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a többi elegyrésznek egymáshozi viszonya is támogatja az 
embert, mivel a magnetitoknak ilyen vázlatos kiképződése 
leginkább csak azon féleségeknél fordul elő, a hol a többi 
elegyrész is csak igen kis méretű ; a hol tehát a gyors ki
hűlés a nagyobb egyénekben való kikrystályodást meggátolta.

Ha vékony csiszolatokat sósavval étettem, a magnetit 
feloldódott, akár szemcsék, akár ilyen kerítések alakjában for
dult elő.

A diabas-diorit kőzetek porát azután 24 óráig sósavban 
hagytam állani.

Ezen idő eltelte után a spetroscoppal megvizsgáltam 
az oldatot és itt dr. Szabó J. módszere szerint a következő 
eredményre jutottam: C a=2, N a = 2 —3, K = 1 —2. Mcgyjegy- 
zendő, hogy a már megtámadott féleségek pora7 sósavval 
megcseppentve, erősen pezsgett.

Ezen kőzet a hegylánc eruptiv kőzetei között a legfia
talabb, mivel az előbb tárgyalt gránitok mindegyikén ke
resztül tör.

A székesfehérvár-velencei hegység gránit és trachyt- 
nemü kőzeteiről.

Inkcy Kólától.

(Fölolv. a m. föld. társ. f. é. május 12-ki szakgy ülésén.)

A jelen vizsgálatoknak alapul szolgáló anyagot részint 
magam gyűjtöttem a hely színén, részint pedig azon kőzet
példányok között leltem, melyeket e vidék földtani felvételének 
alkalmával Winkler tanár úr szerzett meg a m. kir. földtani 
intézet számára. Föladatomat nagy mértékben könnyebbítették 
azon csekély számú, de becses adatok, melyeket a földtani 
irodalom e tájékra vonatkozólag nyújt, u. m .:

Jokély : Jahrbuch dér k. k. gepl. Reichsanstalt XI. B.
Verhandl. p. íS+r <5

Zirkel: Jahrbuch d. k. k. g. Reichsanstalt XII. B. Ver- » »

Dr. Szabó: Jahrbuch dér k. k. g. Reichsanstalt. 1869.
liandl. p. |>. /
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XIX. B. p. 417. ,.Die Amphibolgesteine dér 
Mátra. “

Dölter : Jahrbuch dér k. k. g. Reichsanstalt. 1873.
XXIII. B. p. 51. „Zűr Kenntniss dér quarz- 
führeuden Audcsitc iu Ungarn uud Sieben- 
biirgen.“

Hauer: az osztrák-magyar monarchiának átnézeti geo
logiai térképei melle adott szövegben. VII. lap.

Mielőtt petrographiai kutatásaim eredményét előadni bá
torkodnám, legyen szabad a kérdésben forgó érdekes kis 
hegylánc általános geologiai viszonyairól egy yár szót előre- 
bocsátanom.

A Vértes- és Bakonytól a Dunáig terjedő löszrónaságból 
szigetként magaslik ki a velencei tó éjszaki partján egy, kö- 
rülbelől 2x/3 mértföldnyi hosszú (lombsor, melynek központját 
és egyszersmind legmagasabb kúpját a 183 ölnyi magas Me
leghegy képezi.

Főtömege gránitból áll, de a hegység alkotásában nem 
csekély rész jutott bizonyos, igen régi üledékes kőzeteknek is, 
melyek főleg az éjszaki és keleti magaslatokon láthatók. T ö 
megre nézve ugyan csekély, de geologiai tekintetben igen 
fontos azon trachytkitörések szerepe, melyek kőzete kutatá
saimnak egyik főtárgyát képezte. Itt ott harmadkori képletek 
is fordulnak elő a hegység területén, és pedig congeria-ho- 
mokkövek, zavartalan fekvésit rétegekben.

A harántvölgyeket lösz és ujabb alluvium töltik ki, mi » 
által az egész grauittömzs fülliletcsen több kisebb szigetre 
oszlik, u. m. : (a kisebb feltárásoktól eltekintve) a székesfehér- f 
vári szőlőhegy, a kisfaludi magaslat, a pákozdi nagy gránit- 
csoport és végre a sukorói hegycsoport, melynek központja a 
Meleghegy. Ettől keletre már nem látszik gránit; az ottani 
hegycsúcsok, de már a Meleghegy legmagasabb gerince is a 
fentebb említett őskori üledékes kőzetből állanak, melyre 
nézve elég lesz felemlíteni, hogy ezen képletek két külön
böző, de éles határ nélküli rétegcsoportból állanak: az alsó, 
mely a Meleghe^y csúcsán is észlelhető, szilárd likacsos quarz- 
breccia, melynek rétegzete csak nagyjában ismerhető föl,
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KNy -i csapásirányt m utat; a felső pedig* határozott réteg
zést mutató quarzcsillámpala, szintén KNy.-í csapással és 
E-i meredek düléssel bir. A velencei szőlőkben, hol ezen ré
tegek szintén találtatnak és részben phyllitfélc minőséget vesz
nek lel, csapásuk ENy.—DK-i, dulésiik pedig EK-i. A kőzet 
petrographiai minősége mindenesetre ezen - képleteknek igen 
magas korára utal, de ennek pontosabb meghatározására min
den támpot hiányzik. Jokély, ezen vidéknek első tudományos 
kutatója, a devoni korszakba helyezi őket, mig legújabban 
Hauer az alsó kőszénképlet rétegeivel hasonlítja össze.

Az ily alkatú hegyláncot, az egész dunántúli vidék föld
tani viszonyaira nézve, különösen érdekessé teszi azon körül
mény, hogy hossztengelye a déli Bakony magaslatának és 
rétegei csapásirányának épen folytatásába esik, valamint más
részt a velencei tó alkatában kis mértékben ismételve látjuk 
a Balaton depressióját.

Igaz, hogy a moor-fehérvári völgy, valamint a Vértes és 
a Bakony között, ugy itt is félbeszakítja a közvetlen össze
függést, de azért nem lehet kételkednünk, hogy ugy a déli 
Bakonynak, mint a Melcghcgy magaslatának emelkedése 
ugyanazon egy hosszú repedés nyomán történt. Már pedig 
ezen szempontból tekintve, különös fontosságot nyer a velen
ce i,hegység granitja; mert c szerint nem ugy tekinthetjük 
ezen magas'atot, mint magában álló gránit-kitörést, hanem — 
a mi sokkal természetesebbnek is látszik, — mint az egész 
vidék granitalapjának egyedüli föltárását.

Meglehet, hogy a déli Bakony triász-rétegei eredetileg 
ezen vidékre is elterjedtek, de későbbi lemosódás folytán el
tűntek ; ellenben igen valószínű, hogy ezen rétegek alatt a 
Balaton partján is a meleghegyi őskori palák- és brecciakra 
és végre granitra akadnának, ha ugyan lehetséges volna a 
kellő mélységig lehatni.

llogy c helyen bizonyos időben vulkáni erők is működ
tek, bizonyítják a Meleghegyct környező trachyt-kitörések.

Áttérvén kutatásaim sajátlagos tárgyára, az eruptiv kő
zetek petrographiai minőségére, legelőször is a grauitokon tett 
észleleteimet fogom előadni.
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A gránit nagy tömege, mely úgyszólván az egész hegy
séget alkotja, közönséges orthoklas-oligoklas-granit, sok quarz- 
zal és több-kevesebb fekete magnesiacsillámmal.

Az orthoklas többnyire husvörös és frisebbnek látszik^ 
mint az oligoklas, mely eredetileg fehér, de elmállás folytán 
gyakran sárgás vagy zöldes lett. Némely helyen ugyan miud 
a két földpát nem vöröses- de ekkor is az orthoklas színezete 
sötétebb és élénkebb. Kivételes esetekben az orthoklas mál- 
lottabb az oligoklasnál, mint pl. a sukorói templom alatt elő
forduló granitban. A két földpátfajnak egymáshozi viszonyára 
nézve még igen érdekes azon jegeeesedési tünemény, melyet 
egy Pákozd mellett talált közel példányon észleltem, itt t. i. 
a kőzet egy kis üregében két különböző földpátnak szabadon 
kiképződött és szabályszerlileg összenőtt jegecei láthatók, még 
pedig úgy, hogy a nagyobb husvörös orthoklasjegecek ooPco 
lapjaihoz egyfelől vékony, lemezalakú fehér jegecek tapadnak, 
melyek lángkisérletben az oligoklas reactióit adják.

Általában az orthoklas mennyisége túlnyomó az oligo- 
klasé fölött, de mégis ritka eset, melyben az utóbbi teljesen 
hiányzik.

A számos quarzjegcc rendesen elég tisztán mutatja a 
diploeder, azaz a kettes hatlapos gúla alakját.

A górcső bennök sok zárványt tüntet fel, többek között 
azon érdekes folyadékzárványokat is, melyekben mozgó lég
buborék úszik, bizonyságául annak, hogy az üreg tartalma 
csakugyan cseppfolyó-anyag; továbbá vannak salakzárványok? j 
tiichitek, folyadéknélküli gáz zárványok és zöldes jegecalaka 
mikrolithok, melyek amphibol alakra emlékeztetnek.

A sukorói gránit egyik csiszolatában feltűnő a quarznak 
földpáttal való szabályszerű összenövése, körülbelül hasonló 
az úgynevezett betugranit (Schriftgranit) tüneményéhez.

A gránit harmadik alkatrésze nagyobbrészt csak fekete 
magnesiacsillám (biotit) által van képviselve: kalicsillámot 
egyikben sem találtam.*) Nevezetes, hogy mennyisége a kii-

*) Előadásom befejezése után dr. Szabó tanár ur szives volt arra 
figyelmeztetni, hogy ő a székesfehérvári szőlőhegy bizonyos pontján kali
csillámot is talált a granitban.
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lönbözo pontokról gyűjtött példányokban felette változó : igy 
p. o. a Csúcsoshegy déli kinyulásában, az országút melletti 
kőbányában oly gránitot találhatunk, melyben a csillámnak 
még nyoma sem látható, tehát u. n. aplitot, mely azonban 
pár ölnyi távolságban már rendes, csillámdús kőzetbe megy 
át. Szintoly különböző a csillám elmállásának fokára nézve, 
és sajátságos, mily függetlennek látszik épen ezen alkatrész 
bomlása az egész kőzet elmállásától: mert mig a már darává 
bomló granitban, mely a felületen majdnem mindenütt látható, 
még igen ép kinézésü fényes csillámlapocskákat, találunk, 
addig a még egészen szilárd, friss kőzet gyakran csaknem az 
ismerhctlenségig átváltozott csillámanyagot tartalmaz.

A mondottakból kitűnik már, mily váltakozó helyről 
helyre ezen hegység granitja. Hozzá járulnak még a szövegbeni 
különbségek, miszerint a kőzet majd nagyobb, majd kisebb
szemcsés, majd pedig a fiuomszemcsés vagy felzites alaptö
megből kiváló nagyobb quarz- és földpát jegecek által porphyr- 
szerü.

Mindezen viszonyok a természetben sokféleképen com- 
binálva oíy változatosságot idéznek elő ezen csekély kiterje
désű granitsziget kőzeteiben, minőt más granitterületeken csak 
ritkán találunk.

Ezen, a nagy tömegeket, képező granitválfajok mellé so- 
\ rakoznak a későbbi granitképződmények kőzetei, melyekre 

e vidéken lépten-nyomon akadunk és melyek annál fonto
sabbak, minthogy a kőbányászat kivált őket keresi fel. Ezen, 
az ősgraniton átható granittelérek oly sajátságos petrographiai 
viszonyokat tüntetnek fel, hogy nem mulaszthatom el azokat 
röviden leírni.

Köztük a legfontosabb és legtöbb feltárásban észlelhető 
telér a székesfehérvári szőlőhegyet hatja át egész hosszában, 
t. i. a délnyugati végén levő Ráczbányától kezdve ÉK-re 
nyomozható csapásirány nyal, közvetlenül a kápolna mellett, az 
attól É-ra fekvő nagy városi bányáig, sőt azon túl a csúcsos
hegyi granitsziget ÉNy-i kinyulásáig.

A többi igen számos hasontermészetu telér különböző 
csapásirányban hatja át az egész granitcsoportot; egészben
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csak az tűnik fel, hogy K.felé gyérebbek és keskenyebbek is 
lesznek.

Alkatra nézve valamennyi telér úgyszólván csak ugyan
azon egy alaptypusnak sokszoros ismétlése: a telér szélén, 
ott, hol a mellékkőzetnek rendesen már igen mállott gránitjá
val érintkezik, szép, fehér, szilárd, de számtalan repedés 
folytán kisebb nagyobb darabokra oszló kőzetet találunk. Ez 
első pillantásra csak homogén, sok apró quarzdiploedcrrel be
hintett felsites tömegnek látszik, tehát tiszta quarzporphyrnak 
Górcső alatt azonban kitűnik, hogy az alaptömeg igen finom 
szemcsés felsit-quarzkevcrékből áll, melyből az említett quarz- 
jegeceken kivül még egyes nagyobb földpátjegecck is válnak 
ki. A földpát anyaga a kezdő elmállás jeleit mutatja; a láng- 
kísérleti tünemények meglehetős Na-tartalmu kaliföldpátra 
utalnak. A quarzjegecek rendesen éles körvonalozással bíró 
diploedcr alakot mutatnak, de gyakran látható, hogy az alap
tömeg majd öbölként tódúl be mélyen a jegec belsejébe, majd 
épen teljes zárványokat képez abban, mintha a jegecesedési 
erő nagyobb térre hatott volna, mint a melyet a quarcz-anyag 
kitölteni képes volt. Folyadék- és üvegzárványok, — az előbbi 
gyakran mozgó légbuborékkal — szintén láthatók a quarz- 
ban. — A kőzetben igen gyéren elszórt kis barnászöld la
pocskák talán mint a granitanyag harmadik alkatrészének 
a csillámnak egyedüli képviselői tekintendők. Ott, hol a kő
zet már hosszabban ki volt téve külső behatásoknak, fehér 
szine, világos zöld vagy sárgába ment át és felülete érdesebb, 
likacsosabb lett.

Ilyen lévén tehát a telér szélein látható kőzet, mennél 
inkább közeledünk a telér közepe felé, annál durvább szövegű 
kőzetet találunk : egyszersmind nagyobbodnak a porphyrsze- 
riileg behintett quarzjegecek, a csillám, bár mállottan, de már 
nagyobb mennyiségben lép fel és nagyobb, puszta szemmel 
kivehető földpátjegecek vegyülnek az elegybe, mig végre 
rendes összetételű gránit válik a kőzetből. Ebben rendszerint 
már kétféle földpát látható, t. i orthoklas és oligoklas, me
lyek különböző színük által tűnnek fel. Az alaptömeg ugyan 
még itt is finomszemcsés, de % kiváló nagyobb jegecek meny-
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nyisége már túlnyomó. Miután egyúttal a sokfelé való elre- 
pedezés is megszűnik és igy a kőzet nagyobb darabokba 
fejthetővé lesz a nélkül, bogy keménységét elvesztené, a telér 
ezen részét keresik fel leginkább a kőbányászok.

De ezen normál kiképződés, mely szerint a teléranyag 
kétfelől a mellékkőzettel érintkezvén, ott finomszemcsés quarz- 
porphyrból áll és közepe felé mind durvább szemcsés granitba 
megy át, csak azon esetekben észlelhető teljes kiterjedésében, 
hol a telér csekélyebb vastagsága és meredek dfílése az egész 
keresztmetszetet áttekinteni engedi. Ilyen telérek vannak p. o. 
a Taghegyen,, a Tomposhegy déli lejtőjén stb. Ott, hol vastag 
telérek csekélyebb fokú düléssel merülnek alá, mint p. o. a 
kápolnahegyi telér, rendesen csak egyik oldaluk van feltárva, 
a bányászok megelégedvén azzal, ha a telér közepén levő 
használható kőzetig jutottak. Azonban analógia utján felte
hetjük, hogy a kőzetnek ama fokozatos átváltoztatása a má
sik vállap (Saalband) felé itt is ismétlődik.

Ezen tünemény okát és keletkezését kutatván, először is 
arról győződünk meg, hogy itt későbbi kitörésekkel van dol
gunk : az ősgranit számos hasadékaiba alulról nyomatott fel ; 
a még izzófolyó granittömeg és azokban megszilárdulván, tér- , 
mészetes, hogy a hideg oldalfalak mellett a gyorsabb kihűlés 
és megmerevedés közben csak finomabb jegecek képződhet- 

x tek, mig a telér közepén az anyag csak lassabban menvén át 
a merev állapotba, ez alkalmat nyújtott nagyobb jegecek ala
kulására. De hogy a csillám miért lép föl csak a telér köze
pében; továbbá, hogy van az, hogy ezen nyílván későbbi 
eredetű és aránylag ép földpáttal körülvett csillám mégis any- 
nyival mállottabb, mint a már daraként szétbomló mellékkőzet 
csillámja ? — ezek oly kérdések, melyeket az észleltek alap-í f 
ján fel kell ugyan állitanom, de megoldani nem meré
szelek.

Granitszigetiink képződésének kérdésében nem csekély 
fontossággal bírnak azon határozott vulkáni kőzetek kitörései, 
melyeket a Meleghegy körül csoportosulva találunk, a meny
nyiben ezek tanúságot tesznek arról, hogy e helyen kétség 
kivül vulkáni erők is működtek.
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Mindezen kőzetek, bárminő különbségek mutatkozzanak 
is az egyes kitörésekre, nézve, a trachytcsoporthoz tartoznak, 
melynek számos válfajai tudvalevőleg honunkban re ndkívilii 
elterjedéssel bírnak.

Az eddig fölfedezett kitörések, mindössze nyolc, követ
kező fekvéssel bírnak:

1. a p á k o z d i  uj major mellett, az országúitól jobbra 
és balra feltárva;

2. S u k o r ó  nyugati végén, közel a vendégfogadóhoz;
3. S u k ö  r ó t ó 1 délre, közvetlenül az országút mellett;
4. S u k o r ó t ó 1 éjszakra, a szőlők fölötti kis tö 

gyesben;
5. a M e l e g l i e g y  DK.-i oldalán, az erdőben ;
G. a N a d a p r ó 1 Lovasberénybe vezető úton ;
7. a B e n c z e h e g y  csúcsától éjszakra, a nadapi bá

nyákban feltárva is;
8. a B e n c z e h e g y  DK.-i lejtőjén, a velencei szőlőkben.
Mielőtt a kőzetek egyenkinti leírására áttérnék, szüksé

gesnek tartom fölemlíteni, hogy a magyarországi trachytokkal 
foglalkozó több nevezeles geolognak figyelmét ezen kis tra- 
chytcsoport sem kerülte ki.*) Természetesen nem mulasztottam 
el kutatásaik eredményét magamévá tenni, és nekik ennélfogva 
igen sok fontos adatot köszönhetek. Ha mégis itt-ott szüksé
gessé vált, előbb kimondott nézetektől eltérnem, ugy ez, ré
gibb adatokkal szemben, leginkább az észlelési módszereknek 
azóta történt tökélyesbülésének tulajdonítandó. ^

1. A p á k o z d i  uj  m a j o r  mellett az eredeti földtaui 
térképen két külön kitörés van feljegyezve, de minthogy eze
ket épen csak az országút választja el egymástól, kőzetük f 
pedig tökéletesen azonos, meg vagyok győződve, hogy ezen 
két föltárás csak egyetlen egy kitörésnek tulajdonítandó.

A kőzet leírása röviden következő: szürke alaptömegben 
fehér földpát, fekete biotit, fekete amphibol és végre meglehe
tős mennyiségű quarzszemek; az ötödik alkatrész, t. i. a mag' 
netit csak górcső alatt tűnik fel.

*) Az ide vonatkozó értekezéseket ezen ezikk bevezetésében so
roltam fel.
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A homogénnek látszó alaptömeg górcső alatt nagyobb - 
reszt számtalan kis jcgecre oszlik fel, de köztük mégis bizo
nyos nem jegeces, üvegnemű basis jelenlétének biztos isme
jelei mutatkoznak, habár az egész kőzeten látható elmállás 
ezen üvegbasist is nagyrészt elhomályositölta. Ama mikrosco- 
pikus jegecek elhelyezésében, valamint a nagyobbaknak később 
említendő töredékein igen világosan mutatkozik azon tüne
mény, melyet Zirkcl ,,Mikrofíuctualstructura-nak nevez.

A földpátnak nagyobb fehér jegecein már egyszerű na* 
gyitó üveg segélyével láthatjuk az ikerrovátkosság tünemé
nyét, még szebben természetesen a polarisáló górcső alá he- 
tyezett csiszolatokban. A jegecek fokozatos növése gyakran a 
körvonalokkal párhuzamos csíkokban mutatkozik. Sok eltörött 
jegecke is látható, melyeknek töredékeit többnyire közel egy
máshoz, de már nem eredeti helyzetükben találjuk: ez a 
föntebb említett- mikrofluctualszöveg egyik jellege.

A földpát fajára nézve, igaz ugyan, hogy a jegecek 
külső kinézése, üvegszerű fénye és repedezettsége sanidínra 
emlékeztet, de ez ellen határozottan szól már a tisztán kive
hető plagioklasticus ikerrovátkosság, még inkább pedig a je 
gecek vegyalkata, melynek kiderítésére az anyagot ugy láng 
kísérleteknek, mint részben vcgyelemzésnek vetettem alá.

Mind a két módszer eredménye igen szépen vágott össze.
\ A kovasav pontos meghatározását Dr. Pillitz, m. k. műegye

temi segédtanár ur szívességének köszönöm: szerinte ezen 
földpát 56,85 Si0.2 százalékot tartalmaz. A CaO mennyiségé
nek meghatározására magam vállalkoztam, de nem bírván e 
téren kellő gyakorlottsággal, be kell vallanom, hogy a műtét 
alatt szenvedett csekély veszteségek folytán az általam talált 
9,8 CaO csak ad minimum gyanánt tekintendő, és hogy való
ságban a mészoxycl mennyisége valószínűleg egész tiz száza
lékra rúg. Ez adatok, Tschermak elmélete szerint felhasználva, 
arra mutatnak, hogy földpátunk körülbelül egyenlő mennyiségű 
albit- és anorthit-anyagnak elegye. Ennek megfelelőleg a láng- 
kisérleti reactiók igen nagy hasonlatosságot mutattak az illovai 
andesit földpátjának lángszinezésével, mely a labradorithoz 
közel álló andesinnek ismertetett fel. A pákozdi trachyt
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földpátja tehát az a n d e s i n mészdúsabb fajai közé tar
tozik.

Ezen állítás azonban csak a nagyobb, puszta szemmel 
látható földpátjegecekre vonatkozik: az alaptömegben elszórt 
kisebb jegecekről csak annyit mondhatok, hogy rendszerint 
vagy egyszeríí alakokat vagy carlsbadi ikreket látszanak ké
pezni; parányiságuk nem engedvén őket a kőzetből kiválasz
tani, vegyi összetételüket nem voltam képes megvizsgálni. így 
tehát nincsen teljesen kizárva azon nézet, mely az ilynemű 
kőzetekben gyakran előforduló sanidint ezen jegecekben véli 
fölismerni. Ha azonban ZirkelL ̂ 1861-ben közzétett értekezésé
ben, épen a pákozdi trachyt n a g y  jcgeceit nevezi sanidin- 
nak, ugy a föntebbick alapján kénytelen vagyok nézetének 
ellentmondani.

A q u a r z  csakis nagyobb szabálytalan alakú szemeket 
képez, melyek csiszolatban többnyire kikerekitett körvonalo
kat mutatnak és csak igen ritkán emlékeztetnek az eredeti 
jegecalakra. Ho^y azonban a tömecsek mégis krystallogra- 
phiai törvények szerint vannak elrendezve, bizonyítják azon 
érdekes, légbuborékkal ellátott üvegzárványok, melyek a quarz- 
diploeder alakját utánozván, mintegy idegen anyaggal kitöltött 
negatív quarzjegeceket képeznek.

Egyéb zárványok: hosszúkás jegecalakú, világoszöld mi- 
krolithok, fekete trichitek és még számos parányi, mintegy 
porfelleget képező zárványok.

Az a m p h i b o l  jegecei rendes krystálykeresztmetszete-, 
két mutatnak, gyakran ikerképződéssel. A jegecek eltűrésére 
és a töredékek discordans fekvésére nézve itt hasonló tüne- 1 
ményt látunk, mint a földpátnál. Megemlítendő még azon fel
tűnő fekete kéreg, mely sok amphíboljegec felületén látható, 
és keresztmetszetben mint széles fekete szegély mutatkozik; 
ez nem áll egyébből, mint sűrűn kirakott apró magnetitsze- 
mckből, melyeket bizonyos vonzerő, talán csak az adhaesio 
ragasztott az amphyboljegecek felületéhez.

A c s i 11 ám csiszolatban barnának tűnik fel és nagy 
mértékben dichroscopicus. Lapjai gyakran elgörbitvék.

A mi végre a m a g n é t i t e t  illeti: ennek apró szem
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cséi az egész kőzetben elszórva láthatók és pedig ugy a többi 
ásvány jegeceíben; mint az alaptömegben. A porrá tört kőzet
ből könnyű azokat delejes vassal kiválasztani.

A mondottakban foglaltatik mindaz, mit ezen kőzeten 
egyenesen észlelhettem. Ha ezek nyomán a trachytcsaládnak 
ezen válfaját külön névvel akarjuk ellátni, azt hiszem, hogy 
az ilynemű ásványkeverékre legjobban illő elnevezés a d a c i t ,  
vagyis q u a r  z-a n d e s i n-t r a c h y t volna.

2. A m á s o d i k  k i t ö r é s ,  melyet Sukoró helységében, 
a vendégfogadó közelében, mint tojásalaku kis kúpot talá
lunk, hasonló összetételű kőzettel bir, csakhogy ennek alap
tömege sötétebb és földpátja nagyobb elmállás folytán tiszta 
fehérből sárgászölddé vált. Az alaptömeg felette sok parányi 
magnetitszemet tartalmaz. Mikrofluctual szövege igen fe l 
tűnő. Az optikai viszonyok kétféle földpátra utalnak, mert 
a nagy ikerrovátkos jegeceken kivül vannak még olyan 
kisebb jegecek is, melyeken ezen rovátkosság nem látható. 
A lángkisérlet az elsőkben tetemes natriumtar talmat mutat 
ki, ugy hogy ezen kísérletek nyomán a földpát.ot csaknem az 
oligoklassorba lehetne állítani. Amphibol, quarz és csillám olya
nok, mint az első kitörés kőzetében, de quarz kisebb meny- 
nyiségben lép fel.

3. A z o n  k i s  t r a c h y t  k ú p  k ő z e t e ,  mely nem 
' messze a sukorói templomtól; az országút mellett látható, ugy

színre mint szövegre nézve hasonló az előbbenihez, de alkat
részei között teljesen hiányzik a quarz és a csillám. Csiszola- 
tában igen, szép tünemény a földpátjegecekben, zárványképen 
előforduló hosszúkás mikrolithoknek szabályos elrendezése 
a jegec körvonalai irányában.

4. A n e g y e d i k  k i t ö r é s  Sukorótól éjszakra, a szőlők 
fölötti tölgyesben, hosszúkás, a hegy oldalától lefelé nyúló kú
pot képez, mely arról nevezetes, hogy felső részének kőzete 
feltünőleg különböző az alsóétól.

A felsőnek tömege sötét, majdnem fekete; belőle föld
pát (andesin), quarz, amphibol és biotit válnak ki, magnetit 
ugy mint a többiben. Legnevezetesebb az, hogy a kőzet au- 
gitot is tartalmaz. Tömegének mikrofluctual szövege kitűnő.

13*
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Az alsó rész közelében sokkal több quarz lép fel. szö
vege is szemcsésebb és világosabb és a folyás nyomai el
tűnnek.

5. A M e 1 e g h e g y c s ú c s á t ó l  DK-re van az ötödik 
kitörés, melynek kőzetében a földpát, jegecei mennyiségét 
és nagyságát tekintve, már kisebb jelentőségű ; helyét, az 
amphibol foglalja cl. A földpát andesin. Biotit ezen kőzetben 
csak kevés, quarz és augit épen nem találtatott.

6. A h a t o d i k  k i t ö r é s ,  mety a Nadapról Lovasbe- 
rénybe vezető útnak legmagasabb pontján, hosszúkás dombot 
képez, bár az ötödiktől csak csekély távolságban van, mégis 
petrographiailag lényegesen különböző. Szövege majdnem gra- 
nitos, a mennyiben a puszta szemmel kivehető jegecek meny- 
nyisége az alaptömeget háttérbe/szorítja. Ebben következő ás
ványokat találunk : fehér andesint, zöld amphibolt, parányi 
magnetit-szemcséket, csillámot és kevés quarzot.. Augit nincs.

7. A l e g k e l e t i b b  k i t ö r é s  az, mely az u. n, Ben- 
cehegyen, a nadapi községi kőbányában van feltárva. Kő
zete, melynek szövege finomszemcsés, igen sok tekintetben kü
lönbözik az eddig tárgyaltaktól. Mert ha egyrészt quarzot és 
csillámot benne épen nem találhatunk, másrészt az amphibol mel
lett itt már fontos szerepet játszik az augit, melynek halvány
zöld, nem dichroscopicus és még igen ép jegecei könnyen 
különböztethetők meg az amphibolnak többé kevésbbé átvál
toztatott, élénkzöld jegeceitől. A földpát üvegszeríí fénynyel és 
igen szép ikerrovátkossággal bi r ; lángkisérlet szerint az , 
andesinsorba való. A magnetit ismét számos szemcsék alakjá
ban lép fel. Az alaptömeg basisa üvegnemfí.

8. A z  u t o l s ó  kőz e t ,  melyről itt szólanom kell, oly 
leihelyről való, melyet nem régen sikerült a velencei szőlők
ben, a Bencehegy csúcsától DK-re, feltalálnom és mely tehát 
az eredeti térképen nincsen följegyezve.

Ezen sötétzöld, finomszemcsés kőzet alkatrészeire és 
szövegére nézve egyaránt sajátságos. Földpátanyag itt is van 
ugyan, de nem szabályosan kiképződött jegecek alakjában, 
hanem mint általános felsites alap*), mely csiszolatban pola-

*) „Felsitische Basis“, a mint nevezik.
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risáló részeket mutat, de soha sem jegecalakokat. Az ebben 
észlelhető gyakori ismételt ikerképződés plagioklasticus földpát- 
anyagra utal. Ezen hasisban igen sok zöld amphibol látható 
de ez sem képez már egyes nagyobb, éles körvonalozású kry- 
stályokat, hanem inkább csak apró jegecekből álló nagyobb 
csoportokat és számtalan mikrolithokat. Harmadik alkatrésze 
az augit, mely mindig csak nagyobb amphibolokban zárvány
ként jelentkezik.

A negyedik végre egy eddig még nem emlitett ásvány 
t. i. titanvas, ha ugyan annak nevezzük, azon máskép meg 
nem magyarázható, vékony, lekete, tépett szélű és nem át
látszó táblákat, melyek a kőzetben láthatók és itt a magnetit 
helyét pótolni látszanak. Sem quarz, sem csillámnak nyoma 
sincs a kőzetben.

A trachytnemu kőzetről mondottakat összefoglalván, fel
tűnik, hogy a hány leihelyet, ugyanannyi kőzetfajt lehet meg
különböztetni. Valamennyiben előforduló főalkatrészek követ
kezők: plagioklasticus földpát, rendesen andesin, de néha 
talán natrondúsabb faj — amphibol, — és, a nyolcadik ki
törés kivételével, melyben titanvas által pótoltatni látszik, — 
magnetit.

Ezen alkatrészek állandósága, valamint általában a kő
zetek szövegbeli minősége, nevezetesen az üvegnemű basis lé
tezése és a mikrofluctualitás tüneménye arra jogosítanak, hogy 
mindezen kőzeteket a trachytcsaládhoz számítsuk. Az egyes 
válfajok az által keletkeznek, hogy quarz, biotit és augit 
majd az*, egyikben majd a másikban lépnek fel.

Ha ezen trachyt válfaj ok elrendezésében bizonyos tör
vényszerűséget keresünk, az legfölebb abban nyilvánul, hogy 
a petrographiailag egymástól leginkább eltérő kőzetek egy
szersmind az egész csoportnak legkeletibb és legnyugatibb ki
töréseiben találtatnak: a pákozdi trachyt porphyrszövegű da- 
cit, vagyis quarz-andesín-trachyt, legtöbb quarzot és alaptö
megében aránylag kevés, de nagy jegeceket tartalmaz; ellen
ben a bencehegyí, finomszemcsés kőzet teljesen quarznélküli 
amphibol-augit-andesit. A mi e két szélsőség között fekszik, 
tényleg csupán többé-kevésbé tökéletes átmeneti fokokat ké-
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pez, melyek mindegyikét külön névvel ellátni nem csak ba
jos, de célszerűtlen is volna. A speciális osztályozás ugyan 
különféle lehet, aszerint a mint vagy az egyik, vagy a má
sik hozzájáruló alkati észre fektetjük a súlyt, p. o. vagy a 
quarz vagy az augit fellépésére.

De ezen változatosság dacára is alig lehet kételked
nünk, hogy az ily korlátolt téren előforduló nyolc trachytki- 
törés csak egy vulkáni központnak mindmegannyi torkolata: 
és ha a kőzetalkotó kitöréseknél fennforgó körülmények sokfé
leségét vesszük tekintetbe, nem kell csodálkoznunk, hogy a 
természet itt is képes volt ugyanazon egy anyagból annyiféle 
kőzetet alkotni.

A mi végre ezen vulkáni kitörések korát illeti, sajnos, 
hogy ezen fontos kérdésre a vidék geologiai viszonyai nem 
adnak felvilágosítást. Azonban tudjuk, hogy a magyarország 
trachytok keletkezése nagyobbrészt a neogen korba esik ; és 
azért igen valószínű, bár nem bizonyos, hogy trachytcsopor- 
tunk ugyanazon időben képződött.

(Felolvastatott a földt. társ. f. évi máj. 12-iki szakgyülésén).

A Mátra trachythegységeiu keresztül húzódó telérek egyik 
nevezetessége a lényegesen kén-arsen-rézből álló enargit i 
és midőn ezt 1862-benPettkó*) megismertette, ott egész Európára 
nézve uj ásványt fedezett fel. A Lahocza hegynek, melyRecskf 
és Párád faluk között éjszaktól délre húzódik, a nyugati lejt
jén levő „Isten adománya“ nevű tárnája szolgáltatta azon 
Enargitokat, melyek eddig a múzeumokban vannak. A telér 
kőzete likacsos quarzit és ennek űrjeiben fennőtt csoportokat 
képezve jön elő az enargit hol maga, hol pyrittel és kevés 
chalkopyrittel együtt. Ezen quarzit szaruszürke, sőt néha fe
ketés, minthogy bitumen járja át és olyan példányok is isme-

Enargit ujabb elöjövetele Párádon.
Dr. Szabó Józseftől.

*) Pavádi enargit. M- Akadémiai értesítő IV, kötet 1863. 141. lap.


