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(Folytatás.)

III. Biotit-oligoklas-andesit-quarztrachyt (andesites, normál).
Ezen typust normál állapotában azért tárgyalom a rhyolitlios után/
m ert a természetben való előfordulása, az átmenetek kívánják íg y ; u. i. az
orthoklas-trachyt-rhyolith és ezen typus rhyolithja között sokkal nagyobb
a külső hasonlatosság, m int ezen typus rhyolithja és norm ál kiképzödésü
tagjai között. Másrészt an o rm al biotit-oligoklas-andesin-quarztrachyt külső
leg nagyon hasonlít és fokozatosan át is megy a pyroxentrachytba.
A biotit-oligoklas-trachyt * csupán a hasonló ásvány-társulás kényszere
folytán jön összeköttetésbe az előbb tárgyalt biotit-oligoklas-rhyolithtal, m ert
különben közöttük semmiféle rokonság nincs, geographiailag is egészen elkü
lönült területeket foglalnak el.
A biotit-oligoklas-trachyt nagyobb része egészen andesites kiképzödésü,
helyenként a biotit és quarz is a m inimálisra fog}’ benne, annyira, hogy a
szabadban pyroxentrachytnak tartaná az ember, de földpátja uralkodólag
olifjoklas-andesin. Általában nagyon hasonlít e typus a selmeczbányai Szitna
azon kőzetéhez, a melyről írja dr. S z a b ó . J ó z s e f egyetemi tan ár úr,** hogy
tipus-keveredés eredményének tartandó.
Ezen kőzet alkotja a vidéknek legmagasabb hegyeit, ebből áll a tenger
színe felett 89.VG m. magas N.-Milicz. a/ K.-Milicz (771 m. törzskari térképen helytelenül Kanta-hegy), N.-Kopasz, Orita, Szár-hegy, Nyerges-hegy, Hajagos, Hermaház, Fehérház (Remete törzsk. térképen), melyek mind m eghalad
ják a N00 m.-t. Ide tartozik a 0 0 0 —700 m. magas Kis-Kopasz, Bikfás-hegy,
Kakasbércz, Magas-hegy, Szántó-hegy, Őr-hegy, továbbá a 600 méter
alatt lévő pusztafaluéi Melyeszke, a füzéri Vár-hegy, és cserje, továbbá a Füzér
től é-eny.-ra terülő kopár dombok kőzete. Sőt a biotit-oligoklas-trachyt lávái
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lefolytak egészen addig, a hol most a pusztafalusi patak folyik, m ert kidudo
rodó nyom ára a pusztafalusi szántóföldeken is bukkantam (legmélyebben
a Nagyföldön, közel a patakhoz).
Az itt felsorolt hegyek képezik annak a széles hegyvidéknek, a mely
Szilvás-Újfalutól Nádasdig terül valóságosból kiemelkedő centrumát. A körü
lötte lévő nagyrészt pyroxentrachyt (andesit) hegyek magassága 600 m. körül
van, vagy még alacsonyabb, tehát a N.-Milicz körülbelöl 800 méterrel m aga
sabb, m int az őt környező hegyek.
A biotit-oligoklas-trachyt eruptio egymaga építette fel ezt a kiemel
kedő isolált testet, csupán az orthoklas-trachyt és rhyolith szolgál Pusztafalu
felett kis területen zsámolyául.
Ezen nagy és impozáns területről csupán a füzéri vár kőzetét írta le
D o e l t e r röviden «Quarzführender Sanidintrachyt» név alatt, és oda állítja
képviselőjéül nem csak a most em lített hegyek nagy részének, hanem még
a Tolvaj-hegynek, tehát az orthoklastrachyt- és rhyolithterületnek is. Azt írja
ő a füzéri v á r kőzetéről, hogy: «Vorherrschend ist S a n id in ........ daneben
findet sich untergeordnet Plagioklas». Már most megjegyzem, hogy én az
uralkodó földpátot oligoklas- és andesin-sorozatünak találtam , hogy kálium földpát lángkisérletileg nem is m utatható ki benne.
A biotit-oligoklas-trachyt egy egységes csoportot kéjhez ugyan, de az
alapanyag különbözősége és az ugyanazon ásványos alkotórészek uralkodó
vagy alárendelt szereplése folytán három alcsoportra osztható. A három
alcsoport geographiailag is összetartozó területet foglal el és tagjai egymástól
m ár a szabadban jól elválaszthatók, a mely elválasztást megerősíti a behatóbb
tanulm ányozás is.
Ezek részletes leírását kezdem azon alcsoporttal, a melynek egyik
pontját (a füzéri vár kőzetét) D o e l t e r m ár ismertette, a mely tehát nem
egészen idegen a.z irodalomban.
1.
A z első alcsoportba nagyon tömör, zöldes fekete színű alapanyaggal
biró andesites kőzetek tartoznak. A zöldes fekete alapanyagban, mely a felü
leten világos zöldes szürkévé mállik, bőven van erősen fénylő biotit és
összerepedezett quarzszem.
Ilyen azon hegyek kőzete, a melyek közvetlen Füzér mellett, E- és EK-re
emelkednek és pedig a füzéri várén kívül a szomszédságában lévő Kopaszka,
Melyeszke, Or-hegy, részben a Magas-heg}' kőzete.
Az a la p a n y a g mikroszkóppal nézve világos színű, sötétebb magma
nincs benne. Polarizált fényben látjuk, hogy a világos alapanyag nem üveg,
hanem földpátszerűen viselkedik, helyenként pontszerű aggregát-polarizatiót
m utat. Piszkos zöld színű serpentines mállási term ény hálózza be hol erő
sebben, hol gyengébben. Az ez által zavarossá vált alapanyagban elég bőven
vannak nagyobb fajta mikrolithok. Nagyrészt pyroxen ek ezek, a melyek bom 
lási terményei zavarják az alapanyagot és a földpátokat is.
Földtani Közlöny. XIX. köt. 1389.
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M agnetit szemcsék a füzéri vár kőzetének alapanyagából úgyszólván

hiányoznak, míg a Melyeszke és ennek a pusztafalusi Alsókúthoz folyt lávájá
ban elég bőven vannak. A Kopaszka kőzetében magnetit-féle lemezeket, pálczikákat találtam, de ezek nem az alapanyagból váltak ki, utólagos termények.
Említettem, hogy az épebb, belső részen sötét színű alapanyag kívül vilá
gos szürkés zöld mállási kéreggel van burkolva. Ezen mállott kéregben hámatitos, világos, serpentines, chloritos bomlási termények hemzsegnek, melyek
nemcsak az alapanyagot, hanem a nagyobb ásványokat is ellepik, behálóz
zák és ez által még élénkebb aggregát-polarizatiót idéznek elő, m int a minőt
az epebb belső részben láttunk.
Az alaj>anyagban makroszkoposan a quarz és a biotit tűnik fel jól.
A qu arz összerepedezett vöröses, zöldes sárga vagy szürke szemeket
alkot. Nincs benne nagyon sok, de nem is a legkevesebb a többi alcsopor
tok kőzeteihez hasonlítva. Minden kézi példány felületén találni egy pár
szemet.
Mikroszkóppal azt találjuk, hogy a vörös színt hámatitos festés idézi
elő, a szürkét pedig fekete sávok. A repedések közé behatol az alapanyag,
a mely tulajdonság a mellett szól, hogy praeexistált ásvány.
Triclymittel is találkozunk gyéren. Szépen látni a pusztafalusi Alsókút
felől származó példány alapanyagában és a Magos-hegy kőzetének lika
csaiban.
B io tit is körülbelöl annyi benne, m int a quarz. Rendesen igen erősen
fénylik, a mely tulajdonság pneexistált voltára m utat. Helyenként egész
biotithalmazok vannak, a melyek gneiszből származnak; ilyet találtam a
pusztafalusi Alsókút felett. Az innét származó kőzet biotitjában, úgyszintén
a felette lévő Melyeszke biotitjában földpátzárvány is fordúl elő.
Mikroszkóppal látjuk azt is, bogy a biotit általában véve erősen el van
változva. Az elváltozás többnyire magnetit-kiválással jár, a mi vagy a szélen
kepez keretet, a belsejében pedig nem, vagy megfordítva a belső részben
gyűlik össze, a szélen pedig nem.
Az elváltozás egy másik nemével is találkozunk, t. i. a biotitnak nincs
meg a rendes alakja, hanem szét van marczangolva, foszlányokká vált a che
miai corrosio következtében (Kopaszka).
Amphibolt makroszkoposan csak néha találunk. Ezen ásvány igen kar
csú kis oszlopkákat alkot. Általában véve kevés fordúl elő, csak helyenként
(Alsókút) akad benne bővebben, mikroszkopos vizsgálás mellett. R ende
sen harántul metszve találjuk az apró kristálykákat; látni, hogy a leg
közönségesebb kombinátio van rajta (o o P ft 10', 00 P 00 i010 ). Oszlopos hasa
dást apróságuk és az elváltozás m iatt csak néha észlelhetünk.
Valam int a biotit, úgy az amphibol is sokszor fekete kerettel van
körülvéve. Az oszlopok szerint összenő némelykor kettőnél több egyén is.
Pleochroismusok a következő: c — zöldes barna, b = vörösbarna, a —

A TOKAJ - EPERJESI HEGYSÉG.

zöldes sárga. Extinctiója (c : c) 15 °-ig megy fel. Némelykor egy középpont körül
sugárszerűleg több hosszúkás oszlopka ágazik el.
A pgroxcnnek úgy egyhajlású, valamint rhombos tagja megvan ezen
kőzetben a mikroszkóp tanúsága szerint. Erősen serpentinesedve vannak,
lialaványzöld színűek. A serpentinesedés főként a hasadási vonalak mentén
halad, legmagasabb fokánál piszkos zöld sávokká alakul, fekete magnetitos
kiválás mellett. Chlorit-féle elváltozás is akad.
Ezen elváltozás mellett a hypersthen dichroismusa is nagyon meg
gyengül, vagy némelykor végképen meg is szűnik. Az Alsókút kőzetében
— minthogy az épebb, — a hypersthennek is elég erős pleochroismusa van.
A ngit — úgylátszik — jóval több van ezen alcsoport kőzetében, mint
hypersthen. Az augitok extinctiója (c : c) felmegy egész 35°-ig, de többnyire
10— ^0 ° közt van.
A pyroxenek többnyire aprók, úgy hogy nagyobb fajta mikrolitheknek
mondhatók, de vannak azért nagyobb pyroxenek is. A füzéri vár egy ilyen
nagyobb pyroxenjében 33° alatt sötétedő földpátikert találtam.
A földpátok makroszkoposan nagyrészt épeknek látszanak, sokszor
üvegesek, máskor fehérek, vörösek, vagy zöld színűek.
Lángkisérleti meghatározásaim alapján úgy találtam, hogy az andesin
uralkodik (a következő középértékű fokokat mutatja I. Na = 3— 4, K = 0,
olv. 3: II. Na = 4, K = 0 , olv. 4 üveges, tiszta göm b ; III. Na = 4, K = 1).
Az andesin kevés káliumot tartalmaz 1 fok fölé nem emelkedik gipsszel
sem. Az andesinéhez hasonló lángfestést mutat a zöldes alapanyag is, csakhogy gipsszel valamivel több kálium látszik benne (1— i). De a lángban
nem viselkedik minden földpát egyformán: találtam bőven olyat is, a mely
ben több Na mellett nagyobb az olvadás (II = 5), melyet tehát oligoklas
sorozatúnak kell tartanunk. Ezek rendesen tisztábbak, üvegesebbek az andesineknél, de éles makroszkopos különbséget e két sorozat között felállítani
nem lehet. Akad továbbá ebben olyan földpát is, a mely kevésbbé fest Na-ra
és nehezebben olvad (olv. 3— 4), mint az andesin, a mely tehát labradorit
sorozatnak felel meg. Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a Kopaszka
földpátjai között találtam olyan abnormis viselkedésűt is, a melyet némileg
kaliumföldpátnak lehetne tartani (I. kísérletben a K nyomát mutatja,
II. még kevesebbet, vagy semmit, gipsszel (á— 1), tehát nem annyi a K, hogy
joggal kaliumföldpátnak volna vehető), valószínűleg valami sav járhatta ezt
át, a mi okozza azt, hogy gipsz nélkül látni K festést. Ezzel lehet összefüg
gésben e kőzetnek világos zöld színe is.
A füzéri vár kőzetében én mikroszkóppal sem találtam orthoklast, a
mit D o e l t e r uralkodónak mond, mind fentebb említém. Van benne sok
víztiszta nemiker földpát, de ezek keresztezett nikolok között szög alatt
sötétednek el. Találunk ebben azonban szép nagy kettes és többszörös földpátikreket is, sokszor jó hasadási vonalakkal. Általában véve elég épek, de
(•209)
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némelyekben vannak pyroxen elmállásából származott zöld foltok, mások
ban meg annyira haladt ezen festés, hogy az egész földpát áldozatául esett
(Melyeszke). A Melyeszke kőzetében találtam serpentin zárványt olyan földpátban, a melynek külseje ép, hasadási vonala is meg van. Ez azt mutatja,
hogy a serj>entines elváltozás nem utólagosan történt. A Melyeszke földpátjai között elvétve olyan is akad, a mely egyközös ext. alapján orthoklasnak
tartható.
Az elsötétedési szöglet az ikersíkoktól jobbra-balra általában véve
10— 15°, de vannak 3— 4° alatt, továbbá nagyobb fokok alatt egész 30°-on
felül sötetedők is, úgy hogy ennek alapján a lángkisérletileg megállapított
sorozatok mellett még a basikusabb tagok sem volnának kizárva.
A földpátban zárványként biotit és hypersthen fordul elő, a kopaszkai
ban egész biotit-halmazt is találtam.
Ezen alcsoport kőzetei többnyire meredek, meztelen sziklacsoportokat
alkotnak. Kiváló példa e tekintetben maga a füzéri várhegy, a melynek déli
oldalán 40 m. magas szikla oszlop-csoportok is vannak, egyenesen meredve
az ég felé. Ezen hirtelen kiemelkedő keskeny sziklacsoport (tetején leg
hosszabb mérete nem több mint 75 m.) azt a benyomást teszi, mintha feltódulásakor egyszerre meredt volna meg, mint ilyen valóban festői szépsé
get kölcsönöz e vidéknek. A hatalmas oszlopok elválások által idéztetnek
/
elő. A fő elválási lap iránya EK—DNy.
A Kopaszka oldalán is találunk oszlopos elválásokat, az elválási
lapok itt is EK—DNy-ra csapnak, egyenesen állanak, egy másik váladéklap
/
pedig E —D-i irányú; de van más irányú elválás is, a melyek együttvéve
képezik az oszlopokat. Az oszlopok átmérője itt 1— 2 m.
Mindkét hegy alsóbb részén lávarétegességszerű elválás is található.
/
A Kopaszka aljában a füzéri út mellett ez 30° alatt dől N y—ENy-ra. A füzéri
vár oldalán lépcsőket egyenesen ezen réteges kőszálba vágták.
A Melyeszke szintén meztelen sziklacsoportból áll.
Mállás által ijömbidomúak, némelykor ágyúgolyó alakúak lesznek
ezen kőzetek (Kopaszka). A gömbalak az elválás által képződött koczkákból
alakul úgy, hogy a kiálló szögletekkel gyorsabban végeznek az atmosph;eriliák. Az ilyen gömböket sokszor ott találjuk képződési helyükön, egészen
szabadon, könnyen legurulhat a melybe, a hol az ember tévésén gördülés
által bekövetkezett kopásnak tulajdonítaná e szabályos alakot. Az elmállott
sziklák sokszor kalapács ütésre is homorú lappal válnak le.
■2. A második alcsoportba az olyan — ásványai minősegére nézve az
előbbi csoporttal általában megegyező — kőzeteket sorolom, a melyek nem
andesitosak, hanem inkább trachi/tosak, érdesebb, durvább szerkezetűek;
quarz és biotit vagy legalább ezek egyike több bennük, mint a másik két
alcsoport andesitosabb kőzetében. A földpátok fehérek, nem annyira üvege
sek, mint az első alc-oportban, ez által jobban kiválnak az alapanyagból.
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Ide tartozik mint legtypikusabb képviselő a Füzértől E es É— Ny-ra
/
levő dombos, bokros, köves legelő, a Kandabércz, továbbá ennek E. és K-re
eső egész hegyes környezete,* tehát: a Magos-hegy, Szőlő-hegy,Kakasbércz,
Fehérház, liemete-hegy, Hermaház, Hajagos, Nyerges-hegy, Szár-hegy kőzete.
Sőt ilyen a Füzértől K-re eső cserje és részben a szomszédságában lévő
Or-hegy kőzete is, a mely helyek az andesitos első alcsoportot délről környe
zik.** A Kopaszka kőzete némileg szintén átmenetet képez ebbe, látható
tehát, hogy ezen módosulat félköralakban veszi körül az andesites első módo
sulatot.
Ezen kőzetek alapanyaga makroszkoposan nézve nagyreszt sötét- vagy
világos szürke, ritkábban vörös színű, többnyire erdes felületű, tömör.
Mikroszkopos vizsgálatnál azt találjuk, hogy a füzéri cserje, továbbá a
Magos-hegy kőzetének alapanyaga serpentines foltjai miatt nagyon hasonlít
az első alcsoportéhoz. A Kakasbércz alapanyagát zöldes-sárga, limonitos oxydátiói termény vonja be, a mely meg a földpátokba is behatol.
A lászlótanvai vörös kőzetnél az alapanyag helyenként, főleg a nagyobb
pyroxenek körül, vasoxyd által vörösre van festve.
Az alapanyag mikrokristályos, sokszor olyan mintha devitrifikálódva
volna. Magnetitszemcsék benne közepes számmal vannak.
Az aprón kristályos alapanyagból rendesen élesen válnak ki a nagyobb
ásványos alkatrészek.
Quarz ezen alosztály tagjaiban van legtöbb, főként a füzéri legelő domb
jain ; de a széleken, a hol ezen alcsoport a harmadik alcsoporttal, vagy különö
sen a pyroxentrachyttal érintkezik, erősen megfogy. Legkevesebb a quarz
a Nyerges- és a Szár-hegy kőzetében, melyek szomszédosak a quarzban legszegényebb, következő alcsoporttal, E-felé pedig a pyroxentrachyttal.
A quarzról általában az áll, a mit az előbbi alcsoportnál mondtam.
T rid ym it ezekben is előfordul és pedig főként az üregekben kiválva,
de az alapanyagban is helyenként. A Magos-hegy kőzete tűnik ki különösen
tridymittartalma által, a melynek kristályai sárgás zöld színűek; továbbá a
tőle délre fekvő Bükk-rét, a melyben mikroszkóppal szép hatszögfi lemez
kéket lehet látni.
A biotit szereplése ezen alcsoportban megegyezik a füzéri vár alcso
portjáéval : erősen fénylik mind addig, mig az oxydáló folyamat erőt nem
vett rajta épen azért makroszkoposan sokkal jobban feltűnik, mint mikroszkóp
alatt. Magnetitos pont vagy vonalalakú kiválás mindeniknel meg van, tovább
oxydálva haematitos lesz.
Meggörbült alakjok erős dichroismusukon kívül egyebekben is látszik
A Köves-hegy kivételével, a mely egy befurakodott ju/r(>.ientyaclij)t vulkán.
:::: Távolabb Ivón is találtam ilyenféle közetet a szalánczi Sebsér (Zamcisko)
nevű kőbányában, de ennek összefüggését a főcsoporttal még nem ismerem. Némileg
ehhez hasonlít a 3-ik alcsoportba sorozott Kantahegy kőzete is.
(-Jlli
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pneexistált voltuk: a Nyerges-hegy aljáról (N.-Milicztől ny.-ra) való kőzetben
egészen szétfoszlott olyan biotitlemezt találtam, a melynek kimart szélére
ép földpát és apró augit-mikrolithok telepedtek le.
Am phibol általában véve több van ezen alcsoportban, mint az előbbi
ben. Úgy látszik egyenes arányban szaporodik a quarz és a biotittal, mert
/
/
a Füzértől E —ENy-ra eső dombok kőzetében van a legtöbb amphibol.
Többnyire erősen meg van rongálva, a vas magnetit alakjában vált ki
belőle annyira, hogy sok esetben pleochroismusuk is megszűnt. Helyenként
valóságos álkristályok vannak: magnetitampliibol alakjában, máskor csak
magnetitos keret.
Az amphibol is praeexistált ásványnak látszik, annyira meg van ron
gálva. Egyebekben az áll róla, a mi az első alcsoport amphiboljáról. Sok
ezekben is az iker a ooP szerint (Szár-hegyről hármas iker).
Világosszürke homokos szerkezetű nagyon apró szemű trachyt fordúl
elő darabonként a Fehérház déli alján, a melynek nagyobb fajta mikrokristá
lyos alapanyagát sok földpát, hypersthen, ep amphibol alkotja, kevés augit
és nagyon kevés üveg mellett. Ezen csaknem tökéletesen mikrogránitos ép
alapanyagba néhány nagyobb ásvány van beolvadva. Ez azon kőzet, a mely
ben a legépebb amphibolt találtam.
A pyroxenek makroszkoposan csak ritkán ismerhetők fel, azért ezeknek
vizsgálatánál különösen a mikroszkópra vagyunk utalva.
Míg az eddig tárgyalt ásványok erősen meg voltak változva, addig a
pyroxenek nagyobbára épek.
De azért elváltozott pyroxenekkel is találkozunk: a Szárhegy északi
részéről származó kőzetben a pyroxenek össze vannak tördelve, repedezve,
az alapanyagba olvadvák, világos bizonyságául annak, hogy utólagosan
nagyobb hőfokú lávába kerültek. Máskor limonitos vagy maguetito 3 kiválás
látható a szélén. A Lászlótanya mellől való vörös kőzetben a hypersthen is
luematitos vagy limonitos. Az ilyen vörös hypersthenek bizonyos fokig még
sokkal erősebben pleochroitosak, de ha az elváltozás még magasabb fokra
hágott, akkor aztán végkép megszűnik a pleochroismus.
Nevezetes dolog, hogy míg az első alcsoportban augit volt több, addig
itt a hypersthen uralkodik számra nézve az augit f e l e t t ; némelyik kőzetnél
alig v.in valami az augitból a sok hypersthen mellett.
A hypersthenek nagyobbára igen aprók, átmennek a mikrolithok)>a, de
elvétve vannak azért nagyobb hypersthenek is. Harántmetszetben látjuk az
oszlopot (ocp [_! 10]) és mindkét oldalas véglapot ( O O P oo [100 ? ooPoo 010 ).
Egyszer az oszloplapok, máskor a véglapok uralkodnak, de mindkét eset is
előfordul ugyanazon kőzetben. Ritkán egyedül az oszlopot (ooP) látjuk kikép
ződve harántmetszetben (Magos-hegy). Az első alcsoport területéhez közele
dőkben (lüzéri cserje, Magos-hegy) észlelhető a serpentines elváltozás.
Pleochroismusuk általában véve erős, zöldessárgás és vörösbe hajlik; a
l. ’ H l
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kakasbérczin pl. a = zöldesbarna, b = világosi) veresbarna, c irányában
pedig világos zöld szinü. I)e helyenként gyenge ezen többszinűség, e tekintet
ben hasonlóvá lesz az augithoz (pl. a Szár-hegyen), az egyközös elsötétedések
azonban kétségtelenné teszik ez esetben is, hogy rhombosrendszerti.
Magnetitzárvány nem ritka a hypersthenekben.
A Kakasbércz kőzetének egyik hypersthenjén uralittá való átalakulás
nyomát találtam.
A ugit jóval kevesebb van ezen alcsoport tagjaiban, mint hypersthen.
Harántmetszetben ezeknél is a vert. oszlop lajtait (ooP) és a két oldalos vég
lapot ( 0 0 P 0 0 , oopoo) találjuk, az oszlop irányában rossz hasadási vonalak
kal, a véglapok irányában pedig elválásokkal.
Pleochroismusuk rendesen igen gyenge, de némelykor olyan erős, hogy
megközelíti a hypersthenét. Extinctiójuk szöge a hosszmetszetben (c :c )
egész 36°-ig felmegy.
A földpát ezen alcsoport tagjaiban sokkal inkább feltűnik makroszkopos
vizsgálásnál, mint az előbbiben, mert nem annyira üveges mint ott volt, sőt
ellenkezőleg fehér, némelykor zöldes, barnás, vöröses színű és így élesen
elüt az alapanyagtól. Általában elég nagyok a földpátok, középméretük
hosszirányban 5 mm., szélességben 3 mm., de van ennél nagyobb is.
A lángkisérleti meghatározások szerint oligoklas és andesin benne a
legtöbb; a nagyobb uralkodó földpátok határozottan ezen sorozatokba tartoz
nak. De van ezenkívül elég sok labradorit viselkedésű is. Ezen 3 sorozat
tagjait találja az ember rendesen a lángkisérleti meghatározásoknál. De a
Nyerges-hegy kőzetében egy borsárga üveges szemet kálium földpátnak talál
tam, olyannak a mely a sorozat legvégére helyezendő (I. Na 3— 4, K 1, olv.
3; II. Na 3, K 0 — 1, olv. 4 víztiszta, néhány külhólyag; III. Na 4, Iv 2— 3).
Ennél is meg van az az anomalia, hogy a Il-ik kísérletben kisebb a K-festés,
mint az I-ben. Mikroszkóppal is találtam ezen kőzetben (valamint a Remete
hegyről valóban is) egy nagy lyukas orthoklast. Hogy ezen kőzetben a csak
elvétve található kaliumföldpátnak zárványszerepe van, az nagyon valószínű
azért is, mivel magában a kőzetben sok mogyoró nagyságú, a gneiszből szár
mazó földpátféle legömbölyödött zárvány van.
Az elsötétedési szögletek alapján ezen alcsoportnál is azt következtet
hetjük, a mit az előbbinél.
A nagyobb földpátok túlnyomóan egyének (nem ikrek), de sok az iker
is. Az iker-összenövéseknél egyes esetekben igen nagy az egyének száma: a
Magos-hegy alatt lévő Bükk-rétről származó kőzet andesin ikrénél 60 egyént
számoltam meg. Telve vannak ezek üvegzárványokkal, a miből gyors növe
kedésre következtethetünk. Másoknak csak külső részükben van üveg. A szár
hegyi földpátban pyroxent, biotitot, alapanyagot is találtam zárványként az
üvegen kívül. Pyroxen-zárvány általában véve nem is igen ritka.
Zónás szerkezettel (ismorph-rétegzettséggel) gyakran találkozunk a
(-213)
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földpátoknál, köztük nagyon szép rámás alakok is előfordulnak. A belső
mag némelykor más orientatiójú, mint a külső rész (Lászlótanya).
Némely földpát legkülső részén pontszerű zavarosodás látható, máskor
az így elmállott övön kívül van még egy egeszen ép legkülső rész.
A lászlótanyai vörös trachytnak földpátja is limonitos.
A jól kifejlett kristályos alakokon kívül vannak még olyan összetapadt
némelykor legömbölyödött tökéletlen halmazok is, a melyeket se az egyének,
se az ikrek közé sorolni nem lehet (Magos-hegy).
A földpátkristályok és földpátos képződmények határozottan uralkod
nak ezen kőzetekben; nemely vékonycsiszolat csaknem egészen ezekből áll.
Magnetit szabálytalan szemek és halmazok alakjában elég bőven talál
ható (Bükk stb). Úgy látszik, egy része a magnetitnak utólagosan képződött
biotit, amphibol rovására. Ezen utólagos képződmények között sok a vonalas
alakú.
Hogy a hypersthenekben sok a magnetit, azt már említettem.
A haematit foltokat es ereket alkotva hálózza be némelyik idetartozó
kőzetet. Némelykor világosan lehet látni, hogy a magnetit oxydálódása folytán
keletkezik.
Vannak tuskók, a melyek egészen át vannak járva híematitos és limo
nitos sávokkal. Minthogy ilyen vörösre festett kőzetzárványokat szürke színű
trachytokba is találunk bezárva, ezen festésnek még a kőzet képződésétől
kell datálódnia.
A p á tit csak elvétve fordul elő (Nyerges-hegy).
Kó'zetzárvány elég gyakran fordúl elő a biotit-oligoklastrachyt ezen
alosztályában. Ezek többfélék, de két fajra vezethetők vissza:
a ) Ugyanezen trachytnak földobott és visszahullott aprószemű lapillijei, a melyek nagyjából hasonlítanak az orthoklas-tracliytban talált traehytos
zárványokhoz.
Ezeken kívül vannak olyan trachytzárványok is, a melyek egészen
megegyeznek az orthoklas-trachytban talált aprószemű zárványokkal. Sűrűn
találni ilyet a füzéri dombos legelőn, a Bemete-hegyen, ritkábban a Szár-hegy
északi részén és elvétve egyebütt is.
A vörös színű trachytban a zárvány is vörös, de szürke színű trachytban is találtam vörös zárványt.
b ) Gneisz-zárványok is bőven fordulnak elő az egész területen. Nagyon
szépet találtam a Szár-hegyen, a melynek egyik diónagyságú zárványa concentrikus rétegekből van alkotva, a mely rétegben vagy a biotit vagy a föld
pát uralkodik. Gneiszzárványt találtam még a Fehérház déli aljában, a Kakasbérczen, a Füzértől E-ENy-ra terülő dombokon.
Az apróbb zárványok némelykor csaknem tisztán földpáthalmazból
állanak a melyben esetenként feltűnően nagy pyroxenkristály látható, mint
contact-képződmény; máskor meg túlnyomó a biotit ezen zárványkákban.
(211)
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A Nyerges-hegy zárványát mikroszkóppal vizsgálván, azt találtam, hogy
a pyroxenek részben augitok, de nagyobb részt hypersthenek. Van benne
<irossular is. Ezek egymásba szövődnek, nagyon meg vannak rongálva.
A földpátok benne nagyok, de sok a mikrolith is. Erősen be vannak hálózva
a traehytos bezáró anyag által.
Ezen alcsoport kőzetet mint tömör lávát találtam mindenütt, csupán a
Szár-hegy északi részén vannak belőle eruptiv-brecciák is.
Nagy részük vastag talajjal van eltakarva és erőteljes erdővel fedve, a
melyben nagyobb sziklákat csak gyérén találunk (Fehérház déli oldala).
Kivételt ez alól csak a kopár füzéri legelődombok alkotnak, a melyek he
lyenként nagyon kövesek. De ezen kövek sem valami nagyobb sziklák — a
minőket az első alcsoportnál, vagy a pyroxentrachytoknál találunk — , hanem
néhány köbdcm.-nyi tuskók. Ennek oka abban rejlik, hogy porozusabb,
érdesebb szerkezetüknél fogva ezen kőzetek gyorsabban mállanak, hamarább
széthullnak, mint a tömörebb másik két alcsoport tagjai, vagy különösen a
pyroxentrachytok.
Elválások által képződött rétegeket a gerinczeken elég gyakran lehet
észlelni, a melyek csapásának főiránya E-D-i.
Ezen alcsoport is egy egységes területet foglal el, a melybe csak a nyu
gati oldalon van egy apró pyroxentrachyt-folt (Köves-hegy), a mely jóval ala
csonyabban marad, mint a biotit-oligoklastrachyt; feltűnővé csupán hatal
mas kőtengere teszi.
3. A h arm adik alcsoportot — makroszkoposan nézve — jellemzi az.
hogy biotit, quarz van benne, de nagyon kevés, annyira, hogy egyes kézi
példányon esetleg nem is találjuk egyiket vagy másikat, de a szomszéd pél
dányon már meg van, csakhogy gyéren. Szövete andesitos, tömör, e tekintet
ben jóval fölülmúlja a második alcsoportot. Biotit-gneisz-zárványok előfor
dulnak ugyan benne, de gyéren és többnyire összeolvadt halmazokat alkotva.
Az említett tulajdonságokból is láthatjuk, hogy ezen alcsoport hason
lít a pyroxentrachytokhoz. Áll ez főként a keleti oldalon lévő tagjaira, a
melyek térbelileg is csakugyan szomszédosak a pyroxentrachytokkal.
De másrészt átmenetet képez ez nyugati szélén a második alcsoporthoz,
és pedig helyenként olyan lassan, észrevétlenül, fokozatosan, hogy a Csataréttől
(N.-Milicz déli lejtőjén) délre húzódó gerinczet éppen úgy sorolhatnám a 2-ik
alcsoportba is, mint ide, mert a tetőn uralkodó tömör andesitos alapanyag
helyett itt traehytos képződött k i ; a nagy földpátok élesen kiválnak benne
biotit, quarz bőven van, zárványok is gyakoribbak. Egészen ez áll a Bikkfáshegyről is, a mely egyrészt a második alcsoportba sorolt Magos-hegy, másreszt
az orthoklastrachyt határán áll. Sőt még azOrita keleti aljában, lent a Jókutnál is találtam ilyen biotit és quarzban gazdagabb, átmeneti kőzetet, továbbá
északon a Kanta-hegy é. lejtőjén.
Az egészből az tűnik ki, hogy ezen 3-ik alcsoport a 2-ikból emel
őiül
)\ h
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kedik fel, liogy a második alcsoport kőzete csaknem összefüggő övét képez a
harmadik körül.
Az andesites alapanyagú, de biotit- és quarztartalomra nézve középhelyet
foglaló első alcsoportbeli kőzetekkel térbelileg sehol sem függ össze ezen
harmadik alcsoport, de olyan átmeneti tagok sincsenek e második alcso
port között, a minő a második és harmadik között. Legközelébb jut egymás
hoz e két typus a déli részen (a harmadik alcsoportbeli Bikkfás-hegy és az első
alcsoportbeli Melyeszke), de el van egymástól választva egyrészt a Magos-heg}'
által (második alcsop.), másrészt az orthoklastrachyt terület nyugati része által.
Ezen alcsoportba tartozik a N.-Milicz, a mely nem csupán a tárgyalt terü
leten, hanem ezen hegylánczban messze földre a legmagasabb hegy (894*6 m.)
Ide tartozik továbbá a K.-Milicz, Csatarét, Kis- és Nagy-Kopasz, azután az
Orita hosszú gerincze (801 m.), a Bikkfás-hegy. A 2-ik alcsoporttól tehát
nagyjából a Sötétvölgy-patak és a pusztafalui patak választja el.
Ha most a másik két alcsoporthoz hasonlítjuk nagyságra nézve ezen har
madik alcsoportot, úgy találjuk, hogy középen áll, t. i. nem foglal el olyan
nagy területet, mint a második, de legalább is kétszer oly nagyot, mint az első
alcsoport. Ezen harmadik alcsoport területéről vagy 50 különböző pontról vett
kézi példányt és 18 vékony csiszolatot tanulmányoztam át a következő ered
ménynyel.
A z a lapanyag mikroszkoposan nézve hol világos-, hol sötétebb szürke,
egészen feketébe átmenő, helyenként vörös színű. Kiképződésére nézve álta
lában andesites, de nem mindenütt tömör: az Orita tetején és déli alján találni
likacsos szerkezetiteket is. A likacsokat az eltávozó gőzök és gázok idézték
elő, a melyek helyenként egész olyan salakossá teszik ezen kőzetet, a minőt
fiatalabb vulkánjainknál, jelesül balatonvidéki bazaltjainknál találunk a
kráter tetején.
Ezen salakos képződményt, a mely laza természeténél fogva leggyor
sabban pusztul el, a többi e vidéki kőzeteknél nem találtam, ebből tehát
talán némileg ezen kőzetnek viszonylag fiatalabb korára is szabad következ
tetnünk.
Az ásványos alkatórészek többnyire olyan aprók, hogy makroszkoposan
alig tűnnek fel az alapanyagban. Csupán azon helyek kőzetei képeznek e
tekintetben kivételt, a melyek térbelileg is közelednek a második alcsoporthoz.
Mikroszkóppal az alapanyagot legtöbbször mikrokristályosnak találjuk,
a melyben esetenként amorph, magmás bázis úgyszólván alig maradt vissza.
(Kopasz, K.-Milicz.) A mikrokristályok túlnyomókig földpátok, aztán pyroxén
és magnetit. De a mikrokristályoknak nincs mindenkor kristályos alakjuk,
hanem szemcsés, szabálytalan határozatlan körvonalnak, kristályos szerkeze
t ü k é t csak a poláros fényben árulják el ( K r y p t o k r i s t á l y o s a k ) . Ilyet találunk
a N.-Milicz kőzetében, a melynek fehér földpátszerü alapanyaga halmazpo1árosságot mutat.
(-»Mii
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A N.-Milicztől ny.-ra a Szár-hegy felé mikrokristályos alapanyagot talá
lunk, de az apró kristálykák java része inkább nagy krystályok összetördelt
maradékainak látszanak, mint igazi újonnan képződött mikrolithoknak.
Ilyenforma a Csatarét és némileg a Vaskapu felett lévő sziklafal (Orita k. alja)
alapanyaga is.
A K.-Milicz kőzetének alapanyagát helyenként zöld chloritféle mállási
termény festi.
Sokkal gyakoribb a hsematitos és limonitos elváltozás, a minőt talá
lunk az Orita és N.-Milicz minden vastartalmú ásványánál.
A Csatarét kőzetében a huematitos részletek folyóssági sávokat alkotnak,
tehát ez nem utólagos elváltozás, sőt ellenkezőleg eredeti képződésre vezet
hető vissza.
Az alapanyagban a következő nagyobb ásványok vannak:
Quarz ezen alosztálynál van a legkevesebb számban, úgy hogy sok
kézi példányon csak figyelmes keresés után találunk egy, szélein megolvadt
szemet. Csiszolatba ritkán kerül. Egyik n.-milicziben nyúlványokkal ellátott
üvegzárványt, ebben légbuborékot találtam.
A trid ym it zöldessárga apró lemezeket alkotva, bőségesen fordul elő a
K.-Milicz kőzetének likacsaiban, kisebb mennyiségben másutt is (Orita).
Biotit elég bőven fordúl elő, de sokszor csak mint töredék. Vannak
azért kézi példányok, a melyekben biotitot nem találtam (N.-Kopasz).
Rendesen nagyon el van változva. Chemiai elváltozásuk eredményeként
nagyon sok magnetit gyűlik meg bennük; némelykor már csak magnetithalmazok mutatják az egykori biotit alakját és hasadási vonalait. Feljebb
oxvdálódva haematittá, sőt limonittá változik, a mely aztán az egész környe
zetet festi.
A még elég ép biotit erős dichroismusú. A N.-Milicztől ny.-ra eső hely
biotitjában pleochroitos udvarokat találunk, az Oritáéban pedig földpátzárvánvokat.
Erősen elváltozott állapotában némelykor nehéz megkülönböztetni
az amphiboltól.
Am phibol nagyon kevés van ezen alcsoportban. Szabad szemmel csak
ritkán lehet felismerni, a csiszolatból is igen gyakran kimarad. Leggyakrab
ban találjuk még az Orita kőzetében.
Egészen azon tulajdonságok és elváltozások találhatók rajta, mint az
előbb leirtaknál.
Uralitosodás nyomát találtam a N.-Milicz egyik elváltozott kőzetében.
Az augit-oszlop végéhez harántul kis hypersthen nő. Mindkét ásvány meg
zavarodik egyik oldalán és amphibollá alakúi.
Míg a quarz, biotit, amphibol az előbbi alcsoportokhoz hasonlítva itt
kissé megfogyott, addig a nagyobb basicitás kifejezője, a pyroxen határozottan
uralkodik. Elvétve makroszkoposan is talál jukmint jól felismerhető töbl» mm.
(-17)
ál*

SZÁDECZKY GYULA I

hosszú kristályokat (vert. oszlop és az oldalas veglapok láthatók rajtuk, a
végek hiányoznak), de általánosan és jellemzően mutatja őket a mikroszkóp.
A pyroxenek nem mindig épek, sőt a legtöbbször el vannak változva
t. i. a vas magnetit alakjában válik ki, a mely tovább oxydálódik h;ematittá
és limonittá; a többi rész szerpentinesedik vagy chloritosodik. Igen gyakran
van benne zárványként is a magnetit, a melyen szintén sokszor bekövetkez
nek az említett oxydátiói termények.
Máskor a pyroxenek külsejükön utólagosan megolvadtak, az alapanyag
benyomúl helyenként, mintegy befátyolozza az ásványt, vagy az egész kristály
legömbölyödik, inkább szem-, mint kristályalakuvá válik (Kanta-hegy,
N.-Milicz, Orita).
A pyroxenek közül általában ezen csoportnál is a hypersthen uralkodik
számra nézve az augit felett. Jellemző, hogy az apróbb pyroxenek majdnem
kivétel nélkül mind hypersthenek. Ha apró augitokat találunk is, azok több
nyire töredékeknek bizonyulnak és nem igazi mikrolithoknak. Kivételes ese
tenként az augit is megszaporodik. A K.-Miliczről van olyan példányom, a
melyben határozottan több a hypersthen, de van olyan is, a melyben az
augit már körülbelöl egyensúlyban van a hypersthennel. Sok a nagy augit a
Szár-hegy é. oldaláról származó kőzetben is.
A kristály alakja a hyperstheneknek olyan, mint az előbbi alcsoportban
volt, t. i. majd a véglapok uralkodnak, majd az oszlop, vagy az oszlop csak
maga van kiképződve; új itt az az eset, hogy az oldalas véglapok oszlop
nélkül egymagukban vannak (K.-Milicz).
Pleochroismusuk erős, a N.-Milicztől d.-re egy példányban c = füzöld,
ü = vörösbarna, b = sárgás-zöld.
Főként az apró hypersthenek között rendkívül hosszú oszlopok fordul
nak elő, némelyek meg is görbülnek vagy széttörnek.
A N.-Milicz kőzete mikrokristályos alapanyagának nagy részét hyper
sthenek alkotják.
Hypersthen-mikrolithok elég gyakran vannak bezárva a földpátokba
is, jeléül annak, hogy korán kezdtek kiválni.
A hypersthenben légbuborékos üvegen kívül nagyon apró pálczikák
(apatit?) fordulnak elő zárványként (K.-Milicz).
A z augit okról az áll, a mit már az előbbieknél említettem. Itt már
ikrek is előfordulnak gyéren. Többnyire nagy kristályokat alkotnak, nem
olyan aprókat, mint a hypersthenek. Pleochroismusuk gyenge c - zöld, erre
normálisán sárgás.
A fold]>átok nem nagyok. A Csatarét folyóssági sávokat mutató, vöröses
kőzetében egészen aprók a földpátok. Ha üveges a földpát, akkor egészen
tömör andesitos a kőzet. Csak ha mállottak, akkor tűnnek fel jobban a
földpátok.
A lángkisérleti meghatározások kimutatják, hogy ezen alcsoport a leg(-J1S)
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bazikusabb, nem azáltal ugyan, mintha új sorozatú földpátokat találnánk
ebben; a földpátok, melyekre a lángfestésből következtethetünk, itt is oligo
klas, andesin és labradorit sorozatba látszanak tartozni. A nagyobb basicitásra
vall az, hogy még a 2 -ik alcsoportban az oligoklas uralkodott, addig itt az
oligoklas fogy, az andesin és labradorit szaporodik. Valamint a biotit és
quarz, a gneiszzárvány szaporodik a 2 -ik alcsoporthoz közeledve, úgy szapo
rodik az oligoklas is. A savasabb földpátok valószínűleg a gneiszzárványok
rovására képződnek ezen pyroxentrachyt-féle kőzetben.
Mikroskop alatt nagyjából ismétlődnek a már előbb látott viszonyok a
földpátoknál is. Rendesen nagy földpátok és földpát-mikrolithok együtt for
dulnak elő, de az Orita-tető és a Kopaszka közelében mind igen aprók és nem
tábla-, hanem inkább léczalakúak a földpátok. A nagy földpátok között elvétve
igen nagy az ikeregyének száma, így a Csataréttől d. felé húzódó gerinczen
körülbelöl 200 egyént számoltam meg, a melyek poláros fényben valami
tarka szövethez hasonlítanak és e mellett zónás szerkezetet is mutatnak.
A Vaskapu felett igen szép, kereszt-alakúlag átnőtt ikret találtam, a melynek
sötétedési szöge hossztengelyével 37°. De sok, nagy, üveges nemiker földpát is
van, éles hasadásokkal, melyekhez nem nagy szög alatt sötétednek.
A sötétedési szögletekből itt is azokra a földpát-sorozatokra következtet
hetünk, mint az előbbi alcsoportoknál; meg kell azonban jegyeznem, hogy a
a nagy sötétedési szögletek itt gyakoriabbak, mint az előbbieknél.
Zárványként leggyakrabban hypersthent (Orita, Vaskapu felett, Kopaszhegy, N.-Milicz Csataréttől d.-re) találunk a piszkos, sokszor szerpentines alap
anyag mellett. A zárványok némelykor zónákra osztják a földpátot, szépen
mutatva a növekedés stádiumait. Egy esetben amphibol-zárványt is találtam
(Orita tető), gyéren magnetitot (Vaskapu felett).
A magnetitról már az alapanyag tárgyalásánál említettem, hogy két
féle van, t. i. eredeti képződmény és utólagosan, a vastartalmú ásványok
elbomlásából származó. Ez utóbbi esetben némelykor valóságos pseudomorphosákat alkot.
Némely tagjánál ezen alcsoportnak egész magnetitos halmazokat lehet
találni mikroszkóp alatt (Orita-tető), a mely pyroxent és erősen elváltozott földpátrészleteket zár be.
A magnetit tovább oxydálódva haeniatittá, sőt limonittá lesz.
K őzetzárványok ezen alcsoportnál is bőven vannak. Többnyire biotitos
és földpátos gneisz/éle zárványok ezek. Majd az egyik, majd a másik ásvány
a túlnyomó ezen zárványokban. Föltűnő, hogy quarz csak ritkán van
bennük.
Gneiszféle maradványokat körülbelöl minden hegyen találtam. A K.Milicz gneiszzárványában gránát és pleonast is fordúl elő, mint contact kép
ződmény. A Vaskapu felett lévő meredek oldal gneiszárványában mikro
szkóppal földpát, biotit, magnetit és pleonast található. A földpát egy része
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aggregat-polarizatiót mutató szemek alakjában van jelen, de van ezenkívül ikerrovátkos kristály is. A biotit feltűnően ép, erős dichroismust és szép pleochroitos udvarokat látni rajta, magnetitzárvány van benne. A pleonast-szemek
sötétzöldek, vastagabb metszetük átlátszatlan, a vékonyak zöldesen át
tetszők.
Bőven van gneiszzárvány a Csataréttől délre menő gerincz kőzetében.
Egy ilyen mikroszkóppal nézve földpát-, csillám- és magnetitból áll. A földpátokon mind azon tüneményeket látjuk, a melyek a megolvadás és ujrakristályodással járnak: rendetlen aggregátokat, sőt tökéletlen sphierokristályokat alkotnak, a melyek tűalakú krystallitok összekuszált halmazából állanak.
A tűk elsötétedése nem egyközös hossztengelyükkel. Biotit sok van benne,
dichroismusuk világossárga, sötétbarna (nagyon erős); magnetittel van
nak telve.
A Csataréten olyan gneiszzárványt találtam, a mely egészen be van
olvadva az alapanyagba és a folyósság irányában kihúzva.
Az említetteken kívül gneiszzárványt találtam még a N.-Kopaszon,
Orita aljában a Jókút mellett, a Vaskapu körül.
Az előbbi tagoknál is előfordúlt közönséges gneiszzárványokon kívül
találtam az Orita gerincze déli részén egy dichroit-gneisz- zárványt is. Dichroit
bőven van ebben magnetitosan elváltozott biotithalmazok közt. Szemeket
alkot, a melyen hasadás nem látható. Pleochroismusa a rendes: az ibolya
szín sötétebb és világosabb árnyalata és sárgásfehér. Quarz is van mellette
a földpátokon kívül, továbbá pleonast.
Gyéren olyan trachytféle zárványok is fordúlnak elő, a minő az előb
biekben. A Bikkfás-hegy e fajta vörös zárványa nevezetes azért, mert szürke
kőzetben van, tehát világosan mutatja, hogy a vörös színnek már akkor meg
kellett lenni, mikor a bezáró kőzetbe jutott, mert ha későbbi volna, akkor a
bezáró kőzetnek is vörösnek kellene lennie.
Ezen alcsoport alkototta hegytömegnek ENy— DK-re húzódó hosszú
gerincze van, a mely EK-, K- és D-i irányban mellékgerinczeket bocsát.
A magas gerinczen relative nem magas kúpocskák emelkednek. Az egykori
krátereket felismerni már nem lehet.
Ezen hegyek is gazdag növényzettel, szép szálerdővel vannak borítva,
de találunk azért egyes tekintélyes sziklafalakat is. Ezek közt első helyen
említem az Orita K. oldalán lévő, vagy 300 lépés hosszú sziklatömzsöt, a
mely 20— 30 m. magas tornyokat és falat formál. Szabályos elválás nincsen
Dny-i részén, hasadozik itt minden irányban, de ÉK-i végén lávarétegességszerű vékony elválás található, a mely 10— 30° alatt dől Ny.-ra.
Hatalmas sziklatömeg van a N.-Milicz é. részén is, a hol körülbelöl
É— D és K— Ny irányába menő elválások folytán valóságos oszlopok kép
ződnek. Helyenként lávarétegesseghez hasonló elválásokat itt is lehet látni,
a melyek D-re dőlnek 20 ° körül.
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Sokkal zordabb benyomást tesznek azon vad sziklacsoportok, a melyek
a K.-Milicz oldalában merednek. Izolált egészen 15 m. magas szikla oszlopo
kat találunk itt a fák között, a melyek úgy jönnek létre, hogy az elválások
által keletkezett egyes közbülső részletek elpusztulnak, kidőlnek. A kidőlt
részek egesz fákat törnek össze, a mi még vadabbá teszi ezen tájat, a pusz/
tulás többszörös képét mutatván. A fő elválási irányok K— Ny, DK— Eny-i
irány fele tartanak. Vannak vékony lávarétegszerü elválások is, közel szintes
helyzetben.
Ezen lávaretegességszerű, csak 2— 3 cm. vastag, szorosan egymásra
fekvő elválások — a mint látjuk — gyakran előfordúlnak a nagy sziklatö
megeken a durvább többnyire egyenesen felállított elválások mellett. Neve
zetes róluk, hogy mindig a sziklatömegek alsóbb részén találhatók.
Ezen alcsoportban is általában tömör összefüggő a kőzet, csupán egyes
pontokon lehet gyenge eruptiv brecciás képződményt találni, így az Orita d.
aljában fiatal erdőbe rejtőzött nehány m. magas sziklatömzsöt. Az Orita k.
oldalán lévő hosszú sziklafalban is találunk brecciás részleteket. Ilyen a
K.-Kopasz végén lévő két szikla is.

Ha már most részletesen ismervén a biotit-oligoklas-andesin-quarztrachyt alosztályait, a viszonyos kor megállapítására vonatkozó jelenségeket
összegezzük, arra jövünk, hogy a legsavasabb, 2 -ik alosztály csaknem egészen
körülveszi a másik kettőt, a melyek tényleg ebből emelkednek ki. Minthogy
különben is általános törvény a vulkánoknál, hogy azok legsavasabb ter
ménye lát először napvilágot s ezután következnek fokozatosan a basikusabb
eruptiók; a 2 -ik alcsoportot tekinthetjük azon hatalmas vulkáni működés
legrégibb termékének, a mely a biotit-oligoklas-andesin-quarz-trachytot
létre hozta, legfiatalabbnak pedig a legbasikusabb andesites 3-ik alcsoportot.
E mellett bizonyítanak az olyan apróbb mellékkörülmények is, mint pl.,
hogy salakos lávát csupán a 3-ik alcsoportnál találtam.
A biotit-orthoklas-oligoklas-quarz-trachyt zsámolyát képezi a biotitoligoklas-trachytnak, am ely utóbbi láthatólag az elsőből emelkedik ki. A fen
tebbi okok alapján az orthoklas, trachytot és rhyolithot idősebbnek kell tar
tanunk, mint a basikusabb oligoklas-trachytot. A kőzetzárványok úgy az
orthoklas-, mint az oligoklas-trachytban hasonlók ugyan, de az aprószemű
traehytos zárvány, — a mely fejnél nagyobb tuskókat is alkot az orthoklastrachytban, míg az olikoklas-trachytban mogyoró, legfelebb diónyi darabká
kat — szintén valószínűvé teszi, hogy az a régibb kőzet, a melyikben nagyob
bak e zárványok.
Valamint az orthoklas-trachyt, úgy ezen andesitos biotit-trachyt typusú
kőzet is a mint — a Kopaszka alatt a füzéri szekérút mellett lévő gödörben
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látható — felemelte a szarmát epocha sedimentjeit, tehát hogy ezen csoport
fiatalabb a szarmát epochánál, ahhoz kétség nem fér.
Ennyit a Pusztafalu felett lévő impozáns centrális hegytömegröl.
E körül alacsonyabb pyroxentrachyt hegyek és lejtők vannak, a melyek
csak nem teljesen körülveszik.
A pyroxentrachyt — melynek itt rhyolitlios módosulata is előfordúl —
olyan nagy területet foglal el, hogy annak leírását más alkalomra halasz
tóm. Előzetesen csupán annyit akarok megjegyezni a viszonyos kor tárgyalá
sánál, hogy a pyroxentrachytnak legalább egy része — úgy látszik — idő
sebb valamennyi most leírt kőzetnél.
Forró köszönetét mondok végül főnökömnek dr. S z a b ó J ó z s e f egyet,
tanár úrnak nagybecsű támogatásáért, melyben munkám megírásánál része
sített.
Budapest. Egyetemi ásványtani és kőzettani intézet. 1888.
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(Előadatott az 1SS3. november 7-ikén tartott szakülésen.)

A Nilus deltájában ez év (1888) tavaszán tett utazásom alkalmával
szerencsém volt nehány oly geologiai leletre akadnom, melyek a delta fel
épülésének eddig ismert magyarázatait újabb fénynyel világítják meg. Mielőtt
azonban a leletekről és jelentőségükről szólanék, legyen szabad rövid váz
latát nyújtanom a deltát határoló vidék geologiai képének, minthogy ez
kulcsúi szolgál leleteim magyarázatához.
Ha Egiptomot a maga egészében vizsgáljuk, a mint keleten a Vöröstenger határolja, nyugaton a lybiai sivatag homokjában, délen Nubia kő
mezőin vész el s a mint ezt a Nilus első vízesésétől a Középtengerig maga
a Nilus folyam mélyen bevágott völgyével ketté osztja, kétségtelen, hogy
egykor a folyam két partján levő terület összefüggött, s a köztük most jelent
kező különbség az eltérő magassági és ezzel kapcsolatos meteorologiai viszo
nyokból fejlett ki.*
A jobbparti vagy arab rész középmagassága ÍK)0 m., mely meredeken
néz alá a vörös tenger hullámaira; hegy-völgy, forrás-folyó, itt-ott buja te-
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