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II. A Rhyolith s Tracliyt képződésének körülményei.

A) R h y o 1 i 1 1).

A Rhyolith oly sokféle értelemben szokott vétetni, hogy szükséges
nek tartom saját értelmezésemet előre bocsátani.

A Rhyolith szerintem nem egy külön Trachytfaj, vagy külön Tra- 
chytképlet, hanem valamely Trachytfaj módosulata s különösen Richthofen 
eredeti felfogása szerint gyűnév gyanánt használom azon hyalin-amorph 
Trachytkozetekré nézve, melyek sphaeroidos vagy fluidál szövettel bír
nak, és a melyeknél, ha csak a nagyobbfokú elkvarezosodás meg nem 
gátolja, az így módosult rész duzzadva és könnyebben olvad, mint bár
mely Földpát, üvegcsőben hevítve pedig legtöbbnyire kevés vizet bocsát. 
A Rhyolith tehát egy igen feltűnő kiképződési mód, s nem egy önálló 
eruptiv termény; mi azonban nem ment fel azon feladattól, hogy az ás- 
ványassoeiatió alapján a Trachyttypus meghatározását nála is keresztül 
vigyük.

Selmecz városa legközelebbi területén nem ismerek Rhyolith hegyet, 
de Szklenó fürdő táján már kezd fellépni, s innét aztán a (tárám felé 
mindinkább szaporodik; a Garam bal partján Geletnek körül, s attól 
EK-re, úgy szintén közel J almitól Körmöcz felé, a geológiai térképeken 
is kitüntetett helyek több pontjain vizsgáltam, és itt az előjövési kö
rülmények adatait, párosítva a gyűjtött anyag petrographiai meghatáro
zásának eredményével, lesz szerencsém előadni.

Földtani Közlöny VIII evf. E
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R h y o l i t h  'S z k l e n  ón. A Rhyolith fellépését, Selmeczről kiindulva, 
itt találtam legközelebb, különösen a szklenói völgy bal oldalán, és leg
először ennek előjövési körülményeivel foglalkozom.

Regnstye-Pusztavdr. Szklenóról Repistyére menve, a két helység 
határán, szemközt Bukovecz hegygyei, jön elő egy tarka, kissé laza 
összetartásai Traehyt, melynek alapanyaga sötétszürke, pettyezve fehérrel 
s kissé rhyolithos. A kivehető elegyrészek: kétféle Földpát, igen fényes 
leveles Káliumorthoklas, és sokkal gyakrabban fehéres, de néha még 
üveges s ikkerrovátkös Plagioklas; kivehető még fekete igen fénylő 
Biotit és szintén fényes Kvarcz. A kétféle Földpátot lángban határozva 
Orthoklas és Oligoklasnak találtam és így a Trachyttypus Biotit-Ortho
klas- Oligoklas-Kvarcztrachyt (194).

Egy másik pont a Haj nevű magas hegy, melynek gerinczén szin
tén Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachyt jön elő többé-kevésbbé rhyo
lithos állapotban (148). Ezen hegy az elsőtől DNy. esik, amint Puszta- 
Vár (Pusti Hrad) felé indulunk. Azonban ezen Rhyolithok és a Puszta- 
Vár Rhyolithja között még két különböző kőzet fordul elő, első az 
Augittrachyt, második egy Bazalt, mely a repistyei Bazalt néven isme
retes, s melyet szálban Beudant még nem, de Pettko már ismert, s 
térképén is kitüntet. *)

A Rhyolithot elhagyva egy alacsonyabb helyen feketés-szürke, kissé 
likacsos kőzet jön elő, melynél már azt kérdi az ember, nem-e Bazalt? 
(149). Tovább haladva, a Farkaska nevű tanya fölött, a hegy tetején 
kiüti magát a valódi Bazalt. Ezen hegy részben a szklenói völgy balol
dalát képezi.

A repistyei Bazalt sűrű feketéssziirke kőzet, melyben Olivin bőven 
van, s néha nem egyes szemekben, hanem mint meggömbölyödött zár
vány veszi ki magát (150). Van benne, úgy mint a selmecziben jó 
Földpát üvegfénynyel és gyönyörű ikerrovátkokkal.

A másik feketésszürke (149) kőzetben, Földpáton kivűl néha fényes 
Kvarczszemek vehetők ki; Olivin nincs, s ha néha sárgászöld zárvány 
mutatkozik is, az vagy táblás hasadékot, vagy földes mállást árul el, 
és a lángban, a jelentékeny alkalitartalmánál fogva, Földpátnak bizonyult 
be, mely már mállásnak indult és vas által van festve.

*) „Bei Repistye durchsetzt der Basalt den Bimssteintuff am Kamme des Ge- 
birgsjoches gangförmig und bildet am nördl. Ende zwei niedrige, über das Niveau des 
angränzenden Tuffes sich nur um wenige Fuss erhebende Kuppen, welche den gan
zen W. Abhang mit reichlichem Schutte versehen haben.“ Geol. Karte von Schem- 
nitz 1853.
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A kőzet Augittrachyt lehet; a kérdés eldöntését a lángkisérlet az 
én eljárásom szerint lényegesen segíti elő: az Augittrachyt ugyanis 
mindig csak nehezen olvadó, a Bazalt pedig egy könnyen olvadó és 
nátriumdús Földpátot tartalmazván, a két kőzetből apró darabok szem
közt vitetnek a lángba, és úgy mint a Földpátok mégfigyeltetnek, úgy 
a láng festésre, mint az olvadásra nézve. Az általam megvizsgált ma
gyarországi Bazaltok csaknem mind fekete gömbbé olvadnak *) a Il-ik 
kísérletben (az olvasztérben), az Augittrachyt nem olvad gömbbé. Ezen 
kivűl a nátriumfestés a Bazaltnál mindig jelentékenyebb, s néha Kálium
festéssel is párosúl már gypsz nélkül is. Ezen a módon eldőlt a kérdés, 
hogy a repistyei Bazalt előtt felüti magát az Augittrachyt, melyet Repis- 
tyén tovább délnyugoti irányban még a faluban is hegyképzŐleg talá
lunk azon különbséggel, hogy itt a faluban egészen normál (196), míg 
a szklenói völgy felé nem az, hanem mint contact hatást szenvedett 
módosulat jön elő. Az Augittrachytot már a Szitnya tetőn is láttuk gyér 
kvarcztartalommal s ott azon következtetésre volt elégséges ok, hogy 
áttört a Kvarcztrachyton s ebből tartalmaz úgy kőzet-, mint egyes 
elegyrészzárványokat, ugyanazt vehetjük fel itt is, miután az Augittra
chytot a Kvarcz rendesen nem illeti meg, ez tehát a körülvevő Kvarcz- 
trachytból jöhetett bele az áttörés alkalmával.

A repistyei Bazalt táján háromféle trachyttypus észlelhető. A Biotit- 
Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachyt és az Augit-Bytownitról már volt szó; 
de előjön még Biotit-AmpMbol-Andesin-Kvarcztrachyt is, és ezt figyelembe 
kell venni.

Az Andesin-Kvarcztrachyt Repistyén az elsőbb említett Orthoklas- 
Oligoklas-Kvarcztrachyt (194), és a faluból DNy. irányban kísérve kö
vetkező Augittrachyt (196) közé esik, s a Troskova nevű hegyet ké
pezi (195). Ezen három typus között legépebb az Augittrachyt s leginkább 
változott el az Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachyt. A területi sorrend te
hát az: hogy az Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachytról az Andesin-Kvarcz-

*) Azon kivűl a vezetésem alatt álló egyetemi ásványtani intézetben hasonló 
eredményei lettek vizsgálva: a gömör s nógrádiakból: Ajnácskő, Medves, Somos- 
újfalu, Pécskő, Vilke, Sávoly; a balatoni bazaltok közül: Bondoró, Csobáncz, Dörögd, 
Szigliget, Kaphegy, Köves-Kálla, Csékút, Somlyó (Veszprém) ; Guttmanberg (Temes); 
Detunata (Erdély). Az Angit és Magnetit közös a Bazaltban és az Augittrachytban, 
és ezeket mind a kettőben egyaránt olvadóknak találtam, a különbség csak a Föld- 
pátban van. Az olvasztási kísérlethez tisztán az alapanyag veendő, nem pedig kivá- 
lólag egy Angit- vagy ölivinkrystály; ha a Föhlpátokat külön lehet összehasonlító 
kísérletre kapni, legtöbbet ér;, de ha nem lehet, az egyenlő keverékű alapanyag is 
szolgáltat megközelítő eredményt.
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trachythoz jutunk s ezután következik az Augittrachyt. Ez a sor illeti 
meg viszonyos korukra nézve is, kezdve a legöregebbel s végezve a 
legfiatalabbak

Még egy pont van Szklenó völgyének bal oldalán, lemenet éjszaknak a 
falu végén álló malomnál, hol a Biotit-Amphibol-Kvarcztrachyt, mint 
Zöldkő iiti ki magát a patak bal partján, de ugyanott feketekő sem 
hiányzik. Makroskopos diagnosis szerint a Zöldkövet: Biotit-Amphibol- 
Plagioklas Kvarcztrachytuak lehet mondani ; a feketekőben az Amphi
bol csak olyan fekete fénytelen egyénekben van meg, mint a zöldben, 
de a Kvarez hiányzik; maga a Biotit sem mondható épnek. E Trachyt- 
nak Földpátja szép nagy s lángban rendesen Labradorénak s kivéte
lesen Andesinnak mutatkozik, de oly módon, hogy a Labradoritot az 
alkalitartalom az Andesinhéz, a nehéz olvadás pedig néha a Bytownit felé 
vonzza. A viselkedés tehát nem normál. Ezen fekete Trachyt vékony 
csiszolata sem mutat Kvarczot, hanem Augitot apró kristályokban, me
lyek azonban szintén nincsenek meg eredeti állapotukban, hanem valami 
chloritos ásványnyá változtak át. Nem tartom valószínűtlennek, hogy itt 
két trachyttypus érintkezik egymással, t. i. az Augittrachyt és a Biotit- 
Amphibol-Kvarcztrachyt, s a Kvarez a bázisosabb typusban felolvadt, a 
Biotit és Amphibol pedig aránylag elpusztultak. A feltárás azonban 
nem olyan, hogy határozottan lehetne szólani.

Ezen kitérés után folytassuk az utat a repistyei Bazalttól a Puszta- 
Vár *) felé. A Bazaltot elhagyva ismét Rhyolith jött, de a feltárás nem 
jó; ellenben a Puszta-Vár hegy nyugoti oldalán, közel a tetőhöz, a 
Rhyolith jelleges hyalin állapotban van, s ezen pont az, melyről a pél
dányok a gyűjteményekben erednek. Az elegyrészek közöl elég köny- 
nyen kivehető a Biotit, fényes fekete levelekben, és fehéres üveges re
pedezett Földpát; lencsével ittott a szabad Kvarczot is felismerhetjük, 
de bajosan, mert a perlites alapanyag szintén hasonló színnel, fénynyel 
és töréssel bír, és csak az eltérő alaki és szöveti viszonyok által 
válik néha ki.

A  pusztavári Rhyolith elegyrészei a lánghisérletben. A Biotit nem ol
vadó ásvány lévén, legkevésbbé van elváltozva. A Földpát tetemes vál
tozáson ment keresztül. A fehér szemek összetartása annyira laza, hogy

*) Beudant munkájában ,,Altes Schloss“ néven fordul elő. Voyage min. et géol. 
en Hongrie 1812. I. 337. lap. Egy régi épület romjának alapfala látható a tetőn, 
melyről azonban a sok fa miatt a kilátás korlátolt. Magassága tetemes, olyan mint 
a Bukoveczhegyé (331 bécsi öl). Kivenni a geletneki malomkőbányát, és itt-ott a 
Garam folyót. A kőzet a tetőn nem annyira rhyolitos, mint az oldalon ott, a hóimét 
a példányok (151) vannak ütve.
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az ujjak között szétmorzsolhatók. A Földpát szövete tehát általában 
szemcsés és csak néha látni még nyomát a levelesnek. Ezen épebb 
Földpát Oligoklasnak vagy Andesinnek bizonyul be, míg a szemcsések 
között Káliumföldpát is található. Ezen Káliumt'öldpát a lángba téve 
kissé duzzad, tehát részben már hydrosilikáttá van változva, a Ná- 
triumfpldpátnál ezen duzzadást nem észleltem. A szürke perlites alap
anyag szintén káliumföldpátos keverékre mutat, de ennek víztartalma 
tetemesebb, mint a még fehér szemet képező Káliumföldpáté, mert duz
zadása tetemes, a lángba értetve csaknem háromszor akkora lesz. A 
Feriit képződésnél a Káliumföldpátnak tetemes szerepe van; nagyobb 
mint a Nátriumföldpáté. Mind ezekből tehát bízvást következtethetni, 
hogy ezen Rhyolith az ásványassociatio alapján a Biotit-Orthöklas- 
Oligoklas-Kvarcztrachyt typusnak felel meg.

Északra Pusztavár hegytől a Rhyolith messzeterjedőleg van kimu
tatva Pettko és Andrián térképén, ide esik a geletnek-szl< lenói völgy 
nyugoti végén, a patak jobb partján álló meredek szirtcsoport, részint 
Lehotka, részint Apáthi határában.

A szklenói völgy alsó végén Geletnek felé ezen meredek sziliek 
egyikében fejtik a követ (122) s ott aránylag legjobb tájékozást kapni. 
A Rhyolith világos-szürke, nagyban mutat fluidal szövetet, de hyalin 
állapotát nagyrészt elvesztette, s lithoidósba megy át. Fehéres és szür
kés csikók szabálytalanul váltják fel egymást, s ezek irányában táblás 
elválásra hajlandó, mi az idomitásnál is kimutatja magát. Az elegyré
szek között a fekete Biotit van meg ép állapotban, egyéb semmi. A 
Földpátnak a begy némely részében nyoma sincs, egyes fehéres foltok 
mutatják, hogy liol volt meg; más részében üthetni olyan kézi példá
nyokat, melyeknél a fehér foltok látható Földpátok, de kaoliuos bu
rokba öltözve, ismét másutt ezen burok belsejében még leveles szövetű 
Földpátot találni. Itt, hol a Földpát ép, nagy ritkán már egy-egy Kvarcz- 
szem is fénylik ; egyebütt nem látszik. Van ellenben az egyes űrök fa
lain, többnyire sárgás területeken Tridymít képződő félben, erős lencsé
vel néhol elég jól vehető ki. *)

Az alapanyag viselkedése a lángban már gypsz nélkül is mutat 
Káliumot, s e mennyiség gypszszel annyira szaporodik, hogy azt kálium
földpátos kőzetekhez tartozónak kell mondani. Azonban a Kovasav is 
oly nagy mennyiségben járja át az anyagot, hogy a megfelelő Földpát 
olvadási fokát nem kapni meg (csak 1—2).

A hol valamely kőzetnek módosulata jön elő, ott a természetben

*) A 15-ször nagyító Browning-féle „platiscopie lens“ segítségével.
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az átmenetek egész sorát találhatjuk. így tettem én ezen szíriek körül, 
be mentem egy mellék völgybe Apáthi felé, hóimét a szklenói völgybe 
egy kis patak csergedez, és folyásának környékéből számos hömpölyt 
hord össze; összes környéke csekély és látszólag ezen Rhyolith kőzetre 
szorítkozik. Egész gyűjteményt kaptam a Rhyolithokból, melyben a ki
képződés igen változó féleségei vannak képviselve. Két példány eltért 
a többitől az által, hogy Amphibolt is tartalmaz kicsiny, de jól kikép
ződött kristályokban; a többi mind Biotit-Kvarcztrachyt Amphibol nélkül. 
Ez utóbbiaknál a Földpát kétféle: Káliumorthoklas és Oligoklas-Andesin. 
Az alapanyag szerint van felsites, van sphaerolitos, van ritkás, van sűrű, van 
világos és fokozatosan sötétebb, szóval a trachyttypus megmaradván, a 
kiképződés látszólagos féleségei igen számosak, de az ásványassociatio 
alapján azt egy trachytképletbe kell felvenni s ugyanazon trachyttypus 
különböző módosulatainak tekinteni.

Az Ampbibol tartalmúban nincs Káliumföldpát, itt csupán Andes'nt 
találtam, ez tehát eltérő Trachyttypus: Biotit-Amphibol-Andesin-Kvarcz- 
trachyt, már mint hömpölyt, néha Zöldkő állapotban hoz le a viz, való- 
szinűleg itt is közvetlen szomszédságába esik az Orthoklas-Trachytnak, 
úgy mint erről Szklenó-Repistye között győződtem meg.

Ezen lelhelytől nyugotnak lefelé menve a Garam völgy és a gelet- 
neki völgy találkozásánál van két általánosan ismert pont, egyik a gelet- 
neki völgy jobb partján Lehotka felé, hol a gyűjteményekben annyira 
képviselt Feriitek jönnek elő, másik a balparton s ez a híres geletneki 
malomkőbánya. A Perlitről nem mondhatnék egyebet, mint a pusztavári
ról, a Trachyttypus, melyhez sorozható, itt is ugyanaz; hanem lássuk 
a geletneki u. n. Malomkőporphyrt (130).

A  geletneki MalomkŐporphyr azon állapotában, melyben malomkőnek 
legalkalmasabb, kiválólag kvarczitos kőzet; alapanyaga azonban a láng- 
kisérletben éppen úgy káliumföldpátos keverékre mutat, mint a fönebb 
említett apáti kőzet (122), ezen kivűl elvétve Biotit is látható. Likacsai 
oldalát, utólagosan képződött Kvarcz, bányavirág alakjában vonja be.

Roppant mennyiségű kőzet van már elhordva és így a feltárás nagy 
felületet tesz hozzáférhetővé. Itt is meg lehet győződni, hogy a malom
közét sem valami önálló külön képződmény, hanem egy saját módosu
lat, egy különös állapot, melybe egy Trachyt jött; ilyen átmeneteket 
gyűjtöttem, s azok között nagyban a fluidál szövet volt észlelhető, ép
pen úgy, mint az apátin, másrészt a Biotit nagyobb mennyiségben van 
meg s ezenkívül már Földpát és bennőtt Kvarcz is kivehető.

Az alapanyag viselkedését hozzá véve semmi kétség, hogy a Beu- 
dant „Porphyre molaire“-je Geletneken az ásványassociatio alapján a
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Biotit-Orthoklas-Andesin-Kyarczträchyt typusára vezethető vissza, és hogy 
az ennek tetemes elváltozása és megkvarcz o sodása altat lett azzá, a 
minek látjuk; s így az röviden a Biotit-Orthoklas-Andesin-Kvarcztrachyt 
kvarczitos módosulatának mondható. Azt , hogy az elváltozás meg 
előző stádiuma a rhyolithos állapot volt, abból is lehet következtetni, 
hogy a malomkőzethen sphaerolithok néha még kivehetők, másodszor, 
hogy Rhyolithokkal térileg is összefügg, egyik a másikba fokozatos át
menetet képezvén.

A Rbyolithokat Geletnektől két irányban vizsgáltam: délnek Yichnye 
felé, s északnak Körmöcz felé.

R h y o 1 i t h V i c h n y é n. Geletnekről a Garam-völgy bal oldalán lefelé 
haladva itt-ott elég közel jutni Trachythoz szálban, s az Augittrachyt, 
a mint Szénásfalunál (Bzenica) betérünk a vichnyei völgybe, előbb szin
tén Augittrachyt van, de ezt csakhamar még a faluban Rhyolith váltja 
fel a patak jobb oldalán (124). Ezen Rhyolithot sem Pettko, sem Andri- 
annál a térképen s leírásban említve nem találom, pedig felette fontos, 
mert a normál állapothoz közelebb áll, mint az említett nagy tömegek. 
Jól ki lehet venni a sok apró fényes fekete Biotitot, a Földpátok nagyok, 
üvegesek, s míg a compact Földpátnál határozottan látni, hogy részben 
Tajtkővé változik át, más Földpátok lemezesek és olykor igen szépen 
ikerrovátkosak. Lángban kisértve kétféle Földpátot találni, de a Kálium
tartalom már nem teljes, valamint a Nátriumtartalom sem. Látni végre 
még bennőtt Kvarczot, úgy, hogy ezen Rhyolithról biztosan mondhatjuk, 
hogy az a Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachytlioz tartozik, s annak 
utólagos elváltozásából eredeti.

Fölebb menve a vichnyei völgyben, mielőtt a híres Kőtengerhez ér
nénk, Augittrachyt lép fel nagyobb tömegben a patak mindkét oldalán. 
Egy helyen (127), ritkás és világosabb színű féleséget találtam, mely
nek űréiben a sárgás és fehéres területeken Tridymitek vannak, de 
gyengén képződve. Ugyanezen Augittrachytban néha mintha nagyobb 
zárványok volnának a Biotit-Kvarcztrachytból, de oly annyira elpusz
tulva, hogy csak a bronzsárga Biotit, vagy néha a Kvarcz ismerhető 
fel az elváltozott kőzetanyagból.

A vichnyei u. n. Kőtenger a geologok ügyeimét imposans tömege által 
is képes már magára vonni, de meg azért, hogy nagy terjedelemben 
tárja fel a kőzetet, az egymáson heverő tüskök és apróbb törmelékek 
annak sokféleségét könnyen hozzá férhetővé tévén. A patak jobb olda
lán van a nagyobb rész, de a balon is tart. Ezen leihely alkalmasabb 
a módosulatok különböző állapotának kimutatására, mint a geletneki s 
apáti Rhyolitkok. A vichnyei Kőtengerben találni olyan kvarczos mó-
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dosúlatot is, melyet valóban a gcletneki malomközét társának mond
hatni, de vannak nagy számmal oly példányok, melyek a normál álla- 
pottól még nem állanak annyira távol. Az ásványassoeiatio nyomozásá
nál legfeltűnőbb a néha elég nagy, üveges, lemezes Káliumföldpát, Sani
din a szó valódi értelmében és néha ez csak maga van; azonban az 
ilyen példányok mindig lyukasak; a lyukak pedig valami elegyrész 
eltávozása által is idéztethettek elő. Keresve a hely színén reá akadtam 
olyan példányokra, melyeknél a lyukak ki voltak töltve porló (kaolinos) 
Földpáttal, majd később ezek között elég épeket is találtam arra, hogy 
a lángkisérletben azokat Andesinnek ismerhessem fel. Kvarcz bennőtt 
kristályokban és szemekben felette gyakori; van Biotit is, de aránylag 
gyéren. Ebből a trachyttypus összeállítható : Biotit-Orthoklas-Oligoklas- 
Andesin-Kvarcztrachyt, mely itt sokfélekép van módosulva. Egyike a 
módosulatoknak fehér felsites alapanyagban a néha kissé amethysztszínű 
Kvarczokon kivid igen fénylő Földpátot s ezek között olykor ikerrovát- 
kosat is tüntet ki, míg a Biotit úgy szólván egészen hiányzik. Ezen mó
dosulat a Domitnak felel meg, úgy hogy a vichnyei Kőtengerben a 
Malomkőzetnek megfelelő kvarezitos módosúlaton kivid Dom'd is kivá
lasztható, mely azonban maga is többé-kevésbbé kvarezitos. A patak 
bal oldalán fejtik a Khyolithot, s ott a Calcedon és Szarukő kis réte
gekben vagy fészkekben kiválva látható.

B h y o 1 i t h K ö r m ö e z  fel  é. A magyar állami vasút észak i vonala sok 
érdekes feltárást készített a Körmöez felé húzódó Bhyolith vidéken, úgy 
hogy az itt tett észleletek az eddig közlőiteket érdemlegesen kiegészítni 
vannak hivatva.

Állomásom Szent-Kereszt volt, és így lehetetlen elmulasztanom azon
nal a szentkereszti Bazaltot megemlíteni. Északnak menve Szent-Ke
reszttől, a mint a lutilai patakon átléptünk, előttünk áll a Bazalthegy 
egy magas és egy alacsony kúppal. Ezen utóbbi egészen a Garam jobb 
partjáig ér le, s ott meredek szirtet képez (131). Én csak ezen utób
bit néztem meg. A hegy neve Akasztó-hegy (Subenicki Vrh) s tetején 
most kápolna áll. A kápolna síkján a Bazalton különféle kőzetek höm- 
pölye hever, van Kvarczkavics és Amphiboltrachyt is. Lemenve, a mint 
a lapályhoz közeledünk, Nyirok van oldalán. Az országút éppen a 
tövében halad el s egyrészét térnyerésből eltávolították, s így szerkezeté
ről mondhatok annyit, hogy durván táblás, sőt csekély fokban hajlama 
van oszlopos elválásra. A mi települési viszonyaira nézve látható, az 
oda mutat, hogy ezen Bazalt feltódult tömeg, nem pedig szintesen vagy 
hajoltan elterülő láva-ár. Felette szívós, szürkés-fekete, durva szemű. 
Makroskoposan kivehető az Olivin elég bőven, és a Földpát, A Föld-
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pút víztiszta, ig*en fénylő és gyakran ikerrovátkos. A vékony csiszo
latban szintén feltűnik á sok nagy és kicsiny Plagioklas, aztán Olivin 
és gyérebben Angit. Feltűnő az alapanyaga feketésbarna, ágy szólván 
nem átlátszó s amorph. Tömöttsége 2.iSá,

A magasabb csúcs ettől EXy.-ra van s az háromszögelési pont. Ma
gassága 209° ( =  1254' bécsi láb); ezen fenn nem voltam, s kőzetét 
autopsiából nem ismerem. Mind a két hegy körűi Traehyttntá terűi el 
rétegesen. Én ezt vizsgáltam s a törmelékek között Augittrachytot talál
tam. Andrián azt a szármát emeleti üledékes képletnek tünteti 
ki térképén, és szintén kiemeli, hogy a „Trachyt sémivitreüx“-bői 
(== Augittrachyt), sok törmelék van benne. A Bazalt nem ágy vi
selkedik, mintha ezen korszak után tört volna elő, hanem mint 
egy olyan kőzet, mely már meg volt, midőn ezen Augittrachyt törmelék 
körülötte rétegesen helyeződött.

A Rbyolith előjövési körülményeit részletesen - Jalna és Bartos- 
Lehotka vasúti állomások között vettem közelebb szemügyre.

A jalnai állomás közelében a Garam és Ibrács patak sarkán van 
a pityelovai község kőbányája, melynek kőzete Biotit-Amphibol-Labrado- 
rit-Kvarcztraehyt. Röviden ha Amphiboltrachytnak mondjuk, elegendő- 
kép lesz megkülönböztetve azon táj egyéb Trachytjaitól, melyek : ezen 
kőbányától északra és keletre Augittrachyt, nyugotra Rbyolith, különö
sen pedig a Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachyt Rbyolith ja, tehát 
olyan typusok, melyekben az Amphibol hiányzik. A Pityelova község 
kőbányája a Garam jobb partján az országát mellett van, s igen jó 
feltárást szolgáltat. *) A kőzet nincs normál állapotban (1.32), hanem 
fellazítva, de jelleges Traehyt szerkezettel bír; az ilyen változás, mely
ben az egyes elegyrészek állapota szolgál biztos kalauzál, utólagosan 
van előidézve egy későbbi kitörés által, s ilyennek ott az Augittrachyt 
eruptióját ismerhetjük fel, mely az Amphiboltrachytot három oldalról 
határolja, és a mely maga egészen normál állapotban van meg.

A vasát magasabb szintben jár, mint az országát, de annak menté
ben Pityelova határában Jalnától az első bevágásnál látni, hogy a kőzet 
ugyanazon Biotit-Amphibol-Kvarczitrachyt, mint lenn a kőbányában. Az

*) Ezen kőbányában élénk munkát láttam 18í>9 és 1870-ben, midőn ott, a buda
pesti Margithid oszlopai belső részének építéséhez egynégj zetméternyi darabokat 
állítottak elő. A kőzet jól engedi magát dolgoztatni, fagyálló és szívós. Egész 
hegyrészek váltak el a robbantásnál, apró törmelék kevés képződött. Az ott fog
lalkozó olasz munkások igen bele jöttek a nagy darabok fejtésébe. A legnagyobb 
500 köblábnyi volt; ehhez 20—25 láb mélységű lyukat fúrtak s a robbantást íj 
mázsa lőporral eszközölték.
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ezt követő bevágásnál a Rhyolith környékébe jutunk. A 161. számú 
őrháznál a vasút mellett fehér szirtfal van vágva, a kőzet igen szívós 
sphaerulitos s kvarczitos Rhyolith (133). A Biotit és amethystszinű 
bennőtt Kvarczon kivül néha Földpát is kivehető. A sphaerulitok szövete 
sugaras. A pityelovai alagút keleti szájánál Szurokkőporphyr is van, 
melyen a Perlitbe és fehéres Rhyolithtufába való átmenet és váltakozás 
szemlélhető. Az eredeti elegyrészek között a fényes Biotit tartja magát 
épen, a Földpátból csak maradványok vannak, mint magvak a beol
vasztott tömegből (134). A pityelovai alagút nyugoti szájánál kevésbbé 
van eltávozva a Biotit-Orthoklas-Andesin-Kvarcztrachyt (135), a kőzet 
némileg az apátira emlékeztet a geletneki völgyben (122). Likacsaiban 
utólagosan vulkáni behatás következtében Tridymit képződésnek vannak 
nyomai. Közben a likacsok kibővülnek, a kovasav szaporodik és így 
malomköves módosúlat is található.

Ezután következik a Poda-hegy, mely már Kremnicskához tartozik. 
Ezen a hegyen fordúl be a pálya a körmöczi völgybe. A sarkon vagy 
20 öles alagút van s abból kiérve a pálya északnak tart. A kőzet li- 
kacsos kvarczitos Rhyolith, váltakozva sphaerolitossal. A likacsok belse
jében fennőtt kvarczkristály-csoport van, Tridymitet az ilyen példá
nyokban hiában kerestem; ellenben a kevésbbé kvarczosakban, a melyek 
inkább Domitnah mondhatók, a likacsokban jó Tridymitek is találha
tók (136).

Kremnicska falu feletti Kemenicza hegy tetején egy ideig malom
követ fejtettek, de az a geletnekivel nem bírván versenyezni, abba hagy
ták. A kőzet nem annyira kemény, ez a Rbyolithnak inkább likacsos 
domitos módosulata, melynek likacsai nagyok s tele vannak Tridymittel 
(139). Selmecz környékén ezt ismerem eddig a legjobb Tridymit lei- 
helynek. Nevezetes, hogy némely űrben utóbb még Kvarcz is képző
dött az ő szokott bányavirág alakjában. A Tridymit csoportból valami 
barna ásvány is válik még ki, látszólag elváltozó Biotit.

Tovább haladva a vasút vonalán, a 163-ik őrháznál réteges trachyt- 
képlet van keresztül vágva. A rétegek csaknem szintesek, az igen cse
kély hajlás a falu felé észlelhető. A falu (Kremnicska) a patak alsíkján 
van. A rétegképződéshez kétféle Trachyt szolgáltatta az anyagot: az 
Augittraehyt, melynek törmelékei egészen normál állapotban vannak, és 
a Rhyolith, mi nem az eredeti állapot. Ezen körülményből ezt kell le
hozni, hogy ezen üledékes Trachytképlet az Augittraehyt kitörésének 
idejébe esik vagy ez után következett be.

Elhagyva ezen helyet a 164-ik őrház felé következik a kovacsovai 
bevágás. Ez felette érdekes, mert itt a Rhyolith és az Augittraehyt
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érintkezési határa van feltárva. Az Augittrachyt mint eruptivbreccia tör 
fel a Rhyolithból és ennek szokásos rétegéin különféle görbitéseket idéz 
elő. Ezen viszony a bevágás mindkét oldalán, de a völgy felé alacso
nyabb méretben látható. (3. ábra.)

3. ábra.

K o v a c s o v a i  b e v á g á s ,  

a) Augittrachyt eruptív brecciája. b) Ryolith.

Ezután az üledékes képletből kijutunk s ismét a Rhyolithba jövünk 
s ezen egy alagút is vezet keresztül Bartos-Lehotka állomás felé. Az 
alagút északi szájánál a Rhyolith rétegei csaknem függélyesek, de gör
bültek. A tájék neve Kecska, a Rhyolith likacsos Spliaerolith és Feriit 
között ingadoz. A likacsokban itt-ott Trydimit képződés nyoma látható. 
Biotit, üveges Földpát gyéren kivehető (142). Valamivel tovább északnak a 
Rhyolith felismerhetobb állapotban van (143), sűrűbb, az elegyrészek 
nagyobb számban vannak még meg s a gyakoribb Földpáton kívül oly
kor bennőtt Kvarcz látható. A spliaerolith gömbök sugarasak, s a suga
rak nem síma gömbfelszínben, hanem tinóm bojtokban végződnek A 
Sphaerolith közepét olykor kis Biotit darab képezi.

A 164-ik őrháztól valamivel nyugotra a Föd Koren hegyben van 
egy bevágás, mely a Rhyolith és az Augittrachyt kölcsönös viszonyára 
az eddigiekkel teljes összhangzásban levő, de még behatóbb világot 
derít. Itt látni a feltörő Augittrachytot mint eruptivbrecciát, közvetlenül 
érintkezik az egyik oldalon Rhyolithtal, melynek itt hyalintagjai egész 
a fekete Szurokkőporphyrig mennek, melyből meg van a szokásos átmenet 
a Ferlitbe, Tajtkőtörmelékbe, és távolabb az érintkezési helytől, hol a 
Földpát mint Tajtkő eltávolodott, likacsok támadtak s elkvarczosodás 
következett be, Malomkőzetbe. Ezen Rhyolith laza összetartású tömegé-
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bői kisebb-nagyobb tüskök szakadtak el és bele jöttek mint zárvá
nyok az Augittrachytbreceiába. Az érintkezés határa csaknem függé
lyes; s ezzel parallel mennek a Rhyolithban oly gyakran észlelhető ré
tegek, csakhogy ezek szabálytalanul görbék.* A másik oldalon a feltörő 
Augittracbytnak utólagosan képződött üledéke van, a rétegek Augittra- 
cliyttufából állanak, melybe azonban az Augittrachytból és a Rhyolith- 
ból nagyobb törmelékek is jutottak 4. ábra.

4. ábra.

V a s ú t i  b e v á g  á P o d - K o r e n  h e g y e n ,  

a) Augittrachyt eruptiv brecciája. b) Rhyolith. c) Malomközét.
(1) Üledékes tufa Augittrachyt és Rhyolithból.

Ezen viszonyok tartanak aztán Bartos-Lehotkáig, hol az utolsó be
vágás már egészen Augittrachyt-brecciában van. Itt ugyan közvetlenül 
nincs feltárva az érintkezés a Rhyolithtal, de alig lehet kétség, miután 
az állomás felett valamivel beljebb meredek sziklákban Malomkő áll ki 
s a Jastrabska Skala hegy tetejét képezi, hogy ezen Malomkő, meg a 
látható Augittrachyt-breccia között a Rhyolith morzsásabb féleségei, tör
melék talaj és növényzet által fedve, de meg vannak.

Ostralwrai Bazalt. Ezen a vonalon járván nem mulasztottam e) ke
let felé menni az ostrahovai Bazalt előjövési körülményei megtekintése 
végett. Közel a hegy tetejéhez Jasztraba határában gyűjtöttem az első 
példányokat, s itt meggyőződtem a hegy tövében, hogy a Bazalt Rhyo
lithból tör k i; ez itt emeltetést mutat. A második pont a hegy nyugoti 
tövében volt, hóimét szintén gyűjtöttem, s ezen ponttól nyugötnak a vasút 
felé menve ismét láttam, hogy Bazalt a Rhyolithtal érintkezik. Az ostra- 
horai Bazalt nem oly nagyszemű ugyan, mint az akasztóhegyi Szent- 
Keresztnél, de vékony csiszolataikat nézve igen hasonlítanak egymáshoz. 
Olivin ebben is van, hol több, hol kevesebb, de általában olivindúsnak



nem mondhatni. Mind n kettőben barnás-fekete tachylitféle isotrop alap
anyag van, melyből Angit és felette sok «Földpát van kiválva. A Föld- 
pútok között vannak nagyobbak is s ezek alakjáról Ítélve, sőt a mi- 
kroskop alatt megtartási állapotjok után valószínű, hogy preexistált 
elegyrész. A Iá ngkisérl étben valamivel nehezebb olvadásit az ostrahorai, 
mint a Bazaltok átlagosan, de ebben is megegyezik a szentkereszti 
akasztóhegyivel; a Nátrium és Kálium tartalom szintén csekélyebb, 
de azért még mindig van különbség ez és az Augittraehyt viselkedése 
között.

Az osztrahorai Bazaltnál tehát látni való, hogy fiatalabb mint a 
Biotit-Orthoklas-Kvareztrachyt, de a tömeges Angittrachyttal nem érint
kezik; az osztrahorai Bazalt keleti tövében a szármát emeleti Augittra- 
chyttufa terül el (b. Andrian térképén is kimutatva) éppen úgy, mint 
Szent-Keresztnél, a nélkül, hogy ezen üledékes képletet a Bazalt módo
sította, vagy annak képzéséhez saját törmelékével kizárólag vagy csak 
uralkodólag is járult volna, ezeknél fogva azt következtetem, hogy 
ezen Bazalt öregebb mint az Augittraehyt.

A  Bhyolith korát és képződést módját illetőleg elegendő támpont 
van itt is arra, hogy a Rhyolithot egy oly kőzetnek ismerjük fel, mely
nél némely féleség egy trachytos kőzet normál állapotjához közelebb 
vagy távolabb áll, s a melynél az ásványassociatio alapján a typust is 
megállapíthatni.

Az imént leírt vidéken a normál állapot nem észlelhető; a Tri- 
dymitet kivéve, minden más elegyrésze a pusztulás, a módosulás s 
egyik sem a képződés stádiumát árulja el, s nevezetes körülmény az, 
hogy a rhyolithosodás legtökéletesebb fokban ott következett be, hol az 
Augittrachyttal érintkezés van, úgy hogy ezen két Trachytképlet ezen 
függősége már Beudanttól kezdve minden geolognak feltűnt. A Bhyolith 
tehát nem külön eruptio terménye, hanem az Augittraehyt erupt!ója al
kalmával a fölötte elterült Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Kvarcztrachyton 
(tömeges vagy üledékes tagjain egyaránt) a tenger alatt bekövetkezett 
módosúlat.

Richthofen azon nézetére, mely szerint a Rhyolith a Trachyt-család 
legfiatalabb eruptiv tagja, valamint én a Tokaj-Hegyalján, úgy később 
a felvételek alkalmával a bécsi geologok sem találták bizonyítékot; e rész
ben itt Selmecz környékét illetőleg b. Andrián nyilatkozatát közlöm*):

*) H. v. Andrián. Das SW. Ende des Schemnitz-Kremnitzer Trachyitstockes. 
1806. Band 16. 398 pag. Hauer az ő Geológiájában (1875.), valamint Jndd a később 
említendő munkájában, Richthofen nézete mellett maradnak a nélkül, hogy indokolásba 
bocsátkoznának.
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..Richthofen bezeichnet als Hauptgegensatz zwischen Trachyt und 
Rhyolith, dass der erstere durch platonische, der letztere durch rein 
vulkanische Thätigkeit an die Oberfläche gelangt sind. Diese gründet 
sich auch sowohl auf das sporadische Auftreten der Rhyolithe an den 
Flanken älterer Trachytformationen, als auf die fast ausschliesslich die 
Rhyolithe begleitenden hyalinen Ausbildungsweisen der eruptiven Massen, 
welche einen hohen Grad von Leichtflüssigkeit voraussetzen, endlich 
auf den hohen Kieselsäuregehalt, welcher mit dem Gesetze der mit 
abnehmenden Alter zunemenden Basicitäf der Gesteine in auffallendem 
Contraste steht. Wenn auch die Summe der Charactere entschieden für 
die Feststellung dieses Typus spricht, so muss doch hervorgehoben 
werden, dass in dem fraglichen Gebiete nirgends Oefnungen sichtbar 
sind, Spuren von Kratern, denen die Massen entstammen . . .  So tra
gen die gröszten Vorkommen dieses Terrains die von Königsberg und 
des Kliniker Thaies entschieden den Character von Massenerhebungen, 
welche an den Rand der Grünsteintrachyte gebunden erscheinen . . . . 
Das Vorkommen von Klinik besteht aus einem zusammenhängenden 
Kamm von Pustihrad bis zum Bralze, und vielen isolirten Kegeln, 
welche sich am Nordrande dem schmalen Grlinsteintrachytzuge von Re- 
pistye und der Grünsteintrachytpartie von Skleno anlehnen und bis an's 
linke Gran Ufer bei Hlinik reichen. Seine nördliche Fortsetzung, die 
Heiligenkreuzer Rhyolithe am rechten Gram-Ufer schliessen sieh direct 
an den Kremnitzer Grünsteintrachytstock an, so dass die Auffassung, die 
Hliuik-Heiligenkreuzer Rhyolithpartie fülle den Raum zwischen den 
Grünsteintrachytstöcken von Kremnitz und Schemnitz der Hauptsache 
nach aus, vollständig gerechtfertigt erscheint

Távol a kétféle typus érintkezésétől a szintes tagosultság az ural
kodó, közel az érintkezésben, mint a 3. és 4. ábra mutatja, a függé
lyes észlelhető egészen úgy, mint eruptiv tömegek hatásánál régibb s 
némi rétegességet rejtő képletre ennek felemelése következtében bekö
vetkezni szokott.

Hogy a két különböző trachyttypusból csak az egyik lesz rhyoli- 
tlios a másik nem, ez a lényegesen eltérő ásványassociatióból foly: az 
Augittrachytban a nem — vagy alig — olvadó Anorthit, a másikban 
a könnyen olvadó Andesin s Káliumföldpát jön elő s még ezek között 
is határozottan mondható, hogy a Káliumföldpát az, a mely lényegesen 
járul a Feriit meg Obsidián képezéshez. Oly vidéken, hol káliumfokl- 
pátos Trachyt nincs, nem találtam jelleges Perlitet és Obsidiánt. A 
hyalin rhyolithképződéshez azonban nem csak a könnyebb megolvadás 
kívántatik meg, hanem a nagyobb képesség vízzel egyesülni s földpá-
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tos hydrátot szolgáltatni. Ezen képesség nagyobb a Káliiimföldpátnál, 
mint az Oligoklas vagy Andesinnél. A perlitesedő Rhyolithnál világosan 
kitűnik, hogy először a Káliumföldpát megy át az amorph üveges 
anyagba, és ha még maradt is belőle felismerhető állapotban, ez a láng- 
kisérletben, noha jóval gyengébben mint a Feriit, de azért mind feltünő- 
leg duzzad, azaz már hydráttá lett; mig ugyanakkor a Plagioklasok 
még jobban tartják magukat és nem duzzadnak. A Selmecz környéki 
Rhyolithok alapanyagának káliumföldpátos vegyiilékét a b. Somaruga 
által véghez vitt és b. Andrián által közlött vegytani elemzések is ki
mutatják. Az Andesintrachytok csak tökéletlenül ])erlitesek, de Obsi- 
diánt nem adnak.

A Labradorittrachytok soha nem adnak Perlitet s Obsidiánt, ezek 
rhyolithos módosulata mindig tökéletlen s csaknem némi tájtkövességre 
s iivegesedő alapanyagra szorítkozik. Az Anorthyttrachytnál még cseké
lyebb a rhyolitosodás, tajtköves módosulatra ebben is meg van a ké
pesség, azon kivid néha bársonyfekete, de csak homályos félüveg fény
nyel lép fel s nevezetesen mind ide tartozik azon Augittrachyt, melyet 
Selmecz környékén Beudant Trackytsemivitreivx-nek (vagy demivitreux- 
nek) nevezett el.

B) T r a c h y t.

A Trachyt eredeti képződésének sajátságos körülményeit volt alkal
mam megfigyelni Szklenó és Vichnye völgyei közt elterülő hegységen, s 
itt nevezetesen azon a határon, hol ezen kristályos földpátkó'zet a krys- 
tályos mészszel érintkezik.

Selmeczrol menve, miként említettem még Teplán túl is egy da
rabig Augittrachyt van, s csak közel Szklenóhoz tapasztalunk változást, 
de e változás meglepő, mert másodkori réteges kőzetek következnek, 
melyek közűi némelyek a triászhoz tartoznak, mig másokról biztosan 
csak azt tudjuk, hogy a triaszrétegek fölött foglalnak helyet, de kövü
letek hiányában megmondani nem lehet, hogy még triasz-e vagy űata- 
labb. Ezen kétséges képlet kristályos Mész vagy Dolomit, de rende
sen már kovasav által annyira elváltoztatva, hogy csak a összefüg
gés Mészszel jogosít fel azt ugyanazon képletnek tartani.

Szklenó legnagyobb hegyeinek egyike a völgy jobb partján a Bu- 
kovecz *), ezt Pettko legnagyobbrészt Triaszmésznek s alárendelten Kvar- 
czitnak festi, míg Andrián a Triász-dolomitot sz'űkebb körre szorítja, s 
körülfogja (palaeozoos) Kvarczittal.

*) 331 bécsi öl épen úgy, mint a bal parton Geletnek felé a Pusztavár.



A Mész megvan a patak mindkét oldalán, és hogy az csakugyan 
mint Ealeifkőzet van meg, nuvatja azon körülmény, hogy a körmöczi 
vasút é])itése alkalmával meszet égettek belőle. Azonban ezen kékes
szürke Mészkő csak kevés részben alkalmas ezen czélra, némely helyen 
dolomitos, másutt kvarczitos annyira, hogy savval leöntve nem is pe
zseg, szóval az tetemes változást szenvedett.

Bukovecz nyugoti részén, a mint az a szegények fürdője felett vég
ződik, egy kvarczitos ércztelér van, melyben zárványként igen mállóit 
trachytdarabokat • látni. Ezen Trachyt Földpátja egészen Kaolinná vál
tozott, az meghatározásra nem alkalmatos, de felismerhető néha a 
Kvarcz mint elegyrész, és jó lencsével a Biotit látható steatitos kinézés
sel. Felmenve a hegyre sokáig nem lehetett kőzethez férni, a gerinczen 
emelkedve mindent növényzettel benőve találtam, d : a hegy ellenkező 
(ENy.) oldalán, mely a falu felé vezet, egy kőtuskó állott ki, mely az 
elegyrészek nagysági s eloszlási arányára, továbbá a Kvarcz és Biotitra 
nézve is a mállott zárványokkal ugyanazon' typusnak mutatkozott (114a). 
A Földi )át elég ép volt arra, hogy lángban meghatározhassam, s An- 
desinnek bizonyult be. A Bukovecz heg;y azon oldala, mely Szklenó 
faluig ér le, Biotit-Andesiii-Kvarcztrachyt épen úgy, mint azon Zöldkő- 
trachytok mind, melyek innét kezdve keletre (Mocsár felé) és északra 
jó tova tartanak.

Egy más alkalommal a Bukovecz tetejére ENy. irányban mentein, 
s ekkor is kezdetben a mállott Trachytot találtam azon különbséggel, 
hogy itt még Amphibolt is lehetett felismerni, mi a typusnak megfelelő 
associatióból a fönebb említett példányok szerint még hiányzott. Föllebb 
menve megszűnt a Trachyt, s hol Agyagpala, hol Kvarczit, hol Mészkő 
jelenkeztek, de települési viszonyukról a feltárás hiánya nem enged 
határozottan szöllani. A Bukovecz vagy 3/4 magasságában azonban az 
Agyagpalát szálban láttam. (Í16), azt Oalcit-erek szelik keresztül. Még 
föllebb ismét mutatkozott Mész és Kvarczit, de a feltárás itt is hiány
zott. Annyi tehát mondható, hogy a Bukoveczen van Mész, de van 
Kvarczit, Agyagpala és az alsó részében nyugotról Biotitkvarcztrachyt. 
Az ellenkező vagy keleti részen a teplai úton tapasztaltak után in
dulva Augittrachytot lehet mint szomszédos s érintkező kőzetet feltenni.

Szklenóról a gyalog úton Bepistyén menve keresztül Vichnyére, a 
mint ennek völgye felé leereszkedünk, a mészképletek ismét előtűnnek 
s ez ki is van tüntetve Pettko és Andrián térképén. A -szklenóvölgyi 
és attól délnyugotra a vichnyevölgyi Mész között azonban háromféle 
Trachyt van: szemközt Bukoveczhegygyel, Szklenó és Repistye határán 
a tetőn Biotit-Ortlioklas-Oligoklas-Kvarcztrachyt (104), mint már emlitet-



tem. Repistye falu felé közeledve a Troskova kegy kőzete Biotit-Amphi- 
bol-Andesin-Kvarcztrachyt (195), és Repistye falunak déli végén már 
Augittrachyt lép föl, előbb mint eruptivbreccia, majd aztán tömegben. 
Ezen három Trachytfaj közül egészen normál állapotban csak az Augit
trachyt van és legjobban elváltozott az Ortboklas-Kvarcztrachyt.

Az Augittrachyt jó ideig tart, az egy gerinczet is képez, melyen 
az út átvezet, s leereszkedve égy kis völgybe, a patak jobb oldala 
is egészen abból állott, mig a balon változás következett be, a mennyi
ben ott Biotit-Amphiból-Trachyt igen ép állapotban lépett fel, s kissé 
fölebb menve, a Mészkő következett. Ezen két kőzet között az érintke
zés itt nem volt kivehető.

Tovább haladva a gyalog úton, egy hegyoldalon, körülbelül Re
pistye és Vicknye határán ezen Mészkő és a Trachyt kölcsönös viszo
nya meglepő módon szemlélhető. Itt érintkeznek egymással, de nem úgy 
mint már ismerem a Trachyt érintkezését, például Szerbiában Belgrád 
mellett az Avala-hegyen, hol a Trachyt a krétakorszaki Mészkő ágas 
repedéseibe behatolt, ott a legfinomabb hézagot is kitöltvén a nélkül, 
hogy a két kőzet között genetikai összefüggésnek csak nyoma is volna 
látható; itt ellenben minden oda mutat, hogy a Mészkőből metamor- 
phismus által fokozatosan Trachyt képződik.

Lássuk a részleteket. A Mészkő helyenkint világos-szürke, egy
öntetű, savval pezseg, majd aztán sötétebb-szürke lesz s egyszersmind 
keménysége is növekszik s a sav alig idéz elő pezsgést. Tovább ha
ladva az elváltozás feltűnőbbé válik az által, hogy egyes Amphibol 
kristályok lépnek fel, majd aztán Biotit és Földpát is felismerhetők 
lesznek, s ez utóbbin a plagioklasrovátkok jól kivehetők. A legtypiku- 
sabb Trachytig követhetni itt az igen fokozatos átmenetet s feltűnik 
különösen az Amphibol és a Plagioklas épsége s iidesége, míg a Biotit- 
ról sem fénye, sem színe után ezt nem mondhatni; fénye elég erős, de 
fekete színe bronzsárgába vegyül s levelei kissé törékenyek. Olykor egyes 
kézi példányokon is látni ezen átmenetet; egyik rész még szürke tömött 
mész, savval pezseg, s fokozatosan metamorphyzálódik Trachyttá, mely 
azután úgy szívósságára mint egész kinézésére nézve jelleges kiképző- 
désűnek mondható.

Ezen Trachyt (197c) vékony csiszolata mint leggyakoribb elegy
részt a Plagioklast mutatja ki, utána jön az Amphibol s ezután a 
Biotit, melyen a megtámadott állapotot így is észre lehet venni. Van 
chloritféle ásvány s innét a kőzet Zöldkő kinézése. Ezen chloritféle ás
vány nem eredeti képződmény; az néha az Amphibollal függ össze, 
úgy, hogy az összes alak egy volt, de a végen egy rész elvesztette az
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Amphibol lemezes szövetét s rostos lett s ezzel együtt az erős dicli- 
roismus is megszűnt s csak akkora, mint a chloritos ásványoknál ta
pasztaljuk ; legtöbbször azonban nincs Ámphibolhoz kötve, hanem önálló 
kristály, tán Angit elváltozásából ereclett. Néha az anyag még elég 
ép arra, hogy sárgás-zöld színe, a házi sós és a főtengelyes átmetszet 
által kivehető alakja s végre a diehroismus hiánya alapján Augitnak 
mondjuk. Ezek aztán nemcsak a nagy egyénekben, de olykor mint 
mikrolithok is átváltoztak s így a chloritféle gyenge elsötétedési tüne
ményt egy ni col forgatásánál a zöldes rostos parányi szemek között is 
gyakran észre lehet venni.

Még inkább Zöldkővé minősíti a Pyrit, mely néha magában, gyak
rabban azonban az egyes Magnetitszemekkel összefüggve, világosan, mint 
ezeknek utólagos elváltozása, jelenik meg. Helyenkint a Pyrit oly meny- 
nyiségben van, hogy egyszerű lencsével is felismerhető. A Magnetit 
gyéren és apró szemekben az egész kőzetben el van ugyan oszolva, de 
az Amphibol és a Biotit körül, ezek szélein s világosan ezekből utóla
gosan kiválva, gyakrabban és nagyobb szemekben jelenkezik. Mi 
oda mutat, hogy a kőzetben a metamorph-képződés első stádiuma után 
egy másik következett be, melyben több Amphibol nemcsak hogy to
vább nem képződött, hanem elváltozásnak indult. Ezek mellett azonban 
oly Amphibol is van, mely belsejében igen ép, sőt egyeseknél néha még 
a kristály körvonalak is megmaradtak.

A mikroskop alatt még Calcit, Apatit és Kvarcz látható. Ez utóbbi 
azonban oly finoman elosztott állapotban és a még megmaradott Mészsze- 
mekhez oly annyira hozzá nőve, hogy mechanikai úton elválasztani nem 
sikerült. A Kvarcz az eredeti üledékes anyag megmaradt keverékré
sze; arra a szabálytalan körvonal, valamint keresztezett nicolok alatt 
az igen élénk szint játék biztosan reá vezetnek.

Lángkisérletben a Földpát több esetben viselkedett úgy, mint Lab
radorit, s ritkábban mint Andesin. Kálium-földpátot nem találtam. A 
Biotit a lángban a rendesnél több Nátriumot mutat s ezzel megegyező- 
leg a széleken kissé gömbölyödik.

A typus e szerint B'otit-Amphiból-Labradorit-(Andesin-)Kvarcztrachyt.
Azon vékony csiszolat, melyben a Mészből több van, igen finom 

aggregátpolarizátiót mutat ott, hol a kőzet még leginkább Mész. 
Egy harmadik csiszolathoz olyan anyagot vettem, mely túlnyomókig 
Mészkőnek látszik s csak egy-két Amphibol árúi fa el a rokonságot. 
Ebben a mikroskop is. kitünteti azt, hogy Calcit sok és nagyobb te
rülettel vau ; mind a mellett Plagioklas is gyakori, és olykor közvet
lenül a Calcit szomszédságában áll úgy, hogy semmi sem mutat arra,
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hogy a Calcit jött be infiltrátio által, hanem hogy a Calcit eredeti 
anyag, s abból foglalás által lett a Plagioklas. Ugyanezen a csiszolaton 
többé-kevésbbé átlátszó, néha homályos halmazt képező pikkelyek van
nak, melyeket Kaolin (agyagos keverék-) részeknek tartok. Alakjok 
szabálytalan, színjátékuk két nikol között homogén, helyenként élénkebb, 
más helyen elmosódott, a pikkelyek nagyságától s helyezkedésétől függ. 
Az eredeti calcitos vagy dolomitos anyag s ezen kaolinos pikkelyek 
egymásra való hatásából látszik előállani itt a Földpát, amott meg a 
hosszúkás világos-sárgás (augitos?) elegyrész, mely tán az Amphiból 
létrejöttének is első stádiumát képezi.

Az eredeti meszes elegyrészen kivűl vannak utólagos repedések is 
Calcittal kitöltve.

Készítettem ezen helyről olyan Mészkőből is csiszolatokat, melyen 
puszta szemmel semmi trachytos elegyrész nem vehető ki. A csiszolat 
színe fehéres s keresztül nézve a homályosan áttetsző alapanyagban vi
lágosabb foltokat vehetünk ki. A homályos alapanyagról itt is azt tar
tom, hogy kaolinos pikkelyek rendetlen halmaza.

A világosabb foltok között több olyan is van mely egy nicollal némi 
elsötétedést m utat; két nicollal azonban jobban kivehetni, hogy az átlátszó 
részben két különböző ásvány van: Calcit és gyakran ennek tömegében 
a periphei iából benyúló hosszas oszlopos kristályok, melyeken feltűnik 
a keresztirányú hasadás és kettős terminál-lap. Ezen hosszúkás ásvány nem 
dichroitos, de élénken polarizál s augitos jellemű. A Calcit sokfélekép mu
tatkozik, némely állásban csak sötét és világos; másszor gyengén liomá- 
lyosodik el. Olykor rovátkos és kissé Plagioklasra emlékeztet. Néha 
semmi szabályos körvonal sem látszik, másszor szemcsés szövet mutat
kozik, s az egyes szemeknél hexagonos átmetszet vehető ki.

Hogy mi Calcit mi nem, legbiztosabban a sav dönti el. Azért is 
egy ilyen csiszolatot savba tettem, és 24 óra múlva kivéve, láttam, 
hogy a Calcit csak mintegy tizede lehet az egész anyagnak. A fehé
res augit-féle kristályrajt, meg az itt-ott Kvarcznak tartható igen élénk 
homogen színekben polarizáló szemeket most is ki lehetett venni.

Hogy a Mészkő nem normál állapotban van, arra már az is mutat, 
hogy idomitásnál kalapácscsal néha tüzet ad; az üvegen karczolást 
idéz elő. Azonban egy darabját savba téve, erről még inkább meggyő
ződünk. Leöntve sósavval, eleinte hidegen is pezseg, de nem élénken. 
A vas által kissé festett oldat-csöpje platina-huzalon a lángba víve, ezt 
igen erősen Calciumra (5 fok) és határozottan Lithiumra (1 fok) festi. 
A festés megszűnte után a platina-huzalhoz tapadó fehér maradék Ko
balt oldattal a Magnesium husveres színét adja. A mit hideg sav visz-
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szahagyott fehér, de jól összeálló tömeg volt, s ezt sósavban főztem. 
Csegély pezsgés most is bekövetkezett, de a” darab Í5 perezig tartott 
főzés után is megtartotta alakját és összeadását. Az oldat platina- 
huzalon a lángba víve a következő hatásokat adta: Calcium 3, Nátrium 
3, Kálium 1, Lithium 2. Ebből azt lehet következtetni, hogy most 
már valamely földpátféle silikát lett megtámadva, mert a lángfestés 
ezen aránya a Labradoritoknál szokott ilyen lenni. Nevezetes a Li- 
thium-mennyiség,. de azon kivid a Spektroskop, mintha kevés Strontiir
mot is mutatna ki. A Magnesium jelenlétéről most is úgy győződtem 
meg, mint előbb. *)

A főzés után visszamaradott anyag fehér, fénytelen, de alakját és 
összefüggését most sem vesztette el, jeléül annak, hogy ezen Mész 
csak kis mértékben calium-magnesium-carbonát, legnagyobbrészt pedig 
silikáttá van metamorphizálodva. Keménysége sem fogyott, az üveget 
karczolja. Lángkisérletileg vizsgálva az eredmény az, hogy a lángot 
úgy szólván nem festi sem magában, sem (fypszszel, tehát nem Föld- 
pát; ellenben könnyen olvad (4—5), az olvadék víztiszta gömb bellió- 
lyaggal. Ezen kísérlethez az anyag általában van véve, az azonban 
nem egyöntetű, hanem a fehér fénytelen, földes alapanyagban fénylő szín
telen, vagy gyengén sárgás és különböző fokban átlátszó elegyrészek 
vehetők ki nagy számmal, valamint itt-ott Pyrit. A Calcit eltávozása 
által képződött űrök falait átlátszó víztiszta hosszúkás parányi kristá
lyok foglalják cl, míg másrészt ezen átlátszó fénylő zárványok egyes 
önálló szemeket, vagy kristályokat is képeznek. A Pyrit is gyakrab
ban olyan űrben van, melyből a Calcit eltávozott. Egy ilyen kifőzött 
darabból is készítettem egy vékony csiszolatot, s ekkor meglehetett 
győződni, hogy az összetartás ugyan csekélyebb lett, de egyes elegyré
szekre a sósav melegen sem volt hatással. Most háromféle anyag tű
nik ki: hosszúkás oszlopos s ez elég élénken játszik szint a nicolok 
forgatásánál s gyakran összekuszálódott halmazokat képez : ez az augit- 
féle ásvány lehet; Földpátféle anyag a sav betása után nincs, de van
nak egyes igen élénken kék és sárgát játszó szemek, melyek lehet, 
hogy Kvarcz; meg van végre a zavaros Kaolin-halmaz.

Mechanikai módon az étetett tömegből a világossárgás fénylő ás
ványt sikerült kiválasztani, és a lángban megvizsgálni: nem duzzad, a

*) Ezen eljárást a Magnesiumnak aHCl oldatban való kimutatására igen ajánlom, az 
módszeremnek kifolyása, és ha sok vas nincs jelen, gyorsabban eszközölhető, mint 
a közönséges eljárás által nedves úton. A vastagabb platina-huzal kettős karikájába 
3—4 bemártás és ízzitás után annyi Magnesia jut, hogy azon a húsveres színt bizto
sai! kivehetni.
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lángot úgy szólván éppen nem festi sem magában, sem gypszszel, de 
könnyen megolvad zöldes-sárga íiveggyöngygyé. Hasadás észrevehető a 
főtengely hosszában. A fehér kaolinos rész üvegcsőben hevítve vizet bő
ven ad, de nehezen olvad, s az olvadást látszólag a sárgás ásvány hoz- 
zákeveredése eszközli.

Ezen sárgás ásvány kiderített tulajdonságai, melyek alapján augit- 
féle anyagnak tartom, a következők: oszlopos alakja, ennek irá
nyában hasadása, de hasad néha keresztirányban is ; sav nem bántja, 
keménysége vagy 6; könnyen olvad gömbbé, és nem duzzad; alkálit 
nem tartalmaz; dichroismusa nincs, de élénk színekben polarizál.

A Mészkőnek és másrészt a mindenki által Tracbytnak tartott két 
tag között, hogy már van rokonság, a mikroskop és a lángkisérletek 
eléggé kiderítik, a nyomról-nyomra követhető fokozatos átmenetek pedig 
e rokonság kapcsát kétségtelenné teszik. Azt azonban tudjuk, hogy 
a Mészkő közvetlenül nem megy át valóságos Trachytba, hanem köz
bülső olyan silikátok is képződnek, melyek csak mint közvetítők lát
szanak szerepelni; másrészt a metamorpb Trachytban is megmarad va
lami az eredeti kőzetből, s ezen esetben az részint a Calcit, részint a 
kaolinos pikkelyek, melyek itt praeexistált elegyrészek gyanánt tekin
tendők. *)

Ezen u. n. Mészkő a vielmyei fővölgy jobb oldalán van s tart le 
a völgy fenékig, itt sem szűnik meg, a balon is találni, de azon neve
zetességgel, hogy itt a Mészkő-csoportban Nummulit tartalmú is van. 
Ezen egész Mészkő-csoport koráról, eddig tulajdonképen csak az van 
földerítve, hogy kétségtelenül felismert Trias palák és a Nummulit eme
lete között foglal helyet, de kövületet, az e két véglet közötti tömegben 
senki sem talált,

A selmeczvidéki kőzetek metamorpkismusának eszméjét újabb időben 
Judd úr emelte ki. 0  Skócziában a másodkori képletek tanulmányozása 
alkalmával a régi és újabb eruptiv kőzetek viszonyainak kutatásába 
is bocsátkozván, azon következtetésre jött:**) hogy a brit arehipelagban

*) L i j) o 1 d is azon nézetben van, hogy a Selmecz-vidéki Zöldkőben a Calcit 
gyakran eredeti elegyrész. Hasonló következtetésre jött H a u e r  K á r o l y  a vegytani 
vizsgálat alkalmával. B e h r e n s  a légi (leginkább norvégjai) Zöldkövek mikroskopi 
tanulmányozásánál szintén azon eredményre jutott, hogy van ( 'altit, mely nem infil- 
trátió vagy utólagos vegybomlás terménye, hanem eredeti elegyrész. (N. Jalirb. für 
Min. Geol. u. Pál. 1871.)

**) Mr. J. W. Judd. „On the Secondary Kocks of Scotland. Second Paper. On 
the Ancient Volcanoes of the Highlands and the Relations of their Products to the 
Mesozoic Strata“ Quart. Journal of the geol. Society. 1874. London



vulkáni működés a silur-k'épletek lerakódása óta nagy mérvben két íz
ben történt: az első tartott a devon (Old-Red-Sandstone) korszaktól a 
palaeozoi kor végéig, a másik a harmadkorban. A kettő közötti 
nagy időközben a másodkori csendes lerakódások mentek véghez. 
Mind a két nagy vulkáni működés alatt az eruptiot földpátdús kőzetek 
kezdették meg s bazaltosak végezték. Azon elkülönítés, mely a pl utói 
és vulkáni képletek között felállíttatott, a Hebridák által nyújtott bámu
latos feltárásokban elenyészik, sőt ellenkezőleg már a régibb skót 
búvárok is kimutaták hogy a gránitos és a szomszéd réteges 
kőzetek között Összefüggés van. A plutoi trap és vulkáni kőzetek meg
különböztetése, ha a gyakorlatra nézve olykor megfelelő is, mesterséges; 
azok mind úgy tekintendők, mint ugyanazon tűzerőnek különböző kö
rülmények között létrehozott terményei. Mig egyrészt a nagy terje
delmű skót Gránitot egykor vulkáni kúpok fedték, másrészt alig 
vonhatni kétségbe, hogy ízland, Sicilia és az Andes subaeres vul
káni tüneményeit a mélyben az alanti rétegekbe beható intrusiv kő
zetek-, valamint nagy mélységben Gránit, Syenit, Diorit és Gabbro kép
ződése követi.

Ezen eredmények közlése alkalmából Sir Charles Lyell azon meg
jegyzést tette, hogy Judd állításának bebizonyítására tán egy vidék 
sem volna alkalmasabb, mint a Kárpátok által övedzett harmadkori 
vulkánok. Poulett Scrope hasonlóképen azon volt, hogy összehasonlító 
tanulmányokat tegyen.

így történt, hogy 1875-ben hozzánk jött, s különösen Selmecz kör
nyékén is húzamosabban tartózkodott. Eredményeit Londonban a geoló
giai társulat ülésén (1876.) adta elő, s dolgozata ugyanazon társulat 
közlönyében meg is jelent *) ezen czím alatt; „Selmecz környékének 
régi vulkánjáról“. A plutoi és vulkáni képletek közti viszonyt illetőleg 
röviden azon eredményre jutott, hogy Selmecz vidékén az u. n. Syenit, 
a Zöldkőtrachyt-család tagja és nem valami őskori kőzet, s általában 
nincs ott idősebb képlet mint a triász, sazu . n. palaeozoi kőzetek (Kvar- 
czit, Kvarczpala, a Kristályos és palás Mészkő, a Gneisz meg Aplit) 
nem egyéb, mint a triász homokos meszes és agyagos rétegei, melyek 
a miocén korszaki intrusiv kőzetek érintkezése által metamorphizálva 
lettek.

Már Daubeny megjegyzette, 1823-ban Selmeczen járván, hogy azon 
complicátio, melyet a gránitos, dioritos és trachytos kőzetek együttes

08

*) On the ancient volcano of the district of Schemnitz, Hungary. Quarterly Jour
nal of the geol. society 1876.
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fellépése elő idéz, egyszeríísittetnék, lia a gránitos kőzetek épen olyan 
fiatal komáknak vétetnek, mint a Tradíyt. *)

.Tudd úr értekezésének előadását követő discussio alkalmával W. 
Smyth felemlítette, hogy ő ismételve látogatta meg Selmeczet, és hogy 
Hauer, meg más geologok előtt azon véleményét fejezte ki, hogy az 
ottani kristályos kőzetek metamorphizált Nummulitmész.

Annyi bizonyos, hogy Selmecz környéke a tanulmányok ezen nemére 
kiválólag hivatva van: sem a dunai Trachytcsoportban, sem a Mátrában, 
sem a Tokaj-Hégyalján nincs eset arra, hogy a Traehytok közé üledé
kes kőzetek legyenek ékelődve, míg Selmecz környékén ez több helyen 
ismétlődve jön elő, s ilyenféle pont Kepistye s Vichnye határán az is, 
a melyről kölönösen szólottám.

A Trachytnak vannak kiválólag vulkáni képződményei, a mostkori 
vulkánok vagy a harmadkoriakból azok, melyek csak egyes kúpokban 
törtek elő, különösen valami kisebb Trachytvidéken, mondhatni kizárólag 
vulkáni működés eredményei; de máskép áll a dolog nagy terjedelmű 
Trachyt-vidéken, a hová Magyarország is tartozik, itt a lávaszerűleg 
előtört, vagy az üveges állapotba átvitt tagokon kívül vannak sokkal 
nagyobb tömegek, melyekről a geologok azt mondják, hogy „tömeges 
eruptio“ által jöttek létre, s ezeknek plutoi eredési tulajdonitnak; tehát 
nagy mélységben képződtek, s azután a vidék általánosabb emelkedése 
által, megszabadulva denudátió következtében a rajtok feküdt mozgó 
kőzetektől, kristályos Földpátkőzetek alakjában jöttek a felszínre és ott, 
mint a Trachyt-család félreismerhetien tagjai foglalnak helyet. A Tra- 
chyt képződésnek sok stádiuma van; de annyi bizonyos, hogy a vulkáni 
stádium e kőzetet egymaga nem hozza létre, mert a lávák mindegyike 
már preexistált kristályokat tartalmaz, melyek a megolvadott alapanyag 
közvetítése mellett szilárd állapotban jönnek fél. A Trachyt-képződés 
első stádiuma metamorph-átváltozása olyan üledékes kőzeteknek, me
lyekben a megkívántaié elemek megvannak arra, hogy az azok között 
beállott dissociatio után a Trachytféle associatio jöhessen létre. A bármi 
nagy mélységre lejutott Kvarczhomokkő vagy Mészkő egymagában 
máskép, mint legfölebb átkristályodás által változni nem fog, lesz 
amabból kristályosán szemcsés egyöntetű Kvarczit, ebből kristályos 
Mészkő; de ha különböző összetételű üledékes rétegek: Mészkő, Márga,

*) „It seems possible . . that even the granite may have been ejected at a 
period comparasivcly modern, and we are therefore at liberty to regard the whole 
of the igneous formations of Hungary as belonging to the same epoch, and to have 
been modified only by certain differences in the conditions under which they were 
severally ejected.“ A description of active and extinct Volcanos. London 1848. 180. 1.
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Homokkő, Agyagpala stb. egymással váltakozva fordulnak elő, vagy 
ha oldatban jutnak a megfelelő elemek a Kvarczitba, Mészkőbe vagy 
Dolomitba stb., akkor oly metamorphismus előidézésére van alkalom 
nyújtva, melyből Tracbyt állhat elő.

Repistye s Vichnye határán valószinűleg Márga volt az eredeti 
anyag s ebben megy véghez a metamorphismus oly eredmény nyel, hogy 
a Biotit-Amphibol-Labradorit-Kvarcztrachyt jön létre.

Itt tehát azon határ van tulaj dónk épen feltárva, mely a Trachyt 
képződés medenczéjének szélét képezi, s a hol a Trachyt az üledékes 
kőzetbe oly módon megy át, mint a metamorph Dolomit vagy a meta- 
morph krystályos Mészkő az őket megillető réteges tagokba.

James Geikie említi, *) hogy Skócziában nevezetes példák vannak 
arra, hogy miként A. Geikie **) nevezi, pseudo-tűzi kőzetek (pseudo- 
igneous rocks) képződnek metamorphismus által. Girvan mellett (Ayrshire) 
a Silurban és az O-veres-homokkőben egy conglomerát, mely egy pon
ton tisztán réteges, fokozatosan sötét szennyeszöld amorph kőzetté úgy 
átváltozik, hogy végre még a kavicszárványokat sem lehet megkülönböz
tetni. Ezen kristályos kőzet, szövet- és összetételre nézve változik, de 
térbeli összefüggést mutat Serpentin-, Gabbro-, Diorit- és Syenittel.

Judd úr a dologhoz, mint jeles stratigraph és physikus-geolog (phy
sical geologist) ***) szól, hogy azonban az általános állítás meg legyen 
erősítve részleteiben is, a petrographiai tanulmány szentesítése szüksé
ges. Az elv, melyet Skócziában nyert eredményei alapján Selmecz vi 
dékén is érvényre akar juttatni egészben, megvagyok győződve, hogy 
á ll; de különösen a liodrusvölgyi s vichnyei u. n. Syenit- Gránit- 
s Aplit-ra nézve, hogy minő és mennyi támpontot nyújt a petrographiai 
tanulmány: arról szabadjon folytatólag szólani.

(Folyt, követ.)

*) Quart. Journ. Geol. Society, vol. XXII. p. 513.
**) The student’s manual of Geology by Jukes A ?  Geikie 1872. Edinburgh. 

369. lap.
***) Miként magát nevezi.
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Az alacsony Tátra Melaphyrjainak górcsövi és lángkisérleti
vizsgálata.

Dr. Rotli Sainntól.

(Felolvastatott a magy. föleit, társ. 1877. évi junius 6-án tart. szakiilésén.)

Az alacsony Tátra Me'laphyrjai több párhuzamos, nagyjában keletről 
nyugatra csapó vonulatban és azonkívül számos magános tömzsökben 
fordulnak elő. *) De daczára nagy elterjedésüknek, még is igen ha
sonlók egymáshoz, és ha mutatkozik közöttük különbség, az nem any- 
nyira az elegyrészek minőségében, mint inkább azok méreteiben és 
többé-kevésbbé ép voltában, valamint azon utólagos képződményekben 
áll, melyeknek képződéséhez a felbomlott elegyrészek szolgáltatták az 
anyagot. Höfer makroskopos vizsgálat alapján négy csoportra osztja 
ezen kőzeteket, úgymint: 1. tömött-, 2. szemcsés-, 3. porpkyros- és 4. man- 
dolás Melaphyrokra és egyszersmind megjegyzi, hogy az egyik csoport
tól a másikhoz folytonos átmenet létezik. Én nagyjában szintén ezen 
felosztást fogom használni a leírás alapjáúl, daczára annak, hogy a 
górcsövi vizsgálat egyes esetekben némi eltérést kíván.

1. T ö m ö t t  M e 1 a p h y r.

Ezen változathoz sorozzuk azon Melaphyrokat, melyekben szabad 
szemmel az elegyrészek sorában legfeljebb egyes fénylő kis tűket lehet 
észrevenni; górcsövi vizsgálatnál azonban nagy változatosságot mutatnak 
ezen kőzetek. Némelyeknél sötétfekete, vagy vörösbarna, majdnem át
látszatlan alapanyagban itt-ott egy-egy földpáttű, meg egynéhány zöl
des, vagy zöldes-sárgás, vagy pedig színtelen, többnyire köralakú fol
tocska észlelhető. Az utóbbi valószínűleg Olivin, illetőleg annak átválto- 
zási terménye.

*) Az előfordulási körülmények bővebb leírását lást Hanns Höfer „die Mela- 
phyre der niedern Tátra“ czímű értekezésében. Neues Jahrb. für M. 1-871.



Az egyes foltocskák, különösen a zöldek, sötétre fordított nikoloknál 
egyes kékeszöld színű részleteket mutatnak, melyek sötét szabálytalanul 
futó vonalok által elválasztvák. A sárgás foltocskák többnyire Hämatit 
lemezkékben és Limonit erecskékben bővelkednek. Némely kőzetben az 
említett foltocskák összes nemeit észlelhetni, például egy példányban, 
melyet az Ipolticza patak baloldalán gyűjtöttem; másban csak zöldeket, 
például egy a Vág jobboldaláról hozott példányban és megint másban 
csak színteleneket.

A Földpáttnk közül némelyek ikerrovátkosságot mutatnak, a má
soknál azonban ezen tünemény nem észlelhető. Egy példányban, mely 
a Vág jobb oldaláról való (Koleszarky mellett) ily sötét alapanyag
ban a számos kisebb tűn kivid egy nagyobb Földpát-jegeczet volt alkal
mam észlelni, melynek egyik része szépen mutatta az ikerrovátkosság 
tüneményét, inig a főtengely irányában való folytatásában az egész te
rület mindig csak egy színnel bírt. Ezen utóbbi fél épebbnek is mutat
kozott és valószínűleg Orthoklas. Az Orthoklasnak a Plagioklassal való 
ilyképeni összenövését egyébütt is észlelték. *) Egy példányban, mely 
a Virágvölgyből való, teljesen ép Olivin és nagyobb Földpát-jegeczek 
váltak ki hasonló alapanyagból.

A tömött Melaphyr más változataiban az alapanyag már átlátszóbb, 
ámbár itt is fekete szemecskékkel és tűkkel, valamint rozsdasárga fol
tokkal találkozunk, melyek átlátszóságát csökkentik. Egy ilyen pél
dányt a sunjavei völgyből hoztam, mely azonban még arról is ne
vezetes, hogy az Olivin átváltozását és a mandolaképződés megin
dulását kitünően mutatja. Az Olivin ugyanis egyes kisebb szemekben 
még meglehetősen ép és zöldes színű, más szemekben Hämatit lemezkék 
már ellepik kerületét, míg a belseje meg mindig zöld, de már sze- 
mecskékből látszik állani. Az átváltozás egy további stádiumában a 
zöldszín teljesen eltűnik és az egész terület úgy néz ki, mintha Hämatit 
porral volna be hintve ; ezen utóbbi tünemény azonban csak kisebb sze
meknél tapasztalható, a nagyobbaknál egy rozsdasárga öv húzódik vé
gig a kerületen, míg a belső részlet színtelen és a Calcit vegyi és 
optikai tulajdonságait mutatja. Az ilyképen átváltozott foltok kerülete 
mindinkább kikerekedik az alapanyag rovására és az ember ezek alak
ját és egymáshoz! viszonyát látván, egy pillanatig sem habozik 
ezen kőzetet mikroskopikus Mandolakőnek tekinteni, mely azon mandu
lás Melaphyroknak kisebbített hasonmása, melyekben a mandolák vagy

*) Zirkel der Mikroskopische Beschaffenheit der Min. u. Gesteine 134. lap.



teljesen Siderítből, vagy belől Calcitból és a kerületeken Siderit, illető
leg Limonitból állnak.*)

A mikroskopikus Mandulák egy másik kitűnő példáját egy Mela- 
phirban észleltem, mely szintén ezen völgy Sunjavához közelebb fekvő 
részéből egy függélyes falból váló. A kőzet mikroskopikus vizsgálatá
nál csak itt-ott láthatni egy fénylő tücskét vagy pedig egy-egy zöldes 
foltocskát. A górcső alatt azonban sokkal teljesebb képet nyerünk 
a kőzet alkatáról; a színtelen alapanyag apró, fekete szemcsék (Mag
netit) és vörös kis lemezkék (Hämatit) egész rajával van ellepve és 
csak kevés Földpáttűvel bir, melyek közül némelyek Plagioklasok, mások 
megint határozottan Orthoklasok; ' az utóbbiak csekélyebb számmal van
nak, de többnyire nagyobb méretűek és a Plagioklasoktól leginkább az 
ikerrovátkosság hiánya, valamint épebb voltuk által térnek el. Vannak 
azonban még egyéb jellegek melyeknél fogva az Orthoklas felismer
hető; idesorozhatjuk a karlsbadi törvény szerint képződött Orthoklas 
ikreket, melyek a polarizáló készülékben, ha a csiszolat az összenövés 
lapjára közel merőlegesen történt, két eltérő szint mutatnak.

• Az említett elegyrészeken kívül vannak még világos zöldes foltok, 
melyek érdes felületitek és gyengén, kettősen tö rők ; a górcső alatt 
számtalan részletből állóknak bizonyulnak és valószínű, hogy nem egye
bek, mint többé-kevésbé átváltozott Olivínck. Némelyek egy Magnetit- 
szemcsékből álló övvel vannak körülvéve ; mások ismét áttetsző vörös le
mezkéket zárnak körül, melyek közül egyesek szabálytalan alakúak, mások 
megint a Picotit alakjára emlékeztetnek. Egy ilyen nagyobb zöld foltban 
Calcitot találtam kiválva, mely kigyódzva lefutó Limonit által sárgára fes
tett burokkal volt körülvéve. Ezen zöld foltok nem egyebek, mint kiseb
bített hasonmásai azon nagyobb Mandoláknak, melyek egyéb Melaphir 
változatokban előfordulnak és vagy kizárólag Delessitból, vagy pedig ki
vid Delessitból és belől Calcitból vagy Kvarczból, vagy mind a kettőből áll
nak. Tehát itt is a Mandolaképződés az Olivin átváltozásával kezdődött.**)

A Melaphir számos változataiban azonban majdnem teljesen át
látszó az alapanyag. Egy példány (Vikartócz felett) mikroskopos vizs
gálóinál teljesen egynemű anyagból látszik állani, legfeljebb, hogy itt- 
ott egy sötét foltocska látható, mely nem egyébb, mint Magnetit-szemek 
halmaza; górcső alatt azonban látjuk, hogy a kőzet legnagyobb részét 
kitevő és mintegy finom, rozsdával borított alapanyagon kivid vannak

*) Az Öliviunok Carbonátokká és Limonittá való átalakulását illetőleg lásd lio- 
senbusch : Physiqgraphie der massigen Gesteine 395 lapon.

**) Az Olivinnak Delessitté való átalakulását említi Rosenbusch is. „Mikrosko
pische Petrographie d. u. Gestenie 89-i lap.
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számos kettősen törő és közönséges fényben az alapanyagtól meg nem 
különböztethető foltok, valamint számos Földpát-tűk, melyek azonban 
nincsenek egyenletesen felosztva az egész kőzetre, hanem inkább bizonyos 
sávokat alkotnak és elhelyezkedésük által mikrofluidál-szövetre emlé
keztetnek. Egyes Földpát-tűk ikerrovátkosságot mutatnak, másokon nem 
észlelhető ezen tünemény; az utóbbiak között egy nehány Orthoklas is 
van. A Földpáton kivid számos Magnetif-szem van kiválva, melyek vagy 
szabálytalanul vannak elszóródva, vagy \ edig halmazokat képeznek, 
melyek szétfecscsent tintafoltra emlékeztetnek. Olivin csekély mennyiség
ben van kiválva; Kvarcz több, meglehetős nagy szemekben észlel
hető, de mivel ezen szemek egy meglehetős kerekded kerülettel bírnak, 
mely a mikroskopikus Mandolák alakjára nagyon emlékeztet, lehetsé
ges, hogy a Kvarcz csak utólagos képződmény.

A tömött Melaphyr eddig leírt változatai mind arról nevezetesek, 
hogy az alapanyag uralkodó és hogy az elegyrészek benne csak be- 
ágyalva látszanak; az ezentúl leírandó változatokban az alap-anyag 
már tetemesen háttérbe szorul és gyakran majdnem teljesen hiányzik, 
úgy, hogy ezen kőzetek a górcső alatt szemcsés szövetet mutatnak és 
azért Míkrojegeczeséknek is mondhatók.

Az alap-anyag színe igen különböző ; sok helyen színtelen, másutt 
sárgás, szürkés vagy vereses színű; a sötétebb színnel az átlátszóság 
csökkenése jár. A felismerhető elegyrészek a következők:

Földpdt, mely kétféle, Orthoklas és Plagioklas ; az utóbbi mindenütt 
uralkodó és némely helyen kitűnően ikerrovátkos (Virágvölgy) és több
nyire már az elmállás egy haladottabb stádiumában van. Az Orthoklas- 
nak a Plagioklashoz való mennyiségi viszonya azonban mindenütt 
egyenlő; egyes példányoknál különösen a Virág- és Teplicza-völgyben 
igen ielentéktelen az Orthoklas mennyisége, tovább nyugatfelé azonban 
mindinkább szaporodik.

Egy másik nevezetes elegyrész az Olivin, mely némely helyen 
majdnem színtelen, másutt pedig zöldes, sárgás, szürkés vagy veresbarna 
színű. A különböző színeket valószínűleg vasvegyeknek köszöni. Boricky 
szerint az Olivin zöldes színe valami vasoxydulsilikáttól, a sárga szín 
pedig az ennek oxydálása folytán keletkezett vasoxydsilikáttól származ
nék.*) Sok Olivin kerülete Hámatit-lemezekkel, más megint Magnetit-sze- 
mekkel van körülvéve és vannak példányok, a hol egy sötét Magnetit- 
öv körülvesz narancsszínű áttetsző tért. Sok Olivin példányon láthatni a

*) Boricky : Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Böhmens. 187S. 
II. fűz. 15 lap.
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Hamatittá való átalakulást, egyik része az Olivinnak még zöldes-sárga, 
a másik pedig már narancsszínű. Valószínű, hogy a fekete tömegek a 
Hämatitnak desoxydatiója folytán keletkeznek és hogy ennélfogva az 
átváltozás egy további stádiumának felelnek meg. Lehetséges azonban, 
hogy egyes fekete tömegek oxydatio folytán ismét llámatittá válnak, a 
mint azt számos fekete foltnak áttetsző veresbarna kerületén, valamint 
a kőzet egyes repedései mentében láthatni. Az Olivin átmetszetek na- 
gyobbára szabálytalan kerülettel bírnak, néha azonban igen szabályos 
hatszögekben vagy dűlő négyszögekben mutatkoznak. Az épebb példá
nyok vagy teljesen színtelenek, vagy pedig a sárga vagy zöld szín egy 
gyenge árnyalatával b írnak; a nagyobb szemeken többnyire számos 
szabálytalan repedés fut végig ; üvegzárványok vagy Hämatit lerne - 
kék nem épen ritkák, a metszet felülete érdes; egy nikollal való vizs
gálatnál igen gyenge elsötétedést észlelhetni; a polarizáló készülékben 
sötétre fordított nikolok mellett az ép példányok majdnem átláthatla- 
nok, a színesek, tehát a kevésbé épek, a sötét vonalok egész hálóza
tával vannak bevonva; a vonalak közötti nagyobb területek a sárgás 
barnák, a kisebbek pedig kevéssé sárgák.

A harmadik lényeges elegyrész a Magnetit, mely leginkább sza
bálytalan alakú szemek alakjába n fordul elő, de néha pálczikákban is 
mutatkozik. A magnetit szemek többnyire egyenletesen és minden kive
hető rend nélkül vannak elhelyezve az alapanyagokban, néha azonban 
sorokat, sávokat, vagy igen nagy halmazokat képeznek. Azon magnetit- 
szemek, melyek az Olivin kerületén fekszenek, többnyire ennek alakját 
tüntetik fel elhelyezkedésük által. A Magnetit képződésére nézve kétféle, 
egy nagy része az elegyrészek kiválása idején keletkezett és ennélfogva 
jogosan sorozható a lényeges elegyrészek sorába, a másik rész utólago- 
ran képződött, többnyire az Olivinnek elváltozása folytán. Az első csoport
hoz sorozható azon Magnetit, mely az alapanyagban elszórtan fekszik, 
a másik csoporthoz pedig az, mely ;iz átváltozott Olivin-szemek kerületén, 
valamint a Földpáf hasadékaiban található.

A Magnetittal igen szoros kapcsolatban van a Hämatit, mely képződé
sét illetőleg valószínűleg szintén elsődlegesre és utólagosra osztható ; az 
utóbbi gyakran az Olivin átmetszetek alakjaival bír és így egyenesen 
az Olivinből származhatott, néha azonban Magnetitból is képződhetik, a 
mint azt már fentebb említettük.

Az említett lényeges elegyrészeken kívül felemlíthető még az Angit, 
mely a Melaphyr ezen nemében színtelen vagy szürkés színű mikrőlithos 
és az Angit alakjára emlékeztető oszlopkákban fordul elő.

Egy másik járulékos elegyrész a Kvarcz, melyet egyes Vikartócz
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táján gyűjtött példányokban észleltem. A mint már fentebb nyilatkoztam, 
nem tudtam határozottan eldönteni, vájjon az elsődleges vagy utólagos 
képződmény e ?

A határozottan felismerhető elegyrészeken kivül előfordultak még 
„chloritszerű“ levélkék, melyek a zöldszín különböző árnyalataiban mu
tatkozva, néha egész halmazokat képeznek. Ezen zöld foltok közelében 
egyes esetekben Hämatit lemezek vagy Magnetit-szemek vannak kiválva, 
a miért is azokat azon esetekben az Olivin átváltozási terményeinek 
tekinthetni, annál is inkább, mivel azon kőzetekben, hol a zöld le
vélkék nagyobb mennyiségben vannak, az Olivin többnyire egészen hiány
zik. Néha azonban nagyobb földpátok is szoktak zöld levélhalmazokra 
felbomlani és mállott Melaphyrokban az alapanyag is bővelkedik ilye
nekben. Ezen esetekben tehát a Földpát, illetőleg az alapanyag válto
zott át chloritszerű anyaggá. A Plagioklas és alapanyag ilyképeni átvál
tozását Rosenbusch is észlelte.*)

Az átváltozott tömött Melaphyr egy sajátságos nemét Maluzsina tá
ján észleltem. Nem messze a falutól, a patak jobb. oldalán az út mel
lett ugyanis látható egy kőzet, melyet felületes vizsgálatnál nem is tar
tanánk Melaphyrnak, de mivel itt is észlelhető a folytonos átmenet ezen 
sajátságos módosulattól a typikus melaphyrhoz, nincs okunk a felett 
kételkedni. Ugyanis látható, hogy a szürkésbarna Melaphyr mindin
kább világosabb színűvé válik, földpátjainak határa elmosódik, a kőzet 
fekete színét okozó Magnetit zöld vasoxydulsilicáttá, a calciumsilicat 
szénsavas calciummá átváltozik; az első a kőzetet zöldszínűre festi, az 
utóbbi pezsgése által árulja el magát, ha a kőzetre sósavat csepegte
tünk. Ezen átváltozás igen tanulságosan követhető a górcső alatt is. 
Egyes Magnetit foltok már átváltoztak, mások még átváltozó félben 
vannak; hasonló mondható a Földpátokról. Ezen Calcitban dús fal kö
zelében van olyan is, melyben szabadszemmel már alig látszik nyoma 
a volt elegyrészeknek; górcső alatt azonban még egyes Földpátokra 
ráismerhetni ; a Magnetit itt mint ilyen, már végképen megszűnt, de 
Calcit sincs már oly nagy mennyiségben jelen, hanem csak ereket ké
pez, minélfogva a kőzet sósavval megcsepegtetve, csak ezekben, vagy 
ezek közelében pezseg. Ezen kőzet közelében zöld Jaspisból álló erek 
is találhatók.

Nem hagyhatom említetlmiül a tömött Melaphyr egy, szintén Ma- 
luzsina mellett található változatát, melynek vastartalma Pyritté ala

*) Rosenbusch : Physiographic* d. mass. Gesteuie 340 lap.
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kult; az utóbbi a légkörbeliek behatása folytán Vasvitriollá változott, 
mely jegeez vizét vesztvén, mint sárga por takarja a kőzetet. Ezen me- 
laphyrváltozat friss töréslapjain meglátjuk a többnyire még teljesen 
ép Pyritet.

2. S z e m c s é s  M e 1 a p h y r.

Ezen csoportba sorozzuk azon Melaphyrokat, melyek mikrosko- 
pos vizsgálatnál szemcsés szövetet mutatnak és némileg átmenetet ké
peznek a későbben leírandó Porphyros Melapkyroklioz. Ezen kőzetek 
a górcsővel vizsgálva a következőket mutatják : némelyeknél a szabad
szemmel észlelhető jegeczkék oly alapanyagban fekszenek, mely alig 
mutatja a kijegeczesedés nyomát, másoknál megint az alapanyag mikro- 
jegeczes és a szabadszemmel észlelhető jegeczkék porphyros kinézést 
kölcsönöznek a kőzetnek. A Melaphyrok ezen utóbbi csoportját Mikro- 
'poiyhyroknak mondhatnék. Az említett két eset számos átmeneti tag ál
tal áll összefüggésben. Egyes példányokról a szürkés vagy sárgásbarna 
igen kis fekete szemcsékkel, mintegy porral behintett alapanyagban 
számos Földpát-tű van kiválva, melyek néha derékszög alatt egymással 
érintkezve, hasonló alakokat eredményeznek, a milyeneket Boricky a 
csehországi Melaphyrokböl említ.*) Az elegyrészek sorában ugyanazok 
fordulnak elő, melyekkel már a tömött Melaphyroknál találkoztunk. Az 
Orthoklas itt is észlelhető, de úgy látszik nagyon szabálytalanul van 
eloszolva, mert míg némely csiszolatokban egyáltalában nem ismerhető 
tel, addig ugyanazon lelhely egy másik példányában biztosan ki
mutatható.

A Plagioklas egyes példányokban még meglehetős ép és kitűnően 
ikerrovátkos, míg másokban már annyira elinállott, hogy az ikerrovát- 
kosság tüneményének még nyomát sem mutatja ; az utóbbi esetben sok
szor szabálytalan kerületű és szürkés pontokkal vagy zöldes lemezek
kel látszik behintve, melyek átlátszóságát csökkentik. A mikrojege- 
czes Földpát-tűk többnyire épebbek.

Az Olivin a jobban megtartott példányokban sárgás-zöldes színű 
és majdnem mindég Hämatittal van körülvéve. Az egyes szemek nagyob
bak és többnyire szabályos kerülettel bírnak. Az Olivin átváltozása foly
tan megindult mandolaképződés egyes helyeken például a sunjavai völgy 
baloldalán, közel a torkolathoz, már meglehetősen előrehaladott és a Deles- 
sittoltok már szabadszemmel is igen könnyen felismerhetők. De ezen fol
tok már sokkal nagyobbak az átváltozott Olivin-szemnél, a mennyiben

*) Boricky: PetrograipJiisehe Studien an den Melaphyrgesteinen Böhmens. 9 lap.



kerületük anyagát folytonosan átváltoztatják, mintegy assimilálják. Sok 
foltban még láthatni egyes mikrojegeczes Földpátokat, melyek még nem 
változtak át teljesen. Ezen Mandelák átmenetet képeznek a mikrosko- 
pikusoktól a szabadszemmel észlelbetdkböz.

Az Augitot esak egy példányban (a Vág baloldaláról) észleltem, 
a hol egy nagyobb és több kisebb sárgás-szürke jegecz alakjában 
mutatkozott.

A Kvarczot, mint elegyrészt nem találtam a Melaphyr ezen válto
zatában, mint mandolakö azonban előfordul.

A mállottabb példányokban gyakoriak a cblorítszerű zöld pikke
lyek és sok kőzet zöldköves módosulatban mutatkozik.

3. P o r p h y r os  Me 1 a p h y r .

Ezen csoportba a Melaphyrok azon változata tartozik, melyben 
nagyobb, néha 2 cm. hosszú Földpát-jegeczek egy szemcsés vagy látszó
lag tömött alaptömegbe vannak beágyazva. A makroskoposan tömöttnek 
látszó alaptömeg azonban, górcsővel megvizsgálva, mikroszemcsés szöve
tűnek bizonyul és nem különbözik a már mikroskoposan is szemcsésnek 
mutatkozó alaptömegtől. Ezen alaptömeg számos Földpát-oszlopkából, 
melyek kevés kivétellel mind Plagioklasok; továbbá sárgás vagy zöl
des és többnyire meglehetősen átváltozott olivinből és végre magnetit- 
ból á l l ; egyes változatokban azonban számos Augitszemek is vannak, 
rnetyek szürkés színűek és néha egész halmazokat képeznek.*) Az Augit 
a sárgás OlivintŐl a színen kivül még oszlopos alakja és a polarizáló 
készülékben tanúsított élénk színei által tér el. A nagy Földpátok egyes 
helyeken fehéresek, másutt sárgás-zöldesek és megint másutt, mint pél
dául a Sunjave-Koleszárszky-völgy egyes helyein, vérveresek. Legszebben 
kiképződve és igen tanulságosan feltárva találhatni ezen kőzetet a Lucsiv- 
nától délre fekvő Cserna-hegy tövében, a patak mindkét oldalán, a 
Sunjava-Koleszarky-völgy jobb oldalán és Höfer szerint a Virágvölgy leg
délibb részeiben; előfordul azonban másutt is, különösen a hegység nyu
gati részében, ha nem is oly typikusan, de mégis elég nagy tömegekben. 
A nagyobb Földpát-egyedek, daczára annak, hogy szabadszemmel megte
kintve fénylők és lemezes szövetitek, tehát épek, a górcső alatt többnyire 
már homályosak és ennélfogva az átváltozás határozott nyomait mutatják ; 
néha az csak a hasadási vonalok környékére, néha azonban ezektől egé
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*) Az Augit előfordulását egy Lucsivnától délre eső pontról Tschermák is em
líti : „Die Porphyrgestein Österreich“ czímű művének 235. lapján.
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szén független területekre, néha pedig — és lehetne mondani — igen 
gyakran az egész ásványra kiterjed.

A átváltozás stádiumáról legjobb képet szolgáltat a polarizáló gór
cső, melyben sötétre fordított nikoloknál csak az épebb területek mutat
ják a Földpátra jellegző optikai tüneményeket, míg a kevésbbé épek a 
lényt csak gyengén bocsátják át. Az ikerrovátkosság nagyobb egyedek- 
nél ritkábban látszik tisztán, a középszerű nagyságúak azonban több
nyire kitűnően mutatják ezen tüneményt. A Sunjava-Koleszarky völgy
ben talált vérveresre festett földpátok a górcső alatt meglehetősen épek
nek mutatkoznak, csakhogy a kerületük és hasadási vonalaik mentében 
lerakodott Hümatit-lemezek által veresre vannak festve; a veresre festett 
övön belül majdnem színtelen az ásvány. Már szabad szemmel láthatni, 
a mint némely Földpát egyik fele veresre van festve, mig a másik meg
tartotta eredeti színét.

Hogy ezen veresre festett földpát tulajdonságait még jobban kide
rítsem, Dr. Szabó József egyetemi tanár urat kértem fel ezen földpátnak 
lángkisérleti úton való meghatározására, a mit ő szokott szivességgel meg 
is tett. Mind a színtelen, mind a festett Földpát Andesinnek bizonyúlt, míg 
ugyanazon kőzet alapanyaga, mely Magnetit, Hämatit és homályos Föld- 
pátból állott, a Földpátnál bázikusabb volt. Ugyanezen völgyben az út jobb 
oldalán más melaphyrporphyrt észleltem, melynek Földpátja világos-zöldes 
színű és a lángkisérletben Lábradoritnak mutatkozott. Végtére a Cserna- 
liegy tövéből (a Lopusna völgyből) is vizsgáltattam meg egyet, mely 
Labradoréhoz kissé hajló Andesin.

Hogy a nagyobb Földpátok Plagioklasok, azt az elemzés is bizonyítja. 
Höfer ugyanis a Csernahegy tövében gyűjtött példányok Földpátjait ele
mezte és a lentebb b alatt közlött eredményekre jutott; én pedig a Sun
java-Koleszarky völgyben gyűjtött Melaphyrok legépebb Földpátjait 
szedtem ki és Dr. Steiner barátomat kértem fel azok elemzésére, a mit 
ő szives készséggel magára vállalt és teljesített i s ; az Ő eredményeit a 
alatt közlöm; (I az összes alkatrészek százalékait, II a viz kihagyása 
mellett átszámított százalékokat tartalmazza). A Steiner elemezte földpát 
szürkés-zöldes szinű és gyöngyfényű volt; ikerrovátkosságot nem észlel
tem rajta; tömöttsége 2*691, a Höfer által elemzetté 2-633 volt; c alatt 
áll a kőzet alaptömegének Höfer által eszközölt elemzése:

a
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Si02 58-80 60-77 53-26 50-65
Al2Oa 24-10 25-16 24-28 16-32

Földtani Közlöny V ili,  uvf. ü



Fe20 3
I. II. h c

15-08
FeO — — 2 9(> 2-33
CaO 6-06 (>•31 6-83 4-45
MgO nyoma 0*50 0-03
K2Ö 1-71 1-70 2-47 1 *79
Na A ) 5-43 í>-62 4-68 3-44
11,0 3-10 — 3*98 5-14
HoSOj nyoma — —

Az a alatt közlött eredmények azon határok között ingadoznak, me
lyeket Tschermak az andesinsor számára felállított. Ezen Földpátot 
tehát Andesinnek tekinthetjük, sajátságos azonban azon körülmény, hogy 
a kovasav közel áll ezen sor maximumához, míg az alkaliák épen az 
ellenkező határ felé közelednek. Ezen tényt csak azon feltevés által ma
gyarázhatjuk, ha felveszszük, hogy az alkaliák egy része már eltávolodott, 
míg a kovasav visszamaradt.

A Porphyros Melaphyr is fordul elő zöldköves módosulatban, mely 
némely helyen nagyon hasonlít a Serpentinhez. Egy függélyes falban a 
Sunjava-Koleszarky völgy jobb oldalán a Melaphyr oly annyira átválto
zott, hogy a zöldes alapanyag makroskopikus vizsgálatnál teljesen egy
neműnek látszik és ezek a zsirfényű össze-vissza repedezett Földpátok 
emlékeztetik az embert arra, hogy Melaphyrrel van dolga. A zöld alap
anyagban igen számosak a Chrysotil-erek.

4. M a n d o 1 á s M é l a  p h y r o k.

Ezen csoportba tartoznak azon Melaphyrok, melyek mandolás szö
vettel bírnak. Ezek azonban nem képviselnek valami különös Melaphyr 
változatot, hanem inkább az említett három változatnak egyik átváltozási 
nemét; mind a három változat előfordul mandolás módosulatban. Érte
kezésünk folyamában volt alkalmunk tapasztalni, hogy az Olivin átválto
zásával sok esetben megindul a mandolák képződése; azonban nem min
den Mandola keletkezik egyenesen Olivinből. Sok esetben, különösen je- 
geczes Melaphyroknál előbb „chloritszerű“ anyaggá változik az Olivin, 
és csak abban indul meg azután a mandolaképződés. Hasonló történhetik 
az alapanyag és Földpátból képződött Chloritszerű ásványban is, úgy, hogy 
mondhatjuk, miszerint, a Mandolák nemcsak az Olivinból, hanem közvetve a 
F'óldjjátból és az alapanyaghói is leél étkezhetnek.
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A Chloritszerű ásvány alkotta zöldfoltokban következőleg történik a 
mandolaképződés: a kezdetben szabálytalan kerület mindinkább kikere
kedik és az érintkező zöldlevelek összeolvadnak, a zöldszín hatályossága 
egyideig még fokozódik és az egész folt bizonyos egyöntetűséget mutat 
mind a szín, mind a szövet tekintetében; közönséges fénynél vizsgálva, 
zöldes színű és számos, egy kissé sötétebb és szabály tálánál lefutó vo
nalok által számtalan kis részletre van felosztva, melyek a polarizáló 
készülékben sötétre fordított nikoloknál mint világos kis foltocskák tűn
nek fel, míg az azokat elválasztó vonalok sötéten maradnak. Sok man- 
dola még most is található a képződés ezen stádiumában, másokban 
azonban tovább folytatódott az átalakulás.

Egyes esetekben a zöldfoltok belsejében világosabb zöldszínű tér tá
mad, mely lassacskán színtelenné vált, míg a zöldszinű anyag sötétebb 
árnyazatot vevén fel, vagy a kerület felé húzódott, a hol azután mint bu
rok maradt vissza, vagy pedig a színtelen anyag között lemezek alak
jában helyezkedett el. A színtelen anyag egyes esetekben Kvarcz, má
sokban Calcit, s zöldes színű Delessit. Az utóbbi a legtöbb esetben a 
mandola burkát képezi, míg annak belsejét Kvarcz vagy Calcit, vagy 
mind a kettő alkotja. A Kvarcz néha mint Chalcadon vagy Achat is 
van jelen és a Calcit helyét Siderit is szokta elfoglalni, különö
sen a hegység nyugati részében; sok helyen limonit festi a Calcitot. 
A Chloritszerű elegyrészeknek ily képeni átváltozását Rosenbusch is fel
említi, többször említett művének 339. oldalán.

Azonban nem minden zöldfoltban van ilyen befolyása az átváltozás
nak; sok esetben különböző színű és anyagú concentrikus körök támad
nak, melyek egymástól mindinkább elkülönülve a mandolákban réteges, 
illetőleg héjas szövetet eredményeznek. Ilyen mandolákat nagy számmal 
a Sunjava-Koleszarky völgy baloldalán lehet észlelni. Némely mandolá- 
ban a zöld burok alatt vau Chalcedon réteg, mely a mészpátot, mint közép
ponti magvat, zárja körűi, másban Kvarcz van burkolva Mészpáttal és ez 
megint Delessittel. Sok foltban két körrendszer van. Némely példány
ban azonban nem teljes, hanem csak félkörök vagy körivek vannak egy 
közös középpont körűi elhelyezve és pedig olyképen, hogy az ívek 
a zöldfolt belseje felé vannak fordítva. Ezen ivek kiegészítése teljes 
körökké a zöldfoltot körülvevő anyag átváltozásával történik. A teljes 
körökből álló rendszerek azonban nem képződtek mindnyájan ilyképen. 
Soknál, talán a legtöbbnél egyszerre mutatkoztak teljes körök á zöld
foltok belsejében. Félköröket és köriveket igen mállott Földpátokban 
is volt alkalmam észlelni.

A zöldfoltoknak egy harmadik átváltozása abban áll, hogy a világos
6*



zöldszínű és szemcsés szövetű foltok sötétebb zöld és későbben kékes 
zöld (Aquamarin) színt és lemezes vagy rostos, sok esetben sugarosan 
rostos szövetet vesznek fel és Delessitté válnak. Az átváltozás ezen neme 
kitünően volt észlelhető egy Koskova környékén gyűjtött porphyros Me- 
lapliyrban, melyben sugarosan rostos Delessit mandolák már szabad 
szemmel láthatók.

Ezen kőzetben a górcső alatt számos zöldfolt mutatkozott a mint 
átment kékeszöld színű és rostos szövetű Delessitbe. Meleg sósavval 
kezelve a csiszolatot, mind a zöld mind a kékes foltok eltűnnek; a só
sav hosszabb ideig tartó behatása után pedig feloldódnak kovasav hátra
hagyásával.

A zöldszinű mandolák egy nem épen ritka zárványa a Picotit.
Mint a Melaphyr átváltozásának egy sajátságos nemét fel kell em

lítenünk az Epidot-erek képződését. A hegylánca minden részében talál
hatni egyes zöldereket, melyek többnyire finom zöldes tűkből állnak; a 
tűk közötti helyek vagy Calcit, vagy Kvarcz, vagy pedig mind a kettő 
által kitöltvék, van azonban eset, hogy nincsenek is kitöltve.

Midőn az ember ezen erek lefutását látja, önkénytelenfíl azon gon
dolatra jön, hogy azok praeexistált repedések töltelékei és ezen vélemé
nyében még megerősíttetik, ha egyes helyeken, mint például a Virág
völgyben a Oréniczre vezető út baloldalán, vagy a Csernahegy tövében 
talál valóságos repedéseket, melyek falain meglehetős nagy Pistazit je- 
geczek ülnek. Ha azonban ezen leihelyeken egy kissé körülnézünk, lát
juk, hogy az említett körülmények között előforduló Pistaziton kivid 
van olyan is, mely a repedést tökéletesen kitölti és ha ezen zöldes sá
vokat lefutásukban tovább követjük, láthatjuk, hogy lassan átmennek 
az anyakőzetbe, és hogy néha az érnek már csak a határa áll Pistazit- 
ból, mig a belseje még átváltozó félben levő anyakőzet. Ezen átválto
zást a górcső is igen világosan mutatja. A Pistazit tehát nem képző
dött praeexistált repedésekben, hanem a kőzet tömegében annak bizo
nyos párhuzamos irányokban történt átváltozása folytán és ha későbben 
mutatkoznak ily erekben repedések, akkor ezek nem maradványai a volt 
basadékoknak, hanem az által keletkeztek, hogy a Pistazit közötti üre
geket kitöltött Mészpát eltávolodott és annak helye betöltetlenül maradt.

Ezzel befejezvén értekezésemet, nem mulaszthatom el dr. Szabó József 
egyetemi tanár úrnak, valamint dr. Steiner Antal barátom és collegámnak 
szives közreműködésükért őszinte köszönetemet kifejezni.
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A diluvialtó Iglö város völgyében.
Dr. Posewitz Tivadartól.

(Előadatott ajan. 9-iki szakülésen.)

(Egy térképpel és két ábrával.)

A terület, melyen Igló városa fekszik, nagy sík völgy, melyet bárom 
oldalról balom, illetőleg hegylánc/ környez, s melynek csak felső vége 
nyílik szabadon. A völgynek nagyjában tojásdad alakja van, melynek 
bosszúsága 7, közép szélessége körülbelül 1 kilométernyi; kiterjedésének 
főiránya kelet-nyugoti. Legjobban áttekinthető az egész völgy a Lőcse 
felé vezető útról, az u. n. ,,Akasztófa“ begyről, bőimét a nézőnek azon
nal szemébe ötlik az előtte emelkedő hatalmas hegylánc/, mely a völgy 
déli oldalának egész hosszában, keletről nyugotnak húzódik; ezen ma
gaslatokat régi kristályos Palakőzetek alkotják (nagyobbrészt Gneisz és 
Csillámpala)', melyekre itt az üledékes képződmények, a devonkoruaknak 
tartott zöld palák, vörös Konglomerátok, a diaszkorbeli részben vö
rös, részben zöld Palák és Homokkövek s végre a sorozatnak legfiata
labb tagjai, triaszkori Mészkövek telepedtek. Ez utóbbiakat már tá
volról különböztetik meg meredek eb b lejtőik a többi kőzetektől, melyek 
rendesen kevéssé meredek lejtőket alkotnak.

Azonban a kőzetek ezen sorozata nincs meg mindenütt a völgy ha
tárán. A mészkövek p. o. sok helyen hiányoznak s völgyünknek csak 
felső részén, a Kopanice-hegyen fordáinak elő nagy összefüggő tömegben; 
a Medvelő-hegyen, valamint a Teplicska felé néző begyen már nincsenek. 
Egyes elszigetelt maradványok, u. m. a „Kő-alatt" közelében, a vasúti 
bevágás felett, valamint a Ritterberg közép-magasságában e képlet előbbi 
általánosabb elterjedéséről tanúskodnak.

Ebhez a hegylánczhoz mindenütt eocan-rétegek simulnak: a Ritter
bergen Márgaagyaggal váltakozó finomszemü Konglomerátok, a „Kis- 
Mezőr táján kövületeket dúsan tartalmazó Homokkövek; míg a völgy 
felső részében többnyire csak Agyagmárgapalák jönnek elő.

\ölgyünket ezen harmadkom képletek közvetlenül veszik körül; 
ezek képezik a völgy fenekét, és innét kezdve szakadatlan vonulatban
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az egész Szepességen át Galicziába húzódnak A völgy északi része, 
Lőcse felé harmadkorú képletek alkotta halmokból áll. Szépen észlel- 
hetők e képződmények a Langes Gewend-en levő kőbányában, hol finom 
szemcsés Konglomerátok agyagmárga padokkal váltakozva jönnek elő. 
E halomláncz Ívvé kanyarodva a völgy keleti határává válik, hol eocan- 
Konglomerátból álló meredek falakkal találkozunk, melyeknek tövét a 
Hernád folyó mossa: ezek az „Unterm Stein“ nevű sziklák. Úgy tet
szik, mintha a völgy itt egészen el volna zárva, mert közvetetlenöl ehez 
a sziklához völgyünk déli hegylánczának mészhalmai sorakoznak. De 
mégis mutatkozik itt kijárás, mert a Hernád egy ponton keresztül törte 
a sziklákat és utat nyitott magának. A szűk szorosban, melyen át a 
Hernád folyik, oly rétegek vannak feltárva, melyek völgyünk más he
lyén nem találhatók fel; ugyanis a vasúti bemetszés folytán a triaszi 
mészsziklák alatt a veres diaszpalák jöttek napfényre; valamint a 
Hernád túlsó partján egy helyen szintén e rétegek továbbá Sperendorf 
felé egy ponton, mely azonban már térképünk területén kívül esik, ki
bukkannak.

Mellékvölgyekben völgyünk nem nagyon gazdag. Csak egy, a Hut- 
tába vezető dél-északi irányú völgy, melyből a Taubnitz patak folyik 
ki, társul hozzá és ebben a rétegek sorozata szépen észlelhető. Ide 
számíthatnék még azt a völgyet, melyben a Hernád folyik a smizsá- 
nyi kohók mellett, de ez már a tárgyalás alá vett területen kivid 
esik.

Vizekben nem szegény a szóban forgó terület; mert a Hernád és — 
mint ennek mellékvizei — a Wenigbach, a Taubnitz és a Thouseifehen, 
völgyünkön végig folynak és csak a völgy alsó kanyarulatánál egyesül
nek. A völgy főfolyója, a Hernád a Királyhegy közelében eredvén, 
Smizsány falu mellett lé]) be az iglói völgybe, melynek közepén folyik 
végig, kelet-nyugoti irányban és csak a völgy alsó részében, mielőtt 
ezt elhagyná, tesz nagyobb kanyarulatot.

A Wenigbach forrásai Smizsány falu fölött vannak; a Hernád fo
lyót kisérve folyton a bal oldalán levő halmok alján kigyódzik, míg
nem a Hernádba szakad.

A Taubnitz, a Hutta közelében levő hegyekből eredvén, völgyünkbe 
a déli oldalon lép be; itt hirtelenül jobbra kanyarodva mindinkább a 
Hernád felé közeledik, míg a Wenigbach torkolatának közelében szin
tén belé ömlik.

A vizek közt a legkisebb a kétkarú Thouseifehen, mely a közeli 
mészhegységből ered. Karjai a téglavető közelében egyesülnek « nem 
messze a Hernádba ömlőnek.



Végűi megemlítendő még azon patakocska, mely a „Schulerloch“ 
nevű völgyből jővén a „Kő alatt“ nevű szikláknak tart, és azoknak kö
zelében ömlik a Hernádija.

Azonban mind ezen viszonyok az utolsó években kissé változtak, 
a mennyiben t. i. a vasút építésének alkalmával a Hernád folyása sza
bályoztatok s ennek folytán a Taubnitz is új torkolatot nyert.

E völgy helyén a régmúltban egy nagy tó volt, mely a „Kőalatt“ 
szikláitól kezdődve Smizsány faluig terjedt, s melynek hullámai a Ritter
berget, a Blaumond hegyet és a „Kő alatt“ szikláit mosták. A tó víz
tükre felérhetett körülbelül a Ritterberg közepéig. A Huttába nyílé) 
völgy valószínűleg egyik öblét képezte ; elterjedt továbbá a smizsányi 
kohóig és Smizsány falu helyén is víz volt. Kifolyása valószínűleg 
azon a helyen volt, hol a Hernád a völgyet most is elhagyja, de ter
mészetesen a csatorna feneke jóval magasabban feküdt, mint jelenleg. 
A tavat tápláló vizek ugyanabból az irányból eredtek, mint a mostani 
Hernád és Taubnitz.

A tó partjait köröskörűi harmadkorú képződmények képezték, ki
véve kifolyásának környékét, hol a diaszi veres palák és az azokra 
települt triaszkorú Mészkövek bukkantak ki. Ez utóbbi rétegekbe a ki
folyó viz mind mélyebbre vájta csatornáját és ezáltal a lefolyó viz meny- 
nyisége mindinkább túlhaladá a tóba ömlő vizek összes mennyiségét, 
míg végre a tó kiszáradt. A kiszáradt tófenék iszapjába már most a 
Hernád, a Wenigbach, a Taubnitz és a Thonseifchen vájtak maguknak 
medreket s így a völgy lassan a mostanihoz hasonló képet öltött.

4 Hernád diluviáliskori eszményi ágya.

&

l. Konglomerat. 2. Mészkő, ő. V e r e s  pala.
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Hogy az iglói völgyet hajdan tó borította, azt a völgyben minde
nütt szétszórtan fekvő s a szomszéd hegyekről eredő hömpölyök is bi
zonyítják, melyek csakis a víz által hordathattak ide, mint azt a jelen
legi folyóvizeknél is látjuk. A tavak nagy része azonban nem más, mint 
helyileg szélesre terjedt folyómeder. így van az a mi esetünkben is. 
A hömpölyök mindig a termőföld alatt találtatnak. Alattuk rendesen 
a harmadkori agyagmárgapalák jönnek elő, melyeknek csapása KNy, 
dülésök pedig északi. Ha pontosabban vizsgáljuk a hömpölyök elterje
dését, szép feltárásukat találjuk mindenütt ott, hol a vizek partjaikat alá
ásván, meredek partfalakat idéznek elő; továbbá a vasúti átmetszetek- 
ben és az utak szélén. A Hernád mentében a városon felül, a kohók 
közelében, a termőföld alatt fehér Mészkőhömpölyöket találunk, melyek 
az Agyagmárgapalára települtek. Nem luesze a Lőcse felé vezető Idá
jánál, a AVenigbach melletti meredek partfalban már messziről tűnnek 
fel a fehér mészkőhömpölyök, melyeknek mása a város alatt lévő vas
úti őrház közelében jön elő, hol a több méternyi magasságú falban szin
tén fehér mész hömpölyöket pillantunk meg.

A völgy déli oldalán szintén több helyen találkozunk hömpölyök- 
kel, jelesen a „Kő alattu-i fürdőtől Cse)dicskára vezető út bemetszetében. 
De itt a fehér hömpölyök már csak gyéren jönnek elő és helyüket vö
rös színűek foglalják el, melyeknek közelebbi megvizsgálásából kitűnik, 
hogy azon kőzetektől származnak, melyek a völgy déli oldalán fekvő 
hegyeket alkotják, t. i. a vöröses s részben zöldes diasz-homokkövekből 
és a vörös Konglomerátokból. Tisztán csak ezen vörös hömpölyökkel 
találkozunk a Hernád mellett fekvő „LáusbachL-en, továbbá a Kosen- 
kranz kápolna alatt a rézhámor felé vezető út bevágásában, valamint a 
két Thonseifchen patakocska egyesülésének közelében, hol azonban már 
fehér Mészkövekkel vannak keveredve és végre csekély magasságban a 
téglavető mellett is.

A völgy egész hosszában észlelhetjük tehát a hömpölyök elterjedé
sét; alattuk mindig az Agyagmárgapala, felettük a termőföld van. A 
városi téglavető környékén azonban a hömpölyök helyett nagyobb agyag- 
lerakódással találkozunk, mely iparilag értékesítetik. Kövületeket tud
tommal még nem találtak bennük. A fekűt itt is, úgy mint a höm- 
pölyökuél, Agyagmárgapala képezi, a mit a kis Thonseifchen partján 
szépen észlelhetni. Ezen agyaglerakodást völgyünkben a hömpölyöknek 
megfelelő faciesnek tekinthetjük.

Nem lesz érdektelen a hömpölyök és az agyaglerakodások közti vi
szonyt, valamint a fehér és a veres hömpölyök elosztását is megfigyelni,



mert völgyünk előbbi viszonyait illetőleg, ezek fontos felvilágosítást 
nyújtanak.

A mészkőhömpölyökkel ugyanis már a völgy felső részében, nem 
messze a Hernádnak völgyünkbe való belépténél találkozunk, és ugyan
azokat a völgy egész északi oldalán, a folyó jobb oldalán pedig a tégla
vetőig követhetjük; a vörös hömpölyök ellenben csakis a völgy jobb 
oldalán és itt is kizárólag csak a téglavető és a „Kő alatti“ fürdő mellett 
Cseplicskára vezető út közt foglalt téren jönnek elő. A terület szélső 
pontjain már fehér mészkövekkel vannak keveredve.

Az elterjedésnek ezen módja könnyen megérthető, ha a térképre 
tekintünk. Az ókori tónak valószínűleg két fővizfolyása volt, melyeknek 
a mostani Hernád és a Taubnitz felelnek meg. Ez utóbbi a veres ho
mokkő és konglomerát alkotta hegyekből ered; mészkő e vidéken majd
nem egészen hiányzik; a Taubnitz ennélfogva csak vörös hömpölyöket 
hordhatott a tóba, melyeket torkolata közelében szétszórt. A felső viz 
ellenben majdnem tisztán Mészkőből álló hegységből jő: ez tehát csak 
fehér mészkőhömpölyöket hozhatott és rakhatott le főfolyása irányénak 
megfelelően a tó egész hosszában.

Hogy a mészhömpölyök által elfoglalt terület nagyobb, mint a vörös 
hömpölyöké, ez úgy magyarázható, hogy a Hernádnak megfelelő régi 
viz szintén, úgy mint most, hatalmasabb volt, mint a Taubnitz irányá
ban folyó patak, tehát sokkal több hömpölyt is hordhatott a tóba. A 
vörös hömpölyök lerakodása szintén bizonyítja, hogy a tó létezése
kor a vizek ugyanazon irányban folytak, mint most, t. i. hogy a 
Taubnitznak az ókorban megfelelő viz a tóba való omlósé után a tó 
alsó része felé iráuyódott áramlatot szült. A vörös hömpölyök nem 
kúpalakban terjednek el a hajdani torkolat körül, a mint szükségképen 
történt volna, ha a folyás iránya a tóba való szakadás után is egyenes 
lett volna, hanem elterjedésük a völgy alsó i’észébe hosszan nyúlik le, 
majdnem egészen a völgy alsó végéig, mi a mellett bizonyít, hogy a 
viz áramlata erre irányult. Hogy az agyaglerakodások épen a völgy 
felső részének jobb oldalán képződtek, ennek oka az lehet, hogy a tó 
ezen része a főáramlatok irányától alkalmasint félre esett: itt tehát a 
viz sokkal lasabban folyt és a benne lebegő tinóm agyagrészecskéknek 
időt és alkalmat adott, hogy letelepedjenek, holott a tó közepében az 
erősebb áramlat által elsodortattak.

Egy másik érv, mely a mellett szól, hogy a völgyet a mostani kor
szakot megelőző diluvium idejében tó födte legyen, a völgy fenekének 
feltűnő síkságában keresendő, mely csakis vizlepel alatt képződliedett; 
ugyanezt találjuk mindazon kiszáradt tavakban, melyek nem egyebek,



mint folyómedreknek helyi kiszélesedései. E körülményt illetőleg1 a 
völgyre vizeivel együtt a legszebb áttekintést nyerjük a Markusfalvára 
vezető útról. Azonnal szemünkbe tűnik, bogy a folyóvizek u. m. a Her- 
nád, a Taubnitz, a Wenigbacb a völgyben mind végig majd szőkébb, 
majd szélesebb csatornákban folynak. E mélyedéseket alacsony sík 
emelkedések választják el egymástól, melyeknek szélei a folyóvizek felé 
majd lassan lejtenek, majd meredek partfalakban, melyek tövét a viz 
mossa, végződnek.

Ezen sikszerű emelkedések a régi tó fenekének maradványai; a 
csatornák ellenben, melyekben a vizek kanyarodva folynak, a tófenék
ből kihordott részeket jelölnek: feneküket tehát a folyók alluviuma ké
pezi, míg a síkságok talaja még a diluvium korából való.

8 8

A Hernád-völgy átmetszete.
Ritterbäiv. Taubnitz. Hernád. Igló. Wenigbacb. niaumoud.

Tekintsük még közelebbről ezen síkokat. Smizsány tájékán a sík 
tófenéknek még meglehetős része van meg, mely jobbfelől a Hernád 
felé meredek parttal végződik, bal felől pedig az itt még jelentéktelen 
AVenigbach felé gyenge lejtővel száll alá. A város maga is nagyobb
részt a régi tófenéken áll, mely innét kezdve folyton keskenyedve odáig 
húzódik, hol a Wenigbach a Hernádba ömlik, hol is a fensik két felől 
meredek falakkal végződik. Ezen csúcsát a vasúti töltés metszi keresztül.

Hasonló viszonyokat találunk a Hernád és a Taubnitz között. A 
téglavető szintén magasabb síkon, azaz a régi tófenéken áll, mely *) egész 
a Rosenkranz kápolnáig húzódik; végcsúcsa, mely a Hernád felé néző 
oldalán meredekebb lejtőt képez, mint a Taubnitz felé, a vasúti épitke- 
zések által részben el van födve.

A Taubnitz jobb partján a Ritterbergig szintén egy kis síkság van, 
mely az utóbbi hegy tövéhez csatlakozik és a „Kő alatti“1 fürdő felé lejt.

A AVenigbach bal partján a régi tólerakodás már teljesen elpusztult;

*) Csak a Thonseifchen által vájt csatorna által van megszakítva.

x —  alluvium ; y  =  diluvium.
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itt a patak által vájt mélyedés közvetlenül a Blau mond-hegy tövéhez 
simái. *)

Ha a vizek által vájt mélyedéseket betöltötteknek képzeljük, az 
iglói völgy, mint szakadatlan síkság tiinnék fel: ez volna a régi tó 
feneke.

Tekintsük közelebbről ama változásokat, melyeket a folyó vizek a 
kiszáradt tó fenekében okoztak.

A Heruád, a mint említettük, a síkságba bevájt széles csatornában 
folyik az iglói völgyön keresztül, a smizsányi kohótól a Kő alatt-i für
dőig; feltűnő, hogy a völgy felső részében a folyó mindig a csatorna 
Ital partját követi, melynek tövét szüntelenül mossa, s így meredek part
falakat idéz elő. A város mellett azonban a csatorna jobb oldalára csaj) 
át, s ezentúl a jobb part alján folytatja útját.

A Wenigbach mentében sokkal csekélyebbek a változások, mivel a 
patak is sokkal csekélyebb, mint a Hernád. A mint emlitettiik, a patak 
bal partján, a Blaumond tövén, a diluvial lerakódások már mind elmo
sattak; jobb partján majd meredek partfalak magaslanak, majd gyenge 
lejtéssel száll alá a Diluvium a vízig.

A Taubpitzről is hasonló viszonyokat lehetne felemlíteni. Mi pedig 
a Thonseifchent illeti, ez a vizecske kezdetben körülbelül a két ág egye
süléséig, a harmadkori Agyagmárgapalába vájta medrét, ezen alul a di- 
luviumban folyik és végre a Hernád alluviumába lé]> fit.

Azon érdekes kérdésre, hogyan keletkezett az iglói völgy, és miért 
alakult az régente tóvá, a következőben találjuk a feleletet.

Tartsuk szem előtt, hogy a tó, melyről szólunk, nem egyéb, mint a 
folyómedernek helyi kiszélesedése, melynek képződése egyenesen a fo
lyóvíz mechanikai erejére vezetendő vissza, s így a talaj minőségével, 
tömöttebb vagy lazább szerkezetével áll arányban. Vidékünkön találtunk 
Mészkövet, Homokkövet, finomszemü Konglomerátot és Agyagmárgapalát, 
mint diluvium előtti képleteket.

Már magában világos, hogy a folyó viz a tömör Mészkövet nem 
támadhatja meg oly mértékben, mint a laza Agyagmárgapalát; közben 
áll e tekintetben a Homokkő és a Konglomerát.

Völgyünk fölött a Hernád vize hatalmas Mészkő-hegységen folyik 
keresztül; tevékenysége itt csak abban állhatott, hogy szűk és mély

*) Valószínű, hogy c helyen, úgy mint a téglavető tájékán, nagyobbára csak 
agyaglerakodások képezték a diluviumot, melyek ezen, a főáramlattól messzebb eső 
vidéken a csendesebb vízben jöttek létre s lazább szerkezetüknél fogva később a 
vízfolyás romboló erejének annál könnyebben engedvén, végkép elsodortattak úgy, 
hogy még az alattuk lévő Agyagmárgapala is részben megtámadtatok.



medret vájt magának, melynek magas meredek sziklafalai e tájék 
vadregényes szépségét képezik. A Mész-hegységből a Hernád völgyünkbe 
lép át és itt csak lazább szerkezetű kőzetek állják útját n. m. a már 
említett Homokkő és Konglomeraten kívül nagyobbára Agyagmárgapala. 
Ilynemű talajban a folyó munkája könnyebb volt és ugyanegy időben 
több anyagot szállíthatott el, mint a Mészkőből. Ebből magyarázható, 
hogy ameddig ezen képletek képezik az altalajt, a folyó medre ily rend
kívüli szélességet nyert. A völgy alsó végén a Hernád ismét kemény 
Mészkőre akadván, mechanikai erejét ismét csak egy szűk kifolyás 
vájására fordíthatta; a munka itt nem a szélesség, hanem a mélység 
irányában haladott, és midőn a kifolyás mélysége a tó fenekének szint
jét érte vala el, akkor az összes vízmennyiség lecsapoltatván, a tó is 
megszűnt lenni.

Még az a kérdés támadhat: miért vájta útját a Hernád vize épen 
a kemény Mészkövön keresztül, holott a völgy alsó végén előforduló 
Agyagmárgapalánák áttörése sokkal kisebb munkájába került volna? fi 
kérdésben legyen szabad ama vizsgálatokra utalnom, melyeket Lóczy úr 
a Biharitegységet illetőleg közölt. *) .Az ott kifejtett nézetek a mi ese
tünkre is illenek. Az Agyagmárgán áttörni iparkodó folyó nem bírván 
a laza talajból folyton medrébe szakadó anyag nagy mennyiségével 

megküzdeni, lassan a Mészkőtalajra szorittatott, melynek kivájása lassan 
ugyan, de a leszakadó törmelék által ne n annyira akadályozva hala
dott előre.

Felette érdekes volna a tó kiszáradása óta letelt idő meghatározása. 
Megközelítő feleletet e kérdésre csak úgy lehetne nyerni, ha egyrészt a 
folyóvizek által évenként az iglói völgybe be- és belőle kiszállított szi
lárd anyagok mennyiségét határoznánk meg, másrészt a régi tőfenékből 
a fentebb leirt folyó csatornákban kifejezett hiányt mérés utján állapítanék 
meg. Az évenkénti kiszállítás aránya az egész fogyatkozáshoz megadja 
a letelt évek számát. Világos, hogy ezen eljárás által a legpontosabb 
mérések és észlelések mellett is mindig csak megközelítő számot kap
nánk, de a geológiai időszámítás kérdésében már ilyenek is bírnának 
fontossággal.

*) 1. „Földtani Közlöny“ VII. k. 1877. 7. 8. sz.
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Uj ásványok sorozata. *)

19. Coloradóit. (F. A. Genth. Groth’s Zeitschrift f. Kryst. u. Min. 
II. B. p. 4). Szerző ezen tellurhiganyt, melyet Coloradóit névvel jelöl, 
már az „American Philosophical Society“ ülésében, 1876. okt. 26-án be
mutatta. A Keystone bánya érczei között találtatott, de a Mountain 
Lion-ban is előfordult. Később Coloradóból, Ballerat district, a Smugg
ler bányából kapott egy példányt, mely 8— 10 lábnyi mélységben ta
láltatott.

Nem kristályos, nem is hasad; tömör és kissé szemcsés, a Smugg- 
lerből származó tökéletlenül szálas. Törése egyenetlen, tökéletlenül kagy
lós. Keménysége közel 3; a tiszta ásvány fajsulya, a Kvarcz és a 
termés Tellur levonásával: 8’627. Féinfényü, szürkébe játszó vasíekete 
egy ig’en gyönge biborszínő árnyalattal; gyakorta kék, bíboros és zöld 
színekkel tarkán befuttatott. Forrasztócső előtt üvegcsőben pattogzik, 
megolvad és sok fémhigany verődéket ad. Szénen zöldes lángot és fe
hér illanó verődéket mutat Főzött salétromsavban oldódik telluros sa
vak kiválasztásával.

Igen ritka. A Keystone és Mountain Lion bányákban termés Tellur 
és Kvarcz kisérik; a Smugglerben gyakran termés-aranynyal (a Sylva- 
nit elmállásából), termés Tellur és Tellurittal.

Igen valószínű, hogy a szálas szövetet a Sylvanit hozzákeveredése 
idézi elő.

Szerzőnek nem sikerült mechanikailag lehetőleg tisztán kiválasztani 
a Coloradoitot. A lehetőleg tisztán kiválasztott töredékek a Smuggler- 
ből a porrátörés után digerálva lettek Ammoniumbydróttal, hogy a 
Tell-urit eltávolít;a legyen; a hátramaradt tisztátalanság Arany, Sylva
nit és Kvarcz volt. A Keystone bánya legsúlyosabb példányai, melyek 
iszapolás utján nyerettek, a legtöbb higanyt, a könnyebbek pedig a ter
més Tellurból sok keveréket mutattak.

*) L . „Földt. K ö zi.“ 1877. é v f. 312 . 1.
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Az elemezések eredményei azt tüntetik ki, hogy a tiszta Coloradóit 
kétségtelenül a HgTe képletnek felel meg-, mely a Cinnober és a Tie- 
mannittal analog és a következő összetételt mutatja:

H g ................................................60-98
T e ................................................39-02

1O0-0O
20. Calaverit. (F. A. Genth. Az id. helyütt, p. 6). Ezen ásványt szerző 

kilencz évvel ezelőtt fedezte fel Californiában, Stanislaus bányában, 
Petzit kíséretében'; később a Red Cloudban (Colorado), mint rendkivüli 
ritkaságot találta és közzétette 0. 1654*grammnak elemzési eredményét. 
Kevéssel ezelőtt valamivel nagyobb mennyiségben jutott e ritka ásvány
hoz Keystone és Mountain Lionból, úgy hogy módjában állott öt gramm
nál több, majdnem teljesen tiszta, csak kissé Kvarczczal kevert Cala- 
verithez jutni.

Igen kicsiny, tökéletlen kristályokban van, melyek látszólag rhom- 
bos vagy eg)hajlású alakúak; a pontosabb meghatározásra alkalmatla
nok; hasadása tökéletlen; szemcsés, tömör; törése egyenetlen. Kém 
2T), fajs. 9-043 (a Kvarca levonásával). Színe világos bronzsárga. Fi
nom fonalakban fordul elő, vág)- pedig- Kvarczba és a Keystone és 
Mountain Lion bányák telérkőzetébe behintve.

Az elemzések szerint Au : Ag =  7 : 1, és (Au, Ag) : Te — 1 : 2 ,  
ezek szerint a Calaverit képlete (7/8 Au, 1/s Ag) Te2.

V alószínűnek tartja, hogy a Calaverit azonos a dr. Kremier által 
Bunsenin-nek *), a G. vom Rath által pedig Krennerit-nek **) leirt ás- 
ványnyal, mely talán egy ezüstben még szegényebb változat.

21. Magnolit. (F. A. Gentli. Az id. h. p. 7). Ezen érdekes ásvány 
a Coloradóit oxydatiói terméke és mint nagy ritkaság termés higany, 
Linonit, Psilomelán és Kvarcz kíséretében a Keystone bánya felső, mál
lóit részében találtatik.

Kristályai rendkívül vékonyak, haj szál-tűalakban, melyek a mikros- 
kop alatt csomósán egybekapcsolt, olykor sugaras szálas halmazok. 
Egyes kristálycsoportok szemmel láthatólag egy higany gömb körül 
váltak ki, mely a példány szétütésénél kihullott és a kristálykák kö
zepén az üres köralakú tér visszamaradt.

Színe fehér, selyemfényű. Igen hígított salétromsavban rendkívül 
könnyen oldódik; az oldat sósavval fehér Hg Cl csapadékot ad; a só
savban oldható és az oldat Hg Cl2 és Te Cl4-et tartalmaz, azaz összeté
tele egy higanyoxydul-tellurát =  Hg2Te04.

*) L. „Fülűt. Közi.“ 1877. p. 114. 
**) L. „Földt. Közi.“ 1877. p. 317.
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Hg2 Te04 - f  8 HC1 =  2 Hg*Cl2 - f  TeCl4 +  4 H,0.
Az Ammoniumhydrát megfeketiti. Nevét Magnólia kerülettől nyerte.
22. Ferrotellurit. (F. A. (Jenfh. Az id. h. p. 8). Kristályos bevonat 

Kvarczon, termés Tellur társaságában. A mikroskop alatt rendkívül li
nóm, csomókká egybekötött, olykor sugaras tömegű; csoportokban igen 
kicsiny, szalmasárga, czitromsárga és zöldessárga színű prismatikus kris
tályokban.

Ammoniumhydrát nem oldja; az ezáltal a Tellursavas-anliydrittől 
megszabadított ásvány sósavban feloldatott, az oldatban Te02, Fe203 és 
NiO nyomok találtattak, azért az ásvány valószínűleg FeTe()4.

Találtatik a Keystone bányában Magnolia, termés Tellur, Tellurit
es egy sajátságos vassulfiddal, melyben a kén egy részét Tellur pótolja. 
A pontosabb elemzést anyag hiányában véghezvinni nem lehetett.

23. Bowlingit. (Hannay. Min. Mag. No 5. p. 154). Dumbarton kö
zelében, a Clyde partján, Bowling mellett, a Dunni hegy egy Bazalt 
kőzetből áll, melyben egy Steatitszerű ásvány, tinóm szálakban húzódik 
át. Lágy, fajs. =  2*282—2*290; sötétzöld színű, karcza világoszöld és 
gyöngyházszerű fényű.

Üvegcsőben vizet bőven ad és savban könnyen oldódik. Több elem
zések középértéke a következő.

Kovasav ................................................................ 35*22
A g y a g f ö ld .......................................................... 16*54
V a so x y d ........................................................... 4*41
Y a s o x y d u l ............................................................ 6*94
M agnesia............................................................... 10*98
Szénsavas m ész .......................................................4*98
Y i z ......................................................................... 21*01

”  100*08
Hannay szerint átalános képlete: 12 Si02 * 6 MgO * 3 A1203 * 2 

Fe203 * CaC03 * 20 H20.
24. Panderm.it. (G. vom Path. Sitz. Bei*, d. Niederrhein. Ges. f. Nat. 

u. Heilk. 2. juli 1877). Muck Bohumban elemezett egy Pandermáról (Fe
kete tenger m.) származó ásványt és elemzési eredménye a következő volt:

M é s z ..................................................................... 29*33
M agnesia................................................................. 0*15
Y a s o x y d u l ............................................................ 0*30
K á l i u m ..................................................................0*18
V iz .......................................................................... 15*45
Bórsav ..................................................................... 54*59

100*00

f  r.- ,  m  ':■-■*• j g « M  ■ • - ■■ n  p b m |  •■ ■
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Clilór, kénsav, kovasav, szénsav nyomokban sem volt kimutatbató. 
Muck szerint ezen eredmény megfelel 15 CaO, 15 B203, 13 H.20 nak. Az 
ásvány közel áll a Borocalcithoz. Hasonlít hófehér, finom kristályos 
márványhoz. Előfordulási körülményei: a humus alatt kávébarna agyag, 
palás és hasítható, mint a fedőpala; ezen agyaggal meszesebb pala vál
takozik, melyre szürke sávos gypsz jő, 10 m.-nél vastagabb. Ezen 
gypszben fordul elő legömbölyitett csomókban, de tömzsökben is az új 
ásvány.

25. (Mallet. Am. Journ. XIV. Nro 38. p. 397) Kristályos
részletekben Allanit vagy Magnetiton ülve fordul elő és csak tökéletlen 
kristálylapokkal bír. Törése kagylós, kemény G. fajs. 4*887- -4.892. 
Barnás-fekete, szálkákban vörösbarna, karcza világos czimetbarna; zsir- 
lenyű, félig fémfényű. Forrasztócsőben pattogzik, erősen izzik, de nem 
olvad. Főzött tömény kénsavban felolvad. Az elemzést W. G. Brown 
vitte véghez a lehető legnagyobb pontossággal:

N io b s a v .......................................................... I ^  . .
T a n t á l s a v ..................................................... f 48 66
W olírám sav..................... ...............................  016
Ónsav ........................................................... 0-08
Z irk o n fö ld .....................................................  209
E rb iu m fö ld ..................................................... \  97.(M
Y ttrium íö ld ..................................................... J * 1
C e ro x y d ........................................................... 1*37
L a n tb a n o x y d ................................................  3’92
D idym oxyd ................................................ . 4-06
U ranoxydul.....................................................  3-47
V a s o x y d u l .....................................................  2 04
B 'e r y l l f o ld .....................................................  0-62
Magnezia .....................................................  0*05
Mészföld ........................................................... 2-61
Nátrium ........................................................... 04 6
K á l i u m ..........................................................  0-06
Viz ................................................ 3.19

100-48
Nevét Niobe egyik gyermekétől Sipylustól nyerte. Lelőhelye a Triar- 

liegy észak-nyugoti lejtője Amherst grófság Virginiában. Külsejére nézve 
a Grönlandi Fergusonithoz és az Arendáli Euxenithez hasonló.

26. Atopit. (A. K. Nordenskiöld. Verb. d. geolog. Ver. in Stockholm. 
Bd. III. Nro 12. p. 376—384). Szabályos oktaéderekben, alárendelt 
hexaeder és rkombtizenkettőssel, valamint a deltoidhuszonnégyes és a



95

tetrakishexaeder nyomaival kristályosodik. Sárgás gyantabarna, zsírfényű, 
félátlátszó. Kém. 5■ (>—6, fajs. 5*03. Forrasztóeső előtt az oxydáló láng
ban változatlan marad, szénen verődéket ad és az antimonsav teljes-el- 
illanása után egy teljesen olvaszthatlan, salakos maradéka van. Szódá
val gyöngén Mangánra reagál, fosforsóval kovaváz nélkül egy melegen 
sárga, hűlve színtelen gyöngyöt ad. Savakban oldhatlan, szódával nehe
zen kezelhető. Vegyi alkata:

A n tim onsav .......................................................... 72-61
M észfö ld ................................................................17*85
Vasoxydul . . . . * ..................................2*79
M angánoxydul....................................................... 1-53
K á l i u m ..................................................................0-86
N á tr iu m ..................................................................4-40

10004
Vegyi képlete tehát 2P0. Sb205.
Előfordul Laangban-ban, hol Hedypliánha behintve van, mely a 

Phodonitban igen tinóm ereket és fekveteket képez. Külsejére nézve 
egy barna Gránáttal föl cserélhető.

27. Ekdemit. (A. E. Nordensldóld az i. li.) Durván kristályos, jól 
hasad bázikusan. Világossárga, zöldesbe játszó, vékony lemezekben át
tetsző ; törése zsírfényű, hasadási lapján erősen üvegfényű. Kern. 2‘5—3, 
fajs. 704;  merev. Egytengelyű optikailag. Üvegcsőben pattogzik cs 
porrá hull szét, könnyen sárga olvadékot ad és egyidejűleg Chlórólom 
verődéket. Szénen ólomszemet és egy belül sárga (ólomoxyd) és kívül 
fehér (chlórólom) verődéket ad. A Marsch-féle kémlőben Arzént mutat. 
Salétromsav gázfejlődés nélkül oldja, úgy a sósav is melegítés után. Ez 
utóbbi oldat a Chamáleont reducálja. Teljesen tiszta anyagot elemez
vén, az eredmény a következő:

Ó lom éleg...........................................................58 *25
Ó lo m ..................................................................... 23*39
C h ló r ....................................................................... 8-00
Arzénes s a v a k ................................  10-60

100-24
Ez megfelel a 5 PbO, As203 -j- 2 PbCl2-nek.
Egyedüli ismeretes lelőhelye Laangban, hol nagylevelű részletekben 

mangántartalmú Calcitban, mint zöldessárga kristályos befuttatás jele
nik meg.

28. Hydrocerussit. (A. E. Nordensldóld az i. h.) Víztartalmú szénsa
vas óloméleg, melyet termés ólom környez. Színe fehér, áteső fényben 
színtelen. Üvegcsőben pattogzik és sárgabarna lesz, szénen fémet ad.

Földtani Közlöny. VIII. évf. 7



Savakban gázfejlodés mellett oldódik; keménysége csekély. Nordens- 
kiöld véleménye szerint: 2 PbOC()2 -f- HO.

29. Ilyalotelrit. (A. E. Nordenskióld az i. h.) Durva kristályos tö
megű két látszólagos hasadási iránynyal, melyek 90n-ot vagy közel 90°-ot 
zárnak be. Kern. 5 —5.5, fajs. 3.81. I veg-zsirfényfí, színe fehér-gyöngy-, 
szürke, féláttetsző, merev. Forrasztócső előtt könnyen színtelen, tiszta 
gömbbé olvad, mely a redukáló lángban a redukált ólom által külsőleg 
fekete lesz. Szódával könnyen egy tiszta gyöngyöt ad, fosforsóval ko
vavázat. Szódával szénen ömlesztve ólomszemet és sárga verődéket nye
rünk. Sósav és kénsav nem oldja; szódával ömlesztve könnyen szétbont
ható. Egy be nem fejezett elemezés szerint közeli összetétele:

K o v a s a v ...........................................................39-62
Ólomoxyd . ......................................................25-30
B arytföld...........................................................20-66
M észfö ld ........................................................... 7-00
Izzitási v e s z te s é g ...........................................0 82
Agyag-föld, Kálium stb.....................................

Hasonlít leginkább egy szürkésfehér Földpáthoz és Hedyphán vala
mint Scliefferittel találtatik Laangban-ban

30. Ganomalit. (A. E. Nordenshiöld. az i. h.) Ezen ásványt szerző már 
1876-ban fedezte fel, de vizsgálata akkor még befejezve nem volt. Ké
sőbb kiderült, hogy az ásványkereskedők által ezen név alatt forgalomba 
hozott példányok Tephroitok voltak. Jólehet szerző még teljesen nem fejezte 
vizsgálatait be, közli a Ganomalit nevezetesebb tulajdonságait. Ezek 
szerint a Ganomalit Tephroit társaságában jő elő, alaktalan tömegekben, 
és ahhoz annyira hasonlít, hogy a forrasztócsőre kell bízni az eldöntést. 
Hasadása többnyire tökéletlen; erősen kettős fénytörő; színtelen, a fehér 
szürkés-fehér; igen zsírfényű áttetsző. Kern. 4, fajs. 4.98. Forrasztócső 
előtt tiszta gyöngyé olvad, mely a redukáló lángban felszínén fekete 
lesz. Szódával szénen ólomszemet és sárga verődéket ad. Salétromsav 
könnyen szétbontja, kocsonyás kovasav kiválasztásával, de szénsav fejlő
dés nélkül. G. Lindström elemezése szerint alkotása ez:

K o v a s a v ................................ ..... . . . .  34-55
Olom éleg..................................... . . . . 34-89
M anganoxydul........................... . . . . 20-01
M észfö ld ..................................... . . . . 4-89
Magnézia . .................................
Alkaliák és veszteség . . . . . . . 1-86

99-8S
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31. Jakohsit. (A. E. Nordenskwld az i. h.) Erősen magnetikus ás
vány, mélyre nézve G. Lindstroem elemezése a következőket adá:

V a so x y d ................................................................58*39
Mangánoxyd............................................ . 6*96
M angánoxydul.....................................................29*93
M agnézia..........................    1*68
M észfö ld ................................................................. 0*40
Fosforsav................................................................. 0*06
Ó l o m ..........................  1*22
Oldhatlan m aradék................................ . . 2*17

ÍÖÍVSÍ
z elemezés közel áll a MnO (Fe203, Mn203) képlethez.

32. Eukrasit. (S. TI. Paijkull. Yerh. d. geolog. Ver. in Stockholm. 
Bd. 111. Nro 12. p. 350—352). Kristályrendszere valószínűen rhombos, 
fajs. 15° C.-nál 4.39, kém. 4 .5—5. Feketés-barna, kareza barna, törése 
egyenetlen. Forrasztócső előtt a széleken megolvad és valamivel vilá
gosabb színű lesz; olvadási foka közel 4. Borax-gyöngye az oxydáló 
lángban sárga, redukálva ibolyaszinű; fosforsóval kovavázat ad. Sósav 
részben szétbontja chlórfejlődéssel; kénsavban teljesen oldódik. Elemzési 
eredménye :

Si02 ........................................... . . .  10*20
Ti02 ..................... .....  . ........................... 1*27
Sn02 V ..........................    1*15
Zr02 .......................................................................0*60
Mn02 . . * ............................................................ 2*34
Th02 ........................................    35*96
Ce02 .   5*48
Ce203 ...................................................   6*13
.La203, Di203   2*42
Yi203 .    4*33
Er203   1*62
Fe203 ...................................................................  4*25
A1203..................................................................... 1*77
C a O ...................................................................... 4*00
MgO . . . . . .   0*95
K20 ........................................................................... 0*11
Xa20 ...................................................................... 2*48
Tzzitási veszteség H2Ö ...................................... 0*15

100*2
7*
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Ezek szerint képlete lenne: (3/8R02 -j- */6R203 -(- y 4RO) Si02 -j- 
2HaO. Szerző valószínűnek tartja, hogy az Eukrasit azonos a Scheerer és 
Breithaupt által Polykras-, mások által pedig Torit-nak nevezett ásvány
nyal Brevigből, melyet Möller a Polymignittel azonosnak mutatott ki.

33. Hebaerólith. (Gideon Moore. Am. Journ. Nro 38. p. 423.) Szőlő 
alakú tömegekben, sugaras szálas szövettel. K =  5. fajs. 4.933. Fekete, 
félfémfényű. Karcza barnás-fekete. A forrasztócső előtt változatlan ma
rad, üvegcsőben vizet ad. Nedves úton Mangán és Horgany reaktiókat 
nyerünk. Az elemzés szerint képlete: ZnO, MnO, MnOa, azaz Horgany 
Hausmannit. Találtatik Parsaié, horgany bányában, Sterling Hill, New 
Jersey. Mindig Chalcophanittal fordul elő a barnavasokerban. (A Chal- 
cophanit hatszöges, vékony táblákat és Stalaktites tömegeket alkot. 
Ivem. 2, fajs. 3.907. Kékes-fekete, fémfényű. Vegyi alkata =  2MnO, 4- 
(Mn, Zn) 0 - f  2HaÖ). '

A „Fokit. Közi.“ 1877. évf. 314. lapján közölt Homilit nevű uj ás
vány leírásához a következőket kapcsolhatjuk. Des Gloizeaux. (Ann. de 
Chimie et de Phys. 1877. XII.) vizsgálatai szerint az eyyhajlású. Atalá- 
ban szabálytalan Kristályokban; ferdetengely : éptengelyhez =  90° 39'. 
Domináló combinátiók co P, y./Pcc, 0P, oo P oc, Poc , —  P. Nem 
hasad, törése kagylós, kém. — 4.5—5. fajs. 3.35. Fekete üvegfényű, 
vékony szilánkokban áttetsző, karcza szürke. Üvegcsőben vizet ad, köny- 
nyen olvad fekete üveggé és savakban kocsonya képződés mellett, old
ható. Damour elemezése szerint áll:

K o v a s a v ................................................  . 33-00
Bórsav . ........................................................... 15*21
Vasoxydul ...........................................................18.18
M angánoxydul.......................................................0*74
M észfö ld ...............................................................27-00
Cer.-, Lanthán és D ydim oxyd............................2-56
N á tr iu m ..................................................................1*01
Viz ................................................ 2-30

100-00
—1------------  ’ u

KÖzzéteszsziik e helyütt a Groth-féle Zeitschr. f. Kryst. u. Min. II. 
köt. 1. fűz. 12 lapjáról F. A. Genth czikkéből a szibériai Volborthit elem
zési eredményét. Ezen ásvány eddigelé elemezve nem volt, a nehéz föl 
adattal Genth próbálkozott meg és szerinte vegyiképlete ez:
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. ' • • * •• J  • :

(Vi Ba Vs Ca % Cu) 3 V208 - f  3 CuH202 - f  12 H20.
Genth idézett közleménye szerint termés Tellur Colorado állam bá

nyáiban újabb időben sok helyütt fordult elő, kristályokban és kristá
lyos tömegekben egyébb Tellur és Vanadium ásványok és Kvarcz kísé
retében. Egészen tisztán úgy látszik soha sem fordul elő, hanem mindig 
más fémekkel (Au, Ag, Te, Cu, Pb, Zn) és oxydokkal (FeO, Fe203, 
A1203, Si02, MgO, CaO, V203 stb.) vegyítve. A kristályok a hatszöges 
prizma és piramis alakjait mutatják, de többnyire két prizmalap erő
sebb kifejlődése által rhombikus alakokra emlékeztető táblás kinézést 
nyernek.

A Hessit eddigelé csak egy példányban találtatott a coloradói Bed. 
Cloud. Mindben, de újabban Utah államban a Kearsage nevű bányában 
is fölfedezték. Az uj lelet csak 0.103 Au. és 58.79% Ag. tartalmaz, 
a többi Tellur. A Telluritet eddigelé csak Facebay és Zalathnáról is
merték, de újabb időben Coloradöban a Keystone és Smuggler bányák
ban is fölfedezték termés TelJurral. Itt apró fehér vagy sárgás prizmati- 
kus kristályok alakjában fordul elő. Vegyi alkatása: Te02.

A „Földt. Közi.“ 1877 évf. 116. lapján közölt Boscoelithez Genth 
vizsgálata után a következőket adjuk. Vegyi alkotása a következő kép-

I. II. III i .
let által fejezhető ki: R2 E R2 Si 12 0 32 -{- 4 H20, melyben E =  K,
i i .  i n .

R =  Mg : Fe =  2 : 1 és R =  Al : V =  1 : 1.

A magyár ásványok ez évben is szaporodtak két uj ásványnyal, 
melyeket dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár fedezett fel, az 
Aranyi hegy kőzeteiben (Erdély, Hunyad megye). Értekezését dr. Kren- 
ner mutatta be ez évben a m. tud. Akadémiában és egyelőre csak a 
két uj ásvány neveit: Szabóit és Pseudobrookit közöljük, azon megjegy
zéssel, hogy azok megváltozott Augit-Andesit üregeiben és repedéseiben 
vannak kiválva.

( S . S.J
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V E G Y E S E K .

A t e l é r e k  k é p z ő d é s é h e z .  A telérekben lerakodott erezek keletkezését 
még mindig rejtély födi. Arról ugyan meggyőződtünk, hogy a telérek, melyek kris
tályos és üledékes kőzeteken egyaránt keresztülhatnak, egyszerűen oly hasadékok- 
nak tekintendők, melyek később beállott folyamatok által különféle ásványanyagokkal 
s nevezetesen nehéz fémek kén-, arzén-, antimon-vagy egyéb vegyiileteivel kitöltet
tek; de minőknek képzeljük hát ezeket a folyamatokat? hol keressük a nehéz fé
mek forrásait? Csak két lehetőség van : vagy, hogy a föld hozzáférhetetlen mélyé
ben rejlik a nehéz fémek nagy mennyisége, melynek parányi részei gőz- vagy ol
datalakban hozatnak fel a földkéreg hasadékaiba, vagy pedig, hogy a földkérget al
kotó kőzetek, s így mindenek előtt a kristályos tömegkőzetek vegyalkatában a 
a nehéz fémek is szerepelnek, de oly finom szétoszlásban, hogy a vas kivételé
vel, figyelmünket rendesen kikerülik. Ha az első nézetet követve vulkáni folyama
tokról szólhatunk, ahhoz a második esetben neptuni teliér kitöltést veszünk fel, mert 
ekkor az érczeknek repedésekben való concentrálása nyilván csak a mellékkőzetben 
nedves utón beállott vegybomlási folyamatoknak és az oldatok tovaszivárgásának 
köszönhető, és igy az ércztelérek, geológiai tekintetben, egyenértékűek volnának a 
mészkövekben és dolomitokban gyakran fellépő calciterekkel. Azonban egyik eshető
ség nem zárja ki a másikat.

Mig a telérképződés vulkáni elmélete, eltekintve más phisikai és földtani érve
lésektől, a vulkáni tűzhelyeken több ízben észlelt fémsublimatiókra hivatkozhatik, 
addig a neptuni nézetnek támogatása több bajjal jár, és még maga Bischof, a phisi
kai és chemical földtan hires szerzője is csak mint igen valószínű, de semmikép sem 
bebizonyított tételt mondja ki, hogy a kénes érczek fémjei eredetileg mint silicátok 
voltak meg a mellékkőzet ásványaiban.

Ennélfogva fontos haladásnak tekinthetjük Sandberger újabb vegytani vizsgála
tainak eredményeit, melyek Bischof ama tételének bebizonyítására czéloznak. 0  
ugyanis a rajnamelléki s schwarczwaldi érezvidékek kristályos kőzeteit vizsgálván, 
a telérfémek forrását kiderítendő, ezen kőzetek némely Silicat-ásványait, u. m. az 
Ölivint, Augitot, Amphibolt és Biotitot gondos vegyelemzés alá fogta, s csakugyan 
sikerült neki ezen ásványok hasisai közt a nehéz fémek egész sorát kimutatni. így  
p. o. a rajnavidéki Palaeopikrit Olivinjc Nikelt, Cobaltot, Rezet és Bismutot tartal
maz, és e kőzetek tejérei bővelkednek is nikeltartalmú érczekben. Hasonló ered
ményre vezettek az Amphiból, az Augit s főleg a Biotit vegyelemzései, mely utóbbi
ban ezüstöt és ólmot is lehetett kimutatni.

E fölötte fáradalmas s bonyolódott vizsgálatok folytatásától s szélesebb geoló
giai alkalmaztatásától még számos érdekes eredményt várhatunk, és már most is 
nagy köszönettel tartozunk az érdemes kutatónak azért, hogy a nehéz fémeknek 
geológiai állására uj világot vetve az „oldallagos kiválás“ (Lateralsccretio) elméletének

MAGVA*
DBQMANVOS SKAD6M1A 

KÖHVY1AKA____
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uj alapot nyújtott s a bánya-geologiai kutatásoknak uj tért nyitott. (Naturforscher 
XT. 1878. Nro 9.) T. B.

N e m z e t k ö z i  f ö l d t a n i  g y ü l e k e z e t .  Az 1876-ik évi philadelphiai világtár
lat alkalmával összegyűlt geologok közt egy nemzetközi geológiai congresses esz
méje pendittetvén meg, Buffalo városában a terv valósítása végett bizottság alakult, 
melyben Amerika legnevezetesebb gcologjai mellett az ó-világ Huxley (Angolország), 
Torol! (Svédország) és v. Baumhauer (Hollandia) által volt képviselve. Ezen előzetes 
bizottság azt határozván, hogy a congresses Párisban tartassék, a franczia Societé 
géologique-hez fordult azon kéréssel, hogy a congresses szervezését és ren
dezését vállalja el, mire a Societé géologique keblében külön rendező bi
zottság, Hébert tanár elnöklete alatt alakult. Első teendője volt e rendező 
bizottságnak, hogy a világ összes földtani intézeteivel s társulataival, valamit ki 
váló egyes szakembereivel összeköttetésbe lépvén, ezek támogatását s közreműködé
sét a congressus létrejövetelérc s sikerének biztosítására igénybe vegye. A rendező 
bizottság által megállapított terv szerint a congressus 1878. aug. 29-ikén kezdődik s 
mintegy két hétig tart. Tartama alatt a franczia földtani társulat könyvtára s olvasó 
termei a congressus tagjainak rendelkezésére bocsáttatnak. Földtani kirándulások egy 
még beterjesztendő tervezet szerint fognak rendeztetni. A bizottság felszólítja azon 
szakférfiakat, kiknek szándékukban van a congressusban részt venni, hogy az általá
nos megvitatásra érdemeseknek tartott kérdéseket, valamint a tartandó előadásokat 
minél előbb jelentsék be nála. Remélhető lévén, hogy a közkiállitáson számos fölil- 
s őslénytani tárgyak s gyűjtemények által igazolni fogja a philadelphiai bizottság 
óhajtását, a kiállítók felkéretnek, jelentsék be az ide vágó adatokat, melyek alapján 
külön földtani jegyzék készítendő. A congressusban való részvét mindenkinek nyitva 
áll, a ki a földtan- ásvány- s őslénytan iránt érdekkel viseltetik; a résztvevők já
ruléka 12 franc, mely összeg lefizetőjének a congressus tagsági jegye, valamint min
den kiadványa fog kiszolgáltatni.

A pénzküldemények Bioche úrhoz (rue des Grands-Augustins 7. Société geol. 
de Francé), a levelezés pedig Jannettar bizottsági titkárhoz intézendők. (T. B.)

TÁRSULATI ÜGYEK.

S za k ü lés  1878. év  feb ru ár hó 0 -á n .
(Jegyzőkönyvi kivonat.)

1. Dr. Sz a b ó  J ó z s e f  folytatta megkezdett értekezését „Petrographiai és geo
lógiai tanulmányok Selmecz környékéről.“ II. (L. a jelen számban.)

2. Dr. S t a u b  Mór „Adalékok aMecsek-hegység fossil flórájához“ czimű érteke
zését adta elő. Előadó megemlíti, hogy phytopalaeontologiai tanulmányokkal ha
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zánkban első Ízben Kovács Gyula foglalkozott, kinek e rendbeli műve a magy. földt. 
társulat munkálatainak első kötetét képezi 1856-ban. Azóta csak külföldiek tanulmá
nyozták Magyarhon fossil flóráját, mig újabban előadó lépett a vizsgálatok terére. 
Ezúttal a Mecsek-hegység fossil flóráját ismertette, melynek anyagát Böckh, dr. Hofmann 
és Roth m. k. geolog urak gyűjtötték. A Mecsek-hegység fossil flórája előadó szerint 
;J6 különböző fajból vagy 23 rendből áll, melyek között leginkább a pillangósak van 
nak képviselve.

S za k ü lés  1878. év  m árcziu s hó 6-án.
1. Dr. S z a b ó  J ó z s e f  befejezte értekezését ,,Petrographiai és geol. tanulmá

nyok Selmecz környékéről.“ (Lásd a jövő számban.)
2. I n k e y  B é l a  bemutatta P r i m i c s  G y ö r g y  beküldött: „Erdély és a He

gyes- Drócsa- Pietrósza-hegység diabasporphyritjeinek és melaphyrjeinek vizsgálata“ 
czimű értekezését. (L. a jövő számban.)

A selmeczbdnyai földtani fiókegyesület szakgyüléseinek 
jegyzőkönyvi kivonata.

II. felírnál* 20. 1878.
1. E l n ö k :  P é c h  A n t a l  előterjeszti, hogy a selmeczi orvos-természettudomá

nyi társulat a város monográfiájának megírását feladatául kitűzvén, a földtani rész 
szerkesztésére a fiókegyesület kéretett föl. Miután a fiókegyesület a megbízást elfo
gadná, elnök általános helyesléssel indítványozza, hogy ezen munkálatoknak vezeté
sére W i n k l e r  B e n ő  tagtárs űr kéressék fel, ki is az egész munkálat keresztül
vitele iránt részletes tervet terjesztene elő.

Az indítvány határozattá emeltetvén, Winkler úr a tervezet kidolgozását elvállalja.
2. P l a t z e r  F e r e n c z  előadja megjegyzéseit Suessnek „Die Zukunft des Goldes“ 

czimű műve fölött és különösen kifejti nézetét a nemes fémeknek a telérekbe subli- 
mátió utján való jutása ellen.

III. m árcziu s 20 . 1878.
1. W i n k l e r  B e n ő  terjedelmesen ismerteti Reyernek „Beitrag zur Physik 

der Vulkane“ czimű müvét.
2. U. a. a mult szakülés megbízása szerint jelentést tesz „Selmecz városa mo

nográfiája“ földtani részének munkatervéről, mit is Z. K n ö p f 1 e r Gyula terjeszt elő.
Az előterjesztett javaslat egyes pontoknak megvitatása után átalánosságban el

fogadtatott. A munkálatoknál közreműködni ajánlkoztak: Winkler Benő, Wieszner 
Adolf, Gretzmacher Gyula, Szilniczky Jakab, Cseh Lajos, Dérer Mihály, Golián Ká
roly és Z. Knöpfler Gyula tagtárs urak.


