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ASSZIMILÁCIÓ SZEREPE A KZETEK VEGYI
ÖSSZETÉTELÉBEN I.

LENGYEL ENDRE*

(10 táblázat, 3 diagramm.)

A lüzeredésü kzetek vegyi és ásványos összetételének, valamint földtani

viszonyainak tanulmányozása arról gyzi meg a kutatót, hogy elsdleges adottsá-

gokon kívül, amin a magmatartó kéregbeli helyzete vagy a kzet eredeti össze-

tétele, vannak más, kívülálló tényezk is, melyek a létrejött kzetek összetételét,

tehát magát a kzetfajtát, annak ásványtársulását befolyásolni képesek. _

A kzetek vizsgálatának történeti menete, azt mondhatnók, központ felé haladó.

A mikroszkópium tárgyasztaláról indult el s haladt fokozatosan beljebb, a föld-

kéreg mélyebb szintjeibe. A világszerte megindult kzetelemzések sok kérdésre adtak

máris kielégít választ s az idetartozó vizsgálatok két alapfolyamatban állapították

meg a kzetkiilönbségék okait. Egyik a magbeli anyagszétkiilönölés, másik idegen

kzetek beolvasztása és áthasonítása.

Jelen értekezésben az utóbbi folyamat lehetségének megvilágítását kísérlem

meg kzetelemzések alapján.

Kétségtelen, amire a kutatók csak utóbb figyeltek fel, hogy a kzetek keletke-

zésénél nem maradhat figyelmen kívül az út, melyen a mélységbeli magma a

földkéreg magasabb szintjeibe vagy éppen a felületre jutott. A magma hatalmas

energiakészleteivel kivezet utat keres, s nyilván azon a vonalon tesz eredményes

erfeszítéseket fizikai és vegyi ertényezi segítségével, ahol legkisebb az ellen-

állás s ahol azt legyzni tudja.

Önként felmerül a kérdés: Mi történik a tetvel s az érintkez szilárd kzet-

fallal, lia r.a a leinyomuló magma óriási nyomással, többezer tokos hvel és

ásványképzivel hatni képes?

D a 1 v forradalmi beolvasztási elmélete óta az érvek és ellenérvek hosszú

sora hangzott el. Most e feltevéseken, elméleteken túl, tényleges kzet-
elemzési adatok alapján igyekszünk az igazság közelébe férkzni.

Hazai, fként harmadidszaki kiömlési kzeteink vizsgálata közben sokszor

felmerült kzetbeolvasztás valószínségének gondolata, de csak rövid utalásokban

jutottak feltevéseim kifejezésre.

Eladta a Magyar Földtani Társulat 1950. április hó 5-iki szakülésén
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Már Szabó is észrevette, még a mikroszkopikus vizsgálatok hajnalán, hogy

harmadkori kzeteink között „átmeneti típusok
11

vannak. Ezt még „típuskevere-

désse!“ magyarázta. Dolgozataiban többféle zárványt is megemlít, melyek mind-

egyike idegen anyagfelvételnek bizonyítékai. Utána sok hazai kutató közöl adatokat

zárványeifordulásokra vonatkozóan, de az alapkérdéssel, a kzetbeo'.vasztás tényé-

vel, lehetségével irodalmunkban bvebben senki sem foglalkozott.

E dolgozatban új csapáson haladunk: valóságos kzetelemaések adatainak

felhasználásával és %-os beolvasztási arányával kíséreljük megvilágítani az asszi-

miláció lehetségeit és valószínségét. Tehát elméleti síkon igyekszünk igazolni

sok szerz által gyakorlatilag észlelt kzetszármazásbeli kapcsolatokat.

A kzetképzdés ismert törvényszerségei teljes érvényben fennállanak. Abból

az alapfeltevésbl indulunk ki, hogy minden magma minden útjába es, szilárd

kzetet beolvasztani képes, ha termodinamikai feltételei adottak. Ez alapon az

anyagi változásokat kísérjük figyelemmel lépésrl-lépésre, melyek igazolják a beol-

vasztás lehetségének határait.

Osann- rendszere azért kínálkozott megfelelnek az összehasonlítások alap-

jául, mert nemcsak kzettípusokat állapít meg, hanem tényleges kzetek elemzési

adatait, átszámított értékeit is adja, melyek között sok a hibrid-kzet.

Az értekezés II. részében foglalkozunk a nyert adatok alapján a Niggii- s a

szovjet-átszámítások alapján történ kiértékelésével, a keverékkzetek grafikus

ábrázolásával, melyekbl szintén kitnik a beolvasztás lehetségének határvonala.

A kzetelemzések adatai s átszámításai alapján kapott eredményeket Osann-
rendszerének kzettípusaival is összehasonlítottuk. Feltn volt sok esetben szá-

mítás révén nyert adatainknak s Osann keveréktípusainak egyezsége. Azóta a

külföldi irodalomban s hazai kzeteinkben sok elfordulást találtunk, melyek ide-

gen kzetbeolvasztás tényét igazolják.

A vonatkozó vizsgálatok meggyzen bizonyítják, hogy a fiatal kzetek egy

része már nem elsdleges, hanem keverékmagmából ered. A felnyomulásban lev
magma minden útjába es idegen anyagot beolvasztani képes, ha kell fizikai és

vegyi energiakészlettel rendelkezik. Nagyobb mélységben teljes beolvasztás követ-

kezhetik be, mely sajátos anyagbeli szétkülönülés elindító oka is lehet. Kisebb

mélységben, csökkentebb nyomás és hmérséklet mellett, a beolvasztás tökéletlen

s csak zárványperemeken észlelhet érintkezési udvar alakjában a magma és ide-

gen kzetdarab anyagának kölcsönhatása.

E folyamatoknál fontos szerepet játszik a magma kiinduló összetétele, sava-

nyúsága és folyékonyságának foka. Minden felnyomuló magma csak olyan szi-

lárd kzetet képes beolvasztani, melynek olvadáspontja nem haladja meg saját

belyzetileg adott hmérsékletét. Nyúlónfolyós, savanyú magma nehezen hatol fel-

felé, fokozottabb fizikai munkát végez. A bázisos magmák nagyobb hmennyiség-

gel rendelkeznek, hígan folyók s az elre kijelölt utakon kisebb erfeszítéssel nyo-

mulnak felfelé.

Üjabb feltevések szerint a noritok általában nem egyebek, mint bazalt-

magma által beolvasztott agyagos kzetkeverékek. Mészk, dolomit felvétele nagy-

fokú kovasavhiányt idéz el s emiatt bázisosabb, alkálidús kzetfajták jönnek létre.

Ha viszont tömeges kzet szögletes zárványdarabokat tartalmaz, ez azt bizonyítja,

hogy a magma már — magasabb szintben — nem rendelkezett a teljes beolvasz-

táshoz szükséges erkészlettel. Letördelt kisebb darabokat könnyebben, nagyobb
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tömböket lassabban képes beolvasztani a magma. Víz és ásványképzk jelenléte

meggyorsítja a beolvasztási folyamatokat. Fontos szerepet játszik a nyomás, mely
serkentleg hat s a magma fajhje is, mely meghatározza beolvasztó képességét.

Pl. 7,5 tömégegységnyi 0,350 fajhj bazaltmagma 1 tömegegységnyi idegen kze-
tet képes 1000° C-rn fölhevíteni s nagy nyomáson magába olvasztani.

Keverékkzetek vegyi- és ásványos összetételének kialakulásánál fontos fel-

- létei a magma s a beolvasztott kzet minsége és mennyisége.
Ha a magma felnyomulása közben idegen kzetet olvaszt magába, rögtön megkez-
ddik az anyagok kölcsönös kicseréldése. A beolvasztott anyag nem marad meg
elkülönült fészkekben, hanem szétszóródk, elvegyül a magmában. Nagy mélység,

magas h, nyomás, gazdag gz- és gáztartalom hosszabb idre biztosítja a mole-

kulák mozgékonyságát, az ásványkiválás folyamatát és törvényszer sorrendjét.

Ha e tényezk értékei csökkennek, — mint ahogyan felnyomulás közben csökken-

niük kell, — akkor fogalmat alkothatunk a felszín felé mozgó magmatömeg foko-

zatosan hanyatló erejérl. Minél hosszabb ideig bolyong valamely magmatömeg a

szilárd kéregben, annál több id és alkalom áll rendelkezésére a teljes beolvasz-

tásra és áthasonításra.

Mélységi magmák s beolvasztott idegen kzetek egymásra gyakorolt anyagi
befolyását kzetelemzések alapján kísérhetjük legmeggyzbben figyelemmel.

Induljunk e célból bizonyos savanyú, majd bázisos magmaátlag-
ból, melyrl feltételezzük, hogy a beolvasztáshoz szükséges energia-készlettel

rendelkezik! Állapítsuk meg, hogy .min anyagi változások következnek be, ha fel-

nyomulásuk közben más összetétel kzetanyagokat olvasztanak magukba.

Savanyú alapmagmánk a következ kovasavdús kzetek elemzési adatait s

azok középértékét tünteti fel a Si02
tartalom csökken sorrendjében:

Kvarc-
porfir

Riolit Liparit Trachit Dacit Andezit

Átlag :

Lago Puszta- Vulcano N. S. Veres- Bulza

Magg. falu Wells patak

SiO, 77,94 77,35 71,60 67,68 62,26 - 56,65 68,92
TiO„ — — 0,14 0,20 — — 0,17

AI.A 11,78 14,52 13,05 13,99 18,10 22,11 15,93

Fe..O,

FeÖ
j

1,21
— 0,92

1,26

3,20

1,98

2,28

2,87

3,31
2,04

MnO ny — 0,02 — 0,16 0,09
MgO 0,32 0,16 0,69

1,94

0,34 1,22 3,42 1,03

CaO 0,74 0,96 0,84 1,32 6,67 2,06

Na.O 1 ,50 3,52 5,30 4,70 4,10 3,97

k
2
ö 4,17 3,58

4,90

0,62

4,87 6,05 1,86 4,26

h
2
o J ,91 — — — 2,20 1,12

Savanyú alapkzet a neutrális határértéket (65% SiO 2 )
alig meghaladó kzet-

átlag, melyet alacsony Fe-, Mg-, Ca- és bséges a'.kália-tartalom jellemez.

Bázisos aliapmagma értékei a következ hazai kzetek elemzési adataiból

adódtak:
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Diallag-peri-

dotit

Szarvask

Gabbró
Szarvask

Bazalt

Salgótarján

Piroxén-

andezit

Szanda-hegy
Átlag

SiO, 32,58 44,39 49,34 56,19 45,63
TiO, 6,07 4,40 1,79 1,21 3,37
A1..Ó, 1,51 16,71 16,31 18,05 13,15
Fe.,0, 7,88 4,28 2,63 1,73

FeÖ 29,85 9,14 5,23 5,88 16,63
MnO 0,29 0,12 0,14 0,15 0,18
MgO 14,46 7,48 6,42 3,18 7,89
CaO 5,60 10,15 9,17 7,82 8,19
Na.O 0,45 2,91 3,95 2,73 2,51
K.,Ö ny 0,14 1,84 2,19 1,02
P„Ö ny — 0,20 0,50
+H..O 1 ,08 0,27 — 0,14 0,39
—H..O — 0,22 0,55

A 4 hazai kzetbl nyert középértékek alapján a bázisos alapkzet a bazioitás

alsó határán áll, de nem éri el az ultra-bázisos magmakzetek ennél alacsonyabb

értékeit. A savanyú alapkzettel ellentétben, igen magas Fe-, Mg-, Cci- és lecsök-

kent Si0 2 -, Al
2
Oa

- és alkália-tartalom jellemzi.

Mindkét kiinduló átlagmagma érzékeny határvonalon áll s ezáltal a beolvasz-

tottnak feltételezett idegen kzet anyagi befolyásolása könnyen felismerhet válto-

zásokat fog elidézni.

A kzetáthasonítás elemzési értékeinek átszámítását a következ képlet alap-

ján végezhetjük el:

_ 100% a + n% h
h ~

(100 + »)

10

ahol Mh az újonnan származtatott keverékmagma valamelyik oxidjának %-os

értéke; a az alapul vett átlagmagma, b a beolvasztott kzet valamelyik oxidjának

%-os értéke, n a beolvasztott kzet %-a.

Kísérjük már most figyelemmel a kiinduló savanyú alapmagma értékváltozásait

10%-os h o m o k k -áthasonítás esetén. A keletkezett keverékkzet Sí'0
2
-tartalma

68,92% -ról 70,06% -ra emelkedett, a többi érték arányos csökkenése mellett, mert

a homokknek csupán kovasav-tartalomban van elüten magas értéke.

Az így nyert keverék-kzethez Osann kzettípusai közül gránitok, riolitok,

üveges riolitok, kvarcdús kristályospalák állanak közel. Feltn egy krumbachi

„hibrid-kzet“ vegyi rokonsága, mely gránitból és ókori palából keletkezett.

E csoportba illik a szászországi Breitner-Berg piroxénkvarc porfirja, melynek

sajátos, a normálistól eltér összetételét ugyancsak beigazoltan asszimilációs folya-

mat idézte el.

További 25—50—75% homokk felvétele esetén szokatlan összetétel s szer-

kezet tordrillites, gyakran ,,hibridnek“ jelzett kzctváltozatok kerülnek közel.
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SiO* ai
2
o3

FC
fc+ M8° CaO Na,0 K

a
O

Savanyú alapkz. 08,92 15,93 2,04 1,03 2,06 3,97 4,26

1 . Homokk 81,46 5,35 1,80 0,84 3,28 0,60 1,24
10% 70,06 14,91 2 , 02 1,01 2,17 3,66 3,09
25% 71,4.3 13,82 1,99 0,99 2,39 3,29 3,65
50% 73,10 12,40 1,96 0,96 2,54 2,84 3 , 22

75% 74,29 11,39 1,94 0,95 2,58 2,53 2,96
100% 75,19 10,64 1 ,92 0,94 2,67 2,29 2,75

Emelkedés : SiO, = 6,27% Csökkenés : Al.,O
s

5.29%
CaO = 0,61% Fe

2
0 3+

FeO 0 , 12%
MgO 0,08%
Na

2
0 1

,
68%

k
2
ö 1,51%

2. Riolit 74,24 14,50 1 , 94 0,25 0,11 3,00 3,66
10% 69,40 15,80 2,03 0,96 1,88 3,88 4,21
25% 69,92 15,64 2 , 02 0,87 1 ,62 3,78 4,11
50% 70,69 15,45 2_j 01 0,77 1,41 3,64 4,06
75% 71,18 15,32 2 01 0,69 1,23 3,55 4,00

100% 71,58 15,22 1,99 0,64 1,09 3,33 3,96

Emelkedés : SiO., = !,32% Csökkenés : O3

Fe,O
a+

0,71%

FeO 0,05%
MgO 0,39%
CaO 0,97%
Na.O 0,64%
K Ö 0,30%

100%, teint 1 : 1 arányú homokk beolvadása esetén már olyan mélyreható,

összetételbeli elváltozások állanak ei, hogy az O s a n n-típusok között is csa'k

a gránit ersen savanyú szegély fácise vagy feltnen kovasavdús gránittípus-

sal mutat vegyi rokonságot. E határon túl már fokozatosan kiesnek a lehetséges

kzetek összetételének kereteibl.

Ilyen tömeg idegen anyag felvételére a magmák szükséges energiakészletük

hiánya miatt is — már képtelenek s csak igen nagy mélységben képzelhet el,

olvadék állapotban.

A vegyi összetétel fokozatos megváltozásával párhuzamosan átalakul a kelet-

kez keverékkzet ásványos összetétele is. A FcMg-dús alkatrészek lecsök-

kennek, vagy amire gyakran találunk példát, részleges vagy teljes felszívódásnak

esnek áldozatul. A szilikátásványok. savanyúbb módosulatokba mennek át, a kvarc-

tartalom, üvegállomány n.

Hasonló peracidites folyamatnak kell lejátszódnia, ha a savanyú alapmagma

ri öli tót olvaszt magába. A kovasav emelked értékváltozása mellett az összes

oxidok csökkennek. A SiO ,-tartalom 68.92%-ról csak 71.58%-ra n, ami még 1 : 1

arányú beolvasztás esetén sem okoz mélyreható változást. Mindössze a kvarc-tar-

talomban, esetleg zónás földpátok megjelenésében, kifelé savanyodó buroksoroza-

tában történik módosulás.
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SiO, alo3

Fe,0,+
FeO

MgO CaO NaA KA

Savanyú alapközet

3. Gnájsz-

csillámpalla

10%
25%
50%
75%
100%

68,02

56,88
66,92
66,51
64,91
63,76
62,40

15,93

20,38
16,33
16,82
17,41
17,27

18,16

2,04

7,50
2,54
3,14
3,86
4,33
4,77

1,03

2,33
1,15
1,29

1 ,46

1,59
1,68

2,06

1,63

2,02
1,97

1,92
1,87
1,85

3,97

4,35
4.00
4.01
4,19
4,11
4,16

4,26

3,45
4,19
4,09
3,99
3,91
3,86

Emelkedés

:

ALÓ, =
Fe.j0

3+
FeO =
MgO =
Na

2
0 —

2,23%

2.73%
0.65%
0.19%

Csökkenés : SiO„

CaO
KA

= 6,52%
= 0,21%

: 0,40%

4. Agvagpala 50,51 34,74 6, 54 1,46 8,74 1,69 2,83

10% 67,25 17,64 2, 45 1,07 2,67 3,76 4,13

25% 65,24 18,89 9 94 1,16 3,39 3,51 3,97

50% 62,78 22,20 3, 54 1,17 4,29 3,21 3,78

75% 61,01 24,05 3, 97 1,22 4,92 2,42 3,64
100% 59 , 72 25,34 4,29 1,25 5,40 2,83 3,55

Emelkedés : Ai
2
o3 = 9,41% Csökkenés : SiÓ., = 9,20%

Fe.A,+ NaA = 1,14%
FeO = 2,25% KA = 0,71%
MgO = 0,22%
CaO = 3,34%

Lényegesen eltér eredmények adódnak akkor, ha az alapmagma g n á j
s /.-

c s i 1 1 á m p a 1 a-átlagot olvaszt magába, ami felnyomuló magmáknál szinte elke-

rülhetetlen. Ez esetben a Sí'02-tartalom csökken, a CaO és /(,0-értékeivel együtt.

Az összes többi oxidok értékei emelkednek.

A keverékmagmában a biotit mellett Ee-dús amfibol, st piroxénfajta is meg-
jelenhetik. Ilyen összetétel kzetek, dácitok, dácitos riolitok, piroxén kvarcporfirok

és kvarcszienitekhez állanak közel. A Balti-pajzson, Finnországban egymással

elkeveredve összefonódva jelennek meg üledékek és magmás kzetek. A beolvasztás

folyamata minden átmeneti állapotban megfigyelhet.

Érdekes eredményre jutunk, ha az alapmagma agyag vagy agyagpala
áthasonítását tételezzük fel. Ilyen kzetkeverékek gyakori elforulását igazolja-

a

kzettani irodalom. Ezeket a szokatlanul magas A/
2
0

3
-tartalcxm jellemzi, melynek

következményeként gránátfajták, kordierit, korund, vagy szillimanit jelenhetik meg.

Igen valószín, hogy harmadkori andezitjeink gránát-tartalma elssorban agyag-

dús kzetek mélységi beolvasztásával hozható kapcsolatba. A pacifikumban sze-

repl gránátitok, diopszidgránátitok — Beck szerint is — agyagok és márgák

asszimilációjával értelmezhetk.

A/-dús gnájszok beolvasztásával magyarázzák egyes szerzk kordierit-,

korund-, gránáttartalmú andezitek és dácitok ásványtársulását.

Osan.n rendszerében a feltételezett keverékkzet dácitok, nordmarkitok

(Ditró) és korundtartalmú szienittípusokhoz áll közel. A gránát vagy más A/-dús

szilikátásvánv eloszlása változó, csak kivételesen terjed ki az efíuzivumok vagy
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lakkolitok egész tömegére. E tapasztalati tény az anyagelkeveredés egyenetlensé-

gének természetes következménye. Minél mélyebb szintben megy végbe az asszi-

miláció, s minél hosszabb ideig tart a keverékmagma felnyomulása, a beolvasztott

kzetanyag elvegyülése, a gránátkristályok megoszlása annál egyenletesebb.

Mi történik akkor, ha az alapmagma útvonalán bázisos eruptivumot talál?

Ilyen esetben asszimiláció csak akkor következhet be, ha a termodinamikai felté-

telek kedvezek. Tehát a felnyomuló magma magasabb hkészlettel rendelkezik,

mint a beolvasztás eltt álló bázisos kzet alkatrészeinek kritikus olvadáspontja.

Ilyen feltételek mellett 1:1 arányú gabbró-diabázátlag beolvasztása

esetén a hibridkzetben megfogyatkozik a savanyúbb alkáli földpátok mennyisége,

n a plagioklászok szerepe, s a Fe- és Aíg-oxidok értékének emelkedése növelni

fogja a fémikus alkatrészek mennyiségét.

A keverékkzet átszámított értékei Osan n-ban amfibolgránitok, piroxén-

porfirok és gránititokhoz áll közel, majd szienitporfirok bázisosságát éri el.

SiO, ai,o
3

Fe.O.X
FeO

MgO CaO Na,0 K.,0

Savanyú alapköz. 68,92 15,93 2,04 1,03 2,06 3,97 4,26

5. Bázisos

eruptivum

10%
25%
50%
75%
100%

45,63
66,80
64,26
61 , 16

59,05
57,28

13,15
15,69
15,37
15,00
14,73
14,59

16,63
3.37
4,96
6,90
7,21

9.37

7,89

1,65
2,40

3 ,32

3,97
4,46

8,19
2,61

3,29
4,10
4,69
5,13

2,51

3,74
3,67
3,48
3,34
3,24

1,02
3,96
3,61

3,18
2,87
2,64

Emelkedés : Fe.,0.,+FeO 7,33%
MgO = 3,43%
CaO = - 3,07%

Csökkenés : SiO„
A1„Ö

3

Na„0
K.,Ö

11,64%
1,39%

= 0,73%
1,62%

6. Közetkeverék

10%
25%
50%
75%
100%

44,18
66.67
63,17
60.67
58,35
56,55

12,89
15,56
15,32
14,92
14,63
14,41

5.34
2.34
2,70
3,14
-3,45

3,69

3,81

1 ,28

1,59
1,97

2,22
2,42

14,78
3,22
5,64
6,30
7,51
8,42

1,90
3,78
3,55
3,28
3,08
2,94

1,87

4,04
3,79
3,48
3,24
3,07

Emelkedés : Fe
a
O,=

MgO =
CaO =

1,65%
1,39%
6,36%

Csökkenés: SiO
s
= 12,37%

ALÖ,= 1,52%
Na„Ó = 1,03%
KÍ) = 1,19%

Ilyen összetétel kzet Harker marscoitja is, mely megállapítása sze-

rint gránitmagmának idsebb-gabbróra történt exomorí ráhatása útján keletkezett

s mint ilyen tipikus hibridkzet.

Érdekes eredményre jutunk, ha feltételezzük, ami igen valószín, hogy az alap-

magma többféle eruptivumot olvaszt magába. A 44% Si0
2 1

tartalmazó

keveréktípus lecsökkenti a savanyúbb földpátok vegyi alkatrészeit, s már 50%
keverékátlag áthasonítása tonalitváltozatokon át, a CaO-tartalom ers megnöveke-

dése miatt, carbonatitokhoz jut közel.
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Ilyen keverék kzetfajtákra bven találunk példát az irodalomban. A s ö v i t,

ringit, kasenit, rauhaugit mind Ca-dús kzetek beolvasztása útján kelet-

kezett hibridkzet.

Szokatlan ásványtársulást eredményez nagyobb arányú mészk-dolomit
felvétele. Erre igen sok vizsgálat terjed ki, mert a folyamiatok jelenlegi vulkáni

mködéseknél is végbemennek s a különböz mérték beolvasztás és áthasonítás

kétségtelen jelei állanak elttünk: darabos mészk-dolomit-zárványoktól, a beol-

vasztás növekv fokozatain át, a teljes áthasonításig.

A Vezúv, Etna felszínre öml lávái, sok mészk- és dolomittöredéket ragad-

nak magukkal Megállapítást nyert, hogy a Vezúv kiömlési kzetei növekv bázi-

sosságot árulnak el s a mélységi magma fejldése, azaz fokozatos átalakulása nem

egyszer szétkülönülési, hanem assz ;milációs folyamatok eredmenye.

A Vezúv alatt 2—3000 m mélységig mészk és dolomit alkotja a talapzatot

s Rittmann vizsgálatai szerint a Ca-Mg - 1 a magma felveszi, a felszabaduló

CO„ pedig a magma gáztartalmát és nyomását növeli. Az így keletkezett keverék-

magmából termikus-ekvivalens mennyiség diopszidos augit válik ki. A kristályok-

csoportokba verdve a méiybe süllyednek. Nagyobb kitöréseknél ökölnyi halmazok

repülnek a magasba s hullanak vissza a vulkán területére.

SiO
s

A1,0,
Fe

z
O,+
FeO

MgO CaO Na,0 K.O

Savanyú alap-

magma 68,92 15,93 2,04 1,03 2,06 3,97 4,26

7. Mészk-
dolomit 5,85 0,68 2,67 12,95 35,61 0,21 0,31

10% 63,19 14,56 2,09 2,11 5,11 3,63 3,90

25% 56,31 12,88 2,1 7 3,55 8,79 3,22 3,47

50% 47,89 10,85 2,2 5 4,90 13,34 2,72 2,94

75% 41,89 9,39 2,31 6,01 16,44 2,36 2,57

100% 37,39 8,31 2,36 6,99 18,84 2,09 2,29

Emelkedés : Fe.O, 4- FeO = 0,32% Csökkenés : SiO., = 31,53%
MgO = 5,96% AljO 7,62%
CaO = 16,78% Na.O = 1 , 88%

K,0 = 1.97%

8, Mészk 0,21 0,17 43,97

10% 62,65 14,48 1,87 0,95 5,87 3,61 3,87

25% 55,14 12,74 1,68 0,84 10,27 3,18 3,41

50% 45,94 10,62 1,43 0,72 16,03 2 , 65 2,84

75% 39,38 9,10 1,26 0,63 19,45 2.26 2,43

100% 34,46 7,97 1,13 0,60 23,02 1,99 2,13

Emelkedés CO a
= 47,88% Csökkenés : SiO, = 34,46°/0

* CaO = 20,96% Al aO, = 7,97<>/o
Fe,0

;i +
FeO = 0,91°/0
MgO = O,430/ 0

Na.,0 = 1 ,98°/ 0

k2
o = 2,130/0

5 Földtani Közlöny.
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Nemcsak a kzettani jelleg függ tehát a beolvasztástól, hanem a magma cse-

lekvképessége is. A gz- és gáznyomás biztosítja a kürt nyitvatartását és soro-

zatos, ütemes kitörésre nyújt alkalmat. A Vezúv nem folytathatta -volna mködését,
ha tzhelye nem érte volna el a fdolomitot s nem asszimilálna azóta is belle.

Tiszta mészk beolvasztása mellett csak a CO-tartalom n s valóságos
másodlagos karbonátmagma alakul ki. A keverékkzet nemcsak mészpátzárványo-

kat tartalmaz, hanem a hibridmagma mozgósított C-tartalma CaC0
3

alakjában

üregeket tölt ki.

A palingenezis e formája fként az atlanti kzettartományban ismert. A mészk-
felvétel ers kovasavcsökkenést idéz el s Si0

2
-szegény alkáli kzetek jönnek létre.

Hasonlóan érdekes kzetszárma zásbeli kérdések merülnek fel, ha a feltételezett

bázis os alapmagma olvaszt magába a már megismert 8-íéie kzetfaj fából’.

A mai vulkáni mködés szinte kizárólag bázisos lávákat juttat a felszínre.

Ezek pedig magasabb energiaszükségletüknél fogva minden savanyúbb kzetbl
asszimilálni képesek.

Homokk felvétele esetén a Si0
2 és alkáli ák emelkednek rohamosan a többi

fémoxid lecsökkenése mellett. Az egyoldalú anyageltolódás sajátos, peracidites

kzettípusokat hoz létre. Fként grauwackék szerepelnek, mint túlsavas keverékk-

zetek áthasonított anyaga. De idesorolhatjuk a hazai kzetek közüí a hialo-rioan-

deziteket, kvarctartalmú bazaltokat és piroxénandeziteket is (Tokaji Nagyhegy stb.)

Riolit beolvasztása esetén az értékváltozások fként a földpátmolekulát érintik,

mely /C-dúsabb és savanyúbb lesz. A fémikus komponensek viszont csökkenni fog-

nak. Finnországi hibrid-diabázok mikropegmatitos részleteit kvarc + ortok! ász

alkotja.

SiO, alo
3

Fe
aO.,+
FeO MgO CaO Na

2
0 K

2
0

Bázisos alapkzet 45,63 13,15 16,63 7,89 8,19 2,51 1,02

1. Homokk 81,46 5,35 1,80 0,84 3,28 0,60 1,24

10% 48,80 12,14 1 5, 28 7,25 7,74 2,34 1,04

25% 52,72 11,59 13, 07 6,48 7,21 2,13 1,06

50% 57,57 10,55 11, 69 5,54 6 , 56 1,87 1,09

75% 60,98 9,82 10, 28 4,87 6,08 1,69 1,11

100% 63,55 9,25 9, 22 4,37 5,74 1 , 56 1,13

Emelkedés SiO, = 18,92 % Csökkenés: Al.O.. = 3,90%
K.O = 0,11 % Fe .O, +

FeO = 7,41%
MgO = 3,52%
CaO = 2,45 c

/o

Na.O = 0,95 c)/
/o

2. Riolit 77,35 14,52 0,16 0,96 3,52 3,58

10% 48,51 13,27 14 91 7,19 7,53 2,60 1,25

25% 51,98 13,42 13,31 6 , 34 6,18 2,71 1,52

50% 56,20 13,61 11,08 5,30 5,78 2,85 1 ,85
"5% 59,22 13,74 9,62 4,62 5,08 2,94 2,09

100% 61,49 13,89 8,32 4,03 4,58 ’ 3,02 2,30

Emelkedés SiO, = 15,83% Csökkenés: Fe^O, +
Al.O, = 0,74% FeO = 8,31%
Na .O = 0,51% MgO = 3,86%
K„Ö = 1,28% CaO = 3,61%
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A keverékkzet értékeihez 0-i a n n-ban kvarcdiabázok, dioritok és kvarcdiori-

tok állanak közel.

Gnájsz és csillámpala beolvasztásával a száükus alkatrészek meny-
nyisége n, a fémikusoké csökken. Érdekes, hogy az elméleti keverékkzet össze-

tételéhez a pacifikus zónára jellemz dioritok és andezitek állanak közel, élénk

bizonyítékául annak, hogy harmadkori kzeteink nagy része bázisos mélységi

magma és savanyú kristályospalák és más nagymélység kzetek keveredése által

jött létre.

Agyagpala áthasonítása ugyancsak a színes alkatrészek megfogyatkozá-

sát vonja maga után, de a bséges /-1/,,0.,-tartalom, gránátfajták, kordierit, korund,

ritkán szillimannit képzdésére vezet. Rendkívüli kzetek: szilikotelitek, kordierit-

noritok is jöhetnek létre.

Több kzetkutató megállapította, hogy ha bazaltmagma agyagos kzeteket

olvaszt magába, úgy bséges plagioklász és nem d
: opszid, hanem ensztafit-tartalmú

norit képzdik. Meszes agyagpala, vagy márga asszimilációja plagioklászbazaltok

vagy labradordús kzetek keletkezéséhez vezet.

Nálánál bázikusiabb magmakzeteket csak kivételesen elnyös termodinamikai

adottságok birtokában hasoníthat át az alapmagma. A keverékkzet akkor is meg-
marad gabbrók, bazaltok, essexittípusok értékkeretei között.

s:o,
"

Al’O.
Fe202-|-

FeO MgO CaO NasO k 2o

3. Bázisos alapkzet 45,63 13,15 16,63 7,89 8,19 2,51 1,02

Gnájsz-csillámpala 56,88 20,38 7,50 2,33 1,63 4,35 3,45

10% 46,64 13,71 15,80 7,38 7,59 2,68 1,24

25% 47,88 14,59 14,7 2 6,70 6,88 2,87 1,51

50% 49,38 15,56 13,59 6,03 6,00 3,12 1,83

75% 50,46 16,24 12,70 5,51 5,37 3,30 2,06

100% 51,25 16,76 12,06 5,11 4,91 3,43 2,23

Emelkedés^: Si0 2 = 5,62 % Csökkenés: Fe 20,-J-Fe0 = 4,5

ai2o„ = 3,61 % MgO = 2,78 %
NaaO = 0,92 % CaO = 3,28 %
KazO = 1.21 %

4. Agyagpala 50,51 34,74 6 54 1,46 8,74 1,69 2,83

10 % 46,08 15,11 15 71 7,30 8,24 2,43 1,19

25 % 46,61 17,47 14 62 6,61 8,30 2,34 1,38

50 % 47,26 20,35 13 27 5,75 8,37 2,24 1 ,62

75% 47,72 22,41 12 31 5,19 8,43 2,16 1,79
100 % 48,07 23,95 11 59 4,68 8,47 2,10 1,93

Emelkedés : Si02
= 2,44% Csökkenés : Fe20 4-FeO = 5,04%

Ai 2o3
= 10,80% MgO 3,23%

CaO = 0,28% Na20 0,41%
K,C> = 0,91%

A 8 kzettípus középértékébl nyert hibridkzet elváltoz-

tató szerepe a bázisos alapmagmára csekély. A CoO-tartalom növekszik lényege-

sebben.

5*
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E kisíokú variáció-szélességbl két fontos tanulság szrhet le:

a) Ha változatosan felépített földkéregrészben — kedvez adottságok mellett

— játszódik le a kzetasszimiláció, úgy a szeszélyesen váltakozó vegyi alkatrészek

kölcsönösen kicseréldnek, kiegyenlítdnek s megközelítleg normális kzet-
változatokat eredményeznek.

b) Szokatlan összetétel, abnormális keverékkzet akkor jön létre, ha fel-

nyomuló magmatömeg csak egyféle kzetfajtát (pl. homokk, mészk) képes

beolvasztani, illetleg ha csak függleges szélességben van meg a felhatoló magma
beolvasztó ereje. A termo-d : namikai feltételek hirtelen csökkenése úgyis asszimi-

lációra képtelenné teszi a magmát. E fokon csak fizikai zárványfelvétel lehetséges.

Voltaképpen excentrikus keverékkzetek vonják magukra a kutatók figyelmét.

SiO, \1,0
Fe:O

s+
2

' FeO
MgO CaO Na 20 k2o

5. Bázisos alap-

kzet 45,63 13,15 16,63 7,-89 8,19 2,51 1,02

Gabbróperidotit 38,49 9,11 25 ,58 10,97 7,88 1,68 1,07

10% 44,98 12,78 17 ,44 8,17 8,16 2,18 0,93
25% 44,20 12,34 18 ,42 8,51 8,13 2,34 0,83
50% 43 , 26 12,14 19 ,61 8,72 8,09 2,23 0,70
"5% 42,57 11,41 20 ,46 9,21 8,06 2,15 0,60
100% 42,06 11,13 21,11 9,43 8,04 2,10 0,55

Emelkedés Fe,0.—

F

eO = 4,48% Csökkenés : SiO„ = 3,57%
MgO 1,54% A1 20, = 2,02%

CaO = 0,15%
Na20 = 0,41%
k2o — 0,47%

0. Kzetkeverék 44,18 12,89 5 ,34 3,81 14,78 1,90 1,87

10% ‘ 45,49 13,13 15 ,63 7,52 8,79 2,44 1,09

25% 45,34 13,10 14 ,37 7,03 9,51 2,39 1,14

50% 45,15 13,06 12 ,87 6,53 10,39 2,31 1,30
75 °

0 45,01 13,03 11 ,74 6,09 11,35 2,25 1,39
100% 44,91 13,02 10,99 5,85 11,49 2,21 1,45

Emelkedés CaO = 3,30% Csökkenés: Si02 = 0,72%
K„0 = 0,43% AlsO3

= 0,13°
í>

Fe 203 +
FeO = 5,64°O

MgO = 2,04%
Na,0 = 0,30° o

Egyoldalú anyagi befolyásolás zajkk le, ha a sötét alapmagma mészk-
dolomit-átlagot olvaszt magába. Valósággal dolomit-kai bonátitok keletkeznek,

ahol a karbonáttartalom 90%-ot is elérhet. Létrejöhet gránát (andradit) -szienit

is, ha alkália-dús szienites magma mészkövet asszimilál (Madagaszkár). Ilyen

keverékkzet a norvég s a g v a n d i t is, melyben B a r t h szerint a peridotitrnagma

és dolomit szintektikus keveréket alkot.

Tiszta mészk beolvasztása CaA/g-szilikátok, b plagioklász, majd karbo-

nátok kiválását vonja maga után.



Lengyel E.: Asszimiláció szerepe a kzetekben 69

Si0 2
Al 2Oa

Fe 2Oa-f
FeO MgO CaO Na,0 k2o

Bázisos alapkzet 45,03 20,38 16,63 7,89 S, 19 i. 2,51 1,02

7. Mészk-
dolomit 5,85 0,08 9 67 12,95 35,61 0,21 0.31

10% 42,01 12,01 15 29 8,35 10,68 2,47 0,95
25% 38,47 10,65 13 83 8,90 13,56 2,01 0,82
50% 32,54 8,99 11 97 9,57 17,33 1,68 0,78
15% 28,58 7,80 10 65 10,06 18,68 1,44 0,72

100% 25,74 6,91 9 65 10,42 21,90 1,36 0,67

Emelkedés MgO = 2,53% Csökkenés: Si0 2 = 19,89%
CaO = 13,71% A1 20, = 7,24%

Fe 203 4-
FeO = 6,94%
Na 20 = 1,15%
K aO = 0,35%

8. Mészk 0,21 0,17 43,97

10% 41,48 11.95 15 14 7,18 11,44 2,28 0,93

25% 38,50 10, 51 13 34 6,34 15,34 2,01 0,82

50% 30,42 8 , 77 11 15 5,31 20,12 1,67 0,68

15% 26,07 7 , 52 9 59 4,59 23,53 1,43 0,58

100% 22,82 0,58 8,42 4,03 26,08 1,26 0,51

Emelkedés CaO = 17,89% Csökkenés: Si02 = 22,81%
A120 :!

= 6,57
Fe20„ —

O
/O

FeO = 8,21 o/
/o

MgO = 0,09%
Na20 = 1,25%
K aO = 0,51 0/

/O

Asszimilációs diagrammok.

Bizonyos kzetmagma részérl végbemen beolvasztás s az ezzel összefügg
értékingadozások legáttekinthetbben diagrammokban kísérhetk figyelemmel.

Az ordinátára az a’.apmagmák s a 8 beolvasztott kzetváltozat a'apoxidjainak

értékét, az abszcisszára a keletkezett keverékkzetek %-os oxidértékeit vezettük.

A Sí0 2
-tartalom csökken sorrendjében elhelyezett kzetfajták valamennyi

oxidértéke zegzugos vonalat ad, mely az összetételbeli hullámzásokat grafikusan

szemlélteti.

Savanyú alapkzet esetében a SiO. és Al.,0
:i
mennyisége uralkodó, a

többi oxid alárendelt szerepe mellett.

Homokk és riolit beolvasztása esetén tovább n a Si0 2 és gyarapszik az

alkália tartalom. A femikus oxidok értékei fokozatosan csökkennek. Csillámpala

gnájsz felvételénél az A/
2
0,-tartalom n, a FeMg- s némi .Aa-emelkedés mellett.

Agyagos kzetek asszimilációjánál az A/
2
0,-tartalom n feltnen, a

Fe-Mg-Ca-oxidok némi emelkedése kíséretében.

Bázisos magmakzetek beolvasztása fként a íémikus alkatrészeket növeli

Ugyanez áll eruptív-keverék asszimilációja esetén is. M és z k -d o 1 o m i t-átlag
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beolvasztáskor a Ca-Aíg-Te-mennyiség értékei emelkednek. Tiszta mészk csak

a CaO-tartalmat növeli.

Bázikus alapkzet esetében a Si0 2 és Al203 , Na20-, /é20-tartalom

értheten kevesebb, a többi fémoxidé magasabb. Ezért projekciópontjaik a diagram-

mon szétszórtabb rendszert alkotnak.

Homokk, riolit, csillámpala, agyagpala beolvasztása esetén

ugrásszeren emelkedik a Si0
2 , s agyagpaláná! az A/

2
0 3

-tartalom. Bázis osabb
n.agmás kzetek beolvasztása mellett a FeO-, ill. Fe

2
0

3
-tartalom, mészk-

dolomit vagy tiszta mészk asszimilációjánál a Ca-Aíg-érték n feltn
mennyiségben. Legfeltnbb a S/0

2
-mennyiség ers leesökkenése, ami CaC0

3

kiválását teszi lehetvé.

Mindkét esetben rendkívül érdekes pályát futnak meg a fémoxidok vonalai.

Többször keresztezik is egymást. Az izofáliák'mélyreható eltolódá-
sokat jelentenek a vegyi és ásványos összetételben.

A következ két diagrammon érzékeltetjük az egyes oxidok párhuza-
mos vonalainak lefutását. Elsn a szalikus, másodikon a fémikus alkatrészekét.

Legfeltnbb a vonalak egyez lendület hullámzása. Ami természetes is, hiszen
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ugyanazon beolvasztott kzetfajták mindkét kiinduló alapkzeten ugyanolyan érték

és minség elváltozást fognak elidézni. Csak a kezdpontok fekszenek különböz
magasságban.

Nem csupán az elemzési adatokból számított nor mákból — melyeknek köz-

lésére helyszke miatt nem térhettünk ki — hanem a beolvasztás %-os mérté-

kének megfelel oxidérfékekbi és a grafikonok lefutásából is meggyzen figye-

lemmel kísérhetk a kialakuló ásványalkatrészek minségi és mennyiségi viszo-

nyai, tehát a képezett keverékkzeték kzettani jellege.

Ugyancsak helyszke miatt maradt el hibridkzeteink számszer adatainak

egybevetése O s a n n kzetrendszerének megfelel típusaival, melyeknek egyrésze

már ott is kifejezett keverékkzet.

Összefoglalás.

Az értekezés céija az volt, hogy elméleti feltevéseken túl, meglév kzet-
elemzések alapján mutassa ki a kzetbeolvasztás kzetszármazástani jelent-

ségét. Jóval terjedelmesebb dolgozatom már 1932-ben készen állott .Az azóta közzé-

tett irodalmi adatok csak megersítették világszerte a kzetasszimilációnak nem-

csak lehetségét, hanem elkerülhetetlenségét is.

A valóságos elemzésekbl történt átszámítások érzékelhetvé teszik a termé-

szet nagy kzetvegytani mhelyében történ kzetképzdés bonyolult lehetségeit

s rendhagyó kzetek szokatlan ásványtársulását.
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A szólikus alkatrészek vono/otnak lefutásakzefkezerákeinköen

A kémikus alkatrészek vonatoznak lefutása kózetkgverékeinken
Olonges of the vo/ues ot femtc campanen/s m roc/r- m/x/ures.

Vannak és lesznek petrogen éti kai kérdések, melyeket csak asszimiláció felte-

vésével oldhatunk meg. All ez különösen a batolitok és lakkoütok kzeteire s a

kiömlési kzetek kezdeti sorozataira, melyek hosszúlejáratú kiömlési ciklusok úttöri

voltak. A kiépült és kitisztított vulkáni csatornákon már kisebb erfeszítéssel és

csökkentebb beolvasztó képességgel, tehát viszonylag eredetibb állapotban jutottak

és jutnak felszínre a mélységi magmatömegek.

Beolvasztás csak olyan magmák részérl várható, melyek elnyös term-dina-

mikai feltételek mellett kell energia -készlettel rendelkeznek. A feltör magma roha-

mosan hl, tehát csak korlátolt mennyiség szilárd kéregrészt képes beolvasztani

s áthasonítani. Útja közben többféle kzetet asszimilálhat s ezért a keletkez keve-

rékkzet normális vegyi átlagot képvisel. Szokatlan öszetételü kzeteknél egyféle

anyagból olvaszt be nagyobb mennyiséget a íelnyomuló magma.



Lengyel £.: Asszimiláció szerepe a kzetekben 73

Minden asszimiláció sajátos szétkülönülési folyamatok elindítója lehet, ami

alapjában változtatja meg a keverékkzet ásványos összetételét. Átmeneti típuso-

kat hozhat létre s ezáltal valamely földtani egység kzetvilága még szorosabban

egybekapcsolódik.

Rendkívül fontos szerepet játszik az útközben felvett víz. valamint ásvány-

képzk és könnyen oldható alkatrészek elnyelése, melyek a képzd ásványfajtát

is meghatározzák.

Nagyobbmérvü idegen anyag áthasonítása lényegesen befolyásolja a keletke-

zend kzet vegyi és ásványos összetételét. Kistömeg beolvasztás a szilikátásvá-

nyok izomorf-keverék-sorozatára gyakorolhat hatást.

Hosszú szünettel megszakított vulkáni mködés és új beolvasztás ismétld
kzetsorozatokat hozhat létre, ami mélységi kzetképz folyamatok ritmusát iga-

zolja, a kristályosodási-differenciáció törvényeinek értelmében.

A mélységi magmák állandó fejldésen mennek át s fejldésük irányát ter-

modinamikai okok szabják meg.

Az asszimiláció a vulkáni mködéshez szükséges gáznyomást biztosítja, mely

állandósult, központos tevékenység esetén a vulkáni csatornát nyitva tartja és

sorozatos kitörésekre ad alkalmat.

Megfigyelések és vegyi adatok egyre meggyzbben igazolják, hogy bázisos

magma — kzetbeolvasztások és nyomon követ komplex-gravitatív kristályoso-

dási széíkülönülés útján — gránitossá,- riolitossá, andezitessé, trachitossá vagy

éppen fonolitossá válhatik. smagma nem létezik, csak kiinduló törzsmagma,

melybl szétkü'.önülés révén egész kzetsorozat származhatik. Minden újra éled
vulkáni ciklusnak más-más összetétel a törzsmagmája. A mediterrán tartomány

kzetei karbonátok beolvasztásával, a pacifikumé kovasavdús kzetváltozatok fel-

vételével indokolhatók.

A kzet mélységi folyamatok kivetített materiális képe, nem egyszer merev

vizsgálati objektum, aminek eddig tekintették, hanem hatékony fizikokémiai és

földtörténeti folyamatok eredje.

9. JeH^ea:

PoJIB aCCHMHJiaiJHH B XHMHHeCKOM COCTaBe nopOA

Abtop H3.iaraeT bo3mojkhoctl ii npe.a.enu accHMU.iamin nopoA na ochob

(J
mKTiiuecKux xnMunecKHx ana.iü30B ii ^anTopoM nponeHTHoíí accHMHnan,mi
IIcxoah H3 Toro, hto npn ^.aHHtix TepMo^uiiaMHuecKHx yc.TOBn.Hx Kaac^an
siarMa AioaceT acciiMU.THpoBaTt BMemaiomiie nopoAti. Abtop paccsraTpiiBaeT 03Me-

neHHH npn accuMunan,Hu 10, 25, 50, 75 ii 100°/o ob nopo^;. Thkiim o6pa3o>i

aBTOp noATBepac^aeT TeopeTiiuecKiiM nyTeM bo3Moskhoctii aecHMH.iamiH
HaaioAeHHLie pa3.n 1 uhbum aBTopaMii.
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Megjegyzések Lengyel asszimilációs dolgozatához

Lengyel dolgozatában a kzettan számára nagyfontosságú asszimiláció kérdé-

sével foglalkozik. Egy ilyen nagy és nehéz kérdést ma már a kollektív munka elnyeinek
igénybevétele nélkül helytelen lenne közölni. Társulatunk újabban ezt a célt az elre
felkért hozzászólók intézményével kívánja biztosítani és egyszersíteni. Lengyel dol-

gozatának eladása idején azonban ez az eljárás még kevéssé érvényesülhetett. Ennek
pótlására és a kollektív munka elnyeinek szemléltetésére legyen szabad a következket
megjegyezni.

Lengyel dolgozatának célja megállapítani, hogy milyen összetétel kzet ke-

letkezne. ha egy „alaprnagma“ valamely szomszéd kzet különböz mennyiségeit — min-
den melléktermék nélkül — egyenletesen magába olvasztaná. Lengyel e célból kép-

letet állít fel és ennek alapján számítja néhány különböz arányú keveredés eredményét.
A kérdés azonban számítás nélkül, grafikusan gyorsabban, egyszeren és a szükséges
pontosság megrzésével is megoldható. Derékszög koordináta-rendszer egyik tengelyére

a százalékos keveredési arányt, annak két szélén a másik tengelyre a két kevered kzet
különböz alkotórészeinek mennyiségeit visszük fel. Ha a kevered kzet ugyanazon
alkotórészét kifejez pontokat egyenessel összekötjük, úgy ez az egyenes a kérdéses
alkotórész mennyiségeit bármilyen keveredési arányra közvetlenül megadja. A lépték

változtatásával a leolvasási pontosságot csaknem tetszlegesen fokozhatjuk. Ugyanazon
ábrán az összes elegyrészek feltüntethetk: ábránk példaként Lengyel „savanyú alap-

kzet és homokk” táblázatát tünteti fel.

0 %
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A diagrammból közvetlenül és fáradság nélkül ellenrizhetjük az esetleges szá-

mítások helyességét is. Ábránkból például kitnik, hogy a Lengyel által közölt számí-

tások csak a 10%-ra vonatkozó adatokra érvényesek. Áz általános képlet:

( 100—7t

)

• a — v. I
Mh — Jqq

: volna.

Niggli egy általánosan elterjedt, de újabban ers kritika tárgyává tett kifeje-

zése („magmatípusok”) alapján szokás a magmás kzetek összetételéi a magma össze-

tételével azonosítani. Pedig a kzet és magma összetétele szükségképpen egészen más.
Ezenfelül a magma ? mellékkzetet sem olvasztja be folyékony, ill. gáz-alakú, st gyak-
ran meg nem emésztett szilárd melléktermékek nélkül, mint azt Bowen sorozatai elvben
is értelmezik. Ezért a keverék-kzet ilymódon egyszersített számítása elvben nem tekint-

het kifogástalannak.

Lengyel nyilván lokális feladatok megoldásának szem eltt tartásával számí-
totta néhány 'hazai kzet elemzésébl „alapkzeteit“. Általánosságban természetesen az

ilyen alaptípusok használata kerülend. Daly közismert fmveiben (1914— és 1933)

rendelkezésre állnak a világ igen különböz pontjairól származó, sokszor többszáz kzet
elemzése alapján számított általánosabb érvény átlagértékek. Ezenfelül nem célszer
használni „alapkzet” számításhoz olyan kzetek (pl. andezit, dacit) elemzéseit, amelyek
általános felfogás szerint már maguk is asszimiláció által keletkeztek.

E néhány megjegyzéssel talán némileg szolgálni tudtuk a Lengyel által fel-

vetett érdekes és fontos kérdés megoldásának elrevitelét.

Szádeczky

r


