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szertíbb magyar geológus is volt, jegyzőkönyvi és hasonló méltatásoknál többre 
érdemes! #

«Ennélfogva bátorkodom a mélyen tisztelt választmánynak ajánlani, hogy 
szentmiklósi dr. Szabó József megboldogult elnökünk emlékének igaz megörökí
tésére, a magyarhoni földtani társulat azonnal pénzbeli gyűjtést indítson meg 
és pedig a megboldogultnak barátai, tisztelői, szaktársai és tanítványai körében.»

• Az egybegyült pénzösszeget a társulat kezelje s a kamatot mint «Szabó 
József jutalmat» időről-időre a társulat munkakörébe tartozó legjobb tudományos 
munka díjazására fordítsa.»

«Indítványom méltatásának és elfogadásának esetében, szűkebb tanácskozás 
állapítsa meg a keresztülvitel és alkalmazás részleteit.»

«így tartom lehetségesnek elhunyt mélyen tisztelt elnökünk becses emlékét 
legméltóbban megörökíteni. Ilyen intézkedéssel társulatunk is csak nyerhet 
tekintélyében.»*

TYPUSKEVEREDÉSEK A DUNAI TRACHYTCSOPORTBAN.
Dr. Szabó JózsEF-től.**

Terjedelmes trachytvidóken meg lehet győződni, hogy a trachytok 
egyes fajait bizonyos ásványok állandó társasága képezi és ezek szerint álla
pítjuk meg a külön trachyt-typusokat, melyekről ugyanegyütt azt is tapasz
taljuk, hogy a trachythegység zömének anyagát nagy egyformasággal képezik.

Vannak azonban ezen normál állapottól eltérések, vannak esetek, midőn 
a typus állandó ásványain kívül még mások is lépnek fel, és nevezetes, hogy 
csak olyanok, melyek más trachyt-typus ásványassoc-iátioját jellemzik, minél
fogva úgy' is tekinthetni, mintha különböző trachyt-typus ásványainak keve
réke volna.

Hogy ezen felfogás alapos legyen, annak először a vulkáni működés 
módjával és a vulkáni kőzetek anyagi tulajdonságaival kell szoros kapcso
latban lenni, másodszor concret esetek magyarázásánál kétséget nem hagyó 
módon kell megfelelni.

A mi a vulkáni működés módját illeti, általában annyit mondhatni, 
hogy az eruptiv anyag sokféle változást idézhet elő azon a kőzeten, melyet 
útjában talál; a változás egyszer csak mechanikai, másszor chemiai is; egyszer 
kis helyre szorítkozik, másszor nagy területre terjed: az elváltozás foka sze
rint a hatás egy esetben csekélyebb lehet, mely alig tűnik fel, másban jelen
tékeny. Nevezetes ezen tanulmányoknál a természetben az, hogy azon helytől, 
melyen az elváltozás maximumát ismerjük fel, az elváltozás fokait kisebbnek,

* Lásd a 218. (101.) lapon.
** Előadta az 1894 márczius 7-én tartott szakalésen.
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végre megszűntnek találjuk, s itt a trachytok a normál typusban képezik a> 
hegység zömét.

Legfeltűnőbb, de hatásában csupán mechanikai, valamely eruptiv kőzet 
felnyomulása kőzet-teléreknél (d yk e); a régi kőzeten repedés támad s azon fel
tódul a láva kőzet-telért képezve, látszólag a mellék kőzeten semmi válto
zást sem idézve elő. Lehet, hogy kisebb darabokat a mellék kőzetből magával 
felhozott mint kőzetzárványt, de változást annak anyagán nem idézett elő. A 
csekély tömegű láva, a régibb kőzet hideg oldalait érintve, maga is hamar 
megdermedt, és így anyagi változás előidézésére a körülmények kedvezők 
nem voltak.

Chronologiai jelentősége az ilyen egyszerű eruptioi modalitásnak is 
döntő, mert ha a régi kőzet trachyt volt, az újabb is trachyt, a kettő között 
biztosan mondhatjuk, hogy a dyke anyaga a fiatalabb trachyt. Ha a dyke is 
hasonló typusú mint az, a melyen feltört, akkor azt mondjuk, hogy ugyan
azon trachyt-typus későbbi eruptiójának terménye; de hamás typusú, akkor 
a két typus között már biztos korkülönbséget mondhatunk ki.

Egészen más a hatás, ha a vulkáni kőzet nagyobb tömegben vesztegel va
lami régibb, de porphyros kőzet alatt, tehát például valami fiatalabb trachyt 
valami régibb trachyt alatt; ilyenkor ezen régibb trachyt a kitörést megelőzőleg, 
mint a tevékeny vulkánoknál már több alkalommal észleltetett, egész a veres 
izzásig felhevül, mely állapotban az már a láva nyúlósságával bir. Ilyenkor te
hát kétféle trachyt-typus lávája érintkezik és az alsónak felfelé mozgása 
következtében egymással keveredhetnek is.

Ismeretes, hogy a láva nem valami egynemű izzó folyadék, hanem egy 
ilyennek keveréke kristályokkal, melyeket magával felhoz, s a melyektől 
annyiban mindig különbözik, hogy könnyebben olvad, olvadásának foka tehát 
kisebb mint azoké, és így azon veres izzási hőség, melynél a láva alapanyaga 
már folyós, az associatio ásványai megolvasztására még nem elegendő. Ebből 
aztán következik, hogy ha kétféle trachyt-typus lávái keverednek, a bennök 
levő kristályok mint ilyenek kerülnek össze, és olyan ásvány associatiót tün
tetnek ki, melyet a nagy tömegek rendes állapotánál nem találunk, mi tehát 
csak kivételes eset lehet olyan helyen, hol az eruptio alkalmával azon két
féle trachyt érintkezett, melyeknek elegyrészei együtt találtatnak.

A typuskeveredés első támasza tehát a geológiai topográfia. A geolog 
a helyszínén megállapítja például a biotit-trachytot bizonyos területen, meg
állapítja továbbá, hogy a biotit-trachyt tőszomszédságában pyroxenandesit lép 
fel, mely ha már feltörése módjával is mutatja, hogy a biotit-trachytra befo
lyással volt nagyban, ezen befolyás kicsiben is mutatkozhatik a mikroszkóp 
asztalán az által, hogy a pyroxenandesitban ennek szokásos ásványain 
kívül talán biotit vagy quarz is van jelen, mi a trachyt-tömegeknél megálla
pított associatio szerint zavaró, de csak kivételes jelenség.

Csupán petrografiai alapon lehetetlen a typuskeveredés fogalmát meg
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állapítani, mig ellenben a petrografiai s geológiai tanulmányok egyesítésével 
az önként áll elő, mint egy felette fontos és jelentős tünemény, melynek alkal
mas körülmények között okvetlenül kellett bekövetkezni.

Minthogy azonban a kétféle trachyt-typus már a láva alapanyagára 
nézve is különbözik egymástól, a mely különbségek egyik eredménye eppen 
azon különböző ásványok kiválása, melyek az egyes typusokat jellemzik, 
önként következik, hogy csak kivételes az az eset, midőn a kétféle typus min
den ásványa egyenlően ép, ez csak úgy képzelhető, hogy nem volt elegendő 
idő az uj körülményeknek megfelelőbb chemiai hatás előidézésére: rendesen 
azt találjuk, hogy kisebb-nagyobb eltérés van a két typust jellemző ásványok 
megtartási állapotában, és hogy általában a fiatalabb trachyt-typus ásványai 
az épebbek.

A régibb typus ásványai egyenkint a fiatalabb typus épebb ásványai
hoz képest, mint práexistált ásványok is tekinthetők, melyeket az újabb typusú 
trachyt már készen találva zárt be anyagába, csak úgy mint mikor quarz- 
kavicsot vesz be magába, mi szintén nem tartozik a ritkaságokhoz. Ilyen 
quarzkavicsot vagy quarzhomokszemeket magába zár a feltörő láva akkor, 
ha útjában találja s ha a kihűlés annak utána elég gyorsan következik be, ezen 
zárványokon alig történik változás. Azokat határozottan práexistált ásvány
nak lehet mondani.

Lássuk a typuskeveredést concret viszonyokban olyan helyeken, a hol 
az eddig már biztosan megvan állapítva.

Typuskeveredés Tokaj-Hegyalján. —  Legelőször tűnt fel nekem a 
typuskeveredés Tokajon a Nagy Kopasz traehytjánál. Ez augit-andesit, még 
pedig jelleges. Találni azonban benne olykor quarzkristályokat bennőve, de 
kopott éllel és csúescsal, aztán zöld színnel és az átlátszóság csekély fokával. 
Kégente olivinnek tartották. Találni benne továbbá kisebb-nagyobb zárvá
nyokat fehéres kőzetből, melyben biotit, valamint Orthoklas és andesin fel
ismerhető. A Tokaj-Hegyalja más augit-andesitjeiben mindezek átlag hiány
zanak. A dolog csak akkor lett világos, miután a Nagy Kopasz környékét 
köröskörül átvizsgáltam ; ekkor meggyőződtem, hogy a Nagy Kopasz vulkán 
létrejötte előtt a felületet ott a biotit-orthoklastrachyt kepezte, és hogy az 
augit-andesit lávának ezen kőzeten meg törmeléken kellett utat törnie, hogy 
a sokszor ismétlődött lávaömléseivel kúpját megalkossa. Hogy ugyanekkor 
ugyanazon typusból darabokat meg egyes ásványokat zárt magába, melye
ket környezetében ma is megtalálunk, nemcsak hogy nem lehetséges, de 
annak feltétlenül így kellett megtörténni. A benőtt quarzkristály nem oly ép 
ugyan, mint eredeti képződési helyén szokott lenni, az meg van támadva az 
augit-andesit basisos alapanyagától, de azért a kristályalak eléggé kivehető.

A két typus izzón folyó tömegei egymásba hatoltak anélkül, hogy ide- 
jök lett volna egyöntetű olvadékot képezni; ezen keveréket a rhyolith fehér 
színe s az augit-andesit fekete színe könnyen engedik felismerni, s ezt a mi-
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kroszkop által is bebizonyítva találjuk, mely a fekete sávban a hypersthent 
s augitot, a fehérben a biotitot, quarzot stb. biztosan engedi felismerni. A 
tokaji Nagy Kopasz kőzete tehát augit-andesit, de typuskeveredéssel a biotit- 
orthoklas-quarztrachyt rhyolithjával. Ilyenkor tarka kőzet jön létre fehér és 
fekete foltokkal a legváltozatosabb alakulatban. A keveredés aránya szerint 
vagy a fekete rész túlnyomó, vagy a fehér, a mint az augit-andesitból vagy 
a biotit-trachytból van több.

A Tokaj-Hegyalján, Erdőbényén, a Szokolya-hegy augit-andesitjában 
szintén van quarz, mit ón csupán petrografiai szempontból az első trachyt- 
osztályozásomban aföldpátok szerint (1873) akként fejeztem ki, hogy anor- 
thit-quarztrachyt. Most azonban oda javítom, hogy augit-andesit typus- 
keveredése quarztrachyttal. A geológiai topográfia ott is világosan kimutatja, 
hogy az augit-andesit a biotit-quarztrachyt rhyolithján tört fel s ekkor jó al
kalma volt ezen utóbbiból egyes részeket fölvenni s azokból a maradandób
bak, s különösen a quarz, felismerhető állapotban tartották fenn magukat.

Typuskeveredés Selmecz környékén .—  Selmeczen a typuskeveredés ese
tei gyakoriak, de sokszor mikroszkoposan is felismerhetők. A biotit-trachy- 
tok mindannyian quarztrachytok, pyroxenandesitekből csak egy typus van: 
az augit-andesit. Ha a biotit-trachyt világos színű, akkor ennek zárványai s 
ezek révén az egyes ásványok is könnyen észlelhetők. Előáll azonban az az 
eset is, hogy a pyroxenandesitben fekete csillámot látunk már szabad szem
mel. A biotit nem tartozik a pyroxenandesitek lényeges ásványai közé, ez 
idegen elegyrész, véletlenül jutott be az augit-andesit lávafeltódulása alkal
mával, és ezen reá nézve nem kedvező anyagban szenvedett is változást, 
mit daczára a hexagon lapok fényének, a mikroszkóppal észre is vehetünk, 
valamint arról is meggyőződhetünk, hogy csak egyes nagy biotit tartotta fenn 
magát, aprót nem találunk. Ez az izzó magma dissociáló hatásának áldoza
tul esett; ellentétben az associatio rendes ásványaival, melyek a normál 
kőzetben épebbek s a melyekből nagy és kis egyéneket láthatunk.

Ha a biotit-trachyt sötétszinű, akkor annak zárványai a hasonló színű 
augit-andesitben oly könnyen nem tűnnek fel. Ilyenkor behatóbb vizsgálat 
kell. Példa erre Selmecz legkiválóbb hegye, a Szittnya. Ennek kőzete a csúcson 
augit-andesit, de typuskeveredéssel. A Szittnya lankás oldalai biotit-andesin- 
labradorit-quarztrachyt, mi a Szittnya vulkán keletkezése előtt ott a felületet 
képezte. Ezen tört fel az augit-andesit láva s felvett belőle nemcsak egyes kőzet
darabokat, de külön egyes ásványokat is u. m. biotit, quarz, labradorit, amphi- 
bol, melyek azonban erősen megviselve mutatkoznak. A biotit legtöbbször 
bronzsárga, a quarz és labradorit meggömbölyödött szemekben vannak, az 
amphibol pedig csak romban fekete pontoktól jelzett körvonalokban látható, 
míg az augit-andesit typusának ásványai épek és a nagy egyénektől le mik- 
rolithokig vannak az alapanyagból kiválva.

A trachytok első osztályozásánál csupán a földpát szerint (1873) nem
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kerülte ki figyelmemet a petrografiai vizsgálatnál a quarz jelenléte és azért 
adtam a Szittnya csúcs kőzetének ezen nevet: bvtownit-quarztrachyt. A beható 
geológiai tanulmányozásnál azonban kiderült, hogy itt typuskeveredés esete 
forog fenn.

Typuskeveredés a dunai trachytcsoportban. A dunai traehytcsoport- 
ban a typuskeveredések bonyolódottabbak, nemcsak azért, hogy a bioút- 
trachyttal kétféle pyroxenandesit külön keveredhetik, de ezen utóbbiak 
egymás között is keveredhetnek, mire eset sem Tokaj-Hegyalján, sem Selmecz 
környékén nem volt, minthogy ott csak egyféle pyroxenandesit lép fel.

Vegyük előbb figyelembe a dunai trachytcsoport typusait.
Leszámítva azon biotit-quarztrachytot, mely a dunai trachytcsoport 

területének éjszaki részén Börzsönynél az érczteléres néhány hegyben, úgy
szintén keleti szélén Nógrádnál a Várhegyet és ettől délnyugatra egy kis 
dombot képezve fordul elő, egyebütt a dunai trachytcsoportban quarztraehyt 
nincs, hanem a következő három typus képezi a trachythegység tömegét.

1. Biotit-trachyt, részletesen biotit-amphibol-labradorit-trachyt, több
kevesebb gránáttal, de a nélkül is. Ha több benne a gránát, akkor gránát- 
trachytnak is mondható. Külleme rendesen trachytos.

2. Amphibol-andesit, melyben az amphibol a hypersthenhez csatlakozik. 
Földpátja átlag bytownit. Külleme hol trachytos, hol andesites.

3. Augit-andesit, melyben az augiton kívül állandó társásvány szintén 
a hypersthen. Földpátja uralkodólag anorthit. Külleme csak andesites.

Ha az említett három typust az ő tömeges előfordulásaikban vizsgáljuk 
a dunai trachytcsoport különböző tájain, akkor először is a biotittrachytra 
nézve arról győződünk meg, hogy ebben más mint az említett társásvá
nyok állandóan nem vesznek részt, de különösen arról szerzünk tudomást, 
hogy a lényeges elegyrészek között hypersthen vagy augit nem foglal helyet.

A biotit-trachyt tehát élesen elválik azon trachytoktól, melyekben 
hypersthen van, s melyek általában a basisos calcium földpát mellett 
csupán a pyroxen-család fekete ásványait tartalmazzák. Az akadémiánál 
tartott előadásomban kifejtettem,* hogy Selmecz környékén csupán egyféle 
pyroxenandesit van, és ez az augit-andesit; ellenben a másik kiválólag a 
dunai trachytcsoportban van kifejlődve, hol azt már az előtt is amphibol- 
trachytnak vagy amphibol-andesitnak mondottuk s ilyennek nevezte és válasz
totta ki a geológiai térképén dr. Koch Antal is.

Én már 1872-ben tartottam egy értekezést,** melyben a földpát alapján,

* A pyroxenand&sitek geológiai typusainak megállapítása. Math. Természeti Érte
sítő 1894. XII. köt. 81.1.

** Egy új trachyt-typus a dunai trachytcsoportban, Földtani Közlöny 1873. II. 
évfolyam.
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melyet uralkodó gyanánt bytownitnak találtam, kiemeltem az amphibol- 
andesitet mint egy önálló typust, azt azonban teljesen kidomborítani csak 
most vagyok képes, miután a hyperstben is meg van honosítva a trachytok 
petrografiájában. Most a kétféle pyroxenandesit között ezen különbséget 
állítom fel, hogy a hyperstben az egyikben az amphibolt, a másikban az augitot 
kiséri, és így ha a hypersthent mint minden pyroxenandesit közös elegyrészét 
kihagyjuk, ezen két geológiai typust kapjuk: amphibol-andesit s augit-ande- 
sit; amaz az öregebb, emez a fiatalabb.

Az amphibolnak, mely a biotit-trachytban is gyakran fellép, tehát csak 
akkor van osztályozási képessége, ha hypersthennel együtt lép fel; ellenben 
ha hypersthen nincs, hanem csak biotit, akkor nem bir ezen képességgel, mert 
ezt a biotit veszi át, a mi egyszersmind a régibb eruptiói sorrendet is kifejezi.

A pyroxenandesitekben, nevezetesen az augit-andesitben, a hypersthent, 
mint MgFe-metasilicatot, néha a még Mg-dúsabb vegyület, az olivin, mint 
MgFe-orthosilicat is követi, anélkül azonban, hogy ezen typus associatioja 
és az andesites habitus annyira megváltoznék, hogy valami új alosztály fel
állítása válnék szükségessé.

A dunai trachytcsoportban a typuskeveredések azért okoznak nagy 
bajt, mert itt kétféle pyroxenandesit lehet a biotit-trachyttal keveredve: külön 
az amphibol-andesit, és külön az augit-andesit. Itt az eldöntés úgy mint a 
Tokaj-Hegyalján vagy Selmeczen, tüstént a helyszínén lehetetlen, mert a két
féle pyroxenandesit egymáshoz annyira hasonlíthat, hogy az eldöntést a 
mikroszkóp segítsége nélkül biztosra soha sem vehetjük. De lehet typuskeve- 
redés az amphibol-andesit és az augit-andesit között is.

A geolog feladata a térképezés is lévén, a biotit-trachyt mellett látni 
fogja, hogy melyik normál tömegű pyroxenandesit lép fel s e szerint eseten- 
kint gyaníthatja, hogy mely typusok keveredését várhatja.

Miután a dunai trachytcsoportban háromféle typus van, a typuskeve- 
redés esetei is háromfélék lehetnek:

a)  biotit-trachyttal keveredhetik az amphibol-andesit,
b) biotit-trachyttal keveredhetik az augit-andesit,
c) végre amphibol-andesit augit-andesittal.
Lássunk mindezekre példákat.
a) Biotit-trachyt +  amphibol-andesit. Visegrád környéke jó példa erre, 

minthogy itt meg van a biotit-trachyt és körülötte a hegyek az ott nagyon is 
uralkodó amphibol-andesitból állanak.

A biotit-trachyt jól ismeretes az apátkuti völgyből, ott régóta fejtik s 
Budapestre mint burkolási anyagot koczka alakban hozzák. Azon kőbányától 
beljebb a völgyben megszűnik, ott szomszédja az amphibol-andesit, de ki- 
jebb a Duna felé megvan, csakhogy kevésbbé ép állapotban, sőt olyan kikép- 
zödéssel is bir, hogy maga a geolog sem tudja, minek tartsa.

Ilyen állapotban találjuk a Dunaparton elhúzódó alacsony hegyen, a
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Szigethegyen, mi Visegrádiéi Dömös felé húzódik, és több helyen kőfejtésre 
szolgáltat alkalmat. Ezen kőbányák egyikében, a Lepencz völgyében, a kőzet 
átlag sötétbarna egyöntetű, úgy, hogy külleme szerint andesitnek tartanék. 
Van azonban világos félesége is, mit már nem tartunk andesitnek.

Peters ezen lepenczvölgyi kőbányában kétféle trachytot tételezett fel; a 
sötétbarnát és a világosat, mely mint fiatalabb amabba irruptiot kepezett. 
Koch, ki már az ásvány associatiot tekintetbe vette és biotitot és amphibolt 
a világosban is fedezett fel, egy és ugyanazon fajnak tartja.

Ellenben ha ezen anomal viselkedést részletes kutatás tárgyává tesz- 
szük, mi természetesen csak a mikroszkóp vezetése mellett ejthető meg, akkor 
arról győződünk meg, hogy míg a hegytetőt olyan biotit-trachyt képezi, mely
ben csak az azt megillető ásványok társasága van együtt, a tetőtől lefelé 
gyűjtött példányokban már hypersthen is kezd fellépni, tehát egy jövevény 
ásvány, mi a szomszéd hegyek typusának egyik képviselője. Azon világos 
réteg, melyet Peters mint fiatalabb trachyt irruptioját fogta fel, csakugyan 
az, mert azt csaknem tisztán amphibol-andesitnek mutatja be a mikroszkóp, 
noha itt-ott a végpusztuláshoz közel álló biotit sem hiányzik.

A helyszínén több ponton, de sehol sem érdekesebben mint Visegrádnál, 
benn a Malomvölgyben, az úgynevezett Ordögmalomnál lehet látni, hogy az 
amphibol-andesiteruptiot megelőzőleg a felületet a biotit-trachyt képezte, s 
ez alatt tört fel az amphibol-andesit, minek lávája többé-kevésbbé keveredett 
az érintkezés helyén, az érintkezés helyétől távolabb eső magasabb részein 
a hegynek, csupán mechanikai hatás, az emelkedés történt, de typuskevere- 
dés nem.

Ha a szem a helyszínén és a csiszolatokon tájékozást nyert, a 
Malomvölgy ezen részén az úton, a patak jobb oldalán, a hegyoldalban is 
megkülönböztetheti a keveredő lávák között a kétféle typus kőzetét.

Itt tehát a biotit-trachyt typuskeveredése van amphibol-andesittel.
Minthogy mikroszkoposan a biotit a vezérásvány, a kőzetet biotit-tra- 

chytnak mondom és térképezem, de a jegyében a keveredést így fejezem ki: 
Biot. tr. +  amph. andesit.

Minden typuskeveredésnél szabály, hogy a régibb typus ásványai meg 
vannak támadva, itt is a biotit igen erősen megváltozott, valamint az amphibol 
is, ellenben legépebb a hypersthen. Augit nincs.

Még az is nevezetes a typuskeveredésnél, hogy mig a fekete ásványok 
elváltoznak, a földpátok általában jól tartják magukat.

Az ilyen kevert typusú trachytnál nem ritka az az eset, hogy a légen 
hamar pusztúl, minek mellék okai közé az sorozható, hogy solfatarai hatás 
is mutatkozik s nevezetesen finom osztatu pyrit járja át, mi a légbeliek be
hatása folytán oxydálodik és a szétmorzsolódást meg az agyagosodást nagy
ban sietteti. Egykor Budapesten a lepenczvölgyi bányákból használták az, 
anyagot mint koczkakövet burkolásra, de alig két év alatt a koczkák össze
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T.«?za repedezve a nyirokképződés lejtőjére jutottak, vagy, mint mondották, 
a köböl csakhamar sár lett.

Van azonban olyan példa is, hogy az elváltozás még nem jelentékeny. 
Érdekes e tekintetben Zebegényen a fővölgyben a baloldalon lévő egyik kő
bánya (Kehköpfel). A kőzetet minden habozás nélkül biotit-tracbytnak mond
juk, mert a biotit nagy és sok, a földpát is nagy, amphibol sem hiányzik. 
A csiszolatban azonban látni hypersthent is. A hyperstben ép, az amphibol 
elváltozásnak indult, fekete keret fogja körül és némely példánya egész 
felületén fekete, nem-átlátszó. A biotit szintén fekete keretben van; levelei 
a főtengely irányában nézve nem-átlátszók, de metszete párhuzamosan a 
főtengelylyel erősen absorbeal. Itt csak kezdete van a typuskeveredésnek 
amphibol-andesittel, mit a szomszéd hegyekben csakugyan ott is találunk.

Mária-Nosztrán a Kopaszhegy tetején két példányt ütöttem (22s, 26/VI. 
1877.), nem messze egymástól. Az egyiket hajlandók vagyunk biotit-trachyt- 
nak, a másikat inkább amphibol-andesitnek tartani, de egyiket sem habozás 
nélkül. A vékony csiszolat megtekintése typuskeveredést mutat ki biotit-trachyt 
meg amphibol-andesit között.

b) Biotit-trachyt +  augit-andesit. Feltűnő jelenség, hogy a biotit-tra
chyt és az augit-andesit keveredésére a dunai trachytcsoportban példát erre 
eddig nem találtam, holott ez elég gyakran észlelhető akár Selmecz kör
nyékén, akár Tokaj-Hegyalján.

Magyarázatát abban lelem, hogy a dunai trachytcsoportban a biotit- 
trachyt alul közvetlenül az amphibol-andesit tódult fel és így az bolygatta a 
biotit-trachytot közvetlenül, részint mechanikai módon emeléssel, darabokra 
töréssel, melyeket az eruptiv conglomeratban sokszor látunk, de mindenek 
felett a lávák összefolyásával, minek révén a typuskeveredés állott be.

c) Amphibol-andesit +  augit-andesit. Az augit-andesit mint legutolsó 
eruptioi termény legalul és így az amphibol-andesit alól tódult fel, minél
fogva erre hatott közvetlenül a dunai trachytcsoportban szintén hol mecha
nikailag emelve, darabokra törve, hol pedig az amphibol-andesit lávájának 
megolvadása következtében typuskeveredéssel, mire sok érdekes példa van.

Zebegény fővölgyében mind a három trachyt-typus ki van fejlődve, és 
mig gyakrabban van eset az amphibol-andesit feltörésére a biotit-trachytból, 
helyenkint az augit-andesit feltörését is észlelhetjük az amphibol-andesiten 
alul. Ilyen van Zebegénvtől éjszakra, a Feketehegy felé, a Korompa patak 
befolyásánál a fővölgybe (1692 12/X 1893.). A csiszolatban mutatkozik am
phibol, hyperstben és augit. Amphibol elég sok, de soha nem egészen ép, azt 
mindig fekete keret veszi körül, sőt gyakran az egész területe fekete, nem
átlátszó. Kis amphibol nincs; ellenben a hyperstben és augit ép. Hypersthen 
kevés van, augit sok, melyet a gyakori szép ikerképződés is nagyon feltű
nővé tesz.

Azon merészen a Dunába nyomuló trachytszirt, mely Nagy-Maros és
( 122)



TYPUSXEVEREDESltK. 177

Zebegény között a Csúcshegy- és az Ördöghegyben éri el legnagyobb magas
ságát, felső szintjében amphibol-andesit; a dunai oldalról azonban augit- 
andesit tör fel és a feltörés mechanikai hatásán kivül erdekesen látni az el 
nem maradható typuskeveredést is, mit a Dunaparton leütött sürü andesitek 
mind mutatnak. Látni elégszer amphibolt már makroszkoposan is, de a 
mikroszkóp kimutatja, hogy azon nagy amphibolok práexistált ásványok, 
melyek éppen nagyságuknál fogva a lávafolyadek chemiai hatásának meg 
nem estek végkép áldozatul.

Ezen chemiai hatás mutatkozik azon fekete, nem-átlátsz: keretben, 
mely az amphibolt körül fogja, melyen belül a veresbama anyaga ere s trich- 
roizmust mutat. A hypersthen és az augit ép; augit talán t : van mint 
hypersthen.

A kőzetet ilyenkor a makroszkopos külleme szerint nrVczem augit- 
andesitnek, megjegyezvén, hogy amphibol mint zárvány láthat: enne.

Dobravoda trachytjai között a szent-endrei völgyben var. aurüi-andesit, 
melyet Koch mint ilyet jelesnek mond, noha hozzá teszi. L zy .-.ur hibolt is 
tartalmaz. Ezen amphibol, mely olykor, feltünőleg nagy. azon: ar. sak romja 
az egykori kristálynak, vékony csiszolatban a körvonal m:z kivehető, de 
területe legnagyobbrészt fekete nem-átlátszó, igen kis rész mura i: mez - tét
barnán, melyen az absorptio jól mutatkozik.

A hypersthen és augit ellenben épek, és egészen ügy vkrikednek, hogy 
a kőzetet lényegesen ők képezik, azok amphibol pedig egy praexist.kt ásvány- 
generatio még nem egészen elpusztult maradványa.

Ez is tehát typuskeveredés az amphibol-andesit és augr.-an iesit kozott, 
mely kétféle trachytot a környező hegyekben csakugyan e.ym as mellett 
találjuk.

Ezen tények, melyekről itt mint a typuskevered-sr 1 -it. tttam, a pet- 
rografok figyelmét ez előtt sem kerülték ki, és nem is k-~:éz azoknak ma
gyarázatot adni. Együk nézet szerint az ilyen traehyt átmeneti faj. s e szerint 
együk trachyt-faj a másikba fokozatosan átmenne; a másik s különösen a 
franczia újabb iskola tana szerint a vulkáni kőzetekben az egyes ásványok 
kiválásában van megállapítható sorrend, és ezen sorrend szerint bizonyos 
ásványokra nézve generatiok is különböztetendök mer. a régibb generatio 
ásványai el is pusztulhatnak és újabbak azok pusztulása után keletkezhetnek.

En a dolgot a petrografia teréről a geológia terere viszem át; nagy 
területre alkalmazott geológiai s petrografiai tanulmány alapján a tudo
mányba a geológiai trachyt-typusokat s ezeknek termeszetszerű corollariuma 
gyanánt az érintkezési helyeken, mint regionál contaet hatást, a typuskeve
redést vezetem be.

Földtani Közlöny, 1894. XXIV. köt. (123) 12


