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KOlJDlEHITTAirrAL.MÚ ZÁRVÁNY A RlLlSMARüTl
A M FI BOLANDEZITBEN.*

Irlii: Szcs Mária.*

Az 59—03. ábrával

Harniadkori kiöinlési közatoink sok bolyon nu'fílohotöson ííaz-

dafíük zárványokban. Fzok a zárványok rószbon eudogcack, rószl)on

(’.vogcnck, vajíy L a c i- o i x (1) torininolófíiája értcdinóbon homogc-
nck, vagy cnalogcnek.

A Dnnazng-ln'gysóg különböz andozittípnsainak vizsgálata

során isinótolton bukkantam zárványokra, ainolyok ogyikét-inásikát

korábbi értokozósoimbon (2, 2) már volt alkalmam ismoitolni. Figyo-

lemreméltóbb loletok közé tartozik az a zárvány i.s, amoly Bilis-

marót környékénok kzettani folvttolozóso közbon korült közömbe.

Egy tormcszotos andezit foltáráslK)!, mintegy 4t)—45 cm. hossznságú

és kb. 25 cnn. széles, lonosoalakn, kékosszürko zárványt találtam.

\’izsgálataim során ez a zárvány koialiorit tartalmának bizonyult.

A vizsgálat során leszrt eredményekrl a következkben számolba-

tok be.
•

Kordierit-tartalmú zárványt hazai irodalmuidí több helyrl
említ. V o g e 1 s a n g (4) a Karanes hegyvidékrl, Ív o e h A utal (fí)

a Visegrádi-hegységbl, S z o n t a g h Tamás (7) a zólyommegyei
Bolana augitandezit.iébl ír le kordieritet. S e li a t a r z i k (H) Bilis^

maróton, a dévai amí'ibolandezitbcn és a sátoraljai Kopaszka-hegyen,
Szádeczky (!)) a szobi Ság-hegy andezitjében találta meg ásvá-

nyuidvat. Bjabbnn Baj)]) Ferene (10, 11) a börzsönyi andezit,

.Tugovies.a dunántúli Ság-hegy lurzaltjainak kzettani vizsgálata

közben akadt kordieritre.

A pilismaróti elfordulás a Dunazúg-begységben nem egye-
dülálló jelenség. Már K o c li Antal (fi) említést tesz a Szentendie
és Izbék határában elterül Kapitány-hegy „labradoramfibolaugit-
traehit”-jában talált dió és gyermekököl nagyságii kordieritgnájsz-

zárványról. Scha farzik (8) pedig ugyancsak Bilismarót környé-
kén talált 1/2 mogyoró nagyságú, kékesszürke, kordierites zárványt.

A kordierit-zárványt bezáró kzet ibolyásszürke, meglehet-
sen elváltozott amfibolandezit. Megoszkopos alkatrészei 1—4 mm.-es
szürkésfehér földpátok és 1—7 mm-es amfibolok. Az amfibol hosszú,

oszlopos kristályai nagyfokú elváltozás miatt, rozsdabarna színek.
Mikroszkóp alatt az alapanyag s a porfirosan kivált elegyrészek

aránya 46 százalék alapanyag, 38 százalék plagioklász, 6 százalék

amfibol, 3 százalék piroxén, 6 százalék érc és 1 százalék másodlagos
termék. Jz alapanyag szerkezete hipokristályos hialopilites. A mikro-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. december 4.-i

szakülésén.
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litok nagy része földpát, de közöttük sok trcesedett és kloritosodott-

jórészt tszer ainfibol- és lécalakii piroxénmikrolitot is találunk.

Feltnen sok a magnetit szemcse.

A porfiros föhipátok legtöblmyire (010) szerint táblás leine

^ek, töredezettek, elválozottak. Optikai meghatározások során An---
összetétel labradoroknok bizonyultak. Rajtuk az albit- és

karlsbadi ikertörvény jól felismerhet. A nagyobb kristályok zónás
felépítések. Sok bennük az üvegzárváuy. Elválozásnk — fleg sze

ric-itesedés — a kristályok belsejében nagyfokú. Üde omfibol marad-
vány csupán ércesedett keretben, vöröses vagy barna szín foszlá-

nyokban figyelhet meg. Fajta szerint barna amfibolok, ng . <^

—

— 12—14". Gyakran megfigyelhet részleges, néha teljes reszorpció-

jnk. Eredményeként széles magnetit szemcsekeret övezi az egyes
kristályokat. A legtöbb kristály teljesen rezorbeálódott, helyén a

59. ábra. Titánaugit-lemez kordieritdús környezetben, sok titaiiit zár-

vánnyal. 11. Nic. 60X.

60. ábra Kristályváz-szer titanit, peremein ilmenittel. 11. Nic. 56X.

magnetit szivacsszer laza kristályhalmazait és közöttük piroxén-

szemcséket találunk. A nagyobb egyének belsejét a magnetiten kívül

ers fénytörés ei)idot-szemcsék töltik ki.

A záriHuijj .színe nem egyöntet; kékesszürkén és világosbarnán

sávozott. A réteges sávok mérete 1—12 mm. Az egyes világosabb

kékesszürke sávok a megejtett vizsgálatok során kordieritben gazda-

gabbnak bizonyultak. A rétegesség kristályos palák és gnájszok

pai-allel-i)alás szerkezetére emlékeztet. Az enyhén hajlott sávok jel-

lemz egymástól eltér színét különböz, túlsúlyra jutott ásványok

okozzák. A kordieritben gazdag sávok szürkék, kékesszürkék, míg

a különböz fajtájú i)iroxénekben gazdagok bárunk, vörösesbarnák,

a limonitosok viszont rozsdavörös(*k.



Kordieriltarlalnui zárványok 333

A közét textúrája i)alás leiitikiiláris, helyenként finoman red-
zött. A kisehh-naíí.vohl), hosszan kiékelödö lapos, lonesealakn h(*te-

lepiilések mérete 2—8 cm. A sziirkésfehér rétegekhen egyenltlen
eloszlásban natíyohb, szabad szemmel is jól látható, helyeidíint 1/2

em-es ííesztenyebarna piroxén kristályok foíílalnak helyet. Ezek

következetesen a viláííos sávokat kísérik. A zárványban helyenkint

.'-zahálytalai nl leMömhölyödött, tnlnyomólaíí viláfíosbarna és felí r

szemesékböl álló részek fordulnak el, amelyekben a rétejíessé'í

kevésbbé észlelhet; az átmérjük olykor az 5~G em-t is eléri. A zár-

ványnak ez a szabad szemmel is mefífifíyelhet eííyenltleniil válta-

kozó ásványos összetétele és szemnaííys.iíía, valamint szöveti kiilön-

bözséfíe teszi érthetvé, hofíy könnyen esik szét szabálytalan <lara-

bokra.

Vékonyesiszolatának mtkroHzkójü vizsfíálata során szerkezete

általában ííranoblasztosnak bizonyult. De elfordult néhol tipikusan

szarúk szerkezetrészlet is, amelyet az apró alkatrészek ö.sszeszöv-

dcse és egyidej elsötétedése jellemez. A titánaiigitos részek a kris-

tályok nagyobb mérete miatt i)orfiroblasztosak, a szillimanit meg-
jelenése viszont fibrol)lasztos szerkezetet okoz. Igen szép példányo-

kat találunk a poikiloblasztos szerkezetre is, ahol részben a föld-

pátok femikns alkatrészeket, részben az augitok kordieritet, vagy
földpátot tartalmaznak zárványként.

Uralkodó alkatrésze a plagioklász. Alárendelten ortoklász és

Hiikrolin is elfordul. A mikrolin-ráes elmosódott szél lemezekbl
áll s pertites összenövés — ortoklászban az albit szételegyedése —
legtöbbször nem terjed ki az egész földiiátegyénre. A plagioklász
mérete 0.0-1—0.10 mm. között ingadozik. Színtelen, üde, többnyire
apró, idiüinorf, ]\[ (010) szerint megnyúlt táblákban jelenik meg.
De a zömök, négyszögletes lemezek sem ritkák. Jellemz a finom,
vékony léeekböl álló poliszintétikus albitikerlemezesség, alárendel-

tei)!) a karlsbadi- és periklin-ikerkéi)zdés. Egy-két egyénen a sava-

nyú magot bázikusabb zónák burkolják.

Bels részüket szinte a meghatározhatatlanságig kicsiny zár-
ványok tömege tölti ki. Egyesekben magnetit, idiomorf, apatit-
tket és trihitszer képzdményeket lehetett felismerni. A földpátok
közelebbi meghatározása folyamán a következ értékeket kaptam:

Albit- és karlsbadi ikrek:

M 1 metszet: 1. M: a' 38.4° 1

69 •'
.1 An tartalomnak

Mi « : 2. M : re' 22.9° i
felel meg.

Ml ,, : 1. M :
«' 18.9° >

' 59 o/o

Ml „ : 2. M : a' 31.9° 1

M és P-re i metszet, M : ;=33°=63 o/o

Tehát bázikusabb 59—69% An. tartalmú labrador-bytoivnif féle-
ség. (12)
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A zárvány másik fontos színtelen ásványa, a kordierit, már
alárendeltebb mennyiség s csak bizonyos sávokhoz kapcsolódik.

Alakja rövid oszlop a (ÜOl)-re merleges metszetekben négyszögü,
i'itkán hatszög. Általában izoinetrikus és legömbölyödött. A kris-

tályok elhelyezkedése változatos. Néha egyesével, egyenletesen szét-

szórva, de gyakrabban csojjortokba verdve jelennek meg. Szemcséi

a földpátokmál valamivel kisebbek. Jellemzésükre kiemelhetjük,

hogy színtelenek ts teljesen üdék. Egy-két bázis lappal párhuzamos
metszetben a (110) szerinti hármas ikerképzödés által létrejött ma-
gasabb szimetriát mutató hatszög keresztmetszet ismerhet fel.

Az ilyen egymással szemben-fekv ikeregyén-részek egyszerre söté-

tednek el. Fénytörése ersebb mint az üvegalapanyagé, kb. a kvarcé-

61. ábra. Eészlet a kordieritcs zárvátiijból. I. zóna; Uralkodó’.ag orto-

klászból, kevés titánitból áll. Az apró titanit szemcsékhez szillimanil-

kévék kapcsolódnak. II. zóna: Kordierit dús és plagioklász dús, nagy

tiánaugit és titanit kristályokkal. Pilisniaróti andezit. 11 Nic. .16X.

hoz hasonló. Pleocbroizmus néha gyengén észlelhet. Oi)tikai karak-

tere negatív. Optikai tengelyszöget nem sikerült mérni. Ásványunk-

ba idomorf ércszemcsék, apalit-tk, zöldesbarna, négyszögalakú

pikotit, valamint üveg- és gázzárványok települtek. A nagyobb kiás-

tályok belsejében néha parallel nikollal igen szép rózsaszín. ai)ro

(().0t)4_0.0(17p), a kordieritnél valamivel kisebb fénytörés, izometri-

kus tábla, vagy négyszögalakú zárvány fordul el.

A i)iroxén mint iUátunujtt és mint közöiisrgcs niu/if fordul el.

A fifánaiifiit mérete változó, maximális:in 0.4(5 mm. Alakja

sohasem idiomorf, többnyire megnyúlt oszlopos é‘s a (100) szerint
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táblás. b]löfor(lulása csak bizonyos rétoííekboz kapcsolódik, másból

teljesem hiányzik. A Lemezek hosszirányában kitn hasadási vona-

lak láthatók. Színe zöldessáríía, helyenként, ahol elváltozása elöre-

halailottahh, élénksárfía. IMeochroizmnsa {íyenjíe : i'g sártía,

u„i = barnás, iip _ zöldessárfía. Optikailají pozitív, iig :e 54—ti2".

Fénytöré.se ers. A molekula ellM)inlása íolytán a naeíyohh kristá-

lyok vörösharna vashidroxides keretet kai)iiak. A kisebb kristályok

limonitosodása mifíyohh foka. lejítöbhször kiterjed az ejíész egyénre.

.\zoid)an elváltozatlan részek, különösen a kristályok belsejében,

mindig rellelbetök.

A kezönsrfjes i'iuíi'it megjelenése az elbbihez basoidó. Zárvány-
ként földpátot, magnetitet, titanitot, ritkábban apatitot t irtalmaz.

A fltduit O.OI5-A).2() mm-es szemesenagysággal legtöbbször a

titánaugittal összenve 1‘ordnl el. E megjelenésbl arra következtet-

hetünk, hogy genetikai összefgtíés áll fenn közöttük. \ titántai'-

talmat a valamivel elbb kiváló titánaugit használta fel ké])zödésé-

bez. Zái ványunkban a titanit ritkán található önálló kiástályokban,

U'Jítöbbször szibálytalan alaké, legömbölyödött szemcsék balmazá-

63 .

62. ábra. Titáangit-kristályok kordierit zárványokkal. 11 Nic. 56X.

64. ábra. Titanit és iliiienit együttes megjelenésben. 11 Nic. 80X.

hói áll. Néhol a szemcsék szöllöfürthöz hasonló alakban tömörülnek
egymás mellé. Optikai orientációjuk azonban megegyez s így a

/ képzdmény kristálycsoportnak tekinthet. A jellegzetes levíl-

boritékalak ritka. Egyesekben a (1101 szerinti hasadási vonalak fel-

ismerhetk. Színe világos kávébarna, fénytörése igen ers. Pleochro-

izmusa változó. Nagyobb kristályoknál ers. Az iig — élénk cse-

resznyepiros, az Tni = sárgásvörös, az np = egész halvány rózsa-

szín. Kettstörési színe magas, jellegzetes irizáló. Ug ; c ^ 52". Jóré-

szk átalakult titánvasérccé és titánvascsillámmá. Néhol keztjüiujj-
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szeren nyúlik a titanit az ilmenit közé, máshol meg a titanit bel-

sejét pszeudomorfózaszeren tölti ki az ilmenit. Genetikai összre-

rüggésük tehát kétségtelen.

SzillímanH. Finom rostokban, legtöbbször a korclieritet átszve
fordul el. A zárványban lev repedések peremén hosszú, a c ten-
gely irányában ersen megnyúlt kristályokat, vagy még inkábl)
kéveszel nen összefonodo halmazokat alkot. Finom ti minden orien-
táció nélkül átszövik a többi ásványalkatrészeket. Jellemz tulaj-
donságai: fénytörése ers és kettstörése magas. Színe halvány
Bárgásrózsaszín. Megnyúlási iránya egybeesik az n -vei- Optikailag
pozitív. Zárványként üveg- és gázlibellák, érc fordul benne el, sok-
szor az oldaléllel párhuzamos elrendezdésben.

Helyenként 0.08—0.12 mm nagyságú gránát is vau, vöröses-
sárga szín legömbölyödött dodekaéderes alakban. Egyeseket kelifit-

szerü keret szegélyezi. Általában srn járják át a repedési vona-
lak. Zárványként ércet, földpátot, piroxént, üveget, szillimanitot
tartalmaz.

A kvarc igen alárendelt szerepet játszik, a kristályosodáskor
fönnmaradó helyeket tölti ki. Ennek következtében alakja legöm-
bölyödött, néhol szabálytalan határvonalú. Zárványban szegény.

A kvarccal kapcsolatosan tridhnit is megfigyelhet. Apró,
színtelen, hatszögalakii, alacsony fénytörés lemezkéket alkot. A k-
zet apró üregeit, réseit tölti ki a jellegzetes „tetcserép” elrendezés-

ben. Zárványt nem tartalmaz.

Magnetit apró szemcsékben, szemcse-csoportokban, néha na-

gyobb szabálytalan kristályegyénekben gyakori. Káes fényben nagy
részüket rozsdavörös bomlási szegély övezi.

Az Umenit többnyire toliszer kristályvázákban, vagy önálló

vékony lemezkékben, lécekben jelenik meg. Többnyire hamuszürke
loukoxénes bomlási termék kíséri.

Az ilmeniten kívül titánvoscsillám (12) is megfigyelhet.
Színe a nagyobb egyéneken gesztenyebarna. Jobbára trichiteket és

keskeny lemezkéket alkot; ahol nagyobb mennyiségben lép fel, olt

a lemezcsoportok át nem látszóak.

Apafit finom hosszú tkben, vagy zömök szemcsékben, fleg
zárványként; zirkon inkéibb kristálytöredékekbeu fordul el.

Egyes zónákban az alkotói-észeket sárgászöld, helyenként bar-

nás egynem izotrop, üvegállowáiig köti össze.

A kzetzárváiiyt itt-ott apró erek .járják át. ezeket s a parányi
üregeket zöldessárga, éléidí fénytörés, finom, olykor sugarasan ros-

tos klorit-tk halmaza tölti ki.

A fentiekben vázolt vizsgálatok alapján a következ megálla-
pítások vonhatók le:
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A zárvány rito^os szorkczote az ofiykori üledék összetételbeli

külöubözöséjiére vezethet vissza. \'annak kordieritben fíazdatí és

kordieritben szegény saivok. Az elbbiekben több volt az agyag, az

utóbbiakban viszont a inésztartaloni volt a nagyobb. Ezért ott bsé-

ges kordierit, itt bázisos plagioklász képzdött tnlnyoinórészben.

A valószín kiválási sorrend megállapítható: a) üde és limo-

uitosodott inagnetit. aiiatit, spinelli; bt titánaiigit; c) titanit; d) ilme-

nit és litánva.sesilláni; e) plagioklászföldpát * kordierit: D ortok-

lász; g) a kurdieritet és a földpátot is átszöv szilliinanit; h) végül

a kvare. <

A kvare esekély szerepe bizonyítja, hogy a kzetzárvány kova-

sav.szegény volt, tehát nem lehetett homokk, vagy homok.

A zárvány ásványos összetétele arra vall, hogy ez esetben

meszes agyag volt a zárvány anyakzete.

Az a tény, hogy több magyarországi hegységben elfordul

kordierittartalnui zárvány, a mellett .szól, hogy az andezit magma
felnyomnlása közben többször kiiiálkozott azonos alkalom idegen

k(izetanya g fe 1vé te 1 ére.

Tannlmányom végén hálás köszönetét mondok dr. S z e n t p é-

tery Zi gmond egyetemi ny. r. tanár i'irnak azért a szíves.ségért,

hogy vizsgálataimban támogatni mélt(')ztatott.

Készült: a Szegedi Ferenc József Tudomány Egyetem Asvány-
és Földtani Intézetében és a Bécsi Egyetem Asvájiy-Kíizettani In-

tézetében, 1940. január hóban.
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LI. köt. 472—493. 1.

13. Manritz Béla—H. P’’. ood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei.

A M. Tud. Akadémia math. es természettudományi értesítje LV.
köt. 75—103. 1.

III. ISMERTETÉSEK.

A FÖLD ÉS AZ ÉLP:T TÖRTÉNETE
Irta: Gnál István dr.

Budapest, 1940. A Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat százéves fennállásának emlékére kiadott „A Természet
világ.a“ cím könyvsorozat IV. kötete. Terjedelme 392 oldal,

5 színes, 18 fekete mmelléklcttel és 208 szövcgközötli képpel.

Gaál tanár ár munkájúnak célja, a Társulat cclkil üzéséuek

megfelelen, a földtani, slénytani és a többi rokon tudományok
eredményeinek néi)szernsítése. Ennek a célnak a szerz teljesen

megfelelt, st a szakemberek is igaz örömmel és élvezettel forgat-

ják a minden dícsérelet megérdeml könyvet.

Az ismertetést tnbajdonképpcm már a taidalomjegyzéken kcd-

lene elkezdenem, mert ez a majd 400 oldalas m vázlata. Plbbl

a vázlatból is kitnik, hogy az öt nagy rész összeköt kapcsa a f(>j-

ldéstan nagy gondolatvilága.

Az els rész cínu“: Az izzón fényl csillagtól az els haktéiáu-

mig. A P'’öld keletkezést' nek elméleteit egyszeren, világosan mondja
el. Kimnt.atja, hogy ma még sok olyan kzetet tartunk hajnalkorú-

nak', melyc'k minden bizonnyal fiatalabbak. Plrdekesen fejtegeti az

si szárazföldekkel és az si óceánokkal kapcsolatban, a Wegener-

féle elméletet — rámutat a különben igen tets'zets elmélet hibáim.

A Pkild vizeiiu'k hajnalkori benépesülésével foglalkozik a

második rész. .Jelenkori megfigyeltísek nyomán, elreboc.sújtva az

aktnalizmns elméletét, kimutatja, hogy a legmelegebb vízben is el-

lietlek már moszatok. Pkdvetdik a kérdés, honnan kerültek a P öleire




