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Az utóbbi időben kirándultam a hontmegyei Szobra, L uczenbacher 
úr nagyszerű andesitkőbányáiba. Az itteni példás rendben tartott hatalmas 
feltárások ritka kedvező alkalmat nyújtanak az andesit tömegében levő, 
elvontabb dolgok megfigyelésére is.

Én különösen az eruptív tömegen észlelhető, föltűnően szabályos 
váladéklapok helyzetével iparkodtam tisztába jönni és a kőbányában bőven 
található kőzetzárványok gyűjtésével a mélység geológiájának ismeretéhez 
kivántam adatokat szerezni.

A váladéklapokat illetőleg a vastag, táblás elválások ** teszik a Ságh-
hegy andesitját különösen alkalmassá a kőfejtésre. A táblák csapásának

/
iránya általában véve NyENy— KDK-i. A legalsó, jelenleg nem művelt 
bányában a félméteres, vagy vastagabb táblák igen szabályosan dőlnek 
DDNy felé 20— 35° alatt. A felső és legfelső nagy bányában az uralkodó 
dőlés iránya szintén DDNy-i 20-—'30°-os, de a jelenleg is művelt nagy 
bányában ettől több eltérést venni észre. Három helyen észleltem, hogy a 
rétegek hirtelen erősebben dőlnek Ny-ra. Az ilyen helyeket nem kedvelik a 
kőfejtők, mert hasznavehetetlen, zúzott köveket szolgáltatnak, melyek lefej
tése H egedűs bányafelügyelő úr közlése szerint ez évben (1894) különösen/
sok időt és fáradtságot vett igénybe. A bánya ENy-i részén a 16— 20° alatti 
Ny-i dőlés egy kis területre állandóvá válik.

Eltekintve ezen kisebb eltérésektől, mégis a fentemlített NyENy—  
KDK-i csapás az uralkodó. Ugyanezen csapásirányt több helyütt észleltem 
Dömös, Yisegrád határában is az andesit és andesitbreccia rétegeken. Do
ni ősön a Kis Árpád várának EK-i nyúlványán nagyon szépen lehet látni, 
hogy a gránátot tartalmazó andesitnak rétegei, melyek különböző színek 
által (schlierek) is feltűnőkké válnak, meredeken (70° körül) dőlnek EK-re. 
Hasonló települést észleltem az Árpád vára É-i oldalán levő patak amphibol- 
andesit breccia rétegeinek hatalmas szikláin is ; továbbá a Kis-Keserüs olda
lában az andesittufa közt lévő lignit rétegeken, melyek 37° alatt dőlnek

* Előadta az 1894 november 7-én tartott szakülésen.
** Erről olvashatni Szabó J. geológiájában is a 192. lapon.
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DDNy-ra. Visegrádon, a község alsó (É) részén a Duna partján vezető út 
felett emelkedő amphibol-andesit breccia rétegeken valóságos antiklinál 
szerkezetet találunk, melynek csapásiránya szintén NyENy— KDK-i. A réte
geknek ezen meggörbülése igen jól látható a Dunáról is.

A d u n a i tra c h y t-c so p o rt jo b b  p arti részére  v o n a tk o z ó la g  dr. K o ch  A. 
ta n á r  k ö n y v é b e n  *' a  k öv etk ező  te lep ü lé si v iszo n y o k a t ta lá lju k  le írv a  :

Szt.-Endre és Izbék vidékén (55. 1.) a trachyttufapad D-nek dől 10° 
alatt, (65. 1.) trackyttufa alatt az anomya-homok DNyNy-nak dől 8— 10° 
alatt, (66. 1.) durva brecciás tufa Ny-ra dől 10° alatt.

Pomáz vidéken (80. 1.) a felső oligoczén homokkő DDNy-ra dől 
28° alatt.

Sziget-Monostorral szemben (117. 1.) a trachyttufa rétegek DNy-ra 
dőlése 15° ; (121.1.) a felső oligoczén agyag és tályag DNy-ra dől 15-— 20° 
alatt; (123. 1.) a trachyttufa DNy-ra dől 10° alatt.

Pócsmegyerrel szemközt (127. 1.) a felső oligoczén rétegek dőlése 
ÉNy-i 15— 20°, feljebb pedig DK-i 13°, a Veres kőszikla tetején a trachyt- 
sediment Ny-ra dől 5— 10° alatt.

Tahi puszta vidékén (130. 1.) a felső oligoczén rétegek DNyNy-ra dől
nek 10° alatt; tovább (136. 1.) a rétegek Ny-ra dőlnek 10— 15° alatt.

Bogdány vidékén (139. 1.) homok és kavicsrétegek DK-re dőlnek cse
kély fok alatt; feljebb (140. 1.) a rétegek DNy-ra dőlnek 15—20° alatt; 
(158.1.) aCsódi-hegykörnyékén a tályag DK-re dől20°-kal; tovább (159.1.) 
a kis-czelli tályag D-re dől 30° alatt; (163. 1.) a rétegek EEK-re dőlnek 
60° alatt; (166.1.) a felső oligoczén homok DNy-ra dől 40° alatt; (167. 1.) 
a tályag dőlése DDNy-i 10° ; (175.1.) a homokkő és trachyt-breccia rétegek 
dőlése DNy-i 25°;  (176. 1.) a tályagos tufa DNy-ra dől 20° alatt; (177. 1.) 
a felső oligoczén tályag DNy-ra dől 30° alatt.

Mindezen adatokból világosan kitűnik, hogy a dunai trachyt-csoport 
távolabbi részében is a DDNy-i vagy a DNy-i dőlés, ennek megfelelőleg a 
Ny ÉNy— KDK-i csapás az uralkodó.

H antken M. az esztergomi papnevelő tokodi bányaművéről írja és 
átmetszetben ábrázolja, hogy «a telep dőlése 0— 60°, főcsapása 9— 21h.**

Dr. S c h a fAEZiK F erencz 1883. évi felvételi jelentése szerint*** a 
dunai trachyt-csoporttal szoros összefüggésben lévő Pilis-hegység triász-, 
rhät-, jura- és eoczénkorú kimozdított sedimentjeinek csapásiránya is ural- 
kodólag NyÉNy— KDK-i.

* Koch A. : A dunai trachyt-csoport jobbparti részének földtani leirása. Buda
pest 1877.

** A magy. korona országainak széntelepei és szénbányászata. Budapest, 1878.231.1.
*** Schafarzik F. : Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben eszközölt föld

tani részletes felvételről. —  Földt. Közi. 1884. XIV. 239 — 272. 1.
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Mindezek után kérdés, vájjon ezen hasonló tektonikai viszonyok nem 
hasonló eredetre, közös okra vezethetők-e vissza?

Áttérve a Sághhegy andesitjában lévő kőzetzárványokra, mondhatjuk, 
hogy a milyen kis, éppen olyan becses documentumok, mert a földkéreg 
hozzáférhetlen helyeiről származnak és olyan kőzetekről nyújtanak némi 
felvilágosítást, melyek nemcsak a közvetlen környéken, hanem a távolabbi 
vidéken sem kerültek a felületre.

Régibb kőzetekből származó zárványok hazánk harmadkori eruptiv 
kőzeteiben elég gyakran fordulnak elő, de aprólékos voltuk, sokszor beol
vadt, elváltozott állapotuk miatt könnyen kikerülik figyelmünket.

Dr. S c h a f a b z i k  F e b e n c z  1889-ben e helyütt tartott érdekes előadásá
ban * szintén kőzetzárványokkal foglalkozott es felsorolta a hazánkra vonat
kozó régibb irodalmi adatokat is. E tekintetben tehát az ő közleményére 
hivatkozom.

Azóta egy 697 lapra terjedő monumentahs munka** jelent meg a 
világirodalomban a vulkáni kőzetek zárványairól A. LACBOix-tól, a párisi 
természetrajzi museumban az ásványtan tanárától, melyet a franczia tud. 
akad. 1892-ben a «Vaillant» díjjal tüntetett ki. Az egész műből én csak az 
előszóhoz csatolt eredményeket és a tartalomjegyzéket ismerem, mely
nek megküldésével a szerző megtisztelt; de ezen rész is egy 168 lapra 
terjedő könyvet tesz ki. A tartalomjegyzékből látom (a 685. és 686. lapon), 
hogy Magyarországgal és Erdélylyel külön fejezetben foglalkozik.

Végül legyen szabad megemlítenem, hogy 1892-ben én is megismer
tettem röviden cordierit-, biotit-, magnetit-, sillimanit- és kevés hámatitból 
álló zárványt a nagyági amphibol-andesitból.***

A szobi Sághhegy andesitjában talált zárványok többféle kőzetfajtá
hoz tartoznak. Leggyakrabban fordúl elő a cordierit-gnájsz, igen gyakori az 
aprószemű diorit is, ritkább az amphibol-gnájsz zárvány, még ritkább a 
quarz-homokkő és az agyagpala zárvány.

L a c e o ix  említett n a g y  művében a zárványokat két csoportba osztja: 
az en a llog én és a hom ogén  zárványok csoportjába. Enallogén zárványoknak 
(enclaves énallogènes, ivaXXoc-különböző) nevezi azokat, melyek ásványos 
összetételük- és eredetükre nézve nem egyeznek meg a bezáró kőzetekkel ;

* Schafabzik F. : Trachytjaink néhány ritkább zárványairól.—■ Földt. Közi. 1889. 
XIX. 406—411. 1.

** A. Laceoix: Les Enclaves des Boches Volcaniques. Paris. 1893.
* * *  S z á d k c z k y  Gy . :  Adatok az erdélyi Erczhegység eruptiv kőzeteinek ismereté

hez. —  Földt. Közi. XXII. köt. 1892. 298, 299. lapon.
(111) 11*
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nomogén zárványoknak (enclaves homoeogènes) pedig azokat, melyek úgy 
ásványaik, valamint eredetükre nézve is megegyeznek a bezáró kőzetekkel.

A Sághhegy andesitjának felsorolt zárványai tehát a diorit aggregatio 
kivételével az enallogén csoportba tartoznak.

Közülök kétségkívül legérdekesebbek a kék korun dot (saphir) és 
andalusilol tartalmazó cordieritgnájsz zárványok, minőkre a jelenleg 
művelt nagy kőbányának úgy nyugoti, valamint keleti végén több példány
ban akadtam. Nagyságuk ritkán múlja felül a dió nagyságát és a bezáró 
andesittal szorosan egybeforradtak. Ezen rendesen aprószemű zárványok
ban 0,5 — 1,5 mm átmérőjű erős fényű kék korund lemezeket többnyire 
egyes csoportokban meggyűlve, ritkábban az egész zárványban egyenlete
sen eloszolva, már szabad szemmel észrevehetni.

Cordieritgnájsz zárványok elég gyakran fordulnak elő a Sághhegy 
andesitjában, de korund nem mindenikben található. Némelyek szalagos 
szerkezetűvé válnak az által, hogy a cordieritek zöldes, barnás bomlási termé
kükkel és a földpát- és csillámból álló tarka részek külön vékony lemezeket 
alkotnak a gnájszban. Sőt csomóssá is válik a gnájsz az által, hogy nagyobb 
gránátszemek körül a földpátok is meggyűlnek.

Általában véve a cordieritot, korundot, andalusitot tartalmazó sávok
ban kevés a biotit, ez inkább a földpátos sávokban fordul elő.

Ha a korundot tartalmazó zárványból egy darabkát porrá törünk, az 
ásványszemek között bőven akadunk világos kék, igen erős fényű saphir 
lemezkékre, melyek a quarzot jól karczolják. Ezen a básisos hasadás által 
képződött vékony lemezkéket mikroszkóppal vizsgálva, azt találjuk, hogy 
kitünően mutatják a rhomboëderes elválást, mely egyenszárú háromszögű 
idomokat formál rajtuk; meggyőződhetünk továbbá arról is, hogy a leme
zeken negatív charakterű egy optikai tengely lép ki. Egy ilyen vékony 
lemezkében igen erős nagyítással rendkívül vékony, hosszuk szerint positiv 
charakterű tűket (rutil?) is találtam, minők a csiszolatokban nem fordultak elő.

A vékony csiszolatokban is bőven találunk mindig idiomorph korund 
kristálykákat, mely körülmény azt bizonyítja, hogy a korund a legelső 
kiválások egyikét képezi. Ezeknek azonban legnagyobb méretük sem na
gyobb, mint 0,3 mm. Gyakran több apró korund kristály össze van nőve 
egymással, de még gyakoribbak a melléktengely szerint megnyúlt, magános, 
orsóalakú kristálymetszetek, a melyek alkotásában a ooP2 (1120), E (0001) 
és pyramis vagy rhomboëder vesz részt legömbölyödött élekkel. A legsza
bályosabb kristátyok metszetei téglaalakúak, melynél a rövidebb oldal az 
oszlopnak (1120) ooP2, a hosszabb a véglapnak (0001) =  0R felel meg. 
A téglaalakok szögeit csak ritkán metszik le az igen apró rhomboëder vagy 
pyramis lapok.

A korund metszeteken hasadásokat látunk a basisnak megfelelőleg és 
pleochroismust is észlelhetünk, a mi

( 112)
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a hasadás irányában n° =  világos kék
az oszloplap irányában n' =  világos zöld. Absorptio n° >  n°

A batszögű basisos metszeteken is találunk a rhomboëder-lapoknak 
megfelelő elválásokat, de itt nem látszanak olyan élesen, mintáz összetörés 
által nyert lemezekben, ezen lapon egyszersmind meggyőződhetünk arról, 
hogy rajtuk negatív charakterü egy optikai tengely lép ki. Ennek megfele- 
löleg a téglaalakú hosszmetszetek hosszabb élük és az ezzel egyközös OE 
hasadások irányában positiv charakterűek. Erős fénytörésük (1,765) követ
keztében a korund metszetek kiemelkedni látszanak a csiszolatból. Polari- 
satioi színük magasabb, mint a minő 0,008 kettős törési értéküknél fogva 
megilletné, minek oka abban rejlik, hogy a 9 keménységű korund a csiszo
lásnál valamivel vastagabb marad, mint a kőzet többi része. Spinellzárvá- 
nyokat elég gyakran találunk a korundban, ezek tehát legalább részben 
még a korund előtt váltak ki.

A saphir mellett egy másik érdekes és ritkább ásványa ezen kőzet
zárványnak az andalusü, melyet kisebb mennyiségben több zárványban 
találtam, de azon zárványból, melyben legnagyobb mennyiségben for
dul elő az andalusit, hiányzik a korund.* Ezen zárvány kékes szürke színű, 
tömött Mikroszkóppal vizsgálva, azt találjuk, hogy az andalusit egész 4 mm 
hosszú, karcsú, eorrodált felületű kristályait apró földpát és cordierit sze
mek vesi.i körül, melyek erős mechanikai hatásokat árulnak el és az anda- 
1 ól izonyos távolságra a cordierit bomlásából származó sárgás barna 
> érmekkel és magnetittal vannak megtelve. Ott, a hol ezen zárvány 
a - ezái' andesittal érintkezik, sphaerolittá csoportosult plagioklas földpátok 
e- kypersthen kristályok váltak ki.

Az andalusit is idiomorph, de mindig megrongált és a korundnál 
sokszor jóval nagyobb kristályokat alkot, melyeket gyakran cordierit vesz 
körül. Tehát az andalusit is az első kiválások egyike. Az andalusitot a 
földpáttól és a cordierittól a csiszolatban meg lehet különböztetni erősebb 
körvonalai által, továbbá főként jó hasadása által. Hosszant metszve, rit
kábban egész 6 mm-nyi, jól hasadó, végei felé fokozatosan mélyebben 
corrodálí, ez által kihegyesedő oszlopokat alkot, melyek egyközösen sötéted
nek a hosszanti hasadások irányával és ezen irányban negativ charakterűek. 
Az ilyen metszetek polarisatioi színe elsőrendű kékig emelkedik fel a 
0,055 mm vastag csiszolatban.

Az andalusit harántmetszeteken az oszloplapok irányában való jó 
hasadás közelítőleg négyzeteket alkot és ezeken némelykor nagyon gyenge 
pleochroismust is észlelhetünk. Az ilyen metszetek polarisatioi színe nem 
emelkedik a fehér fölé, a tengelyképet nézve két optikai tengelyű, negatív 
charakterü hegyes bisseetrixet látunk rajtuk kilépni.

* Ezen zárványt megboldogult dr. S z a b ó  J. tanár úrtól kaptam.
(113)
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Az andalusitoknak úgy hosszanti, valamint haránt metszetei külső 
formájukban nagyon hasonlítanak azon andalusitokhoz, melyeket L a c r o i x  a 
Mt. dóréi Capucinus trachytjának cordierit-gnájsz zárványából lerajzoltatott * 
és leírt. Ezen zárvány zircont, apatitot, gránátot, korundot, andalusitot, sil- 
limanitot, fekete csillámot, orthoklast, oligoklast és quarzot tartalmazván, 
egyébként is lényegesen hasonlít a Sághhegy cordieritgnájsz zárványához.

Az andalusitot és korundot igen gyakran corclierit veszi körül, mely 
ásvány több készítményben a földpáttal együtt az uralkodó alkotórészt 
képezi. A cordierit és a földpát vált ki utoljára, ezek foglalják össze a többi 
ásványokat.

A cordieritok gyakran csoportokban vannak meggyűlve, melyben az 
eredeti kristályalakot csak gyanítani engedik a sárgás, zöldes amorph bom
lási termékek. Az épen maradt részeken gyenge, halvány kékes és sárgás 
pleochroismust is észre lehet venni. Parallel poláros fényben keresztezett 
nikolok közt nézve az egyes cordierit kristályok nagyjából egyközösen söté
tednek az oldalakkal, de a tárgy forgatásánál számtalan részre látszanak 
szakadni, melyek különböző színekben tűnnek fel. Ezek rostossá teszik a 
cordieritet. A hasadások mentén, továbbá a magnetit zárványok körül ter
jednek el a zöldes sárga bomlási termékek, melyek némely zárványban fel- 
ismerhetlenné teszik a cordieritet.

Több cordieritban rendkívül sok, különböző alakú és nagyságú gáz
zárványt találunk, melyek vagy szabálytalanúl lepik el az egész ásványt, 
vagy egyes görbe lapok mentén haladnak.

Vannak cordieritok, melyekben kevés a sárgás zöld bomlási termék, de 
tele vannak széthúlt kévéhez hasonló csoportulású sillim anit tűkkel. Ezen 
hosszú tűk harántul vannak hasadozva, az oldalakkal egyközösen sötéted
nek, hosszuk szerint positiv charakterűek. Említésre méltó, hogy a silli- 
manitos cordieritok igen erős mechanikai hatásokat árulnak el.

A cordieritoknál jóval tisztábbak és épebbek a földpát kristályok, 
melyek sokszor a cordierittól elkülönült csoportokat alkotva ragasztják 
össze a többi ásványokat. A földpátolinak nincs szabályos kristályos körvo
naluk ; némelykor az albit törvény szerint nem sok egyénből összenőtt' 
ikreket formálnak, melyeket elsötótedési szögleteik alapján labradorit és 
andesin  sorozatú plagioklasoknak kell tartanunk.

Az igen apró földpátszemek nem igen alkalmasak a lángkisérleti 
meghatározásokra, mert egy ilyen szem kisebb, mint a minő ezen megha
tározásokhoz kívántatik, azért egész kis szemcsés halmazokat kellett e czélra 
venni. Az elért eredmények szintén a mellett bizonyítanak, hogy ezekben

* L acroix: Sur les enclaves acides des roches volcaniques de l’Auvergne. —  
Bulletin des services de la carte géologique de la France Nr. 11. Tome II- 
( 1 8 9 0 — 9 1 . )  p .  5 0 .
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andesin vagy labradorit sorozatú földpátokkal van dolgunk. Nagyon ritkán 
találunk a gnájszzárványban nagyobb a lángkisérleti meghatározásra alkal
mas földpátot is, a melynek viselkedése a labradoritsorozatra vall.

Ép biotitot csak elvétve találunk a mikroszkopos készítményekben.
Annál gyakoribb azonban a m agnetit, mely kisebb-nagyobb szemeket 

alkotva, igen nagy mennyiségben található a korundos zárványokban, a hol 
a vékony csiszolatban zöldes színű pieonasttal és barna picotit szemcsék
kel együtt a legkorábban kezdtek kiválni, minek következtében mindig 
idiomorphok.

A járulékos elegyrészek között megemlítendő még a barnás veres színű 
gránát, mely kisebb-nagyobb, egészen 5 mm átmérőjű szemeket alkotva, 
elég gyakran fordul elő nem csak a korundot tartalmazó, hanem a többi 
gnájsz zárványokban is. Mikroszkóppal némelyik gránátmetszet zonás szer
kezetűnek tűnik fel az által, hogy belső, világos sziirke szinű magvát vere- 
ses barna színű külső öv borítja. A gránátszemek rendesen tele vannak 
sokféle alakú és nagyságú folyadék és gáz zárványokkal, melyek közt mozgó 
libellát nem találtam. Külső részükben magnetitszemcsék is vannak. 
Nagyon ritkán fordul elő ezen cordieritgnájszban apatitszem. Végül meg
említendő még, hogy az üregeket tridymit lemezkék bélelik.

A saphirtartalmú gnájszban tehát bővebben előforduló elegyrészekül 
a saphiron kívül cordieritot, andesin és labradorit sorozatú földpátot, anda- 
lusitot, magnetitot, gránátot említhetek; kisebb mennyiségben fordul elő 
benne a biotit, pleonast, picotit, apatit, némely cordieritben sillimanit, az 
üregekben tridymit.

Ha ezen elegyrészeket a megszilárdulás sorrendje szerint akarjuk fel
sorolni, akkor a legelső termékek közt a spinellideket, apatitot, korundot, 
andalusitot, gránátot kell említenünk, később vált ki a biotit, a legutolsó 
termékeket pedig a cordierit és a plagioklas földpátok képezik.

Nagyon hasonlít ezen saphirtartalmú cordieritgnájsz zárványhoz az, 
a melyet S c h a f a r z i k  a dévai amphibol-andesitból írt le.* Az ő  szívessége 
folytán alkalmam volt összehasonlítani a két cordieritgnájsz korundját és 
mondhatom, hogy alak, nagyság, pleochroismus, szóval minden lényeges 
tulajdonságban megegyeznek egymással. De feltűnő a hasonlatosság a többi 
ásványra nézve is, mert a dévai cordieritgnájszban is biotitot, amphibolt, 
a cordieritban sillimanitot, magnetitot, pleonastot, titánvasat leucoxenes 
elbomlással, továbbá labradorit és andesin sorozatú földpátot találni.

*  Sch a fa r zik : Traehytjaink néhány ritkább zárványairól.— Földt. Közi. 1889. 
XIX. 409. 1.
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Ha ezen magyarországi cordieritgnájsz zárványokat ásványos alko
tásukra nézve összehasonlítjuk a kelet-bajorországi és szászországi dich- 
roitgnájszokkal, melyekben Orthoklas, plagioklas, biotit, quarz, dichroit 
és gyakran veres gránát is van, akkor azon lényeges különbséget kell kon
statálnunk, bogy a mi cordieritgnáj szunk basisosabb természetű, a mennyi
ben ortboklas, quarz —  legalább mint lényeges alkotórész —  nem fordul 
elő benne. S c h a f a r z i k  említ ugyan ortboklast a dévai cordieritgnájszban, 
de én a szobiban sem mikroszkóppal, sem Mngkisérletileg nem voltam 
képes kimutatni. K och tanár úr sem említ ortboklast, sem quarzot Szt-Endre 
és Izbék vidékén a Kapitányhegy «labradorit-amphibol-augit-trachytjában» 
talált cordieritgnájszból.*

A cordieritgnájszokban, különösen a cordieritot, korundot tartalmazó 
sávokban, nagyon kevés a biotit. De találunk ritkábban olyan zárványt is 
a Sághhegy andesitjában, a mely uralkodólag apró fekete csillámlemezkék 
sűrű halmazából áll, melyet tehát csillámgnájsznak nevezhetünk.

Nagyon gyakran fordulnak elő a Sághhegyen lévő andesitbányákban 
a bezáró kőzetnél sűrűbb, apróbbszemű, vékony, összekuszált helyzetű 
amphiboltűk egyenletes eloszlása által jellemzett gránitos zá rvá n yok , gyé
ren borsónagyságú gránátszemekkel. Ezek képezik egyszersmind a legna
gyobb zárványokat, a mennyiben fejnagyságuak sem ritkák.

Mikroszkóppal meggyőződünk arról is, hogy az amphiboltűk csak 
nagyon ritkán maradtak épen, rendesen hypersthenekké alakultak magnetit- 
kiválás mellett. Ezen átalakulást némelyiknek csak szélén látjuk, középen 
amphibol mag maradt vissza. Az ampbibolok ikreket is alkotnak (100) 
ocie» szerint. Nagyobb, nem az amphibol rovására képződött hypersthen 
csak gyéren fordul elő bennük, ezeknek jól felismerhető pleochroismu- 
suk van

c =  ng =  zöld 
b =  nm =  sárgás zöld 
a =  np =  sárgás barna.

E zárványnak nagy részét idiomorph, összekuszált földpát kristályok 
alkotják, melyek között lévő teret kisebb részben az utoljára kivált quarz, 
nagyobbrészt pedig az utólagosan beszivárgott calcit tölti ki. A föidpáto 
mind egyenlő nagyságúak, közepükön kevés üvegzárvány van magnetit- 
szemmel; isomorph zonás szerkezetűek, a külső öv kisebb szöglet alatt 
sötétedik, mint a belső ; ikerképződés ritka. Ezen fóldpátok úgy elsötétedési 
szögleteik, valamint lángkisérleti viselkedésük alapján labradorit soroza- 
túaknak bizonyultak.

*  K o c h  A.: A dunai trachyt-csoport jobbparti részének földtani leírása. Budapest, 
1 8 7 7 .  7 7 — 7 9 . 1 .
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A magnetitszemek nagyobbára az amphibol rovására képződtek, 
eredeti nagyobb magnetitszem, mely amphibollal nincs összeköttetésben, 
csak gyéren fordul elő.

A legutoljára kivált, allotriomorph quarz nem nagy mennyiségben 
fordul elő. Calcit sok van, de nem a kőzetben levő földpát bomlásából 
keletkezett. Ennek tulajdonítható, hogy ezen zárványok savval erősen 
pezsegnek.

Ezen aprószemű, gránitos kőzetet tehát, melyben plagioklas, amphi
bol és kevés quarz a lényeges alkotórész, d iorit-n a k  kell neveznünk.

Ezen kívül előfordul ritkábban egy másik amphibolos zárvány is a 
Sághhegy andesitjában, mely az aprószemű diorittól különbözik az által, 
hogy alkotórészei jóval nagyobbak, hogy a földpát benne sokkal kevesebb 
és e mellett cordierit is megjelenik, hogy az amphibolokon kívül kevés 
augit is van benne, továbbá ibolyaszínű apatit sem tartozik a ritka
ság közé. Mindezekből kitűnik, hogy habár az amphibol és a labra- 
dorit sorozatú plagioklas által emlékeztet a dioritra, de a földpát sze
repe benne egészen alárendelt, a többi elegyrészek pedig elárulják a 
gnájszszal való rokonságát, azt t. i., hogy ezen zárványok am ph ibol 
gnájszok.

Az amphibolok a hő hatása folytán részben elváltoztak, de vannak 
egészen ép idiomorph amphibolok is, gyakori ikerképződéssel a oopoo 
(100) szerint. Pleochroismusuk

c =  ns =  zöld 
b =  nm =  zöldes sárga 
a =  np =  szalma sárga.

Elsötétedésük a o o p o o  (010) lapon az oszlopos hasadáshoz 21°.
A cordieritok zöldes barna bomlási terményt tartalmaznak.
Ilyen amphibol-gnájsz zárványt dr. S zabó  tanár úr gyűjtése között is 

találtam a Sághhegy túlsó oldalán lévő maria-nostrai kőbányából.
Még ritkábban fordul elő a Sághh,egy andesitjában a q u a rzh om ok k ő  

.zárvány, melyet mogyorónyi szemekben magam is találtam, de S zabó  tanár 
ur gyűjtése közt előfordul aprószemű dioritos zárványban 5 cm hosszúságú 
homokkő is, melynek szemcséi közt kevés földpát kristályt látni. Ugyancsak 
S zabó  tanár úr gyűjtése között van durva quarzit zárvány ibolyába hajló 
színnel.

Egyik apró quarzhomokkő zárvány körül mikroszkóppal harántul 
hasadozott hypersthentűk által alkotott sugaras környezetet találtam. 
A hypersthentűk harántul metszve nyolczszögletűek, köztük apró, egy- 
közösen, vagy közel egyközösen sötétedő idiomorph földpát kristálykák 
is előfordulnak. A quarz zárványok körül képződött pyroxen rendesen 
üveg anyagba van zárva; abból, hogy itt amorph üvegbasis helyett 
apró földpátmikrolithokat találunk, azt kell következtetnünk, hogy a
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kihűlés la s s a b b a n  tö rté n t . A p y ro x e n  ö v  k e letk ezését a  b e zá rt q u a rz  k örü l  

L a c r o ix  ú g y  m a g y a r á z z a ,*  b o g y  a q u a rz  fe lo ld á sa  á lta l s a v a n y ú b b á  le t t  

m a g m á b ó l a  va s  n e m  v á lh a tik  ki m in t  m a g n e tit , h a n e m  m in t  p y ro x e n .

Fekete agyagpala zárványok is kerülnek ki a sághhegyi kőbányákból. 
H e g e d ű s  felügyelő úrtól kaptam ilyen egészen szabad agyagpalát, melynek 
érintkezését az andesittal nem volt alkalmam látni.

De lássuk a zárványok után magát a bezáró kőzetet, hogy összehason
lításukból következtetéseket vonhassunk le. Néhai Szabó J. geológiájában 
(1883-ban) a szobi Sághhegy^kőzetét a biotit-labradorit-trachytok között 
elsőnek Írja le, megjegyezvén arról azt, hogy «földpátja andesin-labradorit, 
gránát gyéren van benne.» Az utóbbi időben a dunai trachyt-csoport typu- 
sainak megállapításánál biotit-amphibol-andesin-labradorittrachytnak ne
vezi gránáttal, vagy röviden gránáttrachytnak.** B o se n b u sc h  H. is felvette- 
Physiograpbie-jába a hibásan «Szagh-Berg bei Szobb»-nak nevezett Ságh- 
hegy kőzetét és pedig a pyroxentartalmú csillám és amphibol andesitek. 
normalis, andesites typusának képviselői közé.***

Szabad szemmel nézve a kőzet világos szürke alapanyagától nem 
nagyon ütnek el a 2— 5 mm nagyságú földpátszemek, melyeken kívül nem 
sok amphibolt és biotitot és itt-ott egyenetlenül elhintett gránátszemeket 
látunk. Az amphibolok 2— 3 mm széles, karcsú oszlopokat alkotnak, de 
elvétve találunk 1 cm széles és több cm-nyi hosszúságú amphibol kristá
lyokat is. A fekete, vagy némelykor veres barna színű csillám 1— 2, ritkáb
ban egészen 4-—6 mm átmérőjű lemezeket alkot. A veres vagy barna grá
nátnak nincs kristályalakja, olvadási burokkal, vagy némelykor gnájszma- 
radékkal van körülvéve. A kőbányának nyugoti részében találni olyan 
kőzetet, melynek világos szürke alapanyagában sötétebb, himlőszerű foltok 
vannak, valóságos variolitos szövetet kölcsönözve a kőzetnek. Mikrosz
kóppal ezen himlőszerű foltokat több, különböző szöglet alatt sötétedő 
földpát összenőtt halmazának találtam. Lángkisérleti viselkedésük a labra- 
dorit sorozatnak felel meg.

A Sághhegy andesitjának földpátjai mikroszkopos vizsgálatnál nagyon 
sajátságosaknak bizonyulnak. Nagyságuk nagyon változó (0,3 mm-től több 
mm-ig). Kiképződésüket tekintve, csak elvétve akadunk köztük tiszta, egy
nemű földpátokra ; sokkal nagyobb számmal vannak a nem tiszta, élesen 
kifejezett isomorph zonás szerkezetű földpátok, melyek zónáit nagyon eltérő 
elsötétedésük alapján különböző földpátsorozatboz kell számítani. Abonyo

* Lacroix: Les Enclaves des Roches Volcaniques. Macon. 1893. 586. 1.
** Szabó József A pyroxenandesitek geológiai typusainak megállapítása. —  Matin

es Természeti. Értesítő. XII. köt. 81— 86. lapon.
*** H. Rosen Busch : Mikroskopische Physiographie. II. Band. II. Auflage,,

1887. pag. 673.
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lódott szerkezet fokozódik az által, hogy sok földpátnak belső magja sziva
csos szerkezetű, melynek üregeit a külső zónával egyszerre sötétedő földpát 
tölti ki. A belső rész optikai viselkedése alapján bytownit, ennek tölteléke 
és a külső zona pedig labradorit, sőt némelykor andesin sorozatra enged 
következtetni. A belső mag igen gyakran legömbölyödve és erősen corro- 
dálva van, ezt építették tovább a külső zónák.

Azonban vannak nem zonás szerkezetű földpátok is, de rendesen ezek 
sem tiszták; és elsötétedésük a labradorit sorozatnak felel meg.

A földpátok között vannak nem ikrek is, de a legtöbb nem sok, 
3— 7 egyénből álló albit ikreket formál, melyhez ritkábban a periklin iker 
is járul. De találkozunk szabálytalanul összenőtt földpáthalmazokkal is.

A földpátok vagy vastag táblákat alkotnak a (010) ooPoo szerint, vagy 
oszloposak az a  tengely szerint. Lángkisérletileg vizsgálva, rendesen a lab
radorit sorozatnak felelnek meg (I. Na3, KO, olv. 2. ; II. Na3, KO, olv. 3. ;
III. Na4, KI— 2.).

Nevezetes dolog, hogy elvétve calcit burok van az isomorph zonás 
szerkezetű földpátban ép földpátrészek között. Ritkán apró pyroxent és 
biotitot találunk a szivacsos szerkezetű földpátokban, melyek valószínűleg 
utólagosan kerültek oda, mert az első kristályosodás termékei között 
nagyon ritka a byperstben.

B iotit csak helyenkint fordul elő bővebben; ez esetben rövid oszlo
pokat alkot, melyekben sok magnetit vált ki és a hasadás irányában veres 
barna, arra merőlegesen zöldes sárga pleochroismust mutat. De többnyire 
kevés a biotit és az a kevés is corrodálva van és az üregekben hypersthenek 
váltak ki.

Még jobban el vannak változva az am ph ibolok , annyira, hogy sokszor 
csak alakjuk árulja el az egykori amphibolt, vagy pedig ezt is elvesztették 
és idegenszerű összeroncsolt darabkákat látunk belőlük, melyek telve van
nak utólagosan kivált magnetittal, hypersthennel és kisebb mennyiségben 
földpáttal. A legépebb amphibolnál is megtaláljuk ezen magnetitos keretet. 
A hosszú amphiboloszlopok igen gyakran meg vannak görbülve. Az oszlo
pos hasadáson kívül a (010) oopoo-vel egyközös elválásokat is észlelhetünk 
barántmetszetein.

Nagyobb m agnetit szem nem sok fordul elő ; az erős nagyítással lát
ható apró szemek sincsenek nagy számmal.

Az apatit is meglehetős állandó, de ritka alkotó rész, mely többnyire 
elváltozott, fekete ásványmaradékokhoz tapad. Több karcsú, barántul 
hasadt apatitoszlopkát találtam biotitmaradék körül, barna színű centrális 
maggal, fehér külső részszel és legömbölyödött, pyramisos véggel. Némelyik 
annyira hasonlít a hypersthentűkböz, hogy csak gyenge kettős törése és 
hosszában való negativ Charaktere által lehet attól biztosan megkülön
böztetni.
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A világos veres színű, szabálytalan gránát szemekben mikroszkóppal 
sok magnetit. szemet és kevés limonitos sávot találni.

Nagyon ritkán fordul elő a csiszolatokban nagyobb fajta legömbö
lyödött hypersthen.

Apró, víztiszta qu a rz szemeket is találunk elvétve a Sághhegy ande- 
sitjában helyenkint csoportokat alkotva az üregek falán (quarz globulaire).

Alapanyag alkotja ezen andesitnak legalább is felerészét. Az alap
anyagot egészen kristályossá (holokristályos) teszi a nem kristályos kör
vonalú földpátféle képződmény, melyen kívül földpátmikrolithok is elő
fordulnak. A földpátmikrolithok között vannak közel egjsközöseu sötétedő 
léczek, de vannak aztán 10, vagy még nagyobbfokú szöglet alatt sötétedő 
ikerkristályok is. Nagyon bőven találunk a Sághhegy andesitjában halvány 
barna színű, összekuszált helyzetű, gyakran harántul repedezett hypersthen 
pálezikákat, melyekhez apró magnetit szemek tapadnak. Vannak köztük 
feltűnően hosszú és vékonyságuk miatt majdnem színtelen tűk. Harántul 
metszve a hypersthen mikrolithok nem éles körvonalú négyzeteket alkot
nak. Egyik csiszolat mikroszkopos likacsában fennőve is találtam jól 
kiképződött hypersthen kristálykát, víztiszta chabasit rhomboëderkék társa
ságában. A chabasit a földpátokétól kisebb fény és kettős törése és negativ 
charakterű egy optikai tengelye által biztosan felismerhető. L a c r o ix  idézett 
nagy művének 591. lapján a basaltos kőzeteknek földpát és quarztartalmú 
enallogen zárványairól írja, hogy ezekben lévő üregek kitűnő helyei a 
zeolithoknak. A kőzet likacsaiban trid ym it is előfordul. Mint bomlási 
termékeket megemlítem a kaolin  lemezkéket, melyeket itt-ott találunk 
az alapanyagban, továbbá hám atit és lim onit sávokat. A helyenkint 
bőven előforduló calcit legalább részben nem a calciumföldpátok bomlási 
terménye.

A Sághhegy andesitjában tehát uralkodólag labradorit sorozatú nagy 
földpát, elváltozott biotit és amphibol, ezek maradékához tapadt apatit, 
magnetit, gyéren gránát és nagyon ritkán hypersthen fordul elő ; átkristá
lyosodott földpátféle alapanyagában pedig kis szöglet alatt sötétedő (ande- 
sin) földpát léczeket, sok és ép hypersthentűt és apró magnetit szemcséket 
találunk. Az üregekben calcit, chabasit, tridymit, gyéren quarz (quarz globu
laire) és hypersthen fordul elő. Utólagos bomlási termék a kevés kaolin, 
hámatit és limonit.

Ezek alapján a Sághhegy kőzete csillám  és am ph ibol anclesit, 
h yp ersth en  m ikrolith -tal augit nélkül, tehát nem felel meg annak, a mit 
B o se n b u sc h  a pyroxentartalmú biotit-amphibol-andesitokról állít,* t. i. 
«wohl kaum ein rhombischer Pyroxen ohne die Begleitung des monoklinen

*  B o s e n b u s c h : Mikroskopische Pkysiograpliie. II. B d .  II. Aufl. 1887. p. 670, 671.
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A u g its  V orkom m en  d ü rfte .»  E lle n b e n  n a g y o n  jó l  m e g fe le l a n n a k , a m it  

n é h a i S zabó  tan ár úr «a  p yroxen a n d esitek  ge o ló g ia i ty p u sa in a k  m e g 

á llap ítása  » -n á l í r ,*  n e v e zetese n  «m in d e n  p y ro x e n a n d e sitb a n  m e g  v a n  a  

h y p e rsth en »  va gy  to vá b b  «a  d u n a i tra c h v t-c so p o rt a m p h ib o l-a n d e sitje ire  

n ézve  h a tá ro zo tta n  m o n d h a to m , h o g y  az  a m p h ib o l k izárólag csak  h y p e r - 

sth e n n e l v a n  tá rsu lva , az au g it te ljes  k izárásáv al, e n n él fogv a  egy  jó l  

je lle m z e tt  tra c h y tty p u s a h y p e r s th e n -a m p h ib o l ty p u s , v a g y  rö v id en  a z  

a m p h ib o la n d e sit .»

S za b ó  tanár úr elnevezése szerint azonban nem a pyroxenandesit, 
hanem a gránát trachyt név illeti nieg a Sághhegy andesitját, az esetben, 
ha a gránátot eredeti alkotórészül tekintjük. A gránát azonban távolról 
sincs egyenletesen eloszolva a Sághhegy andesitjában, a kőbánya egyes 
részeiben végkép hiányzik, másutt kis mennyiségben fordul elő. Fajtájára 
nézve épen olyan, minő nagyobb mennyiségben a cordieritgnájsz zárvá
nyokban található. Nagyon nevezetes körülmény az is, hogy találni az 
andesitban olyan gránátot, mely körül még felfedezhetünk egy kis gnájsz- 
burkot, valamint olyat is, mely félig még a gnájszban van, de másik fele 
már tisztán áll az andesitban.

Mind ezen körülmények alig hagynak kétséget az iránt, hogy a 
Sághhegy andesitjában itt-ott előforduló gránát a gnájszból származik, 
gnájszburkától azonban korántsem a többi ásványoknak beolvadása, ha
nem sokkal inkább mechanikai szétválasztása által szabadult meg, mert 
a könnyen olvadó gránát előbb olvadt volna meg, mint a biotit vagy a 
labradorit.

Megemlítem itt, hogy a kis-sebesi nagy kőbányák dacitjában is talál
tam hasonló viszonyok között gránátot,** melyről azt hiszem, hogy szin
tén gnájsz zárványból került bele.

A. Osann,* * *  Cabo de Gata hasonló andesitjáról, melyben labradorit- 
bytownit, földpát, csillám, kevés rhombos pyroxen, amphibol, augit, egyes, 
quarz és cordierit szemen kívül gránátot, alárendelten zircont, apatitot és 
erczeket ír le, melyben igen nagy számmal fordulnak elő egész fejnagyságú
1. quarzszemekből,2. quarzbólés cordieritből, 3. biotitgnájszból álló zárvá
nyok, azt írja, hogy a sok gránát,továbbá a quarz és a nagy cordierit szem 
a biotitgnájszból származik, az apró cordieritek pedig újonnan váltak ki 
a magmából.

*  S z a b ó  J. : Math, és termtud. Ért. XII. köt., 2— 3. füzet, 1893. 82., 83., 84. 1.
* *  S z á d e c z k y  G y . : Adatok az erdélyi Érczhegység eruptiv kőzeteinek ismeretéhez. 

— Földt. Közi. XXII. köt. 1892. 292. 1.
*** A. O s a n n  : Ueber den cordieritführenden Andesit von Iloyaro (Cabo de Gata). —  

Zeitschr. d. Deutsch, geol. Gesellschaft. Jahrg. 1888. pag. 694— 704, 705.
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Ismervén a Sághhegy andesitjában és zárványaiban előforduló ásvány
fajokat, ha most ezeket összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy az ande- 
sitek nagy ásványai, fajtájúkat (de nem egyszersmind alakjukat) tekintve, 
megegyeznek a zárványokban előforduló ásványokkal, nevezetesen : a labra- 
dorit es andesin sorozatú földpátot, biotitot, amphibolt, gránátot, spinelle- 
ket megtaláljuk a cordieritgnájszban és az amphibolpalában. Tehát az 
andesit összes alkotó ásványai közül csupán csak az alapanyag ásványai, 
a megszilárdulás előtt legutoljára képződött hypersthen- és földpátmikro- 
lithok nem fordulnak elő a zárványokban.

Budapesten, a kir. m. tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetében. 
1894, október havában.

CHRYSÜKOLLA ELŐFORDULÁSA ANDES1TTUFÁBAN.

Dr. PETHŐ GrYULA-tÓl.*

1893 nyarán, geológiai fölvételeim alkalmával, miként erre vonatkozó 
jelentésemben** meg is említettem, Aradmegyében, a Gurahoncztól EK-re 
eső Guravoj község határában egy rézh ydrosilicat ásványt gyűjtöttem, mely 
mind anyagánál és kiképződésénél, mind pedig előfordulása körülményeinél 
fogva elég érdekesnek mutatkozott arra, hogy reá szaktársaim s főkép a 
mineralogusok figyelmét különösen is felhívjam.

E vidék, a Mámahegy tövében, egy régi, kiszélesedett tengerág ; foly
tatása annak a tengeri csatornának, mely a plioczént megelőző korban a 
Fehér-Körös völgyét a Fekete-Körös völgyével kötötte össze. Partjai erede
tileg a hegység alapkőzetéből, azaz kristályos palából állottak, vagy leg
alább oly képződményekből, a melyek leginkább azokkal egyeznek, amelye
ket a krassó-szörényi hegységben a magyar geológusok a kristályos palák 
legifjabb vagyis harmadik csoportjaként szoktak megkülönböztetni. Ezek
hez csatlakoznak mint fedőkőzetek a dyaskori vörös palák és quarzithomok- 
kövek s helyenkint a kisebb-nagyobb foltokban máig is megmaradt trias- 
meszek és dolomitok. Ez az öbölszerü tengertágulat Zimbrótól délfelé 
Zöldesig, keletfelé a Gyálu-máre lejtőjéig és Kis-Halmágyig terjedt, de sőt 
Nagy-Halmágytól dél- és keletfelé Kőrösbánya s a Karacshegy irányában 
még messze folytatódott. Ezt az eredetileg azoi és palæozoi képződmények 
közé szorult nagy medenczét a mioczénkorban hatalmas andesitkitörések 
lávái és tufái töltötték ki. E tufákban a szarmata kor faunájának typusos

* Előterjesztetett az 1895. évi május 8-án tartott szakiilésen.
** A Kódru-Móma és aHegyes-Drócsa keleti találkozása Aradmegyében. —  Am . 

kir. földtani intézet Évi Jelentése 1893-ról. Budapest, 1894. L. a 60— 61 lapon.
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