
A bazaltok  q u a rcz-zá m n y a .
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A Bazalt egyike azon kőzeteknek, melyeknek képződési 
körülményei az egész világon hasonlitnak egymáshoz, s azért 
általános jellemzése ugyanaz mindenütt. Vannak azonban egyes 
tulajdonságok, melyek igen eltérők egymástól, s a melyek oda 
mutatnak, hogy a képződési körülmények némely részletben 
helyiek lehetnek. Ezen egyes momentumok feltűnőbbje az ás
vány- és kőzet-zárványokban klilöli magát, s itt én különösen a 
Quarczról szólok mint a Bazalt ásványzárványáról.

Általában három módon léphet fel valamely ásványzárvány 
valami kőzetben: e l ő s z ö r  mint lényeges alkatrésze, melyről 
egyebet fel se tehetünk, minthogy' a hőség vagy a nyomás alább 
szálltával vált ki mint olyan test, a melynek állomatára nézve 
a létezési körülmények oda fordultak, hogy' a csöpes folyó 
állapotot a szilárddal váltsa fel. Ilyen a Bazaltban a Labrador, 
az Áugit, aNephelin stb., a melyek elemei a ki nem krystályodó 
alapanyagban is mind megvannak.

M á s o d s z o r  mint nem lényeges, a melyet járulékos 
elegyrészeknek (accessorische Gemeugtheile) is neveznek, ilye
nek a Bazaltban az Ölivin, Magnctit, Amphibol, Oligoklas, Csil
lám, Rubcllan, Zirkon, Zaphir, Gránát, Bronzit, Hamatit, Ilmc- 
menit, Pyrit (Cotta). Ezek csak különös körülmények hozzájá- 
rultával jöttek létre, vagy úgy, hogy megvannak az elemek a 
kitóduló anyakőzetben s idő folytán kijegűinek ezen ásványokat 
képezve, vagy pedig úgy, hogy már mint kész krystályök vagy 
szóval anyagok jöttek bele az izzón folyó Bazaltárba s ebben 
fel nem olvadva maradtak meg a kihűléskor.

Végre h a r m a d s z  o r zárványok képződhetnek utólagosan 
is, a Bazalt alapanyagának egyréb elemek fölvételével történő 
elváltozása által, s ezen utólagos képződésül ásványok rendesen 
a kőzet hasadékait vagy űréit töltik ki, vagy felületén adják ki 
magokat. Ilyenek a Zeolitliok; Stilbit. Desmiu, Skolezit, Natro- 
litli, Harmotom, Chabazit, Analcim, Apophillit, Laumonit, Preh- 
nit; továbbá az Aragonit, Caleit, Sphaerosiderit, Zöldföld, Cblo-
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rophaeit, Steatit, Calcedon, Quarcz; Amethyst, Opal, Hyalith 
(Cotta.) *) Ezek rendesen fészkeket képeznek, s liol kitöltik az 
tilt mandolakő gyanánt, hol csak a falat behúzva geodákat al
kotnak, de mindenkor a Bazalt bomlásának következményei.

A Quarcz, melyről itt szólok nem az első és harmadik ca- 
tegoriáju zárványok közé tartozik, hanem a másodikba.

Észleltem azt először Erdélyben, a legnevezetesebb bazalt - 
lelhclyeu Abrudbánya szomszédságában a Detunata környékén. 
Detimata van kettő, a D.-Gola és D.-Floeosa, melyek egy lan- 
kás nyereg által vannak összekötve. A rendes kirándulás a De
tunata Gola oszlopos oldalára történik, inig én előbb a Flocosát 
jártam be s utoljára jöttem a touristák szokott tanyájára.

A két Detunata körülbelül ED. vonalban áll egymással; 
Detunata Gola van a vonal éjszaki, a Flocosa a déli végén, 
egyik a másiktól a nyergen át csak vagy negyedórányira van. 
Az oláhok szőrösnek (liocosa) mondják, mert azon kivid hogy 
az egész kiálló kúpot fenyves borítja, az egyes Bazalt-darab ok 
tömött mokval huzódvák be. Ilyen darabok látszanak alkotni az 
egész hegyet, kezdve a fej nagyságútól vannak egész nagy 
tuskók, melyek méreteit lábakban kellene adni. Nem hömpölyök 
azok, de egészen sincs meg élők, az mállás által megtompult. 
A kőszál nem látszik.

A nyeregre mentem először s innét fel a kisebbik bazalt- 
csúcsra a Detunata Flocosára. A tetején ritkásabb a kőzet, és 
feltűnőbb ások zárvány által, a melyek között a q u a r c z -  
k r i s t á l y o k  tűntek fel legjobban (2 4 i3/„ 1863). Kőzet zár
ványul a Csctátye brecciája fordul elő, melyben megvan a ho
mokkő s szarukő is látszik. A Bazalt szine világos. Ezen példá
nyok a hegy tetejéről és éjszaki oldaláról valók, itt a viszonyok 
azonosak. Mind jól hatnak a mágnesre, némelyik igen jól. A 
forraszcső előtt megolvadnak fekete tömött salakká.

Lemeuvén a déli oldalán a Flocosának a Gola felé, ott a 
hol nyeregre ér az ember, a Bazalt tömöttebi) (3,iy8 1863.), 
de quarcz-krystályt szintén tartalmaz többé kevésbbé ép álla
potban. A mágnes kevesebbé hat, de a forraszcső előtt szintén 
feketére olvad.

Végig menve a gyepes nyergen, elértünk a Detunata Gola 
déli oldalára. A Bazalt itt nem oszlopos (4, i3/s 1863.), világos 
szürke, tömött és tisztán látni rajta a folyásossági rétegességet. 
Quarcz-krystály bőven vau benne zárványul. Hasonlít itt a Flo-

*) Dió Gesteinslehre von Cotta. Freiberg 1855.



cosa Bazaltjához. Itt a déli oldalon durva táblás váladékot 
látni, s csak kevéssé mutatkozik a hajlam c táblákban kereszt- 
elválásra, mi az oszlopos elválást eredményezné.

Ilyen az éjszaki oldala is, s szép azon sincs, annál ke- 
vésbbé, hogy kőzuzadék és fenyves borit csaknem mindent;' 
(5y;t/g 1863.) a Bazalt itt hasonló tömöttség mellett feketébb s 
a mágnesre jól hat. Fehér zárványaiban a quarcz-krystályokra 
ismerni bajos, mert az anyag igen cl van változva.

Ellenben a nyugoti oldalon van azon szép oszlopos Bazalt, 
melyről a Detunata méltán elhiresedett, s a melyet a természet- 
kedvelői bámulni járnak. A tetején a hegy oszlopos részének a 
Bazaltban meg van a Quarcz felismerhető állapotban és bőven 
(7,‘Vs 1863) de az oszlopok alsó részén és általában azon egész 
halomban, mely a még álló oszlopok allyánál csupa oszloptö
redékekből áll qtiarczzárványt nem észleltem (6 , l3/s 1863), s in
nét van hogy azon geologok kik a Detunátát csupán csak ezen 
oldalán vizsgálták a quarczkristály zárványokról említést nem 
tesznek. Az oszlopokat képező Bazaltban nagyitóval nem ritkán 
előforduló üvegfényű erősen fénylő lioszukás krystálykákat venni 
ki, melyeknél még azt észleltem hogy atörlap kagylós. A puszta 
szem csak egy csillámló pontot vesz ki. Bővebben nem bírtam 
vizsgálni kicsinsége miatt.

Ezen quarczkristályok néha egészen épek, színük kissé 
ibolyás, alakjuk is kivehető: hatszöges pyramis, melynek oldal
éléit csak kevéssé tompítják el az oszlop-lapok. Azonban legtöbb
ször vegyhatás által változó félben vannak, s e változás kividről 
történt befelé. Ott a hol a Quarcz anyagba csak részben történt 
a behatás az által hogy silikát képződött, ott ez is a még meg
levő quarcz-anyag is látszik s együtt egészítik ki a quarczkrys- 
tály egyént. Az ép része a quarczkrystá 1 ynak határozottan 
karczolja az Orthoklast; kevés szódával forraszeső előtt iiveg- 
gyöngyüt ad; az elváltozott rész azáltal tűnik fel, hogy nem 
átlátszó, színe fehér, üvegcsőben vizet ad. Vannak azonban ese
tek, hogy a quarcz-anyag nemcsak hogy silikáttá változott, 
hanem el is távolodott, s ilyenkor egy külburok van csak meg, 
mely a Quarcz alakját tökéletesen mutatja, de belül üres. Ilyen 
kristály-burkok ki is hullanak és igy az alakról minden kétsé
get oszlató módon meggyőződhetni. Mentői épebb a Bazalt, 
annál épebbek benne a quarczkrystályok, s mentői mállottabb, 
annál inkább van a quarczkrystály-zárvány is elváltozva.

Iía szabad ezen Quarcz eredéséről valamit gyanítani, lég-
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valószínűbb azt tenni fel, hogy a Dctunata Bazaltja olyan ve
respataki Csetátye-féle kőzeten tört keresztül, s abból vette fel 
a quarczkrystályokat, melyek mind nagyságra, mind alakra, 
mind színre nézve a Bazaltban előfordulókkal megegyeznek. Ezen 
körülménynyel függ aztán össze először, hogy a bazalt-tömeg 
csupán felső rétegeiben vannak a krystályok, melyek a indu
láskor elől voltak, s utat törtek, s meglévőn az ut, a Bazalt mé
lyebb rétegei, melyek később tódultak ki, már nem voltak 
olyan körülményekben, hogy quarcz-krystályokat felvehettek 
volna. Szintúgy innét magyarázható, hogy egyéb Bazaltban 
nem fordul elő a Quarz ilyen krystályban, csak a detunatai- 
ban, mely t. f. a nálánál régibb Csetátye kőzet vidékén jött a 
mélyből a felületre.

Hogy a Bazalt mint allyas vegy a kovasavat idővel meg
támadta, s azt kovasavas vegygyé változtatta, mely későbben 
maga is eltávolodhatott, úgy hogy csak tir vagy burok maradót 
vissza, ez aBazalt anyagának természetéből kapja a magyarázatot

Krystályos Quarczot egyéb Bazaltjainkban nem ismerek, 
de vaskos quarcz-darabok, mint zárvány ismeretesek előttem 
nehány lelhelyen Magyarországban.

Első ilyen lelhely Ajnácskő Gömörmegyébcn: hol azon táj 
több hélyénck Bazaltjában találtam Quarczot, mint vaskos 
zárványt; törése kis kagylós, különben fénylő, zsirfényü *). 
,,Szabad, hihullott darabok tűntek fel legelőször, noha egyszer a 
csont-árok környékén a fclsik oldalán, máskor a bénái hegy 
EK részén Apoka és Nymok felületén, úgy hogy a neogen ho
mok zárványa is lehetett volna; egész kinézése igen feltűnő 
volt ilyen zárványnak, azért magammal vittem. Később a Ra
g-ács, Tilicz és az ajnácskővári Bazaltban kis darabokban ha
sonló anyagot vettem észre, melyek egyikével a Tiliczről a kí
sérletet meg is tettem a csiszolt Labradort karczolni, és azt 
erősen karczolta. Azonban ezen kis zárványok után a fónebbi 
két szabad Quarczot kihullott zárványnak biztosan csak azután 
mertem tartani, miután Ajnácskő alsikjáu egy nagy hömpöly 
fekete Bazaltban zárványként 2"-nél is hosszabb darabot talál
tam, mely az Ortkoklast tisztán karczolja; durván szemcsés, 
zsirfényü. 11

A második leihely Barauyainegyébeu Bán és Batina a

*) A Pogány vár Gömörbsn. Matli. 8 természettud. Közlemények III. k'itet isGő.
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Duna jobb partján, hol különösen liánon az ép Bazaltokban 
kisebb-nagyobb vaskos darabokban jön clö. Kis szálkában törve 
színtelen; az Orthoklastkarczolja; kevés szódával a forraszcső 
előtt üveggyöngyöt ad, melynek szinekissé zöld. Törnöttsége2 .8 .

A harmadik lclhely Lukarecz, tulajdonképen ez és Szuzsa- 
novccz falu között van Temes megye keleti határán aBéga folyó 
jobb parti vidékén, hol egy anamesit-féle Bazaltban vaskos Quar- 
ezot szögletes zárványban szintén észleltem. Ezen Bazalt igen 
közel áll a Borkuttető és Ragács hegyihez Ajnácskőnel Gömör 
megyében. A példányt Zsigmondy Vilmos úrtól kaptam.

Számos egyéb Bazaltjainkban is figyelemmel voltam a 
Quarczra, de mindeddig nem leltem.

t

Általában ritkán fordul elő a Quarcz mint zárvány, úgy 
hogy némely Litholog nem is említi (Blum, Handbuch dér Li- 
thologie, Erlangen 1860. 194 1.); raig mások pusztán csak elő
sorolják (Zirkel, Lehrbuch dér Pctographie, Bonn 1866, 287 1. 
„auch treten auf Dolomitspath, Grünerde, Cholorophait, Speck- 
stein, Quarz“ stb.; Naumann pedig azt mondja (Lehrbuch dér 
Geognosie 1850. 652 l.)„Quarz ist wohl niemals als wirklicher 
Gemengtheil des Basaltes erkannt worden, obwohl er zuweilen 
in Bruchstücken eingeschlossen ist.“

Annál feltűnőbb a mit egy oly buzgó tanulmányozója a 
vulkáni kőzeteknek, mint az angol parliament tagja Poulett 
Scrope (The geology and extinet Volcanos of Central Francé 
1858. 1 0 9  1.) említ, hogy Francziaországban St. Gcnest de 
Champanelle falunál, egy tökéletlen oszlopokban kivált Bazalt
ban nagy mennyiségben jön elő Quarcz, még pedig három mó
don: mint szem vagy tökéletlen krystály; mint a kőzet egyik 
lényeges elegyrésze, s ez ekkor úgy néz ki már gyenge nagyí
tásnál mint Quarcz, Földpát és Angit granitdad elegye; végre 
harmadszor mint ér. Megjegyzi azonban, hogy ezen előjővet 
Auvergne-re nézve egyedüli.
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