemek alakjában mu
tatkozik, továbbá a magnetit, mely apró, de néha szabályos alakú szeme
ket képez; vannak azután még alapanyagrészletek, poralakú képletek és 
színtelen hosszúkás oszlopkák (apatit). Az alapanyagban igen nagy szám
mal levő fehér tűalakú oszlopkák szintén földpátok. A következő fontos 
elegyrész az augit. Ez fahéjsárga és rendesen szabályosan határolt alakú ; 
van porphvros és mikroporphyros. Az augit sokkal épebb a földpátnál; 
zárványai sorában felemlítendő a magnetit, mely különböző nagyságú 
szemeket alkotva, hol elszórtan az augit tömegében, hol annak kerületén 
van elhelyezve, és néha vörös vagy sárga övvel van körülvéve; sok helyen 
teljesen átváltozott hámatittá. További zárványok sárgás pálczikák és göm
bölyded színtelen üvegrészletek buborékkal. Az augit dichroismusa cse
kély és csak a sötétebb meg világosabb sárga között változik. Az augitnál 
sokkal kevesebb az amphibol, mely zöldes színű és hosszú tagolt oszlopo
kat képez; dichroismusa sokkal erősebb az augiténál és a zöld meg sárga 
között váltakozik. Az amphibol körülbelől ugyanazon zárványokkal bír 
mint az augit. A magnetit azonkívül, hogy mint zárvány van elhelyezve, 
még az alapanyagban is elég gyakori, de rendesen kisebb szemekben. Az 
alapanyag vastagabb csiszolatokban sárgásbarna, vékonyakban azonban 
világosabb színű és földpát, augit és magnetit mikrojegeczekből meg amorph 
részletekből állónak bizonyul.

Ezen kőzet chemiai összetétele Dr. Steiner elemzése szerint:

SÍO2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58- 2
CaO ... ... ... ... ... ... ... ... 4- 5
MgO... ... ... ... ... ... ... ... ... nyoma
FeaOa ... ... __ .„ ... ............ ... 8- 6
AI2 O9 .- ... - ................. ... . .  ... — 21* 4
K2 O ... ... ... ... ... ............ ... 6-22
Na20 ... ... ... ... ...........  ... ... ... 6*22
H3 PO4 ... ... ... ... ... ... ... ... nyoma
Yíz ... ... ... ... ... ... ... ......... . 1*42

100-34

Végig tekintve az elősorolt adatokon, látjuk, hogy ezen kőzet az 
augittrachytok (augitandesit) azon csoportjához tartozik, mely már közel 
áll az amphiboltrachytokhoz.

Opálos trachyt (6X) Dubnikról a, Vilmos tárnából. A kőzet mállott, 
szürke színű és pyrittartalmú; földpátja fehér, földes, mállott és sokszor 
egészen körülfog különböző nagyságú kőzetrészleteket, melyek mintegy 
szigetet képeznek az opál tömegében. Némely földpát kovasavval van át
járva és fehér színű meg üvegfényű. Az opálerek és fészkek szélét fehér



AZ EPERJES-TO K AJI HEGYLÁNCZ ÉJSZAKI RÉSZÉNEK TRACHYTJAI. 5 0 5

színű átnemlátszó és hullámzatosan lefutó anyag képezi, mely a külön
böző helyeken különböző széles (1 mjm—l%t-ig) és néha az opál mennyisé
gével arányos: sokszor opálér húzódik keresztül rajta. A nagyító alatt ha
sonló összetételűnek mutatkozik a kőzet mint 6r, csakhogy földpátjai 
már teljesen elmállottak és az amphibol meg augit is átváltozott.

A földpátok közül különösen a nagyobbak még tisztán felismerhetők 
kerületűk alakjánál, valamint belsejüknek a szomszéd anyagoktól való 
eltérésénél fogva. Ezen sárgásszürke mezőkön, melyeken gyakran bizonyos 
zonás szerkezet is észlelhető még, sok helyen kisebb-nagyobb részletekben 
opál vált ki, mely gyakran ívszerűen lefutó chalcedonnal van környezve.

Hasonló észlelhető azon opálban, mely nem a földpátokban van ki
válva; ezen esetben majdnem kivétel nélkül hullámzatosan lefutó chal- 
cedon veszi körül az opált, mely hol gömbölyded, hol megnyúlt fészkeket 
képez. Sok opálrészletnek belsejében is vannak ilyen, sokszor hierogly- 
phokra emlékeztető, de a legtöbb esetben ívalaku kettősen törő részletek.

Némely íöldpát belsejében a kivált amorph kovasav mellett apró, 
korongidomú, átlátszó, kettősen törő szemek válnak ki sokszor oly töme
gesen, hogy a keresztezett nikolok között a világos pontok egész raját ké
pezik; ezen képletek: tridymitek.

Az amphibol és augit többnyire csak az átmetszetek után ismerhető 
fel, melyek gyakran magnetit-övvel vannak körülvéve és rendesen sárgás
szürke színűek.

A magnetit mellett más nem átlátszó anyag is van es ez a pyrit.
Az opáltartalmú trachytokat tanulmányozván, az opál képződésének 

viszonyaira is kiterjesztettem figyelmemet, és erre nézve azon meggyőző
désre jutottam, hogy az opál nemcsak pneexistált üregekben szokott ki
válni, hanem hogy az elmálló ásványok, különösen a földpátok és az alap
anyag összefüggő tömegét is át meg átjárja és az idő folyamában az eredeti 
anyagokat mindinkább kiszorítja. Legalább arra látszanak mutatni az 
opálanyaggal mintegy spékelt földpátok, a többó-kevésbbé opaliz^ílt alap
anyag, valamint az opálban szigetként előforduló kőzetrészletek. Az opál 
színjátszására nézve pedig nem tartom alajjtal annak G e s e l l  S á n d o r  néze
tét, hogy az fémes rétegeknek köszöni eredetét, melyek az opálanyagban 
vannak elhelyezve. Szerény véleményem szerint talán nem is szükséges, 
hogy az illető fém egész rétegeket alkosson, elegendő ha csak szemecskék 
alakjában is van jelen, a mint azt sokszor az opálanyagban betemetett 
pyriteknél észlelni lehet, melyek bizonyos tüzet kölcsönöznek a körülöttük 
levő opálanyagnak. Hogy a pyritnek valami szerepe van az opálképződés- *

* G eseli. S ándor A in. tud. Akadémia «Mathem. és természettud. Közlemé
nyei» XV. k. VII. sz. 220. lap.
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n él, arra ezen két ásványnak társas előfordulása is m utat. Dr. S zabó József 
antim onitot is talált az itteni trachytokban.*

A u gittrach yt amphibollal (7’) Dubnik és Yeresvágás között a Vil- 
mos-tárna alatt az úttól balra. Az alapanyag a kőzet tömegének körülbelől 
felét teszi, barna színű és a benne elhelyezett fehér földpátszemek által 
pettyes . A földj)átok földesek, már igen mállottak és rendesen nagyobb 
méretűek; némelyek 4 mjm átmérőjűek. Az alapanyagban azután még fe
kete, erősen fénylő, sokszor majdnem fémesnek látszó oszlopos testek is 
vannak kiválva, melyek közűi a legtöbb rosszul hasadó augit, egynéhány 
azonban igen jól hasad és amphibolnak tekintendő.

Fémes külsejöket ezen elegyrészek a magnetitnek köszönik. A nagyító 
alatt láthatók: földpát, augit, amphibol, sötétszínű testek, melyek több
nyire oszloposak és valószínűleg szintén amphibolok, magnetit és alapanyag.

A földpát porphyrosan és mikrokristályosán van kiképződve. A na
gyobb földpátok többnyire már nagyon elkaolinosodtak és legfeljebb csak 
kerületűk ép még; a kisebbek azonban, melyek az alapanyagnak tetemes 
részét képezik, többnyire víztiszták. Sok földpát kaolinos anyaga megsár
gult. Az augit fahéjsárga, átlátszó, rövid oszlopos és szabatosan határolt. 
Az átlátszó amphibol éj) és könnyen felismerhető erős dichroismusáról és 
jó hasadásáról; az át nem látszó, hosszúkás oszlopokat képez, melyeknek 
kerülete sötét veresbarna övvel van körülvéve. Az alapanyag szürke színű, 
apró szemcsés; az átlátszó foltocskák és oszlopkák kettősen törők. A mag
netit is eléggé van elterjedve, de csak apró szemekben.

A kőzet tömöttsége : 2*554.
B iotit-trach yt (72) a Lamaniecz malom mellett nyíló és éjszakról 

jövő völgy alsó végéről. A kőzet szürkés-sárga színű és erősen mállott, mi
nek következtében részeinek összetartása már igen meglazult. Szabad szem
mel láthatni benne fehér színű, fénylő, leveles és még elég éj) földpátot, 
fekete leveles, néha még gyöngy fényű, máskor már teljesen fénytelen 
biotit-lemezeket és sárgás földes alapanyagot, mely itt-ott limonittól foltos ; 
több biotit-lemez kerülete hatszögletes.

Szürke am phibol-trachyt (73) a Lamaniecz jiatak völgyéből a 72-től 
feljebb, a rétek kezdetén. Ezen kőzetben makroskoposan oszlopos s több
nyire tisztán határolt fekete amphibol, üveges színtelen fénylő földpát és 
szürkés alapanyag ismerhető fel. A nagyító alatt földpát, kétféle amphibol, 
kevés augit, magnetit és alapanyag látható.

A földpát többnyire szabatosan határolt metszetekben mutatkozik, 
melyek tetemes része a polarizáló készülékben polysynthetes; több föld
pát zónás szerkezetű, mások igen gazdagok zárványokban, melyek közül az *

* Dr. S zabó : Magyarország és Szerbia néhány jelleges vulkáni kőzetének 
mikroskopi tanulmányozása. «Földtani Közlöny» 1876. év 12. lap.
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augit, buborékokkal ellátott veres-sárga üvegrészletek, színtelen apatit- 
oszlopkák és poraiaku szemek említendők. A lángkisérletekben a földpát 
oligoklas felé hajló andesinnek mutatkozik.

Az amphibol egyrésze sárgás-zöldes színű, átlátszó, erősen dichroi- 
tikus és gazdag magnetit zárványokban, a másik része sötét sárgás-barna 
és csak gyengén áttetsző. Az augit fahéjsárga és részint nagyobb individuu
mok, részint pedig kisebb szemek és zárványok alakjában fordul elő. 
A nagyobb példányok a nagyító alatt úgy tűnnek fel, mintha gömbölyded 
szemekből össze volnának téve. Az alapanyag piszkos vereslő vagy sárgás 
színű, némely helyen majdnem teljesen át nem látszó. Az üregek fala sárgás 
állománynyal van bevonva, mely amorph.

Az Osva patak völgyében szürkés vagy vereslő amphibol-trachyt van 
mindenütt szálban. A vereses szín részint az alapanyagban, részint az am- 
phibolokban rejlik: az utóbbiak némely helyen rézveres hámatit-burokkal 
vannak ellátva. A Pod Bradli malom közelében gyűjtött példány földpátját 
Dr. S chafarzik optikai és lángkisérleti vizsgálatok utján oligoklas-andesin- 
nek határozta meg. Sajátságos a Pod Uvostól Zsegnye felé vezető út mellett a 
gerincz közelében szétszórt sziklák alakjában található am phibol-trachyt 
(79). Ez szürke színű és felette érdes. Erősen likacsos szürke alapanyaga 
egészen háttérbe szorúl a porphyrosan kivált, szürke földpátokkal és a néha 
G—10mm. hosszú és igen jól hasadó amphibolokkal szemben.

A hegy gerinczén és a Zsegnye felé vezető út felső részében már 
au gittrach yt van amphibollal (710). Ezen kőzet az 1879-ben épített út szélén 
igen jól fel van tárva és kitűnő rétegessége által magára vonja az utazó 
figyelmét. Szabad szemmel látható benne kétféle földpát, augit, kevés am
phibol és szürkés-barna alapanyag. A földpát és augit porphyrosan képző
dött ki. Az egyik neme a földpátoknak sárgás színű, szemcsés és gyenge 
fényű, a másik színtelen, oszlopos, üvegfényű és gyakran ikerrovátos. Az 
amphibol hosszúkás oszlopos kristályokat képez. Az alapanyag mennyisége 
tetemes. A kőzet tömöttsége: 2’612. A nagyító alatt láthatni földpátot, 
augitot, kevés ampliibolt, magnetitet és alapanyagot.

A makroskoposan sárgásnak látszó földpátok a nagyító alatt már na
gyon átváltozottaknak mutatkoznak; rendesen csak a szélök ép, míg bel
sejük némileg az alapanyagra emlékeztet, a mennyiben kettősen törő sza
bálytalan alakú átlátszó részletek szürkés poralaku zárványokkal és sárgás 
alaktalan foltokkal váltakoznak. Az üvegfényű földpátok a nagyító alatt 
szabatosan határolt oszlopátmetszeteket mutatnak, melyek részint teljesen 
átlátszók s alig tartalmaznak zárványokat, részint pedig hol zónásan, hol 
szabálytalanúl elhelyezett zárványokban bővelkednek. A zárványok ásványi 
természetökre nézve sárgás-barna üvegrészletek, zöldes-sárga augit-osz- 
lopkák és szemek, meg poralakú darabkák. Az utóbbiak legtöbbnyire mint 
a bomlás terményei mutatkoznak s mennyiségökre nézve valóságos sorozat
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van a legtisztább földpáttól a legzavarosabbig. így állván a dolog, haj
landó volnék ezen kőzetnek különbözőknek látszó földpátjait egyféléknek 
tekinteni, és a köztük mutatkozó eltérést a megtartás állapotának tudnám 
be. Az épebb földpátok legtöbbje polarizált fényben polysynthetes, sok két 
lemezből álló iker. Egyesekben színtelen tű alakú kristálykák is fordulnak 
elő mint zárványok (apatit.) Az alapanyagban levő tűalakú oszlopkák szintén 
földpátok.

Az augit különféle nagyságú oszlopokat vagy gömbölyded szemeket 
képez és világos sárgás színű. Zárványai sorában különösen a színtelen 
vagy sárgás színű és légbuborékkal ellátott üvegrészletek és a fekete mag- 
netitszemek említendők. Az amphibol sokkal ritkább mint az augit, zöldes 
színű és nagyobb oszlopokat képez, azonban az alapanyagban is van jelen 
hosszú oszlopkák alakjában. A nagyobb példányok kerületén és belsejében 
nagy magnetitszemek vannak kiválva; további zárványok földpát és üveg
részletek. Az alapanyag színtelen vagy szürkés-sárga és teljesen át van járva 
kettősen törő mikrojegeczekkel; az amorph részletek azonban még elég 
jelentékenyek.

Szürke A m phiboltrachyt (711) Zsegnye felett a falutól keletre. A kőzet 
likacsos, aprószemű és üvegfényű színtelen földpátot, apró, fekete színű 
tűalakú amphiboloszlopkákat meg szürke alapanyagot enged megkülön
böztetni. Az am]3hibol már erősen mállott. A nagyító alatt földpát, am
phibol és alapanyag ismerhető fel. A földpát üveges, átlátszó és sokkal 
kevesebb zárványt tartalmaz, mint az előbbiek; néha zónás szerkezetű. 
A földpátoknak nagyobb része polysynthetes. Az amphibol hosszúkás, sok
szor kihegyezett oszlopokat képez, melyek ráeső fényben veres-barnák, 
különben pedig egészen feketék és többnyire teljesen át nem látszok; vagy 
két átmetszet gyöngén áttetsző. Némely oszlopok szabatosan határolvák és 
alakj ok után határozottan amphibolnak ismerhetők fel, mások azonban 
nem különböztethetők meg a magnetitszemektől. Némely földpátban zár
ványképen vannak ilyen fekete tűk, oszlopkák és szemek. Az alapanyag 
nagyobbrészt amorph, de kovasav járja át, továbbá sok benne a földpát- 
részlet meg amphibol tücske.

A u gittrach yt amphibollal (81) a Bodonyi hegy tetejéről. A kőzet 
sötét-szürke színű, nagy, egészen 4 mm. átmérővel biró íöldpátokkal, rosz- 
szúl hasadó augittal és fénylő, jól hasadó, de aránylag ritka amphibollal, 
mely sokszor oszlopos; az alapanyag sötét-szürke színű. A kőzet tömött- 
sége 2.710.

A nagyító alatt látható : földpát, augit, amphibol, magnetit és alap
anyag. A földpát vagy nagyobb oszlopos individuumokból áll, melyek néha 
zónás szerkezetűek, vagy apróbb léczeket és tűket alkot. Igen sok példány 
polysynthetes. Lángkisérletekben az oligoklas felé hajló andesinnek mu
tatkozik. A Boricky-féle módszer szerint majdnem kizárólag hatszögletű
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lapocskákat ad, melyek néha a köridomhoz képeznek átmenetet; orsó igen 
kevés van és az is oly apró, hogy 400-szoros nagyítással alig vehetők észre. 
A földpát zárványai augit, magnetit, alapanyagrészletek meg színtelen 
tüalakú oszlopkák (apatit). Az augit mézsárga és szabatosan határolt kü
lönböző nagyságú individuumokat képez. Az augit zárványai magnetit, 
apatit és üveganyag. Az amphibol ritkább az augitnál, többnyire nagyobb 
oszlopokat képez és zöldszínű. Kerületén, de sokszor belsejében igen nagy 
magnetitszemek vannak kiválva. A kevés számmal előforduló és kerü- 
letökön koromfekete foltok, valamint az alapanyagban is észlelhető hosz- 
szúkás tagolt szürkés oszlopkák valószínűleg szintén amphibolok. A mag
netit különböző nagyságú szemekben zárványképen fordul elő s ilyenkor 
néha veres övvel van körülvéve, vagy veres (háraatit) sávot bocsát magából. 
Az alapanyag amorph-részletekből, apróbb földpáttűk és foltokból, mag- 
netitból és poralakú anyagokból áll. A kőzet még igen ép és ipari czélokra 
is fel volna használható.

Ezen trachyt sokkal tömöttebb trachytot zár körül, melynek a követ
kező összetétele van. Szabad szemmel felismerhető benne augit és itt-ott 
egy fehér foltocska (földpát). A nagyító alatt a szabad szemmel látható 
augitok porpbvrosan vannak kiválva és általában nem térnek el a körülzáró 
kőzet augitjától. Ezeken kívül vannak tömérdek számmal gömbölyded és 
különböző szabálytalan alakú zöldes szemek, ritkán oszlopkák, melyek hol 
magánosán, hol halmazokká egyesülve fordulnak elő és gyengén dichroiti- 
tikusak; ezek is augitok. A földpát apró szemekben fordul elő és soha nem 
képez tű vagy oszlopka alakú kristályokat; az ikrek tüneményeit szintén 
nem mutatja. A magnetit nagyobb darabokat alkot, melyek sokszor augitot 
látszanak körülzárni. Legalább azon helyeken, hol a magnetit hámatittá 
változott át, augit látszik kitűnni a magnetit helyén. Ezeken kívül vannak 
amorph alapanyagrészletek.

A Bodonyi hegy augittrachytja igen nagy elterjedési!; a Yárgonytól 
éjszakra levő és amphibol trachytból álló hegy tövében szintén a SMiez. 
hasonló trachytot találtam hömpölv alakjában.

Am phibol trach yt (93) Yárgonytól éjszakra a hegy déli lejtőjén. Ezen 
kőzet szürke színű; szemcsés es elég tömött; szabad szemmel felismerhető 
benne: oszlopos amphibol, földpát és szürkés vereslő alapanyag. Az amphi
bol kikristályosodott oszlopjain az oszloplapokon kívül a oP és a oogoo lapok 
tisztán kivehetők. A földpát az üvegestől egészen a mállottig mutat kép
viselőket. A nagyító alatt látható földpát, amphibol, magnetit és alapanyag.

A földpátok közül némelyek már erősen átváltoztak, úgy hogy tulaj
donképen csak sárgás kaolinfoltok jelölik azoknak helyét; egy másik részök 
azonban ép, üveges, átlátszó és többnyire polysynthetes. A lángkisérletekben 
oligoklas felé hajló andesinnek mutatkoznak. Az amphibol egyes nagyobb 
példányok kivételével sötétre van festve, át nem látszó, vagy legfeljebb
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áttetsző. Kerületök sötét fekete övvel van körülvéve, és soknak belsejében 
is húzódnak végig a hasadási vonalok irányában fekete vagy veres sávok. 
Sok amphibolban gömbös üvegzárvány van; nagyobb példányokban föld- 
pát is fordul elő zárványképen. Némely áttetsző gömbölyded szem világo
sabb színű és nem bír hasadással; talán augit. Az alapanyag áteső fényben 
fehér színű, színtelen foltokkal, sötétre fordított nikolok között azonban ket
tősen törő részletekből áll és csak kevés terület marad sötéten. Az alap
anyagban levő magnetitszemek többnyire veres övvel vannak körülvéve, 
vagy már teljesen átváltoztak hámatittá.

Ilyen kőzetből áll a Várgonytól éjszakra elhúzódó hegygerincz.

C) R á n k  kö rnyékének  trachytja i.

Ezen vidék eruptiv kőzetei többnyire feltűnő rétegességet mutatnak 
és az augittrachytok (augitandesitek) csoportjába tartoznak. Lényeges alkotó 
részeik plagioklas földpát, augit, elvétve kevés amphibol is, és alapanyag. 
De bár mennyire megegyezők is ezen kőzetek chemiai és mineralogiai alko
tásukban, petrographiailag és szövettanilag mégis elég nagy eltérés van kö
zöttük. A földpát ugyanis némelyekben porphyros, másokban csak mikro- 
jegeczes; ugyanaz mondható az augitról is. Az alapanyag igen különböző 
színű: szürke, veres-barna, fekete stb. és mennyisége is a kivált elegyré
szekkel szemben nagyon változó : hol uralkodó, hol alárendelt; szövettani 
alkotására nezve többnyire mikrojegeczes; az amorphrészletek mindig alá
rendeltek. Sok helyen egészen tömött, másutt megint felette nagy mértékben 
lyukacsos. Az ezen vidéken gyűjtött legtypikusabb augittrachytok a követ
kezők :

A u g ittrach yt (1010) a Bánk és Bánszka közötti hegygerinczről a 
Na Skalky mögött. A kőzet fekete színű, tömött és kagylós törésű. Tömött- 
sége 2*737. Szabad szemmel csak elvétve látható egy-egy fénylő földpát- 
oszlopka vagy egy fekete augitszem. A nagyító alatt kristályos szövetűnek 
mutatkozik a kőzet, melyben földpát, augit, magnetit és alapanyag ismer
hető fel.

A földpátok hosszúkás oszlopokat képeznek, melyek közűi a kisebbek 
tiszták és átlátszók, míg a nagyobbak tömérdek zárványt tartalmaznak, 
mitől zavarosak és kevésbbé átlátszók. A zárványok sorában első helyen 
állnak a poralakúak, azután következnek a színtelen vagy veres-sárga színű 
üvegrészletek, melyeknek ritkán van buborekjok. Több íöldpátban zónásan 
helyezkedtek el a zárványok. Keresztezett nikolok között a legtöbb földpát 
polysynthetes. Az egész kőzet lángkisérletileg megvizsgálva a labradorit 
tulajdonságait mutatja. Az augit világos sárgás színű és különböző nagy
ságú oszlopokat képez; némelyek hosszúak és tagoltságuknál fogva az
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amphibolra emlékeztetnek, de mivel csak igen gyengén dichroitikusak, 
augitnak tartandók, melylyel különben mind szinökre, mind zárványaikra 
nézve teljesen megegyeznek. Az augit zárványai elég számosak és majdnem 
kizárólag színtelen vagy sárgás színű és többnyire gömbölyded üvegrész
letek sötét buborékkal. Egyes nagyobb augitokban földpát is fordul elő 
zárványképpen. Az alapanyag sötét-barna, gyengén áttetsző, magnetit- 
szemekkel behintett és csak itt-ott van megszakítva kettősen törő világosabb 
foltocskák által. Mennyisége igen nagy, úgy hogy körülbelül annyi területet 
foglal el, mint a kivált elegyrészek. Az augittrachyt ezen változata igen 
nagy tömegeket képez Bánktól keletre és délkeletre.

Augittrachyt (123) a Makovicza tetejéről Bánktól éjszakra. Ezen 
trachyt különböző vastagságú és vízszintesen elterülő rétegeket képez, 
melyek a hegyerinczen több helyen mint minden oldal felé meredeken 
végződő sziklafalak láthatók. A kőzet szürkés színű és apró szemcsés szö
vetű. Tömöttsége: 2’639. Szabad szemmel látható benne különféle épségű 
földpát, igen apró pyroxenes szemek és szürke alapanyag. Az utóbbinak 
mennyisége kevesebb mint a kivált elegyrészeké. A nagyító alatt kivehető 
jöldpát, augit, amphibol, magnetit és alapanyag.

A földpát üveges, átlátszó és kevés, többnyire csak poralakú zárvá
nyokat tartalmaz, melyek néha zónásan helyezkedtek el. A földpátoknak 
nagy része sokszorosan összetett iker. Az augit mézsárga és mikroporphy- 
rosan meg mikrojegeczesen fordul elő; átmetszetei többnyire nagyon sza
bályosak. Egy esetben gömbötyded augitszemek egész halmaza keverve 
van földpátrészletekkel és egy összefüggő tömeget képeznek. Az amphibol 
zöldes-kékes (aquamarin) színű, oszlopos és fekete magnetit szemeket zár 
körül. Van mikroporphyros és mikrojegeczes; az utóbbi az alapanyagban 
van. Az amphibol sokkal ritkább mint az augit. Az alapanyag szürke és a 
kivált földpát, amphibol és augitkristálykákon és a kevés szabálytalan 
alakú, kettősen törő foltokon kívül amorph.

Porphyros Augittrachyt (121) a Makovicza délnyugati lejtőjéről. 
A kőzet szürkés-barna tömött alapanyagában földpát és kevés pyroxen van 
kiválva. A földpát fehér vagy szürke színű, szemcsés, ritkán oszlopos és 
már erősen mállott. Szabálytalan alakú és világos színű átmetszetei saját
ságos külsőt kölcsönöznek a kőzetnek. A pyroxenes elegyrész kisebb mé
retű és aránylag ritka. Ezen kőzet egyáltalában nagyon hasonlít a Dubnik 
alatt gyűjtötthez (71), csakhogy kevés benne a pyroxen.

A nagyító alatt látható makro- és mikro-porphyros és mikro-kristályos 
földpát, augit, amphibol és alapanyag. A makroporphyros földpátok már 
nagyon mállottak és földesek; a mikroporphyrosak oszloposak, színtelenek, 
átlátszók és keresztezett nikolok között ikersávokat mutatnak; a mikro
jegeczes földpátok szintén oszloposak, világosak, átlátszók és az alapanyag
nak tetemes részét teszik. A porphyros földpátok a Boricky-féle módszer
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szerint apró fekvő hatszöges oszlopkákat és igen sok és nagy méretű orsó
idomú képleteket szolgáltattak. Az augit sárga színű és rövid oszlopos. Az 
amphibol sárgás-zöld, hosszúkás. Az alapanyag mikrojegeczes és aránylag 
kevés amorph részletből áll. A mikrojegeczek sorában első helyen vannak 
a földpát-oszlopkák, melyeknek sajátságos elhelyeződése míkrojiuidal szö
vetet árul el. Augit az alapanyagban kevés van.

Augittrachyt ( l l 4) a Herlánytól keletre levő kamenyiczki árok alsó 
végéről. Ezen tömött- kőzetben szabad szemmel apró szemcsés fénylő szín
telen földpát, fekete színű augit és csokoládé-barna alapállomány látható. 
A nagyító alatt földpátot, augitot, magnetitet és alapanyagot lehet észre 
venni. A földpát porphyros és mikrojegeczes; az első poralakú zárványok
ban sokszor bővelkedik, egyesekben augit is van zárványképen. Sok indi
viduum polysynthetes. A kisebb kristályok megnyúlt oszlopokat képeznek. 
Az augit gyengén sárgás-zöldes, teljesen átlátszó és szintén vagy porphyros 
vagy mikrojegeczes. A nagyobb augitok vagy hosszúkás, az amphibolra 
emlékeztető oszlopokat, vagy pedig szabálytalan alakú szemeket alkotnak 
és csak igen kevés zárványnyal bírnak. Több nagyobb augit kerületén apró 
augitszemek övét képeznek. Az alapanyag mikrokristályos kevés amorph- 
részletekkel. Földpát-, augit- és magnetitoszlopkák illetőleg szemek alkotják 
tömegét.

Az említett anyagokon kívül van egy pár sötét narancsszínű, szabály
talan alakú, kettősen törő folt, melyek csak a nagyító alatt észlelhetők és 
talán olivin átmetszetek.

Augittrachyt ( l l 9) a Kamenyiczki völgy felső részéből. A kőzet a 
vörös alapanyagtól veres színű. Szabad szemmel megkülönböztethető, többé
ke vésbbé ép és szemcsés földpát, porphyrosan kivált augit és veres színű 
érdes alapanyag. A nagyító alatt látható földpát, augit, magnetit, bámatit 
és alapanyag. A földpát főleg porphyros, van azonban mikrojegeczes is. 
A nagyobb példányok többnyire zárványokat tartalmaznak és polysynthe- 
tesek. Az augit zöldes-sárga és átlátszó, vagy veresbarna és csak áttetsző. 
Sok augit az őt körülvevő magnetit és hámatittól majdnem át nem látszó. 
Az alajranyagban vannak amorph részletek, apró augitok és földpáttűk, va
lamint hámatit-övvel körülvett magnetit-szemek.

Augittrachyt ( l l 10) a Mensi hegy déli oldalának tövéből. A kőzet 
szürke színű. Uralkodó szürkés-barna alapanyagában augit van porphy
rosan kiválva; a földpát apró üvegfényü oszlopkákat képez és ritkábban 
látható mint az augit. Az alajranyag némely pontján zöldes-sárga por, va
lószínűleg bomlási termény van kiválva. Különben nagyon hasonlít a kőzet 
a l l 4 számúhoz. A nagyító alatt nagyon emlékeztet ezen csiszolat képe az 
előbbire és a főkülönbség csak abban van, hogy itt a magnetit nem vál
tozott át hámatittá, hanem különböző alakú és nagyságú szemeket képez, 
melyek többnyire az alapanyagban vannak elhelyezve.
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A földpút részint porphyros, részint mikrojegeczes. A nagyobb pél
dányok igen bővelkednek a szokásos zárványokban; sok földpátnak belseje 
az alapanyaghoz hasonló tömeggel van kitöltve. Az augit szintén porphyros 
és mikrojegeczes; színe világos olaj-zöld. A nagyobb példányok sokszor 
szabálytalan alakú szürkés szemekre bomlanak fel és egészen zavarosak; 
néhol csak a kerületen mutatkozik ezen átváltozás. Az augit is gazdag, kü
lönösen üvegnemű zárványokban. Az alapanyagban gömbölyded augit-sze- 
mecskéket, magnetitet, apró földpáttűket, kettősen törő, fehér foltokat és 
kevés amorph alapanyagot találunk..

Augittrachyt ( l l 12) a Mensi és Lázi hegyektől eredő és nyugatnak 
tartó völgyek közötti gerincz közepe tájáról. Ezen szürke szemcsés kőzetben 
szabad szemmel mállott porphyros földpátot, sötét fénylő fekete augitot és 
szürke alapanyagot lehet látni. Az utóbbinak mennyisége a kivált elegy
részekéhez képest csekélyebb.

A nagyító alatt porphyros és mikrojegeczes földpátot, továbbá sárgás- 
zöldes augitot és mikrojegeczes alapanyagot lehet látni. A legtöbb porphyros 
földpát keresztezett nikolok között polysynthetes. Az alapanyag földpát- 
oszlopkákból, kevés augitszemből, igen sok magnetitból, továbbá színtelen, 
határozott alak nélkül való, kettősen törő anyagból és kevés amorph-részle- 
tekből áll.

Augittrachyt (131) a Pető-Szinyétől keletre levő dargói kőbányából. 
Ezen kőbánya a dargói bágon túl a Gálszécs felé vezető úttól balra van. 
Ott ezen trachyt meredek falakat alkot, melyekben a kőzet kitűnő réteges
sége nagyon tisztán észrevehető.

Ezen augittrachyt tömött, sötét szürke, néhol fekete és nagyon emlé
keztet a bazaltra. Tömöttsége 2*619. Szabad szemmel csak néhány földpát, 
foltocskát vagy tűt, kevés augitszemet és sötétbarna alapanyagot lehet 
látni. A nagyító alatt azonban a szabad szemmel látható földpát porphyros 
szövetet kölcsönöz a kőzetnek. Ezen mikroporjüiyros földpáton kívül, mely 
szabálytalanul van elhelyezve, apró földpát-oszlopkák láthatók, melyeknek 
elhelyezése mikrofluidal-szövetre emlékeztet és közelebbről megvizsgálva e 
kristálykák irányát, azt látni, hogy azok a vízszintesen lefutó repedesekre 
merőlegesen állnak. A nagyobb íöldpátok legtöbbnyire polysynthesek, és a 
kicsinyek is sokszor több lemezből állóknak tűnnek fel. Az augit sárga színű 
és szintén nagyobb egyedekben és apró kristálykákban fordul elő; hasonló 
áll az aquamarin színű és csekély mennyiségű amphibolról is. Némely na
gyobb augit és amphibol mellett nagy magnetitszemek vannak kiválva, és 
az alapanyagban is találunk magnetitot különböző nagyságban. A repe
dések közelében a magnetit limonittá változott át, mely a földpátot és alap
anyagot sárgára festi. Amorph alapanyag aránylag kevés van.

Augittrachyt (143) a Pető-Szinyétől délre levő Cserejies tetejéről. 
A kőzet kitünően réteges, világosszürke, apró szemcsés elegyrészekkel és

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. qq
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szürke alapanyaggal, melynek mennyisége valamivel több mint az elegy
részeké. Szabad szemmel látható benne szemcsés és oszlopos földpát, 
augit és alapanyag'. A nagyító alatt fölismerhető a földpát, a sárga színű 
augit, a nálánál sokkal kisebb mennyiségben előforduló zöldes oszlopos 
amphibol, mely sok magnetitet zár körül, és a többnyire mikrojegeczes 
alapanyag, mely földpát-tűkböl, sárga augitoszlopkákból, magnetitszemek- 
ből és amorph anyagból áll. A Boricky-féle módszer szerint kezelve a íöld- 
pátot számos apró hatszöges átmetszetet és kevesebb számú, de nagyobb 
méretű orsóidomokat kaptam. Az utóbbiak tömege körülbelül megközelíti 
a hatszöges testek tömegét. A lángkisérletekben andesinnek mutatkozik 
ezen földpát.

Némely földpátban igen sok a zárvány, úgy hogy belseje sokszor az 
alapanyaghoz hasonlít, és ettől csak szabályos kerülete által különböz
tethető meg. Keresztezett nikolok között az amorphnak látszó alapanyag 
némely részlete kettősen törő, más meg nem.

A kőzet egészben nagyon hasonlít a Makovicza trachytjához, tömött- 
sege 2-701.

Augittrachyt (146) a Medvekőbányából Pető-Szinyén. Ezen kőbá
nyában szépen fel van tárva ezen tömött és fekete színű kőzet; itt világo
san látszik kitűnő rétegessége, de egyszersmind a tömöttől a kristályoshoz 
való átmenete. A tömött példányok szurokkőhez hasonlók, kitünően kagy
lós törésűek és tömegükben egyneműeknek látszanak; s csak elvétve 
látható egy fénylő földpáttűcske; tömottségük 2’508. A mikrojegeczesnek 
már kevésbbé tökéletes kagylós a törése és tömegében már nagyobb 
számmal láthatók földpátlapocskák, sőt augitoszlopok is. A tömött kőzet 
lángkisérletileg megvizsgálva, olyan tulajdonságokat mutatott, melyek kö
zel állanak az andesinéihez.

A nagyító alatt a tömött változat a következő szerkezetet m utatja: 
van benne földpát, augit, amphibol ? magnetit meg sárgásszürke alap
anyag. Az utóbbi uralkodó. A földpát többnyire porphyrosan van kiválva 
és hol különböző alakú szemeket, hol pedig oszlopkákat képez. Polarizált 
fényben sok földpát polysynthetes, de ezek is többnyire csak kevés lemez
kéből állnak.

Az augit zöldesszürke és többéire kisebb gömbölyded szemeket, rit
kábban pedig nagyobb egyéneket alkot, melyek üvegrészleteket zárnak 
körül. Egyes hosszabb és tagolt, de hasonló színű és átmeneti tagok által 
a tisztán felismerhető augittal összekötött oszlopkák nagyon emlékeztet
nek amphibolra.

Az alapanyag, nagyobb nagyítással (350) tekintve szürke, tűalakú osz
lopkák és fekete magnetitszemek által tarkázott; tömegének legnagyobb 
részé azonban amorph.

A mikrojegeczes módosulat a nagyító alatt szintén földpátot, augitot,
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magnetitetésalapanyagot enged megkülönböztetni. A földpátok bővelkednek 
mindenféle zárványokban, melyek sokszor övesen vannak elhelyezve. Némely 
földpát polysynthetes, de számos oszlopka csak két lemezből áll. Soknak 
csak kerülete tiszta, belseje pedig tarka az ismeretes zárványoktól. Az augit 
világos olajzöld színű és különböző nagyságú, szabatosan határolt kristá
lyokat, de apró szemeket is képez. Zárványai sorában felemlitendők az 
üvegrészletek és színtelen oszlopkák.

Vereses augittrachyt (147) a Pető-Szinyétöl délre levő Törés és Csere
pes hegyek éjszaki lejtőjéről. Ezen kőzet szövetbeli alkotására nézve közel 
áll az előbbi számú mikrojegeczeshez, csakhogy benne a magnetit már 
nagyrészt hámatittá változott át, és hogy a kisebb augitok sötét övvel van
nak körülvéve, melytől átnemlátszóvá lesznek.

D) N a g y-S za lá n cz környékének  trachytja i.

Az Újváros és Regete-Ruszka közötti horpadástól éjszakra lévő és 
tekintélyes magasságra emelkedő hegyeken az augittrachyt ugyanazon vál
tozatai fordulnak elő, melyekkel Pető-Szinyén és Ránk környékén ismerked
tünk meg; itt is találunk fekete, tömött vagy mikrojege«zes, továbbá veres és 
szürke alapanyagú trachytokat. A feketék különösen a hegycsoport nyugati 
oldalán vannak; ugyancsak ott találtam vereset is, melynek sokszor szem
csés szövetében augitok voltak porphyrosan kiválva. A szürke trachyt, mely 
az egész hegycsoportban uralkodó, tömött vagy mikrojegeczes alapanyag
gal bír. A trachyt ezen utóbbi változata alkotja a Regete-Ruszka, Rákos és 
Nagy-Szaláncz között elterülő hegytömeget is, csak hogy települési viszo
nyai a különböző helyeken különbözők ; mert míg Regete-Ruszka közelé
ben az ottani vasúti átvágásban hatalmas tömzsököt képez, mely a réte
gesség minden nyomát nélkülözi, addig a rákosi hágón levő kőbányában 
kitünően réteges; a nagy czalánczi Várhegyen pedig körülbelől középüt 
áll a tömeges és réteges közölt. Ezen külső szerkezeti eltérésnek sok tekin
tetben megfelel a szöveti alkotás is.

Augittrachyt (IS1) a nagy-szalánczi Várhegy déli oldaláról. A kőzet 
szürkés színű és szemcsésnek látszó szövetű. Szabad szemmel felismerhető 
benne porphyrosan kivált földpát, oszlopos augit és barnásszürke alap
anyag ; az utóbbi a kőzet tömegének körülbelől felét teszi. A földpát fehér 
vagy sárgás, szemcsés és valamivel több az augitnál.

A földpátszemek méretei 3—4 mjm-1 tesznek.
A nagyító alatt látható földpát, augit, kevés amphibol, magnetit és 

alapanyag. A földpát makro- és mikroporphyros. Az első többnyire min
den irányban nagyobb méretű szemeket képez és igen sok zárványnyal 
bír, míg a másik hosszas oszlopokat alkot és kevesebb zárványt tartalmaz;

33*
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mind a kettő polysynthetes. A földpát zárványai sorában különösen kieme
lendők a sárgás alapanyagrészletek és egyes augittrachytoszlopkák. Sok 
oszlopos földpátban a kristály felszínére merőlegesen álló tűk fordulnak 
elő mint zárványok. Ezen itt leírt földpátokon kívül vannak még színtelen, 
ttíalakú, de csak erősebb nagyításnál (240-szeres) kivehető oszlopkák, me
lyek az alapanyagnak tetemes részét teszik és valószínűleg szintén földpá- 
tok. Az a u g it különböző nagyságú szemeket és oszlopokat alkot, zöldes- 
sárga színű és magnetit- meg üvegzárványokat tartalmaz; egyes vékony, 
hosszú és zöldes színű oszlopok am phibohaak  tartandók. M agnetit rende
sen csak kisebb szemekben van kiválva. Az a la p a n ya g  az elősorolt elegy
részek mikrojegeczein kívül még amorphrészletekből is áll.

A Várhegy nyugati részén levő kőbányában hasonló trachvtot gyűj
töttem, melyben teljesen kikristályosodott porphyros augitok vannak.

Augittrachyt (183) Rákos mellett a hágón levő kőbányából. Ezen 
kitünően réteges trachyt elegyrészei a különböző rétegekben igen külön
böző mértékben váltak ki. Van itt példa tömegében egyneműnek látszó 
trachytra épen úgy, mint jegeczes szövetűre és porphyrosra; az utóbbiak 
rendesen vastagabb rétegeket alkotnak, míg a tömött sokszor csak ujjnyi 
vastag rétegekben fordul elő. Szöveti alkotására nézve közel áll ezen tra
chyt a Cserepes és Makovicza tetőkön gyűjtött réteges trachytoklioz.

Augittrachyt-láva (174) a Begete-Ruszka mellett levő vasúti átvá
gásból. Ezen feltárásban mindenekelőtt feltűnik a rétegesség teljes hiánya, 
és váláslapokat is többnyire csak függőleges irányban lehet észlelni. A kő
zet a felszínhez legközelebb levő részeiben nagy mértékben likacsos, lejebb 
azonban mindinkább tömöttebb. A likacsok falai sárgás állománynyal van
nak bevonva, mely a levegővel érintkező helyeken rozsdás szintivé leszen. 
Az ép kőzet szürkés színű, a hol átváltozásnak indult, veresbarnává válik. 
Szabad szemmel többnyire csak üvegfényü földpátoszlopkákat lehet ki
venni, a nagyító alatt azonban földpát, augit, magnetit és alapanyag ész
lelhető. A fö ld p á t  porphyros és mikrokristályos; a porphyros többnyire 
szabálytalan alakú, és poralakú zárványokban bővelkedik; a mikrokristá
lyos oszlopos, üveges és az alapanyagnak tetemes részét teszi; párhuza
mosan futó rovátkái mentében sokszor zárványok helyezkednek el. Mind 
az oszlopos mind a szemcsés földpát gyakran polysynthetes. Az aug it vilá
goszöld és hol hosszúkás oszlopokat, hol szabálytalan alakú szemeket ké
pez. Kerülete, de sokszor egész belseje is, szürkés vagy sárgás homályos 
állománynyá változott át, mely szabálytalanúl lefutó erek egész hálózatá
val van átjárva, úgy hogy a zavaros alapanyagtól alig különböztethető 
meg. Több augit repedései mentében limonitsávok húzódnak el. A m ag
netit többnyire igen apró szemű; sok magnetit hámatittal van körülvéve, 
más már teljesen átváltozott azzá. Az a lap a n ya g  földpát, augit és magnetit- 
szemekből, sárgás, limonit festette foltokból, hámatitból meg kevés amorph
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szürkés alapállományból áll. Ezen mikrojegeczes alapanyag egyáltalában 
még vékonyabb csiszolatban is alig áttetsző és tömegre nézve a kivált 
elegyrészekhez kepest háttérbe szorul.

A Nagy-Szaláncztól délnyugatra levő hegycsoporton ugyanazon augit- 
trachytváltozatokat találjuk, melyek Újváros és Kis-Szaláncztól éjszakra 
fordulnak elő. E tekintetben csak a Nagy-Szaláncztól délre levő Sepser- 
hegyen és a Szalánczhuttától délre a Potács nevű kerülőlakás közelében levő 
augittrachyt-láva képez kivételt.

Ezen kőzet (1810) összefüggő tömegeket képez, melyekben a réteges
ségnek nyoma nincsen. Szöveti alkotásuk többó-kevésbbé megegyező; né
mely helyen inkább hólyagosak, másutt megint tömöttek. Az alapanyag 
szürkés színű és uralkodó ; sok helyen azt a benyomást teszi, mintha tel
jesen egynemű állományból állna, másutt azonban apró szemecskéket en
ged megkülönböztetni. A nagyobb méretekben kivált elegyrészek: a föld- 
pát, augit, kevés biotit és quarcz. A földpátok vagy színtelenek és iiveg- 
fenyűek. vagy fehér színűek és kevésbbé fénylők. Sok helyütt úgy látszik, 
mintha a földpát a szürke alapanyaggal összeolvadt volna, másutt szürke 
foltok mutatkoznak az alapanyagban és ott rendesen hólyagocskák is van
nak. A nagyító alatt láthatni földjmtot, augitot, kevés amphibolt, magne- 
titet és alapanyagot.

A földpát igen különböző nagyságú: van makro- és mikroporphyros 
és mikrokristályos. A porphyros földpátok legnagyobb része színtelen, osz
lopos, összevissza repedezett és polysynthetes; nemely példányok zónás 
szerkezetűek, másoknak csak kerületok látszik, míg belsejük alapanyag
gal vannak kitöltve. A földpátok zárványai sorában első helyen állnak 
barnás színű üvegrészletek, melyek hol buborékkal birnak, hol a nélkül 
vannak; ezen üveganyag néha szabálytalan alakú, máskor hosszúkás és 
megnyúlt; legtöbbnyire szabálytalanul van elhelyezve a földpát tömegé
ben, sokszor azonban a hasadási vonalak irányát követi. Némely földpát- 
ban színtelen apró, igen világos tű vagy oszlopka alakú zárványok is van
nak (apátit ?). A mikrojegeczes földpátok hosszú színtelen tűk alakjában 
járják át' az alapanyagot. Az augit rövid oszlopok alakjában mutatkozik és 
sárga színű.

Az ampáiból hosszú oszlopokat képez, zöld színű és sokkal ritkább 
az augitnál. Mind a kettő az alapanyagban is van képviselve mikrojege- 
czek alakjában, de nem oly mértékben mint a földpát, mely a kivált elegy
részek sorában egyáltalában uralkodó. Magnetit aránylag kevés van és 
különböző nagyságú szabálytalan alakú szemeket meg vékony kis oszlop- 
kákát képez. Az alapanyag halavány, rozsdássárga és az említett elegy
részek mikrojegeczeiből meg sok amorph részletből áll. Ezen kijegeczedés- 
nek indult alapanyag mennyisége a kivált elegyrészekéhez képest túlnyomó.

Augittrachyt (194) a Szilvás-Újfalutól nyugatra levő völgy közepe
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tájáról. Ezen kőzet sötétbarna színű és igen nagy porphyros földpátokkal 
bír, melyek üvegfényűek, kitünően lemezesek és a sötét alaptól sötétszür
kék, de az alaptól lefejtve, világosak és átlátszók. A foldpátszemek inkább 
szélesek, mint vastagok és egyáltalában nagy méretűek. Augit is van elég, 
de szabad szemmel nehezen látható, mivel sötét színű és gyenge fényű. 
A kőzet kagylós tárésü és nagyon szívós; tömöttsége : 2611.

A nagyító alatt látható íöldpát, augit, magnetit és alapanyag.
A fö ld p á t  többnyire csak nagyobb individuumokban és ritkán apróbb 

oszlopokban mutatkozik, de az utóbbiak is mikroporphyrosak az alap
anyagban. A nagyobb példányok ritkán tiszták, hanem sokféle zárványnyal 
bírnak, melyek sorában felemlítendők: szürkés, szabálytatan alakú vagy 
oszlopos foltok, melyek kijegeczedésnek indult alapan}Tagrészletek, továbbá 
sárgás színű, rendesen légbuborékkal ellátott üvegzárványok, azután zöl
des vagy színtelen augitszemek, színtelen oszlopkák (apatit?) és végül 
magnetit- és liámatitrészletek. A lángkisérletekben a földpát oligoklasnak 
bizonyult, míg az alapanyag egy labradorit es andesin között álló földpát 
tulajdonságait mutatta. B oricky módszere szerint sok hatszöges átmetszet, 
de elég sok orsóidom is mutatkozott. Az augit világossárga vagy olajzöld 
színű és a hol éj}, szabályosan határolt oszlopokat vagy szemeket képez. 
Sok augit azonban már erős bomlásnak indult, s ilyenkor szürkés, göm- 
bölyded szemek egész halmazára oszlik fel, melyek átnemlátszóvá teszik 
az ásványt. A m p h ib o lt nem sikerült biztosan kimutatnom; vannak ugyan 
kékeszöld tagolt oszlopkák, melyek amphibolra emlékeztetnek, de ezek 
csak gyengén dichroitikusak. Az alapanyag szürkésbarna színű és számos 
magnetitszemet tartalmaz. Mikrojegeczes földpát kevés van benne.

Ezen trachyt közelében előfordul egy másik is, mely némely helyen 
teljesen megegyezik vele, másutt azonban oly tömött és tömegében egy
nemű, hogy alig látható benne elegyrész. Ezen utóbbi trachyt színre nézve 
is lényeges változásokat mutat, a mennyiben sokszor már egy és ugyan
azon kézi példányon a barna és vörös szín különféle árnyalata váltakozik 
egymással. ** -*

Végig tekintve az itt közölt leírásokon és összehasonlítva azokat 
több ízben említett hasontárgyú értekezésemmel, némely helyen kisebb- 
nagyobb eltérést lehet majd találni, a mi nem is csoda, ha számba vesz- 
szük, hogy előbbi értekezésem csak egyoldalú tanulmányozás nyomán 
keletkezett előleges jelentés volt, míg a jelen értekezés hosszabb és több 
irányú kutatásnak eredménye. Az eltérés tehát mindig a jelen értekezés 
értelmében javítandó ki.

Lőcsén 1884 márczius hóban.


