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zanen Kliinaveránderungen auf den Mechanismus dór Fiüsse im
Ungarischen Beeken grossen Einfluss auszuüben vermoohten; wir
können ruhig behunytén dass mit Flussterrassen klimatischen
Ursprungs im Ungarischen Becken gerechnet werden muss. Uie
terrassenmorphologisehen Untersuchungen von Kéz (.>4), Bulla
(55), Kerekes (79), Láng (SO) erviesen tlies klar. Kéz hat im
Donauabschnitt Budapest-Gyr die Aufschotteruugen dér drei von
ihm nachgewiesenen pleistozanen Terrassen mit den drei pleisto
zanen Eiszeiten au eh identifiziert, 54) doch eben diese terrassenmorphologischen iSntersuehuugen varfen Licht aueh auf einen
ungemeiin vichtigen Umstand, und zwar auf die Lagerung dér
zum selbern Terrassensystcine gehörigen Terrassenschotter in verpleistozanen
álteren
die
schiedenen Niveaus am Beckenrande;
und Grossen Ungarischen
Sehotterniveaus sind in dér Klemen
Tiefebene sogar versünkén und aufgeschüttet. lm ersten Bande dér
„Magyar Földrajz” vics zuletzt Prinz (Sí) auf die grosse Wirkung Ilin, die durch die epirogenetische Hebung des Randgebietes
und das gleichzeitige Sinken dér Grossen Ungarischen Tiefebene
auf den Mechanismus unserer Fiüsse ausgeübt vorden. V. C h o 1n o k y hat schon hedeutend früher die Terrassenbildung dér ungarischen Fiüsse aussehliesslich auf tektonischo G'ründe zuriickgef illír t. (82.)
Dics alles besagt, dass beim Stúdium dér pleistozanen
Flussterrassen im Ungarischen Becken zwei Gesiehtspunkte zu be,

(

rücksichtigen sind:

1.

sicher

ist.

itass die

grossen pleistozanen Kli

maveranderungen im Lében unserer FI üsse bedeutende Verander un gén verurscicht habén. 2. sicher isi aber
aueh die Tatsache,
da\ss dicse durch klimatische (didin te
bedingten
i'eranderungen
sich verworren mit aen von tektonischen Beiecgungen hervorgeru
,

fenén Verán dern gén IcoinpUziert habén; aíso uur genaue Detailforschungen können die Rolle dieser zwei Wirkungen von einander
ahsondern und richtig deuten.
(Schluss folgt.)
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ványait s azok genetikai összefüggését már ismertettem. 1 Vizsgálataim szerint a júspisok hólyagüreiben szerepl
kovaásványok
idsségi sorrendje a következ
:

opál

—

>

kaleedon

—*

liiteeit

—> kvarc in —*

kvarc.

—

—

Bevonatként
riolitokon és andeziteken egyaránt
elfordul szlded-veseded hialit. Másodlagos
kovaásványnak tekintliet a kaleedon átalakulása tévén keletkez liisszatit és kasolong.
-

Újabb vizsgálataim alkalmával Makkoshotyka-i (Potácsvölgy-i) litofizás riolitokban krisztobaíitot is sikerült felismernem.
Megállapítható, hogy a krisztobalit itteni elfordulása nem lokális
jelleg. Megjelenése gyakori olyan

Fig.

1.

—

—

fként savanyú

Krisztobalit
közötti
szferokristályok
labdaszerkezetben. Riolit, Makkoshotyka.

ábra.

jellegzetes

—

—

kiömlési

hézagok között

—

Cristobalit

itt

zwischen den Sphárokristallen befindbaren Ráumen, mit dér
eharakteristischen Ballenstruktur in den Rhyolithen von dér Umgebung von Makkoshotyka.

den

kzetekben, melyeken utóvulkán} mködés hatása} figyelhetk meg.
A kzet, melyben krisztobalit elfordul: vörsöbarna, likacsos,
szferokristályos riolit. Folyásos szerkezete szabadszemmel is ész-

—

1
Jav
E. v. Lengyel: Jáspisváltozatok Tokaj -Hegy aljáról.
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—
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i

földpát- és kvarckristályok
lelhet. 1 mm-nél rendszerint kisebb
foglalnak helyet a vörösbarna, üvegdús alapanyagban. A kzetet
erteljes ntóvnlkáni folyamatok változtatták el. melyek kapcsán az
1
5 mm-es, egyiráinyban kihúzódott pórusokat kovasavas anyagok

—

kérgezték be vagy telítették. Nagyobb üregek falát hosszabb sávok
mentén rozsdabarna, vashidroxidos termékek vonják be.
A kzet alapanyaga kevés földpát- és hiperszténmikrolitot
tartalmazó, fluidális szerkezet üveg. A folyásirányba rendezdött
üregek körül szferokristályok csoportjai és szalagjai foglalnak helyid. A kisebb-nagyobb hólyagrök falát 100
200 p-os vastagságban kékesfehér, kiszáradási repedések által szabdalt, izotróp opál
vonja be, a kisebb üregeket egészen kitöltvén. Az üregek körül 300400 p átlagos méret szferokristályok helyezkednek el. Ráes fényben világos kávébarna színek, míg a pórusok kitölt anyaga tejfehér.
Kevés ers fénytörés, párhuzamos elsötétedés mikrolit
(hipersztén) szintén a folyásirányba rendezdött hossztengelyével.
Az alapanyagot vashidroxid színezi vörösbarnára, mely kisebbnagyobb, átlagban 30 40 p-os foszlányokat, gömbölyded foltokat
a
alkot. Részben globulitok és margaritok alakjában jelenik meg
pigmentum. A margaritsorok hosszirányukkal ugyancsak folyásirányba rendezdtek s irányuk megtartásával a szferokristályokon
is áthaladnak.
Porfiritos ásványok közül szép, zóniús ])lagioklászok (0.4 0.5
mm), korrodált kvarckristályok (0.3 0.4 mm) fordulnak el. Az öli
goklás 2 andezin-sová földpátok néha csoportokba verdtek. A kifelé
savanyodó, zónás egyéneken a lapkiküszöböldésnek szép esetei figyelhetk meg. Biotit csak elváltozott, fként éreesedett foszlányokban fordul el. Egy-két 0.5 mm-nél nagyobb /rrorckristály bipiramisos jellege a széli rezopció dacára is még felismerhet. Ritkán
100 140 p-os hipersztén-t is megjelenik.
A szferokristályok rendszerint axiolitok vagy csak részben
kifejldött szektorok.
rendezdtek
Néha
hajlongó
sorokba
Rostnyalábjaik legtöbbször legyezszeren divergálnak s hosszában
pozitív karakterek. Központi részük zavaros, kaolinos bomlási termékekkel zsúfolt. Küls peremeik átlátszóak s a rostszálak bunkószer vagy négyszögletes megvastagodásban végzdnek. (Tél. ábra)
Krisztobalit mindig a szferokristályok által közrefogott három vagy sokszög területeken jelenik meg, rendszerint jellegzetes labdaszerkezetben. Nagyobb mezkben szétszórtan, ikerkristályokban vagy kisebb csoportokban fordul el. Szemeséi igen kis
méretek, átlagban 30 60 p-osak. A nagyobb kristályok táblás
jellege jobban kidomborodik. Gyakoriak a parallelepipedikus (mimétes oktaéderes) átmetszetek, néha besüllyedt lapközéppel. Párhuzamos összenövés és ikerképzdés általános. Legtöbb esetben hármas ikrek. Pe megfigyelhet egyes szemcsék lemezes sugaras kikép-

—

—

—

—

—

—

zdése

is.

gyes ikrek

A
is

lemezek szélessége egyenltlen. Néha rozettaszer néelfordulnak. Az ikersík néha felisjnerhetleg az (111)
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A kristályszemcsék között izotróp opálrögök is találhatók, melyeknek vörösbarna sziliét vashidroxidszemesehalmazok vagy margn rit szer képzdmények okozzák.
lap.

A nagyobb szemcséiken egyenes vagy hajlott repedésvonalak
megfigyelhetk. Ez összhangzásban áll Rieke és E n deli' idevágó vizsgálataival, akik szerint /i krisztobalit átalakulásnál
is

>

a.

230°C alatt repedések keletkeznek, majd zavarossá válik s a-krisztobnlittá alakul. 230°C fölé hevítve újra átlátszóvá lesz. A normális hmérsékleten stabilis a-krisztobalit szemcséi gyakran tejfehérek s áttetszek.

a /9-krisztobalitban

Fénytörésük sokkal kisebb a kanad ahalzsa mén ál vagy opáléfénytörés értékének pontosabb meghatározása a szemcsék kis
mérete s az elkülönítés nehézsége miatt nem volt lehetséges. Legközelebb áll a riolit üvegéhez, melynek fénytörése a ricinus (1.47(1)
és a xylolus (1.494) n-értéke
közé esik. Kettstörésük is igen alacsony: 30 u-osi metszetben sötétszürke, szürke; vastagabb metszetekben fehér. Fellner újabb adatai szerint: a
1.487;
1.484; y
0.003', Az egy irány bán megnyúltabb szemcsék karaktere
u
y
hosszában pozitív.
nál.

A

—

=

=

—

A krisztobalit-halmazok között helyenként hatszögalakú tridimit-lemezek is elfordulnak. Rendszerint a halmazok perifériális
részében. Krisztobalit és tridimit együttes elfordulását már La4
ci* o i x is említi a Montagne Feléé bombáiban. Vöm Rath‘ vizsgálatai

hólyagrökben

szerint

Fumarola-termékként

tridimitet

a

Ramdohr

4

krisztobalit járja át.

észlelte s ilyen esetben a tridi-

mit krisztobalitba ment át. Genetikai kapcsolatuk tehát kétségtelen
eredetük azonos okokra vezethet vissza.

s

A

vizsgálatokból

leszrhet

következtetések.

1. A krisztobal tol tartalmazó litofizás riolitok kzettani vizsgálatából megállapítható, hogy úgy a krisztobalit mint a kíséretében meg jelen tridimit másodlagos folyam átoknak köszönheti lét
re jöttét. A riolit, mint savanyú, üvegdús, lávaszeren likacsos ki

.

—

—

DK-i vagy ÉK DNy-i törésvonalak
zet a tevletet. jellemz ÉNy
mentén utó-vulkáni mködés hatásának volt kitéve. A termálig folyamatok alatt, magas bmérsék és mélybl felfelé diffundáló ásványképzk szere]>e mellett a riolit többé-kevésbbé izotrop üvege
utólag szferokristólyossá alakult s a szférikus aggregátumok közekrisztobalit és tridimit

iben

Rosenbasch—Miigge: Mikr.
H p. 11. Stuttgart, 1927.
Bd.
2

lien.

kristályosodott

I.

2

2

Ibidéin, p.

4

Ibidéin,

12.

p. 14.

Phys.

A

pneumatolitos

d. péti-,

wicht. Minera-

ki.
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Itatás

volt,

amit

tridimit

a
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alárendelt

szerepe

is

bizonyít.
2. Hogy a szferolitosodás utólag történt, igazolja: a) az a körülmény, liogy a közei szei kezel változatlanul megmaradt. A mikrotok, pigmentum-sorok, porfíros ásványok l'olyásos elrendezdése a
szferokristályok képzdése
után, azok területén is észlelhet. Az
eredeti kzetszerkezet a szferokristálvos
részeken is átcsillan, b)
peremem jelentek meg
Szferokristályok a már meglév öregek
Sok esetben
ahol az átkristályosító hálás a legintenzívebb
volt.
íöldpát alkotja a szferokristályok támaszpontjai. St bizonyos, a
földpátegyének szélein tapasztalható rezorpciós jelenségek amellett
szólnak, hogy a szferokristályok centrális része kvarc
f öldpát-rostokból áll. E részek késbbi elváltozásai során ugyanis nagy mértékben kaolinosodtak. De üdébb szferokristályok rostjainak fénytörésbeli különbségei is igazolják földpátlemezek részvételét.
1

i

,

+

A kzetüveg

3.

devitrifikációja

az átalakító

—

tényezk hatás-

fokának megfelel leg
helyr öl-hely re változó mérték. Pórusmentes területeken viszonylagosan kisebb vagy éppen szferokristálymentes. Ahol viszont a kzet hosszú ideig állott utóvulkáni hatás
alatt, ott már bomlási folyamatok is megindultak, melyek a szferokristályok átlátszóságát is megszüntették. A földpátlemezek elváltozása5.kaolin alakjában jelentkezik.

Minthogy a szferokristályok peremeiken krisztobalitba mén
feltételezhet, hogy a belsejükben lev SiO rostok anyaga
sem tulajdonképe ni kvarc, hanem annak magas hhatásra keletke4.

nk

át,

zett a-krisziobolitos

módosulata.

E

feltevést ersítik

meg Endell

Rieke"

vizsgálatai is, akik opált és kvarcüveget 1200°C-ra hevítvén, változást nem észleltek; 1500°C-nál 2 óra alatt,
1600°C-nál
mar 1 óra alatt az üveganyag tömöttsége a krisztobalitéval egyeis

s

Kyr opoulos

SiO. -gélt hevített hosszabb idn át 1300°C-ra
az olvadóik ból kriszobalit kristályosodott ki,
amit Debye-rönt-

zett.

genogrammal

meg

is

7

lehetett állapítani.

B

r a e s c o3

csonyabb hfokon, nevezetesen 1000°C-os hevítéssel
anyagból krisztobalitot.

már

állított

jóval ala-

el

üveg-

Optikai vizsgálatok is megersítik krisztobalit részvételét
szferokristályokban. A rostok ugyanis párhuzamos elsötétedések
megnyúlásuk jelege pozitív. Hossztengelyük irányába az u esik.
Mallard szerint a krisztobalit rombikus rendszerbeli s a megnyúlás irányába a -j- hegyes bisszetrix helyezkedik el.
Módosításra szorul tehát az eddigi felfogás, hogy a riolitszferokristályok rostjainak anyaga tulajdonképeni
kvarc volna.
/
J alószíníí1eg
a központ irányában egyre kisebb méretvé (pár p)
a

"

Rosenbusch — Míigge:

lien Bd.
s

I.

H.

Ibidéin,

Mikr. Phys.

Stuttgart, 1927. p.

2.

p.

14.

14.

d. péti-,

wicht. Minera-
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váló rostszálak anyaga is krisztobalitos módosulat. Bár parányi átmetszeteiken az optikai állandók helyzeti' már nem állapítható meg.
Párhuzamos extinkeiojuk s megnyúlásuk
karaktere azonban itt

+

is

észlelhet.

A

(i.

krisztobalit és tvidimit genetikai kapcsolata e riolitokban

megfigyelhet. Bár az aránylag kevés tridimit .jelenléte amellett
szól, hogy a pneumatolitos hatás gy önge volt. Kvarctéglák elállításánál tapasztalták, hogy a kvarc egy része
üveggé lesz, mely
magas hmérsékleten tridimitté alakul. Az olvasztókemence forróbb részeiben krisztobalittá kristályosodott át az üveganyag.
Ha tehát savanyáik) kiömlési lelhetek (fként riolitok). hoszis

magas hmérséklet oldatok illetleg túlhevíhatása alatt, az ef fúzió alkalmával hirtelenül megszilárdult kzet üreg devitri fikációja részben szf crokr isi ály képzd sben nyilvánul meg részben az áj egyensúlyi viszonyoknak megfelel mániás illatokba (kristobalit. tridimit stb.) kristályosodik ód az
üvegbázis.

szfttíb

tett

ideig állanak

gzök

.

Schlaepf f

r és

*e

N

i

g g

1

P kovasav

vizes oldatából 470°-on

kivált kristálykákat tridimitnek találta.

Hydrotermális tényezk közremködését bizony íí.ják a rioészlelhet kzetlikacsok is, melyek helyenként kioldás útján,
utólagosan keletkeztek. Továbbá az üregekbe lerakodott, kékesfehér,
1

i

tbaiu

repedések által

izotróp, kiszáradási

már

—

minden valószínség

szerint

kér esztii lszelt kovagél, mely
alacsonyabb vagy éppen

—

hfokon csapódol t ki a termák oldalából. Majd részben az
részben az utólagos kioldás által származott üregekbe rakódott le vagy alkotott azok falán bevonatot.
A Plombiéves-i fiatal ásványforrások 73°-os, oldatából ma is tridimit rakódik le. lu Nem szükséges tehát feltétlenül igen magas hmagasabb
jnérsék jelenléte. Bár valószín, hogy a /Lkrisztobalit
hfokon keletkezik s csak 230° alatt alakul át anizotrop a-krisztobalittá. A tridimitnek is több változata ismers. Feltehet azonban,
krisztobalit és
keletkezéséhogy a két SiO. -ásvány
tridimit
nek fizikai körülményei a természetben sokkal közelebb állanak
egymáshoz, mint az a laboratóriumi kísérleteknél tapasztalható s
hogy a hmérséken kívül ezen ásványszármazástani folyamatoknál más fizikai hatóerk is sztimuláló szerepet játszanak.
normális
eredeti,

—

—

Hálás köszönetéin fejezem ki ez alkalommal is dr. S z e n p ét ery Z s i g m o n d professzor
úrnak, hogy a vizsgálatokhoz szükséges mszereket rendelkezésemre bocsátani szíves volt s munkám
közben tanácsaival támogatott.
t
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,,

10

és

földtani Intézet. Szeged, 1937.

november

hó.

Ibidéin, p. 211.
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Klockmann:
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