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már a molekulák közti vonzásban meg van a rejtett tendencia, hogy

melyik irányokban milyen gyorsaságütemben növekedjék a kristály.

Mivel pedig minden egyes burokra különböz — bár sok esetben nem
nagy variációja — vegyi összetétel és különböz szilárdulási hmérsék
jellemz, fel kell tételeznünk, hogy fleg e két tényez befolyásolja a

molekulák közötti vonzóerket. Ügy, hogy molekulárisán kötött fázi-

saik az ingadozó vegyi és fizikai viszonyokhoz fokozatosan változó felü-

leti feszültséggel, helyesebben alakjuknak kristályszerkezetileg lehetsé-

ges variabilitásával alkalmazkodnak.

A gyorsabb növekedési irányokban ersebb molekula-vonzást, kell

feltételeznünk, ahol az alkotó anyagi részecskék (molekulák vagy radi-

kálék) súlyponttávolsága kisebb. És megfordítva. Viszont ha több kisebb

súlyponttávolságú kapcsolat irány esik valamely síkba, akkor a sík men-

tén ersebb kohézió nyilvánul meg; a sík, mint fejlettebb határolólap

(010, 001) jelenik meg és a kristályok táblásak. Mivel pedig e síkokra

1 irányokban ertlenebb a vonzás, továbbá az elemi anyagrészecskék

súlyponttávolsága nagyobb és a molekulák egymástól könnyebben el-

választhatók: a fejlett határlapok, mint kitn hasadási irányok jelen-

nek meg. A plagioklászok kiváló megtestesíti annak a feltevésnek, hogy

ersebben fejlett kristálytani irányokkal szorosabb szerkezeti irányok

esnek össze.

M. kir. Ferenc József Tudományegyetem ásvány- és földtani inté-

zete, Szegeden, 1926 február.

A TOKAJI NAGYKEGY EFFUZIV KZETEINEK LITO-
KLÁZISRENDSZERE ÉS ENNEK MORFOLÓGIAI SZEREPE.

Irta: Simkú Gyula dr.*

— Három táblamelléklettel a kötet végén. —

I.

Litoklázis és morfológia.

A vulkanomorfológia a morfológiai tudománynak még kellleg

meg nem alapozott ága. Az idevonatkozó természeti törvények még

eléggé nem ismeretesek. Sok terv merült már fel a morfológiai problé-

mák megoldására. Stübel és Schneider a vulkános térszíni formákat

a hegyek anyagának, a lávának tulajdonságaiból igyekeznek megfejteni.

A hígfolyékony bázisos, fonatos láva pl. széles lávamezket, platókat

formál: a kovasavban gazdag, nyúlósan folyó tuskós lávaféleségek

pedig inkább rövid lávaárakat, felfelé tornyosuló kúpokat képeznek.

Eladta, a Magyarhoni Földtani Társulat 1326. évi április 7-i szakülésén.
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A vulkán seredeti formája és a lávája közti összefüggést petro-

genetikai vizsgálattal még akkor is meg lehet állapítani, ha a hegy az

erózióciklus igen elrehaladott stádiumában van. Ha azonban az a

célunk, hogy az si formából az erózió által kialakított kis formák

keletkezését magyarázzuk meg, akkor a vulkános kzeteknek különösen

ama tulajdonságaira kell tekintettel lennünk, amelyek a láva meg-

merevedésekor elálló feszültség hatására nyilvánulnak meg.

A Tokaj i-Nagvhegv izzónfolyó lávája, mint srn folyékony anyag

teljes tömegében nem volt egynem. Fizikai és kémiai tulajdonsága

helyenként változó. A láva ftömegétl eltér tulajdonságú részek

(Schlier-ek) találkozási helyén rétegszer elrendezdés, fluidális szer-

kezet alakult ki. A Nagyhegy kzeteinek elválási rendszere azt bizo-

nyítja, hogy a kzetek fluidális szerkezetének leggyakoribb formája a

többé-kevésbbé párhuzamos elrendezdés.

A láva kihlése alkalmával elálló feszültség hatására a láva

szövete fluidális szerkezete szerint szétvált és kihlési repedések, ento-

kinetikus litoklázisok keletkeztek.

A kzetek nagvobbmérv elválásai diaklázisokat
,
batroklázisokat

és az elválások helyenkinti eltolódása esetén paraklázisokat is létre-

hoznak. Az elválások eme fajai némikép valamennyien összefüggésben

vannak a geológiai múltban lezajlott és ma is továbbtartó általános

kéregmozgásokkal és földrengésekkel.

Ugyancsak a litoklázisokkal vannak viszont összefüggésben a

mállás , a denudáció és a lineáris erózió mint térszíni fonnákat alakító

folyamatok. A Föld különböz vulkános területein sok ilynem vizsgá-

latra volna szükségünk, hogy az egyes vulkános kzetfajták szerint is

meg lehessen állapítani az idevonatkozó törvényszerségeket .'1 Például

a bazalthegyeknél még igen elrehaladott eróziós jelenségek esetén is

meg tudjuk mondani, hogy vulkáni plató relikt urnával, lávamenettel

vagy csatornakitöltéssel van-e dolgunk, mert a litoklázisok által meg-

adott poligonális oszlopok a lávaplatónál merlegesek, a lávamenetnél

vízszintesek, a csatornakitöltést alkotó lávánál pedig legyezszerek.

II.

A Nagyhegy kzeteirl.

A Nagyhegy kiömlési kzetei a bázisos píroxénandezit magmának
savanyú anyaggal való infilt rációja útján keletkeztek, amint azt

Lengyel Endre „jabb adatok a Tokaji Nagyhegy petrogenetikájá-

1 Mindaddig, amíg ezt a munkát ol nem végeztük, a vulkanikus kzetfajták geoló-

giai megjelenésének formai módosulatait kellleg meg nem magyarázhatjuk.
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hoz“ (Földtani Közlöny, 1924. évf., LIV. köt.) cím tanulmányában

kifejti. Ez a magmakeveredés a hegy egész tömegében észlelhet.

A nagyarányú magmakeveredés miatt a hegy É-i és ÉNy-i részének

kzetei riolitos természetek. A Nagyhegy keverékkzete tehát abnor-

mális produktum. Természetesen abnormális a Utoklázisrendszere is.

Ezért például a Nagyhegy felszíni formáinak megfejtése és genetikai

rekonstrukciója a bazaltra ráill Meiler-rendszer alapján csak más
morfológiai tények egybevetésével alkalmazható kivételes helyeken.

A pályáknak, hasadékoknak fként a mállás, az erózió és a völgy-

képzdés menetére van hatása, mert az atmosphaeriliák (fként a csa-

padék) ezen elválásokba behatolnak s innen kezdik meg romboló és

újraépít tevékenységüket. Itt tehát nem közvetlen, hanem közvetett

morfológiai hatással és összefüggéssel van dolgunk. (Lásd Simkó
Gyula: A Tokaji-Nagyhegy és vidékének földrajzi morfológája. Debre-

ceni Tisza István Tudom. Társ. kiadv. II. köt., 4. fz. 1925—-26. évf.)

A Tokaji Nagyhegy egy erupcióciklus terméke. Ezt bizonyítja a

petrogenetikai vizsgálat is. Egy feltárásban sem találtam meg a. lává-

nak olyan rétegességét, hogy a srn tömött rétegek között salakos,

durvább anyag lett volna rétegesen beágyazva: ez pedig okvetlenül

megvan ama lávarétegek között, amelyek akkor ömlöttek egymásra,

amikor az alattuk lev lávaréteg felülete már kihlt és a levegn össze-

repedezett. (Lásd szerz idézett tanulmányát.) Ez is egy bizonyíték.

Nyilvánvaló tehát, hogy a Nagyhegy tömeges kzetbl van felépítve:

mivel pedig a tömeges kzet településében semmi szabályszerség sincs,

azért a külön lávaáraknak látszó rétegek háromirányú meghatározását

(amint azt A. Philippson: Die Grundzüge dér allgemeinen Geographie

cím mvében elírja) nem hajtottam végre, mert ennek itt nincsen

célja. Ahol a litoklázisok közt kialakult lávatáblák, prizmák és tömbök

hozzáférhetk voltak, ott ezek csapását és dlésszögét határoztam meg.

Hozzáférhetetlen helyeken a litoklázisok állal képzett azon vonal-

rendszereket rajzoltam fel, amelyek révén valamilyen törvényszerség

megállapítását remélhettem.

III.

Kfejtk, bányák.

Az I. tábla a Nagyhegy egyes feltárásainak és bányáinak a világ-

tájak szerinti diagrammja. Az itt feltüntetett elválási rendszerek tanul-

mányozása szempontjából érdekes feltárások a hegy lejtibe vannak

bevágva, rendszerint közel a hegy talpához. Valamennyi nyílt felszínen

van. Általában 5—20 m magas meredek sziklafalakat képeznek.

Farkasbánya a Cekevölgynck Ny-DNy csapáséi lejtjét képez Bajusz-

hegyen, valamennyi bánya között legmagasabban van (180—200 m a
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t. sz. f.).
2 — A Mestervölgynek nem mesterséges, hanem természetadta

feltárásai vannak. — A Kereszthegy É-i lábánál három nagyjelentség

feltárás van. Az egyik a Bodrog D-i irányú szakaszának a heggyel való

érintkezése helyén, a másik ettl K-re a Bodrog-folyó medrének a

Keresztkorcsma melletti szakaszában van. A sík vidékbl kiemelked

dombok is jelzik, hogy a Bodrog medre rejteget itt valamit. A harmadik

feltárás a Varga- vagy Lehel-oldalban van. E három feltárás az a klasz-

szikus hely, ahol Richthofen, Szabó és Szádeczky Gyula a riolitok-

nak az andezitekkel való érintkezését megállapították. — Az állami

kezelésben lev Patkóköbánya a hegy lábánál a Gatyahegy Verebes-

lejtjébe van bevágva. — A Ilideg-oldali bánya kb. 150 m magasan van

a t. sz. felett. — Lencsésvölgynek öt kfejtje közül felmenet kett
baloldalon, a Kis-Garai hegylejtjében, míg a másik három a Lencsés

hegylejtjében (160—200 m t. sz. f.) van. — Amint az országúton

Tokajból Tárcái felé megyünk, már messzirl feltnnek a Kis-Kopasz

D-i lejtjében Ördögbánya lilás-vöröses szín feltárásai. A bánya a

m. kir. kincstár tulajdona. Tárcáitól 3 km-re van (160 m a t. sz. f.) -

Cekebánya Bajusz és Királygát közötti Cekevölgyben Királygát ÉÉNv
csapású lejtjén van. A Nagyhegy Ny-i és ÉNy-i részén nincsen jelen-

tsebb feltárás.

Az egyes feltárásokból begyjtött kzetmintáimat Lengyel Endre
dolgozta fel .,.4 Tokaji Nagyhegy andesites és rhyolithos kzetei“ cím
tanulmányában. (Debreceni Tisza István Tudom. Társ. kiadv. II. köt.,

4. fz. 1925—26.)

IV.

Litoklázis-rendszerek.

Farkasbánya kzetei hiperszténaugitandezitek. Az elválási lapok-

nak háromirányú dlése ÉNy, DK, DNy. Mivel az elválási lapok három-
irányúak, parallel-epipedikus alakzatok képzdtek. A dlésszög 18—45

0

közt váltakozik, azért az elválási lapok divergáló elrendezödések.
A bánya ÉK részén az egész Nagyhegyen sehol másutt ily szabályosan
és ily nagymértékben nem látható vonalrendszer a következ:

II. Tábla, 1. „a“ rajz. Baloldalt koncentrikus litoklázisok által

gömbhéjas elválású kzettömbök keletkeznek. A DK-i dlés kzetek a
Cekevölgybe nyúlnak le.

A bánya ÉK részén egymásba futó, koncentrikusan int erférái

ó

litoklázisok vannak. (II. Tábla, 1. ,,b“ rajz.) Ezeken végigvonulnak
az Alföldet ért és ide is kiható, tektonikus kéregmozgások útján kelet-

' A Tokaji- Nagyhegy rétegvonalas tájékoztató topográfiai térképe szerz i<L földr.

müvében.
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kez függleges szakadékok, diaklázisok. Ezeket meg lehet különböz-

tetni a litoklázisoktól, mert ezek csak mint teljesen hézagmentes repe-

dések jelennek meg, a diaklázisok pedig helyenkint 1—5 cm széles hasa-

dékok. Rendszerint a kzet mállott anyagával vannak kitöltve. E hasa-

dékokat a vetdésektl is meg lehet különböztetni, mert a diaklázisok-

nak exokinetikus repedései mentén (ellentétben a vetdésekkel) a kzet-

részek nem tolódtak el.

Mestervölgynek É-i völgylejtjén helyenként a löszbl felbukkanó

sötétszürke, majd vöröses, ersen mállott üveges szövet andezitek van-

nak. Litoklázisai D-i dlések, 33—40 -os lejtvel. A völgy alsó szaka-

szán ez téríti el a Ny-i irányú völgyet D-felé.

Keresztkorcsma eltt a hegy É-i részén az 1—2 m vastagságban

feltárt hiperszténaugitandezit mállásnak indult. Kaolinosodott állapot-

ban van. Ez a lávaár egyébként üveges szövet, É-felé irányuló 20 -os

lejtvel. E fölött lév 1—

l

1
/^ m vastag kaolinos riolittufarétegbe klaz-

matikus hiperszténaugitandezit és plagioklász-riolit láva van beágyazva.

E klazmatikus lávatömeg sarkos, élekkel határolt darabokból áll.

A riolit is ersen kaolinos. Ugyanitt található tömör lávaár litoklázisai

a függleges iránytól mindinkább eltérnek a vízszintes felé, tehát

legyezszer vagy szárnyas elválású rendszert képeznek. A bánya D-i

bekanyarodásában az andezitnek hengeres elválása látható. E részen a

kalapácsütésnek engedve, helyenkint lefejthetek a hengeres hajlású

darabok. (II. Tábla, 2. rajz. Szerz fényképe után.)

Kereszthegynek Varga- vagy 'Lehel-oldalban lev feltárásában

plagioklász-riolit felett az üveges módosulatoknak perlites elválása van.

A riolit és perlit érintkezése e helyen nyilvánvaló. Helyenkint zöldes-

szürke, fekete perlitszemekkel bíró, kaolinos perlitbl álló falak képezik

a feltárást.

Patkókbánya hiperszténaugitandezitjének palás törése van. Endo-

gén zárványokat is tartalmaz. A tömör lávából álló sziklafalat helyen-

kint függleges irányú szakadékok szakítják meg. Ezekben az aggle

merátumos tufa közt rendszertelenül beágyazott, sokszor fejnagyságú

nál is nagyobb tömör lávatömbök vannak. A III. Tábla, 1. rajz „A“ ré-

szén a kzeteknek legyezszer (szárnyas) elválása látható. Az elválás

rendszerébl a kihlési felületre való tekintettel azt következtetjük,

hogy a láva itt csatornában folyt. Itt körszalagszer elválások is van-

nak (1. rajz B).

A Hideg-oldali bánya hiperszt.énaugitandezitjében az elválási lapok

dlése DK-re 5—10°, de igen gyakori a lapok-táblák 45°-os dlése is.

A vízmosás eróziója ezt a dlést követi. II. Tábla, 3. ,,a“ rajza a

Hideg-oldali I. feltárás lávapados, a 3. ,,b“ rajz ped'g a II. feltárás

láváinak paraklázisos szerkezetét mutatja az elválások 1—2 m-es el-
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vetdésével. A vetdések közti nagy szakadékokat lösz és törmelék

“tölti ki.

A Lencséshegy D-i részén, a tokaji vasúti állomás melletti feltárás-

nak vízszintes és függleges litoklázisai vannak.

A III. Tábla 2. rajza, a Lencsésvölgy öt feltárása közül a völgy tor-

kolati vidékén a legels feltárást mutatja. A kép baloldalán a lávapados

elválás divergáló szerkezetét látjuk. A divergencia legnagyobb kifejl-

dése már nem kerülhetett a képre. A divergálás széls határa 28—40

között van. A lávapadok dlése ÉNy-i irányú. Az ábra közepén feni

5°-os dlés hengeres elválás példáját láthatjuk; alatta ugyanezt

nagyobb hajlással, tökéletlenül kifejldve. Az andezit hengeres elválása

elég ritka jelenség. Szép példája Stenzelberg (Siebengebirge) . A Len-

csésvölgy Lencsés felli oldalában lev III. kfejtben helyenkint Vo m
szélességet elér tölcsérszer függleges szakadékok vannak. Ezeket a

vulkánikus kzet elmáiltt anyaga és lösz tölti ki. Fi hasadékok miatt

a kzeteknek itt telérszer szerkezete van.

II. Tábla 4. rajza Lencsésvölgy fels szakaszából vett kereszt-

metszet. Az elválási lapok irányát mutatja. A Nagyhegy radiális völ-

gyeinek fels szakaszain, ahol a völgyek két lejtje közt nem nagy a

távolság, a litoklázisok ilyen rendszere a völgyek eróziós jellegének

bizonyítéka is lehet.

A Kopasz-tet fell jöv vízmosások a 300 m-es izohipszák táján

érik el a Muratvölgyet és itt DNy-i irányt vesznek. Eróziós tevékeny-

ségükben máig mindössze annyira jutottak, hogy több mázsányi rhoin-

boid- és prizmaalakú sziklakolosszusokat tártak fel. A prizmák csapása

D-i, dlése DNv-ra 68°.

Ördögbánya hiperszténaugitandezitjének többek között parallel-

epipedikus elválást eredményez ÉNy-i, DK-i, DNy-i dlés és függ-

leges elválásai is vannak. Ez utóbbi elválások kiválóan alkalmasak na-

gyobb mélységekre lehatoló vertikális irányú mállási jelenségek elidé-

zésére. Az üde állapotban lev tömör andezitfalak között valóságos

mállási oszlopok keletkeztek beékeldve az üde, tömör kzetek közé.

E mállóit kzetek a bányászat szempontjából teljesen értéktelenek.

Ahol ezek a mállási oszlopok lineárisan helyezkednek el és az elhelyez-

kedés megfelel a lejtési viszonyoknak is, ott az erózió a legszebb szaka-

dékvölgyeket alakítja ki bellük. Ilyenek pl. a Lencsés- és Hideg-oldali

völgyekbe torkoló konzekvens mellékvölgyek egyes szakaszai (szurdok-

vagy szakadék-völgyszakaszok). (Lásd a Szerz idézett földrajzi tanul-

mányát.) Ez a jelenség elég ritka. Leginkább csak rövid szakaszokra

terjed.

Cekebánya mállott és üde állapotban lév hiperszténaugitandezit-

jeinek dlése KDK-i, NyÉNv-i és ÉK-i. Mivel a parallelepipedikus alak-

Földtani Közlöny. LV1I. köt 1927.
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/átokból összetevd prizmák dlése 12—29 közt váltakozik és a priz-

mák dlésiránya KDK: ezek a Királygát felé divergálnak (II. Tábla,

5. ,,a“ rajza). Ugyanitt a kzeteknek gömbhéjas litoklázisait a diaklá-

zisok oszlopos szakaszokra osztják (II. Tábla, 5. „b"' rajza).

Kopasztetnek Muratvölgy felli részébl való a II. Tábla 6. rajza.

Itt hengeres elválása van az andezitnek. Szerkezete hasonló a II. Tábla

2. rajzához (fénykép!). A hengeres elválást az ábrán látható DK-i és

DNy-i dlés litoklázisok járják át s ezért hengeres elválással kombinált

poliedrikus alakzatok és rhomboidok képzdtek. Hellyel-közzel csak

parallelepipedikus és lávapados alakzatok vannak egyéb kombinációk

nélkül.

Kis-líopaszon a lávatömeg küls felületére merleges elváláséi

prizmák képzdtek. Hellyel-közzel az 1—2 m magas, 3—4 m széles

sziklatömbökön egy központból radiálisán kiinduló, olykor 50 cm széles

elválások keletkeztek.

A Kopasz- és Kis-Kopasztetn lév gúla és szabálytalan sokszög
sziklakolosszusok egyik-másikának küls szerkezete az atmosphaeriliák

hatása következtében kavernás (III. Tábla, 3. rajz).*

*

Érdekes sajátsága a Nagyhegy andezitjeinek, hogy a lávapados,

lávalemezes vagy leveles elválás szerinti megkülönböztetés több eset-

ben bizonytalan. A 2. ábra baloldalán fent „P“ lávapad volna 70—80

cm-es tekintélyes vastagsága miatt, azonban ezalatt lent, ugyanazon

szerkezet ellenére, 5—30 cm-es vastag lemezes lávát látunk.

Ennek az a magyarázata, hogyha az ábrán látható hengeres, rhom-

boidos, parallelepipedikus, lávapados és lávalemezes típusok bármelyi-

kébl vett anyagot kalapáccsal ütögetjük, elször igen vastag, majd

mind vékonyabb táblákra hasíthatok szét. A látható elválási lapok

mellett vannak olyan latens állapotban lévk is, amelyek csak többszöri

kalapácsütésre adják tudtunkra, hogy megvannak. Az ilyen lávának a

latens litoklázis mentén lév érintkezési lapjaik rozsdavörös és barnás

színek, ellentétben e lapok keresztirányú friss törései mentén látható

szürkésfekete színnel.

A III. Tábla 2. rajzán még az is látható, hogy bizonyos irányú ki-

hlési repedések úgy járják át a lávát és a többi gare-ok által keletkezett

formákat, mintha más irányú elválások nem is volnának. Az egyik IHo-

kiázisrendszer megkezdett útirányától akkor sem tér el. ha a másiknak

rajta áthaladó útiránya van. így pl. az „a" hengeres elváláson 2 párhuza-

mos ÉÉK irányú litoklázist látunk. Ez a ,.b— c—d“ függleges oszlopo-

kat is átjárja egymás felett és egymás alatt számtalanszor megismétld

* A 3. rajz ,,A“ sziklájának sok kavernái közül csak egy került a képre.
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ugyanazon iránnyal. A ,,c“ oszlop lábánál, a krakáson egy ember áll.

Ettl balra két igen szép rhomboid van. E rhomboidok fels és alsó

lapját ugyanolyan ÉÉK 22°-os elválási lapok képezik, mint amilyenek

az „a“ henger rézsútos elválásai. Ezek tehát „a— b— c—d“-ben is meg-

vannak. A rhomboidok bal- és jobboldali függleges lapjait NyÉNy
irányú függleges elválási lapok képezik. A „b— c—d

il
parallelepipe-

dikus tömbökbl álló oszlopok függleges irányát is ez az utóbbi elvá-

lásirány szabta meg. A velünk szemközt lev és ezekkel párhuzamos

hátsó lapok ÉÉK irányú függleges elválásokból képzdtek. A bánya-

feltárás általános profilja ÉÉNy irányú.

Ha kartonpapírból kivágott lapokat az I. táblán feltüntetett

dlésirányok szerint úgy rakunk össze, hogy a lapokon, az ellenkez

irányú lapok dlésszögének megfelel hosszú rést vágva, a keresztez

lapot a résen áthúzhassuk, akkor mindig megkapjuk az 1. rajznak töké-

letes vagy tökéletlen kifejldés rhomboidjait vagy kockaszer ido-

mait.

A III. Tábla 2. rajza tanúsága szerint egy függleges prizma több

esetben egymás felett álló rhomboidokból, parallelepipedikus alakzatok-

ból stb. van összetéve aszerint, hogy: hány és milyen irányú litoklázis-

rendszer keresztezi egymást ugyanazon helyen.

V.

A litoklázisok technikai jelentsége. Összefoglalás.

Észleléseim szerint a Nagyhegyen a litoklázisoknak ÉK dlés-

iránya a leggyakoribb (I. tábla). Ugyanezt észlelte Szádeczky Gyula
az Eperjes-tokaji hegysornak Pusztafalu körül lév centrális részén.

A Nagyhegyen még az ÉNy irány is feltnen gyakoribb más dlés-

irányokkal szemben.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Nagyhegy keverékkzeté-

ben vízszintes, függleges, lóivápados, táblás vagy leveles, parallel-

epipedikus. rhomboidos, poliedrikus. perlites, hengeres, gömbhéjas, kör-

szalagszerü, koncentrikus, koncentrikusan interferáló, radiális, konver-

gáló, divergáló és legyezszer vagy szárnyas elválások képzdnek. Ez

elválásoknak egy és ugyanazon helyén rendszerint többesben fellép

rendszereit több esetben még diaklázisok és batroklázisok is átjárják:

st paraklázisok is hozzájárulnak a legváltozatosabb formák képzéséhez.

Leggyakoribb a háromirányú litoklázis-rendszer és ezzel kapcsolatban

palás, lávapados és parallelepipedikus elválás.

A völgyi-erózió irányítására legnagyobb hatással van az 5—45°-os

dlés lávapados elválás. 45°-nál nagyobb dléssel bíró lávapadok és

táblák ritkaságszámba mennek.
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A sokféle elválás technikai jelentsége a bányászás és feldolgozás

szempontjából kedvez, mert kisebb tömbök könnyen leválaszthatók s

a palás-rhomboidos szerkezetek könnyen és gyorsan hasíthatok koc-

kákra. Utak építésére kiválóan alkalmas anyag.

Építkezés szempontjából kedveztlenek e litoklázisok, mert ilyen

kzetekbl nagy lávatömböket nem lehet elállítani. Legfeljebb a láva-

pados elválásé, lávatömbök használhatók, ha a parallel elválások az épít-

kezésnél horizontálisan feküsznek. Mindamellett a sokszor észre nem
vehet más irányú latens litoklázisai miatt szilárdsága mégis bizony-

talan.

Külön beható tanulmányt igényelne más andezites hegyek forma-

alakulataival való összehasonlítás útján annak eldöntése, hogy vájjon

a térszíni kisformáknak az egész Nagyhegyre kiterjed, mindenütt jel-

legzetes domborúsága nincs-e összefüggésben a köríves, hengeres és

gömbhéjas elválással. (Lásd II. tábla 2. rajz. Fénykép után.) Nem ismét-

ldik-e meg 300—500 m-es távolságokban az, amit ez az ábra 30

—

50 m-es távolságokban szemléltet? Mert hiszen az kétségtelen, hogy a

fényképre felvett kis területen a mállás, denudáció és részben az erózió

is utána igazodik a kzetek köríves, hengeres és gömbhéjas elválási haj-

landóságának. *

Végül pedig köszönetemet fejezem ki:

a Magyarhoni Földtani Társulat elnökségének azért, hogy tanul-

mányom megjelenését lehetvé tette, Dr. Szentpétf.ry Zsigmond sze-

gedi egyetemi tanár úrnak azért, hogy földrajzi morfológiai és jelen

tanulmányom érdekében begyjtött kzetmintáimnak az Egyetemi

Ásvány- és Földtani Intézetben való tudományos vizsgálatát lehetvé

tette, Dr vitéz Lengyel Endre egyetemi adjuktus úrnak pedig kzet-

mintáimnak tudományos petrográfiai feldolgozásáért.

ÚJABB ADATOK A SZILIKÁTOK KÉMIÁJÁHOZ.
írta: Endrédy Endre.*

Sok kutató foglalkozott a szilikátok szerkezetének kiderítésével.

Az els ilyennem kísérletek, pl. RAMMELSBERG-éi, 1 oda céloztak, hogy

az elemzés útján nyert empirikus formulát racionálisabb alakba öntsék.

Azonban ilyen számítások semmi pozitív adatot nem szolgáltathattak

a molekula szerkezetét illetleg. Már sokkal racionálisabb alapul szol-

gálhatnak azok a lebontási-átalakítási kísérletek, amelyeket Lemberg,2

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926. évi május hó 19-i szakülésén.

1 Rammelsberg: Mineralchemie.
- Lemberg: Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges. 1876—1885.


