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A lápok alatt levő üledék ugyanis állandóan vízben van, ennélfogva 
u szilikátok hydrolyzist szenvednek és a lehasadó bázisok a víznek lúgos 
reakciót kölcsönöznek.

A láp alatt a mállás ennélfogva alkalikus közegben megy végbe, nem 
pedig savanyú közegben, amint azt I í a m a n n  és követői feltételezik; a mállás 
terméke tehát nem is lehet kaolin, hanem egy a kaolintól eltérő összetételű 
agyag, amely magas Al^O  ̂ tartalmánál fogva tűzálló, a vas nagyfokú ki- 
lúgzása következtében pedig fakószínű. A vas kilúgzásánál a lápvízben 
foglalt organikus anyag működik közre. Ez mint védőkolloid akadályozza 
meg a vas kicsapódását.

Az erdők alatt is találunk fakószínű agyagos talajokat, úgynevezett 
podsolokat. Ezeket eddig keletkezési módjukat tekintve, a lápok alatt levő 
kifakult agyagokkal azonosították, azt mondván, hogy mindkét képződ
mény savanyú mállás eredménye. Ez azonban csak a podsolokra áll. Ezek
nél a mállási termékben 1 molekula Al20 3~va több, 3 —4 molekula S i02 esik, 
míg a lápok altalajában jóval alacsonyabb a kovasav arányszáma.

A podsolokat és a lápok altalaját ennélfogva, még ha színre és kon
zisztenciára meg is egyeznek, kémiai összetételük alapján megkülönböztet
hetjük egymástól.

B) RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

AZ ALDÜNAI GABBRO.

Irt;i P ápay Irma dr.

Az 1—2. ábrával.

I. G eológiai v iszonyok .

Tiszafai (Eibenthal)-TJjbánya, Tiszócza és Sziníce környékének petro- 
gráfiai felépítésében az eruptiv kőzetek közül a gabbró, szerpentin, porfirok és 
diabázok vesznek részt. A vidék geológiai viszonyait Schafarzik Ferenc mű
egyetemi tanár ú r1 vizsgálta és a következőképen ismerteti :

A naszádosi szerpentintömzs Naszádostól 2 km-nyire Ny-ra kezdődik, 
majd É-ról D-re húzódik és körülbelül 1 km széles vonulatot alkot. Ljubotino 
táján e tömzs eléri a Duna partját és két ágra szakad. A szélesebb főág tovább

1 Dr. Schafarzik F erenc  : Felvételi jelentés 1892. évi részleten geológiai felvétel
iről. M k. Földtani Intézet Jelentése 1892. 124. old.

Földtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918. 4
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halad dél felé egészen a Vipera-forrásig és Tiszócza és Juc között körülbelül 
7 km hosszúságban húzódik végig a Dunaparton. A másik ág a Ljubotina-patak 
alsó szakaszától alig % km-nyi szélességben indul Ny-i irányban Tiszafa■, felé 
és a hasonnevű völgy mindkét oldalát alkotja. A tiszóczai szerpentinágtól[Ny-ra, 
illetve az tiszafáitól D-re körülbelül a Juc-patakig és a Kukujova hegycsúcsig 
fordulnak elő a gabbrók, melyekről már T i e t z e  E m i l  1 is említést tesz. Leg- 
típusosabban találni a gabbrót a Juc-patak torkolatában. Legtöbb esetben réteges 
települést mutat. Helyenként, mint pl. az tiszafai malom körül valóságos 
gneiszpadok fordulnak elő a gabbró rétegeivel váltakozva s egészben véve az itteni.

Juc S ‘llő

W iA f :75.000. 
2• 3

Diluvium

Felső mediterran

Szerpentin.

Porprielér.

Jj (jabbró.

1. ábra. Az aldunai gabbró lu ijvzínrajza Tiszafa és Tiszócza között Krassószörény 

vármegyében, Sc h a f a r z i k  F e r e n c  dr. műegyetemi tanár felvétele szerint.

gabbróformáció nem egy eruptiv tömeg benyomását teszi, hanem egy kristályos 
palák közé beékelt, sőt helyenként velük váltakozó betelepülést mutat. A gabbró,. 
szerpentin és a kristályos palák területén különböző pontokon porfirok és néhol 
diabázféle kőzetek törtek fel. Szereplésük alárendelt. Nag)robb területet foglal el 
az újbányái porfirit, a Kukujova felzit porfiija. valamint a Juc-patak mentén lát
ható porfirit, melyek a legnagyobb valószínűség szerint egy egykori elterjedt 
láva takaró foszlányainak tekinthetők. A Kukujova DK-i tövében levő rét köze
pén szép gabbró áll szálban.

Ennyi említést tesz S c h a f a r z ik  professzor a gabbró települési viszonyai
ról. Ezek után pedig áttérek a kőzet petrográfiai ismertetésére.

S c h a f a r z ik  professzor az általa geológiailag feldolgozott terület gabbró-

’ E. K a l k o w s k y  : Lithologia, 22í*. o ld .
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előfordulásait szíves volt kőzettani vizsgálatok céljából rendelkezésemre bocsáj- 
tani, miért is neki ez úton mondok hálás köszönetét.

A budapesti Városligetben a m. kir. közlekedési muzeum (1896.) palo
tája előtt egy hatalmas Bziklatuskó van kiállítva, 1.5 m. hosszú, 1 m. széles 
és 1 m. magas gabbro-tömzs, amelyet a Duna hullámverése lesimított. 
A I ron/ színű, zöldes fehér mállott kéreggel bevont gabbro felső lapján 
: következő felírás olvasható: «Kiemeltetett az Alduna Jucz zahatagából 
1885-l:en 5000 kgr.»

II. K őzettan i rész .

Optikai vizsgálataim alapján az itteni gabbróelőfordulások négy főtípusát 
különböztethetjük meg.

I. Az első típust képviseli a jucpataki, a Juc-patak torkolatától felfelé az 
első kanyarulat mögötti («a») és a szinicei előfordulás -(«b»).

Mind a három gabbró általában frissnek mondható, mállási jelenségek csak 
helyenként mutatkoznak. Makroszkopice a kőzet sötétszínű, mert a diallágok 
mennyisége tetemesebb mint a földpátoké. A kőzet elegyrészeinek nagysága a 
jacp:.taki előfordúlásnál egyenlő; az első kanyarúlat mögött előfordúló gabbró 
féleségnél az elegyrészek nagysága egyenlő, de az előbbinél nagyobbak s végü\ 
;• sziniezti gabbróban a diallágok nagysága jóval felülmúlja a földpátokét.

II. A második típusa nagy mértékben saussuritesedett jucpataki gabbró. 
Ez világos zöldes színű, mállott földpát- és diallágkristályokkal.

III. A harmadik típus a Tiszócza-patakból a malom felett előforduló 
gabbróféleség, mely dinamometamoí-fózis következtében erősen préselt. Makrosz
kopice réteges szerkezetű, különböző vastagságú sötétebb és világosabb erek 
váltakoznak egymással, amelyek főleg diallágból és olivinből állnak.

IV. Végül a negyedik típus a szerpentinesedett tiszóczai gabbró, szabad 
szemmel is látható nagy földpát kristályokkal és mállott diallágokkal.

Mikroszkopice a kőzetnek xenomorf szemcsés szövete van, majd helyenként 
a kelyphites szövet szépen megfigyelhető.

E legy részek .

A) F ö 1 d p á t o k.

Makroszkopice a földpát ok kissé ibolyás színűek, szélesebb táblák, 
melyiken ik< rrováltságot több helyen szabad szemmel is meg lehet figyelni. 
Jucpataki gabbrók földpátjai általában nem automorfok, bázikusak, optikai 
karakterük negativ, a (010) szerint csiszolt metszeten a kioltás —36°, a (001) 
szerinti metszeten —37° volt, tehát ez a földpát anorthit, egy más esetben a ki
oltás a (010) lapon —29°, a (001) lapon —17° volt, ez esetben a földpát bytomiit 
volt. Ezen vizsgálatok alapján a jucpataki gabbrók földpátjai a bytownit-anorthit 
sorba tartoznak. Nagyon gyakori az ikerösszenövés, legközönségesebb az albit-

2*
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ikertörvény, egy-egy földpát számos szélesebb-keskenytbb lemezből áll. Igen 
gyakran az albit- és perikiin-ikertör vény egyszerre fordul elő.

A földpátok általában kevés zárványt tartalmaznak. Helyenként apró, 
porszerűen elhintett ilmenittrichiteket találunk, melyek a kristály belseje felé 
felhalmozódnak. Elhelyezkedésük rendesen a hasadási irányok mentén történik. 
Piroxénzárvány is előfordul, de nem nagy számmal. Különösen jól láthatók ez 
interpoziciók a jucpataki előfordulás földpátjaiba 11. Többnyire határozatlan alakú 
szemek, ritkán hosszabb tűk. Fénytörésük erős, elrendeződésük szabálytalan, a 
piroxénegyének közvetlen közelében számuk jelentősebb. Rutilszemek csak 
szórványosan találhatók. Mint ritkaságot figyeltem meg a juci földpátban néhány 
jól kifejlődött kristályt piramis- és prizmalapokkal.

A különböző gabbróelőfordulások földpátjai különböző megtart ásúak. Leg
frissebb a jucpataki gabbró földpátja. Előrehaladott a mállás és erősebb a repe- 
dezettség az «o» gabbró földpátjainál. A repedések mentén gyakran található egy 
erősen fény- és kettőstörő ásványféleség, jól kivehető amfibolos hasadással, 
pleochroizmussal; minden valószínűség szerint a kőzet földpátjának és olivinjé- 
nek vagy piroxénjének egymásra hatása folytán jött létre. Fészkek alakjában 
mutatkozik, majd hálószerűén elágazik, s a földpát repedéseit csaknem teljesen 
kitölti. Optikai vizsgálataim alapján ez az amfibolféleség kétségtelenül aktinolith. 
-Helyenként az aktinolith egy kékeszöld színű aggregátummá mállik, gyenge 
kettőstöréssel, abnormális interferencia színnel. Ez a mállási termék chloritféleség, 
még pedig pennin. Egyes helyeken muszkovitfsodás és kalcitosodás észlelhető.

A «b» gabbró földpátja erősen kaolinosodik. E mállás helyenként oly nagy
mérvű, hogy az ikerrováli ságot teljesen eltünteti. Érdekesek azok a földpáttáblák, 
melyeket szerpentinesedett olivinek vesznek' körül. Ezekben a repedések sűrű 
hálózatot alkotnak. Az olivin szerpentinesedésével kapcsolatban az általa hatá
rolt földpát erősen repedezik, a repedések az olivinből indulnak ki és a földpát011 

keresztülhaladva a szomszédos olivinbe folytatódnak. E repedéseket zöldszínű 
szerpentin-anyag tölti ki, miáltal a földpát zöld erektől átjártnak látszik. Néha 
nemcsak egy, hanem több földpáttáblán húzódik keresztül ilyen szerpentin-anyag
gal telt ér.

A sa üss úrit esedett gabbró földpátja helyenként teljesen friss, máshol pedig 
annyira mállott, hogy a keletkező szekundér termék teljesen felemészti a földpát 
egész anyagát . A földpát kristály erősen aktinolithosodott. Az aktinolitlirostok a 
U'gtöbb esetben hosszú sorokban helyezkednek el, sok esetben a földpát <<o> ten
gelyére merőlegesen. Kalcitosodás is észlelhető. Gyakori a földpát mállási ter
mékei között a hosszú prizmák vagy szemek alakjában előforduló zoisit.

Az átalakulás alkalmával egy savanyúbb földpátféleség is keletkezik, 
optikai karaktere pozitív, fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, de a bytownit 
fénytörésénél kisebb, tehát minden valószínűség szerint egy az andezin-labradorit 
sorba taitozó földpátféleséggel van dolgunk, pontosabb meghatározást végezni 
nem tudtam, mert kioltást egy esetben sem lehetett mérni. Rutilszemek ritkák.

A dinamómétamorfózis következtében préselt gabbró földpátja teljesen 
s/ericitesedett.
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B) D i a 11 á g.

A kőzetben a diallág rövid prizmák alakjában van jelen, mely szerint jó 
hasadást mutat. A különböző előfordulási helyekről származó gabbrókban 
különböző nagyságú diallágokat találunk. Mig a juc-pataki gabbróban a dial- 
lagok szemnagysága inkább kicsinyntk mondható, addig a sziniczei gabbróban 
a, diallágok hatalmas táblákat alkotnak. Helyenként tombak-barna máskor 
zöldes színűek az elválási lapon erős csillogást mutatnak. Ikerösszenövés az 
(100) lap szerint elég gyakori. Világoszöld-színű, töménytelen zárványt tartal
maz, amitől barnásnak látszik. Optikai karaktere negativ. A (010) lap szerint 
készített metszeteken a kioltás —39°. Pleochroizmusuk gyenge. Gyakori az össze
növés a hypersthénnel. Az (100) lappal párhuzamosan lemezek ékelődnek a

1. II.

2. ábra. Az aldunai gabbro vékony csiszolata. 

I. Keliphites szövőtű gabbro.

II. Diallag, irásgránitos összenövés.

diallágkristályba, melyek fénytörése a diallágnál nagyobb, optikai karakterük 
negativ, pleochroizmusuk jelentős: c =  zöldes, a =  vöröses. Különösen jól 
látható ez az összenövés a (010) lapon +  Nikolok között, ezen a lapon a rombos 
piroxén egyenesen, míg a diallág körülbelül —89°-kal olt ki.

Az «a» gabbró diallágjába széles hypersthénlemezek iktatódnak.
A <ib>) gabbró diallágjai érdekes összenövést mutatnak. Két vagy több 

diallágegyén fésűszerűen nő egymásba s az egész diallág írás gránitszerű benyo
mást kelt.

A diallág zárványokban nagyon gazdag. Fekete átlátszatlan keskeny kis 
tűk töltik ki az egész kristályt, melyek közül egyesek néha vörösbarna színnel 
áttetszők, mindenben emlékeztetnek a földpátokban is előforduló ilmenit-trichi- 
tekre, csak azoknál nagyobbak. Elhelyezkedésük a «c» tengellyel párhuzamosan 
történik, de azonkívül ferde irányban is mutatkoznak, úgy hogy a két irányban
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elhelyezkedő ilmenittűk közel 124°-os szöget zárnak be. Sokszor olyan sűrűn 
lépnek fel, hogy valósággal összefüggő sorokat alkotnak és ilyenkor a különböző 
irányban elhelyezkedő ilmenitsorok valóságos amfibolos hasadást mutatnak és 
csakis nagy nagyítással láthatjuk, hogy ilmenittűkkol van dolgunk.

Ezeken kívül elvétve rutilszemek és meglehetősen nagy pirit int er pozíciók 
találhatók.

A diallágok általában frissek, csak egyes helyeken főleg a széleken figyel
hető meg amfibolosodás. Némely helyen az amfibollá való átalakulás nagyobb 
mérveket ölt. A már majdnem teljesen átalakuló egyén magja még diallág. 
piroxénes hasadással, míg nagyobb részén az amfibolos 124°-os hasadás jól 
látható. E szekundér termék világos-sárgászöld színű, gyengén pleochroisztikus 
amfibol azaz aktinolith, mert c : c =  —15°. Helyenként e mérés pontosan volt 
eszközölhető.

A saussuritesedett gabbró diallágja szintén aktinolithosodik. Az átalakulás 
alkalmával keletkezett rostok a diallág «#> tengelyével párhuzamosan helyezked
nek el ; de emellett a szabálytalan elrendeződés is megfigyelhető. Egyes helyeken 
a diallág rostos, gyengén fény- és kettőstörő anyaggá alakult át, mely minden 
valószínűség szerint antigorit. a = a .

A dinamó metamorfózist szenvedett gabbró diallágja nagyon szépen mutatja 
í' .rostos szerkezetet.

A tiszócai erősen szerpentinesedett gabbró diallágja no gyón összetöre- 
dazett.

V C) 01 i v i n.
V
\  Az olivin sohasem automorf, hanem mindig legömbölyödött szemek alak

jában' van jelen. Makroszkopice olojzöld szinű és zsirfényű. Sok helyen szépen 
megfigyelhető az olivin közvetlen érintkezve a földpát kristályokkal, amely 
helyeken mikroskop alatt a kelyphites szövet szépen látható. Megtartásuk 
különböző, helyenként teljesen frissek és ekkor színtelenek, más helyeken pedig 
már a kezdődő mállás nyomait láthatjuk. Először a repedések mentén indul meg 
az átalakulás és a kiváló magnetit egész hálózatot alkot. A magnetit kiválása 
után az olivin tovább mállik és a magnetitháló szálainak mindkét oldalát szer
pentinzóna kíséri.

Az olivin zárványai ilmenit* és titántartalmú magnetit. Ezek azonban a 
legritkább esetben frissek, rendesen a leukoxénesedést lehet rajtuk megfigyelni.

A «b» gabbró olivinje majdnem teljesen szerpentinesedett.
A saussuritjgabbró, mely minden esetben dynamikai hatások eredménye, 

amelyre kataklázos szerkezetéből következtethetünk, az olivint mint prím ér 
elegyrészt nem tartalmazza.

Sok helyen az olivint a plagioklásszal való érintkezése helyén egy változó 
szélességű világoszöld színű amfibolréteg veszi körül. Ezt a jelenséget először 
T ö r n e b o h m  figyelte meg, utána mások is észlelték. Szerinte ez az amfibol zóna 
az olivin szerpentinesedésével kapcsolatban a pia gioklászból keletkezik infil- 
tráció utján. Ha az olivin mellett • diallágcsoport van, úgy ez az amfibólzóna 
azt is határolja egy darabon, de aztán fnkoza-insan kiékül. Csakis a földpát és
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olivin érintkezésénél figyelhető meg helyenként, hogy a zöld amfibolzónán 
belül az olivint egy másik nagyon keskeny és teljesen színtelen zóna határolja, 
mely minden valószínűség szerint tremolit-tűkből áll.

D) M e l l é k e s  e l e g y r é s z e k .

A gabbró mellékes elegyrészei közül nagyon kevés zirkont találtam, rende
sen szemek alakjában mutatkozik erős fény- és kettőstöréssel. Az apátit nagyon 
ritka, rendesen rövid prizmák. A magnetit apró oktaéderek alakjában jelent
kezik és titán-tartalmára utal az a körülmény, hogy erősen Ieukoxénesedik. 
Nagyon ritkán található az ilmenit apró hatszögletes táblák alakjában. Rendesen 
alaktalan és ugyancsak erősen Ieukoxénesedik.

Szöveti szempontból valamennyi előfordulás gabbrója durván szemcsés. 
Az egyes elegyrészek keletkezési periódusát éles határ nem választja el egymástól, 
úgy, hogy egy elegyrész sem automorf. A földpátok táblásak, nagyságra nézve 
többé-kevésbbé megegyeznek a szintén táblás diallágokkal. Az olivin legömbö
lyödött szemek alakjában van jelen, teljesen xenomorf.

Munkámat befejezve, hálás köszönetemet fejezem ki dr. Mauritz B éla  
egyetemi tanár úrnak, aki jóindulatú támogatásával és szíves útbaigazításaival 
dolgozatom elkészítését lehetővé tette.

Budapest, 1918 február 23.

Készült a kir. magy. Tudomány Egyetem ásvány-kőzettani intézetében.

A GRIEDELI BARIT KRISTÁLYALAKJA.

Irta V endl Mária dr.

— A 3-ik ábrává!. —

A Magyar Nemzeti Múzeum birtokába jutott barit példány, melyet 
érdekes kristályformája miatt dr. K r e n n e r  J ó z s e f  múzeumi osztályigazgató 
úr közelebbi megvizsgálásra nekem átadott, Griedelről származik.1 Az egyes 
kristályok mind oszlopos kifejlődést mutatnak, hosszúságuk 2 — 8 mm közt, 
vastagságuk 1 —2 mm közt változik; szép víztiszták, élesen és határozottan 
kifejlődött lapokkal. Egyes kristályokon voltak csak a lápok kissé homályo* 
sn k, de itt is jól mérhetők. Határozottan a következő 7 formát állapíthattam 
még

1 Griedel falu a Wetter folyó mellett, Butzbach város közeiében fekszik, Feltő- 

ihOssenben. E város állomása a Gíeszen — majnai frankfurti vasúti vonalnak.


