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Bazalt és Trachyt Gleichender«: vidékén, 
dr- Szabó Józseftől.

(Előadatott a társulat f. évi junius ll-én  tartott szakgyülésen)

A  M agyar N yugati Vasút Székesfehérvár-Gráczi 
vonalán egy  kőbányából, m indjárt S tiria  keleti szélén. 
Feldbach állomás szomszédságában feltűnő növényzárvá
nyok kerültek ki, melyekből egy küldemény jö tt B uda
pestre  Szentgyörgyi A lbert úrhoz, azon vasút fő felügye
lőjéhez. Ezeket Zzigmondy Vilmos társunk figyelmeztetésére 
m egtekintettem  s láttam, hogy a felism erhetőleg m egm aradt 
fadarabok B azalt-képletben fordulnak elő, oly érdekes mó
don, hogy azok m egtekintésére a helyszinén m agam at elhatá
roztam, s a kirándulást 1 8 7 3  junius 8— io.-énm eg is tettem .

Feldbachra érkezvén W aym aier osztálymérnök ur 
szives volt engem  a kőbányákba kisérni, és ezek sorát 
Feldbach m ellett D.Ny. irányban, Leitersdorf község ha
tárában, Kaim tz tulajdonos kőbányájával kezdettük m eg ; 
ez a legnagyobb minden kőbánya között e környéken 
s a legkem ényebb követ adja. A  kőzet Bazalttufa, ré te 
gekben települve. A  kőzetfal összes látható vastagsága 
vagy 20  meter. A legfelső réteg  nyirokféle B aza ltagyag ; 
a la tta  m állott Basalttufa 2 — 3 m. vastagságban, melyet 
nem használnak mert nagyon m állott; ez a la tt jön két, 
szintén ily féle vastagságú réteg  már jobb kővel, s ezek 
azok, a m elyekben a fazárványok előfordulnak.

A  zárványok helyzetét illetőleg feltűnő, hogy azok 
mind a rétegzet irányával m egegyezőleg feküsznek: 
legnagyobb részt lapos deszkahasábnak néznek ki és a 
darabok gyakran  fél, egész egy  láb hosszúságúak is 
lévén, ezen helyeződés tisztán kivehető. A  m egtartási 
állapot különböző. Szinre nézve veresbarnák s hasonlí
tanak pörkölt fához, vagy némely lignithez. M egkövesedve 
épen nincsenek, m ert m eggyujtva elég jól égnek. Néme
lyek azonban a helyszinén annyira elvannak m ár korhadva, 
hogy érin téskor porrá esnek szét, mig m ások épebbek 
és vannak kitűnő épségüek is, m elyeket késsel faragni 
sőt tán csiszolni is lehetne, A  hasábdarabokon kivül 
Budapestre Szentgyörgyi úrhoz fel volt küldve egy  ág 
darab is 26  cm. hosszaságban és 5 cm. átmérővel, a 
melyen még a kéreg is meg van tartva. Jurányi ur m eg
határozása szerint ezen növény Taxus (Tiszafa). Egy igen 
feltűnő zárvány, a mely szintén a P estre  kü ldö tt példányok 
között volt, — de m elynek előjövési módjáról a hely-./-
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nén is beszéltek, egy ászbeszt kinézésű növényzárvány, 
a mely csomóban összezsugorodva fordult elő a kőzetben. 
A  csomó kibontva az anyag  vagy  3 3  cm. hosszúságú 
feh^r rostokat képez, a m elyek m eggyujtva csaknem  
m int kender - szálak égnek. Ezeket Ju rány i úr hasonló
képen m eghatározta és szintén Conifera (fenyüféle) m arad
ványnak ism erte fel. E gyik  véggel e rostpam atok ném ely 
része m ég most is erősen tapad  a töm ött Bazalttufához; 
az ezen növénym aradványt tartalm azó rétegek  a la tt elő
forduló kőzetanyag a legjobb és az az, a mely az építés
hez használtatik .

A  kőzetzárványok között ezen B azalttufában meg- 
vannak a környező geológiai képletek  tagjai is: igy  a 
Cerithium mészből kisebb nagyobb darabok jól m eg tar
to tt  puhányokkal, igy trach y t és a legfiatalabb Congeria 
kavicsból quarzhöm polyök, a melyek ezen bányában a 
legm élyebb réteg tő l kezdve a legfelsőig szakadatlanul 
tartanak.

Minden oda mutat, hogy a Leitersdorfi Bazalttufa 
neptuni eredési!; az eruptio a la tt kitóduló vulkáni hamu 
és rapillik  a viz á lta l rétegképezésre nag}'on csekély 
eséssel lettek  felhasználva s ezen rétegekbe a környék 
egyéb k<“>zet, sőt némely szerves anyaga is beleju tott. 
G leichenbergben, a fürdőben volt alkalm am  egy felette 
nevezetes és érdekes állati zárványt látni ugyanezen ré te 
gekből : ez egy  hal, m elynek 2/ 3 törzse és feje jól látható  
nehány csigolával, uszonyokkal és pikkelyekkel Á tm érője 
vagy  5 cm. Ez az unicum Dr. Prasil egykori fürdőorvos 
gyűjtem ényéből kerü lt G leichenbergben az ottani terem 
ben felállított érdekes környékbeli gyűjtem énybe, s a 
m int közölték velem  H eckl csukának határozta meg.

A  legjellemzőbb közetzárványok a vulkáni Bazalt
bom bák egy r  'szt, más részt az olivin, a mely nem ritkán  
ökölnyi darabokban jól m egtarto tt anyaggal jön elő. 
Am phibol nem hiányzik néha egyes ép kristályokban, 
másszor lemezes halm azokban. E  Bazalttufa savval erősen 
pezseg, kötszere tehát egyrészt szénsavas mész, de m ás
részt úgy látszik, hogy Palagon it is van benne kifejlődve.

A m ásodik kőbánya Leitersdorf szomszédságában 
Pertlstein  határában  van ; az egy egyptom i pasának a 
tulajdona, közönségesen Noé bányának mondják. Viszo
nyai egészen haconlitanak az előbb ihez; m eg vannak a 
quarzhöm polyök, sőt nagyritkán  fazárványok is, és ezek
ről különösen em lítették, hogy mig a  leitersdorfi bányá-



bau a legvastagabb darad iö — 18  cm. volt, itten comb- 
vastag  is jö tt m ár elő. A követ használják nemcsak 
falépitésre, hanem faragásra is.

A  környéken Bazalttufa még sok helyen jön elő a 
R ába völgyben, annak nemcsak jobb partján, hol ezen 
em lített kőbányák vannak, hanem gyérebben  balpartján 
is, hol különösen R iegersbu rg  B azalthegy  em elkedik ki.

A  B azaltképlet nyugatra  követve a vízválasztón túl. 
a M ura völgy vizkörnyékében alig  több mint egy órányi 
távolságban G leichenberg fürdő felé Trachyttal jön érin t
kezésbe, s e m iatt nem mulasztottam el, a kirándulást 
fo lytatólag G leichenberg vidékét is m egtekinteni.

G leichenberg vidékén a fő m agaslatok T rachyt által 
vannak képezve, o tt egy  helyen azonban a Bazalttufa 
és a T rachy t érintkezése tisztán kivehető. Ezen utóbbi a 
„Röhrl K ogelt" képezi. O tt erősen m unkált kőbányában 
jól fel van tárva, s tisztán kivehetni, hogy a trachyton 
nyugszik. A  legközönségesebb építkezési anyagot szol
gálta tja  G leichenbergben. Zárványai között homokszem, 
Quarctörm elék, szögletes Bazaltdarabok és néha Olivin 
kivehető, összetartva Palaponit és m észcarbonát által. 
A  kőzet elég jól engedi m agát dolgoztatni, sürü és pál- 
hás. Sósavas oldata a lángot nem csak Calciumra fösti 
erősen, hanem N a -és  mi több ÜT.-ra is.

Gleichenbergben a kirándulásokat dr. Clar fürdo- 
orvos ur társaságában  tettem , ki a környék geológiai 
viszonyai irán t igen érdeklődik és sok helyi ism erettel 
bir. M indjárt arra figyelmeztetett, hogy kétféle T rachyt 
jön elő : közönségesen órthoklas oligoklas T rachyt Qrarz- 
nélkül és gyérebben orthoklas oligoklas Q uarztrachyt. 
Stur*) csak az élőbbemről tesz említést.

Az Orth. Ólig. Quarztrachyt G leichenberg fürdőtől 
Ék.-re „Baierisch K ühldorf“ helységnél „Schaufelgraben“ 
nevű tájon jön elő, hol egy kisebb kúphegyet képez 
egészen a T rachy t kép let szélén. I t t  egy pa tak  jobb és 
bal partján  építésre fejtik, m iáltal meglehetősen van fel
tárva. A  quarz ametiszt színű, néha borsó nagyságú kris
tályokat vagy  szemeket képez és a hófehér kőzeten jól 
feltűnik. A orthoklas üvegfényü, leveles, igen ép; mig 
az oligoklas fehér és gyakran mállott. Biotit is mu
tatkozik gyéren. A  kőzet legnagyobbrészt m állásnak indult

*) Geologie der Steiermark, Graz 1871,



vagy morzsás. Egyhelyen kis fészket vagy eret képezve 
P y rit is m utatkozott benne.

H a m akroskopos quarz egyebütt nincs is, a hozott 
példányok között találtam  több ponton is, Orth. OL 
T rachytot quarzzal; úgy hogy ezen hely nem az egye
düli. íg y  például ezen bányától a patak  m entében fölfelé 
haladva, A bsetz nevű helységnél egy kőzetrakásban, 
m ely a hegyoldal szántóföldjeiből volt összehordva, 
a példányok itthon vizsgálva szintén Orth. Ol. Tra- 
chytoknak bizonyultak be Quarzzal, gyéren ugyan de 
biztosan.

Az Orth. Ol. T rachy tra  nézve quarz nélkül, melyben 
ez legalább macroscoposan nem tűnik fel G leichenberg 
fürdőnél „Sulz K ogel“ a lelhely, hol azt kőbányában 
fejtik és építésre használják. A  kőzet morzsás és igy csi
szolatra nem alkalmas. Feltűnnek benne nagy üveges 
Orthoklások, fehéres Oligoklás és gyér B iotit mellett.

Dr. Clar figyelm eztetett egy Trachytérre, a mely 
egy másik világosabb Trachy tón keresztültör. A  lelhely 
G leichenberg közelében rE ichgraben“, hol az csupán a 
patak  jobb oldalán látszik, a balon nem s o tt vagy 4 mtr. 
vastagságban keresztül tö r egy másik trachy tón, a melyen 
azonban nagy változást, valószínűleg tömegének csekély
sége miatt, nem tett. Az áttörő kőzet sötét szinü igen 
sűrű, Quarz nem látszik benne m ikroskop a la tt se m ; de 
annál inkább szép üveges földpátok, nagyobb kristályokban 
is és ezek között vannak,m elyeknél az ikerrovatosság puszta 
szemmel is jól kivehető. A  m eghatározás eredm énye 
az, hogy ezen áttörő Trachytfaj O rthoklas Oligoklás 
Trachyt. A  kisérő ásványok között Biotit és igen gyéren  
M agnetit vehető ki.

Egy más helyen, nevezetesen Klausen falunál, a víz
választó tetején, a mint a R ába völgyből felérve a M ura 
völgy egy mellék ágába, G leichenberg felé leereszkedni 
készültem, feltűnt egy T rachyt-áttörés nagyobb mérvben, 
úgy hogy az áttörő töm eg vagy 12  m. széles. A  pont 
K lausen patak  jobb partján van. a hegy tövében, az 
országúton. A  kőzet itt is sűrű, ép. kristályos. Feltűn ik  
benne üveges földpát, nagyobb példányokban és gyakran  
ik errovátkosan ; valam int Biotit, kicsi de fényes pikke
lyekben és a m ikroskop a la tt gyéren Quarz és A ugit. 
A  földpátok lángkisérletben csupán Oligoklasnak bizo
nyultak be. Ez tehát Oligoklás Quarz T rachyt Biotit, 
A ugittal. Az aug it többé kevésbbé roncsolt állapotban



frodul elő. Azon kőzet, melyen á ttö r hasonlóképen Oli
goklas quarztrachit Biotittal.

G leichenberg vidékén e szerint következő Trachyt- 
képletek  fordulnak elő. M int legöregebb Orthoklas Oli
goklas Q uarztrachyt, m elyen keresztül tö r Orth. Oligok- 
las T rachy t Quarz nélkül, ez a  m ásodik és fiatalabb 
T rachy t képlet.

Ezen O rthoklas O ligoklas T rachy t Quarz nélkül 
nem csak mint ér fordul elő, hanem  az a legjobban elter- 
jedett faj a fürdő táján. A legjobb lelhelyek egyike a 
„Sulz K o g e l“, hol azt kőbányában fejtik és o tt nagy 
üveges, rostos O rthoklas, fehéres Oligoklas és fénylő 
fekete B iotit gyéren, de nagyobb pikkelyekben is előfor
dul. Ebben a nagyszem ü és lazult T rachytban látn i 
néha zárványokat apróbb szemű Trchytból i s ; ez azonban 
nem más, m int ugyanazon faj s találtam  darabokat, 
m elyekben az átm enet a durvaszemüből az apró szeműbe 
lá tha tó  volt. A  módosulat, m elyben ezen T rachy t van domi- 
tosnak mondható. E gy  lelhelyen G leichenberg közelében 
aT rachy ton  olyan nép tűni ré tegek  nyugosznak, m elyekből 
kövült fák és egyéb növényi részek kerülnek k i ; ezek
ből sok példány látható  a fürdőterem i, Dr. Prasil-féle 
gyűjtem ényben s közöttük reám nézve legfeltűnőbbek 
voltak  az opállosodott fenyütobozok. m inthogy azok 
egészen a megyaszói előjövet hasonmásai gyanánt néz
nek ki.

A  harm adik Trachytképlet, m elyet Gleichenbergböl 
felmenet K lausen felé találtam , s melyből látszólag Glei- 
chenberg-hegy áll G róf Trautm ansdorf kastélyával, Oli
goklas Quarz Trachyt, Biotit, A ugittal. I tt  is van egy 
á ttö rési hely, de az anyag  nem m utat változó Tra- 
ch itíajra .

S ty riának  még ké t helyéről is határoztam  meg 
T rachytot, a m elyeket D r S turtó l kaptam , ki azoknak 
ko rá t részletesebben m eghatározta; egyike déli Stiriáhól 
való, ez az öregebb és Ő öregebb D acitnak nevezi, 
lelhelye Möllan. Az én m eghatározásom  szerint; 

O ligoklas Quarz T rachyt 
Am phioól B iotit (augit, m agnetit)

A  fiatalabb st. Egidiről való, ez andesit, a melyben 
legújabb m eghatározás szerint Niedzviedzki ur nem Augi- 
to t hanem  H ypersten t fedezett fel. Szerintem ez A northi: 
T rachy t H ypersten és M agnetittal.
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Ennek a  földpátsorozat geológiai jelentősége szerint 
is fiatalabbnak kell lenni. És igy a S tiriai T rachytok 
előjövésében négy eset van, a m ely a T rachytok term é
szetes rendszeri beosztását, úgy  a m int föállitottam, 
tám ogatja.

Adatok hazánk ásatag baeillái iáinak 
ismeretéhez.

Wissinger Károlytól.
(Két kőre rajzolt táblával.)

(Pölolvaatatott a társ. 1873. évi május 28-iki szakülésén.)

M ár 1 8 7 1 -ben mondá ki Nitzsch, m iszerint a Bacil- 
láriák, ellentétben más Infusoriákkal nem rothadnak el. 
Midőn azonban K ützing 1 8 3 4 -ben ezen lények páncéljait, 
m int kovasavból állót ism erte fel, ezek állandósága be 
volt bizonyítva. A' tenger és folyók üledékében, eg y á lta 
lában földkérgünk legfiatalabb rétegeiben ezen lények 
ta lá lta tv á n : közel feküdt azon kérdés, váljon rég ibb  for- 
m atiókban nem volnának-e szintén lelhetők ?

K ützing em lített felfedezése követkéztében ez való
színűvé tétetetett. Ekkor 1 8 3 6 -ban, F ischer a Berlini kir. 
tudom. A kadém iának jelenté, hogy közel Eggerhez a 
Franzensbadi tu rfában  előforduló kovaföld (Kieselguhr) 
majdnem teljesen B acillariák páncéljaiból áll, a mi E hren
berg  á lta l be is b ízonyíttatott, a midőn e híres búvár 
az em lített kőzetet főleg Navicula viridis és — majorból 
á llónak találta .

F ischernek ezen észlelete általános örömmel fogad
ta to tt, m ert igy  lett először, ezen górcsői lények ásatag i 
léte kimondva és bebizonyitva-

E hrenberg  további vizsgálatai k im utatták , hogy a 
San-F iorei hegyiliszt Toscánában, a Bilim csiszpala Cseh
országban és hasonló kőzetek számos más lelhelyről egész 
töm egükben B acillariák páncéljaiból állanak*).

Feltűnő azon körülm ény, hogy bizonyos alakok min
den egyes ily kőzetben túlnyomó m ennyiségben jelennek 
meg, úgy hogy ezeket általuk pontosan meg lehet külön
böztetni. íg y  például a  San-F iorei hegyi liszt Synedra

*) Poggondorff Annál. 2. Reihe, Band 8. Pagin. 213. „V o rlä u fig e  
Mittheilnngen über das wirkliche Vorkommen fossiler Infusorien, und ihre 
grosse Verbreitung.




