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grád Levenczpatak, M alom völgy kezdete jobb és bal ol
dalon, a Várhegy, Blaubründlthal, Schw arzenberg: B o g 
dán felé az első völgy. ,

A z Ipoly jobb partján mint legdélibb része a Sel- 
meczi Trachytcsoportnak Ipoly-Szécsénke környékén a 
Pólyahegy, H egyeshegy, K alakocs.

Mondhatni, hogy a Dunai Trachytcsoport zömét a 
Bytownit-Trachyt képezi.

5. Anorthit Trnchyt (Mátrait). Augit, Nephelin, M ag
netit, Menakanit. (Amphibol nincs). T ö m : 2.50— 2.80. 
S i0 2 5 9—53-

Börzsöny mellett délre a legelső fark. Nográd 
Törökhegy.

Ebbe a Bytow nit-Trachyt fokozatosan átmegy.
Kitűnő Vácztól délre a Csörögi hegyláncz Göd 

szomszédságában, hol az keletnek húzódik, és már igen 
bazaltos külemet vesz fel. M ogyoród mellett is Anorthit- 
Trachyt van (és nem Bazalt). Az Ipolytól keletre a 
M átra felé fellép egyes dyke-okban v a g y  kiválóbb ma
gaslatokban, igy  képezi Xográdm egyében a Berczeli és 
Szanda hegyeket, s a Tepkehegy meg Csengerházán a 
Sulyom hegy által átm egy a M átrába, s annak minden 
m agaslatát mondhatni egy maga képezi.

E g y  eset ismeretes előttem , midőn ezen l'ypus ás
ványihoz még Olivin csatlakozik, s ekkor átmenet van 
eg y  m ég nagyobb m élységből feltoduló kőzetbe, a na
gyobb tömöttségü és kevésbbé savas Bazaltba. A  lelhely 
ezen Bazaltra nézve Zólyom és Selmecz között Baczur- 
Dubova, hol az, Pettko szerint, fölvettetési krátert képez.

4 111. tud. 4kademiáhól.
A  math. és természettud. bizottságnak f. é. junius hó 

17-én tartott szakgyülésén Dr. Szálló József tanár a tra- 
chytok új beosztásáról szólott. Terjedelmes előadásának 
rövid kivonata itt következik.

A  Trachytok alatt a harmadkori s mostkori összes 
vulkáni kőzeteket érti, melyeknél a Földpát néha üveges, 
s melyek a Bazalttól eltérnek az által, hogy Olivint le g 
alább lényegesen nem tartalmaznak. Ezeknek osztályo
zása mindeddig nem sikerült, noha azzal sok geolog fog
lalkozott. A  nehézséget az okozza, hogy az eddigi mód
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szerek elégtelenek voltak az egyes Trachytfajok ásvány
tani meghatározására. Előadó ezen a fogyatkozáson se
gítendő, egy  új meghatározási módot állapított meg 
különösen a Földpátokra nézve, melynek elveit az aka
démia előtt más alkalommal megismertette. Jelenleg ezen 
módszer alapján, hozzá véve a mikroskopos tanulmányo
zást is a fő zetek  vékony csiszolatán, igyekszik a Trachy- 
tokat egy kint meghatározni és osztályozni.

Szól előbb a Trachytok egyes ásványairól, s kiemeli, 
hogy a Földpát a legfontosabb, s hogy a Trachytokat 
legelőször is a Földpátok szerint kell beosztani, s ekkor 
kapjuk meg az egyes Trachytíajokat, s igy van Orthok- 
las-Trachyt, Orthoklas-Oligoklas-Trachyt, Oligoklas Tr., 
Andesin-Tr., Labradorit-Tr.,Byto\vnit-Tr., Anorthit-Trachyt. 
Másodszor a Ouarcz bir osztályozó képességgel, s ezt te
kintetbe véve van Quarcztrachyt és Trachyt mint a fajok 
két csoportja, mind a kettőben a Földpát szerint ugyan
azon fa jok  jönnek elő, mint fönebb mondatott, és e sze
rint lenne Orthoklas Quarcztrachyt, Orthoklas-Oligoklas 
Quarcztrachyt, Oligoklas Quarcztrachyt s a t. A  Trachytok 
és Ouarcztraehytok a Földpát szerint tehát fajt képeznek; 
de ennél magasabb fogalom is van, a melyet nyerünk, 
ha minden nagyobb ásványt, a mely valamely Földpát 
társaságában előjön, meghatározunk, ilyenek főleg az 
Amphibol, Augit, Biotit. Nephelin. Magnetit. Gránát. Ha egy 
Trachytfajt így  nevezünk meg. mint bizonyos állandó tár
saságot képező ásványok összveségét, akkor egy Iraclujt- 
typus fogalma szülemlik meg, a mely Typusok aztán ala
pot nyújtanak Trachytok összehasonlítására a legkülön
bözőbb vidéken. E g y  és ugyanazon Trachytfaj többféle 
Trachyttypust is képezhet nemcsak különböző vidéken, 
de egy és ugyanazon vidéken is. íg y  például a Labra- 
dorit-Trachyt az Etna kőzetében csupán A ugit és Mag- 
netittal jön elő, mig másutt például a Dunai Trachyt- 
csoportban Amphibol Augit Biotit Xephelinnel és 
Magnetittal, s viszont a Dunai Trachytcsoportban ezen 
említetteken kívül van Labradorit-Trachyt mely még 
Gránátot is tartalmaz. Ezen Typusok honunkat illetőleg 
már elég nagy számban és különféle Trachyt-vidékre vo
natkozólag vannak megállapítva, s hasonlók más országok 
Trachytjai között is feltalálva.

Szól továbbá a Trachytok módosulatairól, s ide szá
mítja azon állapotokat, melyekben valamely Trachyt ezen 
nevekkel neveztetik: Rhyolith, Lithoidit, Domit, Trachyt-
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zöldkő, továbbá lehet az alunitos, hydroquarczitos,és kaolinos 
módosulatban. Rhyólith a hőbeli módosulat: annak legkife- 
jezettebb s legismertebb tagjai az Obsidián, Szurokkő, Perlit 
Spherulith, Tajtkő. Lithoidit a hőbeli módosulat üvegte- 
lenedett módosulata. Néha részben üveges részben üveg- 
telenedett a kőzet, de többször egészen üvegtelenedett. 
Beudant Perlite testacée-ja a Tokaj hegyaljáról tartozik 
ide mint jelleges termény. Daniit egy  olyan Trachyt, 
m ely legismertebben sósav gőz hatása következtében a 
M agnetitet elvesztette, néha a vasoxydul-ásványokat is 
(Amphibol A ugit Biotit) s ig y  csaknem egészen fehér, 
a Földpát ép maradván.

Trachyt,zöldkő kénköneny meg eg'yéb kénvegyek be
hatása következtében módosult valam ely Trachytfaj. A  
Magnetit, mi a Trachytoknak főleg kölcsönözni a fekete 
színt, Pyritté változik á t , megmaradván az Amphibol 
A ugit s ezen zöld ásványok adván most a színt túlnyo- 
mólag, a Trachytnak színe zöld, s innét neve.

Alunitos módosulat a solfatárai hatás, midőn uralko- 
dólag kénsav hat be s a kovasáv eltolatván Alunit kép
ződik egészen vagy részben.

Hydroquarcsitos módosulatot az egykor tevékeny kova- 
savforrások idéztek elő áthatván a legkülönfélébb Tra- 
chyton, s annak mindenféle állapotú kőzetén.

Kaolinos módosulat főleg a Földpátok mállása által 
jön létre, mi mellett olykor egyéb ásványok, mint Am 
phibol Quarcz Gránát Biotit még teljes épségben marad
hatnak meg.

Végre megállapítja a Trachytképlet fogalmát, s 
előadja a korbeli különbséget, alapul véve részint az üle
dékes kőzetek, részint az egym ás iránti eruptiói viszonyo
kat, s azon eredményre jut, hogy egy eruptiói Cyclust 
lehet feltenni, melyben a kezdet az Orthoklas földpátu 
Trachyttal történt, ezt követték Trachytok Nátrium s 
végre Mészföldpáttal ugyanazon részletes sorban, mely a 
Trachytfajoknál lett kitüntetve, felül a legsavasabb föld
pátu s alul. mint a legutolsó eruptio terménye, a legaljasabb 
földpátu Trachyt. A  Trachytok beosztása a Földpát 
szerint tehát mélyebb jelentőséggel is bir, mert abban 
egyszersmind kor különbség is foglaltatik ugyanazon 
eruptiói Cyclus tagjaira nézve.


