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É R T E K E Z É S E K .

Két magyarhoni Doleritröl.
In k cy  B é lá tó l.

(Előadatott a földt. társ. 1878. évi jun. hó 5-én tart. szakülésén.)

A múlt nyári geológiai felvételek alkalmával, dr. Hofmann K. fő 
geolog úr osztályában Sopron megyének délnyugoti részét bejárván, a 
Pálhegy nevű szép Bazaltkúp tetején egy nagyobb sziklatömegre akad
tunk, mely a környező sűrű Bazaltból kőzetének öregszemű, granitos 
szövete által vált ki. Az előleges vizsgálat benne Plagioklast, fekete 
Augitot s hatszögös érezlemezeket mutatott ki. Később még bő alkalmam 
nyílt, az előj övét körülményeit megvizsgálni és gazdag anyagot gyűjteni.

Ugyanazon év nyarán dr. Szabó J. tanár úr a vasmegyei sági 
hegyet meglátogatván, onnan oly Bazaltdarabokat hozott vissza, me
lyekben a föntebb nevezett kőzethez igen hasonló ásványkeverék vékony 
táblák alakjában volt kiválva. Dr. Szabó úr ezen érdekes példányokat, 
valamint a belőlük készült csiszolatokat tanulmányozás végett nekem 
készségesen átengedvén, a górcsövi vizsgálat csakugyan kiderité a pál- 
hegyi és a sághegyi öregszemű kőzetek azonosságát, mely úgyszólván 
a legapróbb részletekre terjed.

Ezen kőzet tehát, melynek összetételében lényegesen három ás
vány, u. m. egy plagioklastieus Földpát, Augit és Titanvasércz viszik a 
főszerepet, mihez Olivin, Apatit és Magnetit mint állandó, de aláren
delt keverékrészek járulnak, határozottan D o l e r i t n e k  nevezendő. Bél
szövete tisztán szemcsés (granitos), közvetítő alapanyag vagy hasis nél
kül. Hogy az alkotó kristályok méreteiről fogalmat nyújtsak, felemlítem, 
hogy a pálhegyi Doleritben a Földpátoszlopok 5 —10 mm., az Augit 
fekete oszlopai 5—7 mm. és a Titanvasércz lemezei egész 17 mm. hosz- 
szusággal bírnak. Még hosszabbak talán az Apatit finom tűalakú kris
tályai, melyek néhol a csiszolat egész szélességét átszelik; az Olivin 
ellenben rendesen kisebb szemek alakjában lép fel.
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A klilszövetet illetőleg a kőzetnek nagyobb-kisebb likacsossága 
tűnik fel. A likacsok nem hólyagszerüek, hanem egészen szabálytalan 
szögletes űröket képeznek, melyek oldalfalait többnyire a környező ás
ványok kristály lapjai képezik. Az űrök egy része később képződött 
anyaggal van kitöltve, igy főkép a sághegyi Doleritben, melyben a 
fehér sugaras-rostos töltelék sósavval élénken pezseg, s igy valószínűleg 
Calcit.

Az egyes alkotórészek közül a F ö l d p á t r a  nézve megemlítendő, 
hogy hosszú, léczalakú kristályai ikerrévátkosságukat, már a szabad 
szemnek árulják e l; a górcső polarizált fényében ezen szerkezetet ter
mészetesen még szebben tünteti fel és némely egyénben csaknem meg
szánd thatatlan tinóm lemezekből való összetételt enged felismerni. A 
Földpátkristályoknak szabálytalanul szétfutó repedéseibe többnyire va
lami rozsdaszinű anyag (vasoxydhydrat) nyomult be, mely részben a 
Titanvasércz elmállásából keletkezhetett. A később megemlítendő Apa- 
tittűkön k ív ü I a Földpátok csak ritkán tartalmaznak más zárványokat, 
u. m. apró zöldes foltokat, melyek sem alakra, sem anyagra nézve 
közelebb meg nem határozhatók. Schafarzik úr szives lévén a kőzetből 
kiszedett viztiszta földpátdarabokat lángkisérletileg megvizsgálni, úgy 
találta, hogy többnyire az O l i g o k l a s  reactióját adják s csak né
melyek mutatnak az Andesin-sorba való hajlást.

A második főalkatrész — az A u g i t — szintén rendesen kiképződött 
kristályokban vagy kristálytöredékekben iép fel. Anyaga igen ép és 
tiszta, színe majd sötétebb, majd világosabb barna, s gyakran az 
ibolyaszin vagy pedig a sárgába hajlik. Az Augit-kristályokon saját
ságos jelenség észlelhető, még pedig mind a Pálhegy, mind a Ság- 
hegy Doleritjében: a kristályok t. i. nagyrészt kétféle színezetű vagy 
inkább színárnyalatú részekből állnak, melyek — az eddigi tapasz
talatoktól eltérőleg — nem egymást körülfogva, hanem különös módon, 
egyik a másikon keresztül nőve, tűnnek elé. A csiszolat keresztmetsze
teiben ezen összenövés úgy nyilvánul, hogy a világosabb részek a 
sötétebbektől mindig élesen különválva, rendesen háromszögű vagy 
hyperbola alakú mezőket képeznek az Augitlapok két végén, úgy, hogy 
a háromszögek vagy a hyperbolák csúcsai a metszet központja felé 
néznek, sőt abban néha érintkeznek is. Az utóbbi esetben a központot 
igen gyakran egy kis világosabb mező foglalja el, melyből tehát a 
sötétebb s világosabb mezők határvonalai négy irányba kisugárzanak, 
mint a levélboriték papirélei a pecsét körül; és nem ritkán úgy tűnik 
fel, mintha itt, a központban, egy kis csőalakú üreg volna. Polarizált 
fényben e két különböző színezetű rész rendesen csakis a színek inten-



si vitásában mutat különbséget, néha azonban határozottan complemen- 
taris szinekké polarisálják a fényt.

Ezen feltűnő jelenséget, melyről kielégítő magyarázatot adni az 
eddigi vizsgálatok alapján nem tudok, egyelőre csak felemlíteni akar
tam, remélvén, hogy alkalmasabb anyagnak, nevezetesen jól kiképződött 
kristályoknak megvizsgálása által sikerülend még az észlelt alakok 
kristálytani magyarázatát adni.

Még nevezetesebb sajátságot mutat fel az Ol i v i n ,  mely mennyi
ségre nézve ugyan alárendelten, de állandóan szerepel a kőzet ásvány
keretében. Az Olivinszemek rendesen kisebbek az Augit kristályainál, 
és a Pálhegy Doleritjében ritkán bírnak kristálytani körvonalokkal, ha
nem inkább csak mint éles szögletü kristálytöredékek tűnnek fel. Színük 
világos zöldes-sárga. Az anyag elég ép, csak a széleken és a repedések 
mentében látszik egy kis elváltozás, és a repedésekbe rendesen rozsda- 
szinti vasoxydhydrat szivárgott be. Feltűnő az Olivinnek gyakori érint
kezése Titanvasércz-lemezekkel, és ha ez utóbbiak kissé elmállottak, 
vasrozsda rendesen bővebben fordul elő mind körülöttük, mind az Oli
vinszemek repedéseiben. Zárványok közül első sorban ismét az Apatit- 
tűcskék nevezendők, továbbá egyszerű vagy légbuborékos üvegzárványok. 
Picotit, mely a Bazalt Olivinben oly gyakran látható, itt nem mutatkozik.

Mindezekben a sághegyi Dolerit Olivinje a Pálhegyével megegyezik, 
hanem alaki kiképződése az, mely a fentemlitett sajátságot tünteti fel. 
A dr. Szabó úr által nekem átengedett csiszolatok ugyanis azt mutat
ják, hogy ezen kőzetben az Olivinkristályok, majdnem kivétel nélkül, 
mint hosszú, rendes körvonalú, de b e 1 ü 1 ü r e s  kristályoszlopok vagyis 
c s ö v e k  vannak kiképződve. A külső körvonal a P és oo P oo la
poknak megfelelő hatszögöt képez, mig a belső ür rendesen csak a 
prizmalapoknak megfelelő rhombalakot mutatja. Ezen kiképződés a 
szóban forgó kőzet Ölivinkristályainak állandó sajátja és a vékony csi
szolatban a legkülönbözőbb keresztmetszetekben árulja el magát, úgy 
hogy p. o azon esetben, midőn az Olivinoszlop főtengelye a csiszolat 
síkjával párhuzamos, a kristályból nem marad egyéb mint két egyenes, 
egymással egyenközű sárgászöld oszlop vagy lécz, a köztük fekvő tér 
apró Földpát- és Titanvasércz kristályok keverékével lévén kitöltve; 
feltűnik, hogy ezen töltelékben a Titanvasércz lemezkéi az Olivin hossz- 
tegelyére függőlegesen állnak és ugyanez látható a külső felületen is, 
mintha az Olivin, mint a doleritmagma egyik első kiválása a később 
képződött kristályok elrendezésére befolyást gyakorolt volna. Ebből 
viszont az is következik, hogy az Olivinkristályok csőszerű alakja már 
eredeti képződmény, nem pedig a már megszilárdult kőzetben, mállás
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folytán létrejött alak, a mit különben az a körülmény, hogy a csövek 
falait némely esetben nagyobb Augit- vagy Titánvas kristály által eltörve 
s bezúzva találjuk, még világosabban bizonyit. Említést érdemel az is, 
hogy ama rozsdaszinű foltok, melyek az Olivinben a kezdő mállást jelö
lik, itt rendesen a kristálycső belső falain veszik kezdetüket és a kis átló 
irányában terjednek kifelé. A két prizmalap által képzett éles szög 
rendesen sarkantyúszerű nyúlványt mutat, melyben kedvező esetekben 
a pinakoid és prizma combinatiójának kicsinyben való ismétlődését fel
ismerhetni.

Az Olivin kristályainak ilynemű kiképződése mindenesetre új és 
eddig nem említett esetet képvisel s legfölebb azon észlelés mellé állí
tandó, mely szerint Koksarov a Pallas-féle meteorkő Ölivinjében a fő
tengellyel párhuzamosan átvonuló hajszálcsöveket látott. Hasonló ala
kokat, melyek az Augiton, Földpáton és Gránáton néha előfordulnak, Knop 
p e r i m o r p h o s á k - n a k  nevez.

A T i t a n v a s é r c z  gyakran igen nagy, de mindig vékony táblá
kat képez, de minthogy ezek szorosan körül vannak nőve, rendesen 
csak törött szélű kristály lap okát látunk, melyek a vékony csiszolatban 
többé-kevésbé harántosan metszve, keskeny fekete léczek gyanánt tűn
nek fel. A táblák széleit képező rhomboederlapokat egyenesen nem 
láthatni és létezésüket csupán a lapok felületén mutatkozó háromszögű 
rovátkosság árulja el. Az ásvány élénk fémfénynyel és aczélszürke 
színnel b ir ; egészen átlátszatlannak volna mondható, ha ritka esetekben 
oly finom lemezkéket nem találnánk, melyek, legalább részben, barna 
színnel áttetszővé válnak. Ezen szin, dr. Hofmann szerint, a kérdéses 
ásványra nézve jellemző és megkülönböztető jellegét képezi egyrészt a 
Magnetittel szemben, mely eddigi tapasztalataink szerint bármily apró 
részekben sem válik átlátszóvá, másrészt a vasoxyd isomorph kristály- 
táblaitól (Haematit), mely viszont könnyebben bocsátja át a fényt, de 
mindig vérpiros vagy sárgás-vörös színnel.

Doleritiink Titanvasérczét a delejes vas erősen vonja magához és 
e tekintetben nincs különbség közte és a Magnetit között. A delejvas
sal kiválasztott érezpor, erős titan reaktiót mutat.

M a g n e t i t  kőzetünkben rendesen előfordul, de a Titaiivasércz- 
hez képest csak alárendelten szerepel; csak egy példányban, melyet a 
Sági hegy éj szaki lejtőjén törtem, a Magnetit négyzetes szemcséi a Ti- 
tanvas lemezeivel körülbelül egyenlő mennyiségben vannak elhintve.

Hogy az alkotórészek sorát kimerítsem, szükséges még azon szá 
mos, mikroskopos kristályokat felemlítenem, melyek az által, hogy hosz- 
szú vékony oszlopok alakjában mind a többi ásványon keresztül hatol-
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nak, a magmának legelső kristályos kiválásaiként jelenkeznek. Az 
oszlopok szabályos hatszögű keresztmetszetei, melyek keresztezett nico- 
lok között forgatva sötétek maradnak, hexagonal rendszerű ásványra s 
igy valószínűleg A p á t i  t r a  utalnak.

Az imént leirt kőzet, mely űgyelmiinket már ásványi elegyrészei
nek sajátságos kiképződése által költi fel, még érdekesebbé válik, mi
helyt előfordulásának körülményeit közelebbről megtekintjük.

Doleritfínk mindkét lelhelye, t. i. a P á l  h e g y  Sopronmegyében 
és a Sá g i  h e g y  Yasmegyében, szabályos alakú Bazaltkúpok, melyek, 
ha a vulkáni képződményeknek e vidéken való elterjedését szemügyre 
veszszük, mint a délbakonyi Bazaltterületnek éjszaknyugoti előőrsei tűn
nek elő. Mind a két Bazalttömeg a bakonybeli vulkánok szabályos 
alakjával bir, t. i. kerek vagy tojásdad alapon, meredek oldalakkal ki
magasló és sík tetővel végződő hegyeket képezvén. Geológiai helyze
tükre nézve a kettő között az a különbség áll fenn, hogy mig a Sági 
hegy egy neogénkorú lerakodások képezte síkságból hirtelen kiemel
kedve és tufaövvel környezve, egy sekély vízben kitört vulkánnak sza
bályszerű mintáját adja, addig a Pálhegy nyilván már a neogentenger 
partján, a szárazföldön képződött; talpazatát ugyanis a Wechsel-Rozália 
palahegységnek egyik keleti nyúlványa képezi, mely Sopronmegyében 
Karlótól Péterfalváig a magyar területre átcsap és itt csakhamar a har
madkori lerakodások alá sülyed. Ezen ősképződmény e helyt Gneiss, 
Kvaréit, Csillám- és Amphibolpalának váltakozó rétegeiből áll. A hegy
ség szerkezete arra mutat, hogy a Pálhegy Bazaltja épen egy vetődési 
hasadékon keresztül nyomult fel, mert ha a rétegek dőlésirányában, 
t. i. EK-ről DNy-ra haladunk, azt látjuk, hogy épen a Bazalt képezi a 
határt, melyen túl a rétegsorozat: Gneiss, Amphibol- és Chloritpalával 
és Csillámpala ismétlődik.

Kelet felé a palahegység gyors lejtéssel végződik és szármát ka
vicslerakodások alatt eltűnik, melyet viszont egy félmértföld távolság
ban más congeria emeletbeli lerakodások borítanak. A Pálhegy tehát 
szárazföldön ugyan, de csaknem közvetlenül a congeria vizek partján 
tört ki mint vulkán.

A kőzettani külömbség e két hegy Bazaltja között nem oly jelen 
tékeny mint első pillantásra vélhetnők. A Pálhegy kőzete sűrű fekete 
Bazalt, mely csak helyenkint, a kúpon, válik egy kissé hólyagossá, de 
rendesen egyöntetű és tömöttnek mondható, bélszövetre nézve pedig fel
tűnő változatokat egyáltalában nem mutat. A Sági hegy Bazaltja jóval 
világosabb színű és durvább szövetű, úgy, hogy talán inkább Aname- 
sitnek volna nevezhető, mivel benne a feltűnő számos és nagy Olivin-
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kristályokon kívül, a Földpát- és Magnetitszemek is egyszerű nagyitó 
segélyével tisztán kivehetők. Egyébiránt mind a két hegy kőzete a 
közönséges Földpátbazaltok általános, különösen pedig a délbakonyi 
Bazaltok jellegét viseli.

Az érczes elegyrész a pálhegyi Bazaltban rendesen csakis Magne 
netit (csak igen ritkán láthatni kis táblákat, melyek talán a Titanvas- 
hoz sorozhatok) ; ellenben a Sághegy kőzetében a Titanvas a túlnyomó. 
Üvegbasis, habár teljes hiányozását egyikben sem lehet bebizonyítani, 
mindenesetre igen alárendelten szerepel. Apatit és Olivin, az utóbbi 
nagy mennyiséggel, mindkét kőzet sajátja.

Ezen mikro- és kriptokrystallin Bazalttömegekben a föntebb leirt 
öregszemű Dolerit akként lép fel, hogy bajos volna emennek ifjabb ko 
rát, vagyis a Bazalton való áttörését kétségbe vonni. A Pálhegyen 
ugyan nem oly világos ez a viszony, mert sűrű erdő borította kúpján 
a feltárás nagyon hiányos lévén, csak annyit állíthatunk, hogy a Dole 
rit a hegynek éjszakkeleti lejtőjén, Kabold-felé nagyobb tömeget képez, 
mely alig egy ölnyi vastagságban Ny. felé még egy darabig nyomozható, 
de azután hirtelen eltűnik, úgy, hogy a Bazaltkúp nyugoti lejtőjén már nem 
található. A Dolerit tehát nem vágja ketté az egész Bazalttömeget, hanem 
abba csak mintegy be van ékelve. Érintkezést és éles határt e kétféle kő
zet közt a feltárás hiányosságánál fogva nem láthattam, de másrészt a 
törmelék között egyetlen egy darabot sem találtam, mely minőségénél 
fogva a kettő között való átmenetre utalt volna. A pálhegyi Dolerit 
ezek szerint vagy vastag, kiékelődő kőzettelér (dycke), vagy pedig na
gyobb méretű rög, melyet a Bazaltláva felragadott s most zárványként 
magában foglal. Az első felfogás mellett az látszik szólani, hogy Do 
leritünk csapásának irányában függőleges durva táblákra szakad, mi 
az anyagnak folyékony állapotban való felnyomulásával és a hasadás
ban történt megszilárdulásával szépen össze vág.

A Sághegyen, melynek kopár felülete vizsgálatra sokkal kedve
zőbb mint a Pálhegyé, a Dolerit valóságos ereket képez. Ezen Bazalt- 
tömeg ugyanis kétféle elválást mutat, u. m. durva és szabálytalan füg
gőleges oszlopokat és még feltűnőbb módon vízszintes, vagy inkább 
mindenfelől a központ félé gyengén hajló táblákat. Ez utóbbi elválás 
által képzett hasadékokban találjuk az öregszemű kőzet vékony teléreit, 
melyek a meredek sziklafalakon mint keskeny, 2 —5 cm. nyi szalagok 
tűnnek fel. Helytálló sziklában ezen Dolerit-ereknek csak egy példányát 
találtam, még pedig a hegy éjszaki oldalán kiálló meredek sziklafalon: 
az ér, melynek vastagsága körülbelül 5 cm., a szikla elválásához ké
pest csaknem vizszintesen, azaz igen csekély fok alatt D. felé dűlő hely-



zetben hatja át a Bazaltot és csapásának irányába az egész föltáráson 
végig nyomozható. Fekiijében a Bazalttal való érintkezés éles határt 
mutat, mig a fedőben a Dolerit likacsos volta a határ felismerését nehe 
ziti. Romban heverő darabokban még több, de rendesen vékonyabb Do- 
leriteket találtam, és ezeken többnyire jól kivehető, hogy a Dolerit- 
ásványok kristályai, mint valóságos telérásványok az oldalfalakra többé- 
kevésbé függőleges állást foglalnak el, és a hosszúra nyúlt telérürekben, 
melyeket több Ízben találtam, ezen ásványoknak szabadon kiképződött 
szép kristályai lépnek fel. Mindezen jelenségek nyilván arra mutatnak, 
hogy a doleritanyag itt a Bazaltnak hasadékaiba benyomulván, lassú 
kihűlés alatt képes volt 4 vagy 5 ásvány tömecscsoportjaira szétoszlani 
és amorph basis hátrahagyása nélkül tisztán szemcsés kőzetté válni. 
Szóval, a Dolerit mint valóságos kőzettelér lép fel és ha ezen Dolerit- 
erek a vulkánokon látható dyckok rendesen függőleges állásától eltérő - 
leg, csaknem vízszintesen fekszenek, ezen eltérést nyilván a Bazalttö 
meg ilynemű elválása okozta, mely az utána nyomuló tömegnek ilynemű 
utakat nyitott.

De ha Doleritünknek telérszerű képződését, mint igen valószínű 
magyarázatot, elismerhetjük, másrészt, úgy hiszem, hogy a Bazaltkitöréssel 
szemben a Doleritmagma feltódulását nem lehet sokkal későbbi és egé
szen külön folyamatnak számítani. A két nevezett hegy egészen isolalt 
kúpok, melyek szomszédságában más eruptivkőzet mint ugyancsak Ba
zalt elő nem fordul. Böckh és Hofmann urak vizsgálataiból tudjuk, hogy 
az összes délbakonyi Bazaltkúpok, melyek csoportjához a Sági hegy és 
bizonyos átellenben a Pálhegy is tartoznak, a neogénkor vége felé 
aránylag rövid időszakban kitörtek, és hogy, úgyszólván, minden egyes 
kúp csak egy-egy nagyszerű kitörés szülöttje. Ha ez úgy van, akkor 
igen természetesnek látszik feltenni, hogy a hirtelen a fölszinre jutott 
láva csakhamar tömör Bazalttá merevedvén meg, a kihűlés okozta össze 
húzás számos hasadékot nyitott a Bazalttömegen keresztül, melyekbe 
azután a vulkáni tűzhelyből az izzónfolyó magma újra felnyomulhatott 
és itt, a még igen magas hőfokú környezetben, csekélyebb nyomás alatt 
is nagyon lassan hülvén ki, nagyszemű kőzetté válhatott. A Dolerit fel
tűnő likacsosságát és a telérürek gyakori előfordulását talán épen annak 
tulajdoníthatjuk, hogy a Doleritanyag kijegedésének folyamata alatt az 
anyakőzet, a Bazalt, szintén még folytonos kihűlés által összehuzódván, 
a hasadék ez alatt még inkább szélesbedett, s igy az eredetileg be
fogadott anyag által nem töltetett ki teljesen. így tehát a Dolerit kép 
ződése a Bazalt kitörésével szoros kapcsolatban van. Bajos is volna az 
ellenkező esetben elképzelni, hogy az első nagyszerű kitörés befejezése
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után hosszú szünet múlva a vulkáni erő újra föléledvén, láváit ismét a 
külszínig vitte és mégis egyéb nyomot sem hagyott volna hátra, mint 
egy pár keskeny hasadéit kitöltését.

Nézetem szerint tehát a leirt Dolerit és az őt körülzáró Bazalt 
ugyanazon egy neogénkorú kitörési folyamat eredménye és ugyanazon 
egy magmának terménye, melynek szövetbeli különbségét csak a meg 
merevülés körülményeinek változása idézte elő. Más szavakkal: az 
előfordulás körülményei itt arra mutatnak, hogy Dől é r i  t ü n k  n e m 
más ,  m i n t  ö r e g s z e m ű  B a z a l t .

Fölöslegesnek látszik ugyan ezt még külön kiemelni, mivel a 
petrographia azóta, hogy a Bazalt ásványi összetételét felismerni tanulta, 
mindig csak szövetbeli különbséget látott a Bazalt, Anamezit és Dolerit 
sorozatában. Ezt a nézetet vallja Zirkel, a Bazaltnemü kőzetek hírneves 
leirója és utána a petrographok nagy sora. Azonban S a n d b e r g  er, 
ki a Meissener s a Rhön szép Doleritjeit, (melyek a mi Doleritünkkel 
mind szövetre, mind összetételre nézve feltűnő hasonlatosságot mutat
nak) behatóan megvizsgálta, * arra a következtetésre jutott, hogy a 
Dolerit és Anamezit elnevezés csak azon kőzeteket illeti joggal, melyek 
Plagioklas, Angit és Olivin mellett kizárólag vagy túlnyomó mennyiség
ben Titanvasérczet tartalmaznak, mig a magnetites kőzetekre ezentúl is 
a Bazalt név alkalmazandó.” Az ily szigorú megkülönböztetés jogosult
ságát R o s e n b u s c h ** kétségbe vonja és szerintem az előttünk fekvő 
példányok is azon tétel ellen szólnak.

Említettem ugyanis, hogy a sághegyi, valamint a pálhegyi Dole- 
ritekben a Titanvas, habár túlnyomólag, de nem egyedül képezi az 
érczes alkotórészt; mellette mindig Magnetit is lép fel, sőt az egyik 
Dolerit-példányban a Titanvassal egyenlő mennyiséggel szerepel. Más
részt a környező Bazalt) legalább a sághegyi, nem ment Titanvasércztől, 
sőt ebben is rendszerint több az utóbbi, mint a Magnesvasércz. Egyéb 
iránt e tárgyban dr. Hofmann Károly szép vizsgálataira *** lehet hivat
koznom, melyekből kétséget kizáró módon kitűnik, hogy Titanvasércz 
és Magnetit gyakran egymás mellett vagy ugyanazon egy geológiai 
test különböző részeiben egymást pótolva szerepelnek. A Magnetit, mety 
a bazaltszeru kőzetekben előfordul, rendesen erős titantartalmu (u. n. 
íserin) lévén, közte és az Ilmenit közt nem annyira vegyi, mint kris

*Über  Dol er i t ,  Sitzungsbericht d. baier. Akademie der Wissenschaften. 
1873. p. 140.

** Ros e nbus c h ;  Microseopische Physiographic der massigen Gesteine.
*** Dr. Hofmann K. : a déli Bakony Bazaltkőzetei. A m. k. földtani intézet 

évkönyve, III. kötet. \
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tályrendszerbeli különbség van, mely teliát a képződés viszonyaiból ma
gyarázandó dimorphismus példáját adja. Teljes jogunk van tehát a Do 
lerit nevet a szokásos értelemben csupán szövetbeli válfaj megjelölésére 
használni. De ha Sandberger értelmében ezt a nevet csak oly ásvány- 
vegyiilékre alkalmazzuk, a szövetre való tekintet nélkül, mely Plagioclas, 
Augit, Olivin és Titanvasérczből áll, és mint ilyen, geológiai tekintetben 
is, azaz képződését és előfordulását tekintve, bizonyos ellentétben áll 
a Magnetittartalmú Bazaltokkal, akkor, a mi esetünkben, azt a hibát 
követnők el, hogy egy helybeli és épen nem állandó modiíicatióra oly 
nevet alkalmazunk, mely Haiiy értelmében, ki azt legelőször alkalmazta 
egy typicusan durvaszemü, de különben a Bazalttal egyanyagú kőzetet 
illet. A fentebb leirt előfordulás pedig azt mutatja, hogy abból az anyag
ból, mely valódi Bazaltsziklákat alkot, bizonyos körülmények között 
valóságos Dolerit is képződhetik, és hogy ennélfogva a Dolerit név szö
vetbeli különbségre igenis, de anyagi változatra helytelenül alkalmazható.

Megjegyzések a dobsinai „Zöldkőről“.
Dr. P o sew itz  T iva d artó l.

(Előadatott a földtani társulat május hó 8 ári tartott szakülésén.)

A Dobsinai kobalt- és nikelérczek anyakőzete tudvalevőleg bizo
nyos feketés-zöldes kőzet, melyet az ottani bányászok zöldkőnek nevez
nek és a tudomány eddig „Gabbro“ név alatt ismert. A mint Hauer 
geológiája említi, azt tartják, hogy ezen zöldkő feküjén, t. i a zöld 
palán áthat és benne mint eruptiv kőzet viselkedik. Az idevágó iroda
lomból azonban kitűnik, hogy a zöldkőnek a zöld palákhoz való viszo
nya még nincsen egészen kiderítve; ez pedig a zöldkő természetéről 
széli) kérdésre lényeges befolyással van.

A vastagrétegű zöld palák, melyeket devoniaknak tartanak, Dob- 
sinától Göllnitz tájékáig vonulnak; bennük" szemcsés kőzetek lépnek 
föl helyenként, u. m. Göllnitz vidékén, egy pár ponton, valamint Dob- 
sinánál is.

A zöldkőről (Euphotide granitoide) és a zöld paláról (Eupbotide 
schistoide) már B en d á n t  tesz említést*: szerinte e két kőzet petro- 
graphiailag egyenlő és csak szövetben különbözik egymástól; a zöld

* Beudant: „Voyage mineralogique en Hongrie“. 1818. 111. köt.



pala észrevehetetlenül átmegy a zöldkőbe, melylyel, a mint látszik, egy 
tömeggé olvad össze. Ze u s  e l me r *  az egész zöldpala-vonulatot Gabbró- 
nak nevezi; ő is csak szövetbeli különbséget talál a kőzetben, mely 
nagyobb részt tömött, de gyakran észrevehetetlen fokozatban szemcséssé 
válik. Csak Adrian ** tesz szigorú különbséget a zöldkő és a zöld 
pala között; szerinte a zöldkő az utóbbin keresztül tör. S tur*** nézete 
szerint a szemcsés kőzetek Göllnicz mellett majd észrevehetetlenül át
mennek palás kőzetekbe, majd emezekkel váltakoznak. Lodin**** Adrian 
nézetéhez csatlakozik.

Ezek szerint a szerzők véleményei még mindig szétmennek azon 
kérdés íölött, hogy a zöldkő áthat-e a palákon vagy pedig átmenetek 
által összekötve, csak egy tömeget képez-e velük ?

Már most tekintsük meg közelebbről magát ezt a zöldkövet. Beu 
dánt, Zeuschner és Adrian Gabbrónak nevezik. Az utóbbi szerint, ki 
a kőzet leírásában az előbb nevezettekkel egyetért, „ezen Gabbró főal
katrésze világoszöldtől egész sötétbarnáig, majdnem feketéig változó 
színű, a hasadáslapokon félig fémfényű és leveles szövetű Diallag. Az 
ezen ásványból álló alapanyagból számos zöldesfehér, különböző nagy
ságú, gömbölyded földpátszemek válnak ki. Más irányban felhasitva, 
a kőzet hosszúkás egyéneket is tüntet fel, de a kristályalak ezeken 
sem határozható meg. A lapok mind a két átmetszetben, de különö
sen a kereszttörésen igen fénytelenek és érdesek. Mindezen tulajdon
ságok, valamint az, hogy a forrasztó cső előtt meglehetősen könnyen 
megörülik, a Saussuritre utalnak,“ Zeuschner a „Gabbro“ elnevezést 
a Göllnitz közelében előforduló zöld kőzetekre is kitérj észté. Ezen elne
vezés ellen legelőször Stur lépett fel, ki a Göllnitz tájékán fellépő ***** 
zöld kőzeteket helyesen ismeré fel mint Dioritokat. „Az ottani finom 
szemcsés kőzet hagymazöld Amphibolból és valamely klinoklasticus 
Földpátból áll, mely, ámbár az Amphibollal szorosan össze van nőve, 
helyenkint egész tisztán mutatja a párhuzamos rovátkosságot; ezen 
kőzet tehát Diorit.“

* Zeuschner: Geogn. Beschreibung der Gangverhältnisse bei Porács u. Kot
terbach. (Denkschr. d. k. k. Akademie d. Wissensch. 1853.)

** Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1859.
*** Bericht über die geol. Aufnahme der Umgebung von Göllnitz u. Schmöll- 

nitz. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1869.)
**** Annales des mines: memoir sur les filons du comitat de Zips (Hongrie) 1875.
***** még pedig három helyen, u. m. : a Mara kohónál Göllnitz mellett, a Po- 

tokvölgyben Bélától D.-re és Zsakaróez mellett.
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Szintúgy áll a dolog a szemcsés kőzettel Uobsinánál, melyet ed
dig Gabbrónak néztek, mely azonban a górcsővi vizsgálat szerint sem 
egyéb mint Diorit, még pedig Kvarcdiorit.

Ezen zöldkő, mind szövetre nézve, mind alkotó részeinek keveré
két illetőleg, nagyon váltakozó. Némely helyen egészen sűrű, úgy, hogy 
a sűrű paláktól meg nem különböztethető, a mint a fentnevezetf szer
zők is említik. Más helyt igen finomszemű, úgy, hogy alkotó részeit 
ki nem vehetjük ; de viszont helyenkint középszemcsés szövetet vesz 
fel, melyben az egyes ásványok meghatározhatók.

A kőzetet a következő ásványok alkotják: világos szürke Föld- 
pát, mely nagyobbrészt szemek, de némelykor kristályok alakjában is 
fellép, üvegfényű és fénytelen törésű; továbbá zsirféuyű és kagylós tö
résű szürkés szemek Kvarc. Ezek közé egy sötétzöld vagy feketés 
ásvány vegyül, mely tisztán hasad és gyenge fémfénynyel b ir : ez 
Amphibol. Az utóbbit, úgy látszik, helyenkint fekete csillám pótolja, 
melynek pikkelyei mindig ott lépnek fel legsűrűbben, hol az Amphibol 
csak ritkásan fejlődött ki, ellenben egészen visszaszoríttatuak ott, hol 
nagyobb mennyiségű Amphibol mutatkozik. A Csillámot és az Arnphi- 
bolt gyakran bizonyos szürkészöld szegély övedzi, mely bizonyára 
chloritos anyagnak tekintendő. Mint járulékos elegyrész, helyenkint 
roppant mennyiségben, vaskovand mutatkozik, egyes darabokban mint 
sűrű impregnatio.

Ezen ásványoknak egymáshoz való viszonya ép oly gyakran 
változik, miut a kőzet szövete. Majd a Földpát uralkodik, mely eset
bén a kőzet rendesen szemcsésebb és világosabb ; majd túlnyomókká 
lesznek a sötét ásványok, a Csillám és az Amphibol ilyenkor a kőzet 
szövete a palásba hajlik és színe elsötétedik. Gyakran csoportokba 
egyesülnek a különböző ásványok, a mint egyes kézi példányokon is 
kivehető.

A górcsövi vizsgálat eredményei a következők : a szövet mikro- 
krystallin. A kőzetalkotó ásványok ezek: Földpát, Amphibol, Kvarc, 
Magnetit, Chlorit mint mállás! termény, helyenkint Magnesiacsillám 
mint az Amphibol helyettesítője.

A mi a F ö l d p á t o t  illeti, ez rendesen már igen mállott és homá
lyos anyaggá átalakult. Ennélfogva a legtöbb vékonycsiszolatban nem 
is sikerült észrevenni, váljon Plagioklas vagy Orthoklaszszal van-e dol
gunk; mégis sikerült egy csiszolatot készítenem, melyben a homályos 
földpátanyagban a jellemző ikerrovátkosságot, többé-kevésbé tisztán, 
majdnem mindenütt észre venni lehetett; a Földpát tehát Plagioklas.

A Plagioklas túlnyomókig csak kristályos szemcséket képez, me-
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lyek az Amphibol kristályai közé helyezkednek, csak kis számú töre
dékeket lehet látni, melyeken egyes kristály lapok még észlelhetők. 
Úgy látszik tehát, hogy a Plagioklas ebben az esetben a később ki
képződött ásványokhoz számítandó. A homályos anyag, mely a Földpát 
átalakulásából keletkezett, helyenkint világosabbá és szélein átlátszóvá 
vá!ik és akkor kitűnik, hogy az anyag csupa apró pikkelyből áll, me
lyek közül némelyek gyenge zöldes színezettel bírnak. Helyenkint va
lami rostos anyaghalmaz is látható. Az eredeti szövet már fel nem is
merhető. Zárványok, egy pár mikrolitkon kivül nem fordulnak elő.

A második alkotó ásvány az Amphi bol ,  mely gyakran oly töme
gesen lép fel, hogy a kőzetet majdnem egymaga alkotja, de más he
lyeken ismét háttérbe szorul, majd egészen elenyészik, mely esetben a 
Magnesiacsillám vállalja el szerepét. Az Amphibol többnyire nagy és 
széles kristályokat képez, melyek azonban nagyobbrészt meg vannak 
támadva, úgy hogy csak kristályfoszlányok maradtak hátra, melyek 
között Plagiokát mutatkozik. A még ép kristályok színe világosbarna 
egész a sárgásbarnáig.

Érdekes elmállásnak nyomait az Amphibol majdnem mindenütt 
mutatja és részben már teljesen át is alakult. Az átalakulás terménye 
chloritos anyag, mely az Amphibolkristályok széleit körülveszi és min
den repedésükbe és hasadékokba benyomul. A Chlorittá való átválto
zást az Amphibol színezete is elárulja, mert ilyen esetben az ásvány
nak eredetileg világosbarna vagy sárgásbarna színe mindig már zöl
dessé válik ; egyúttal a dichroismus is kevésbé feltűnővé válik, mig a 
polarizált színek különbsége sem. oly feltűnő. A mállás kezdetén a zöl
des színezet majd észrevétlenül megy át az eredeti barnásba, majd 
attól élesen elválasztatik. Az átváltozás előrehaladván, az Amphibol 
pikkelyes kinézést nyer, az által, hogy a rostos szerkezet elenyészvén, 
chloritpikkelykék képződnek. Az átalakúlás ezeD nemei szépen észlel
hetők. Az Amphibol zárványai közül különösen Plagioklos-zárványok 
nevezendők.

Harmadik ásvány, mely szintén a kőzet lényeges alkatrészeihez 
számítandó, minthogy állandóan és meglehetős mennyiségben találtatik 
benne, a Kva r c ,  mely mindazon tulajdonságokkal bir itt, mint 
általában a szemcsés-granitos kőzetekben. Mindig különböző nagyságú 
szemcsék halmazát képezi, és igy tölti be az Amphibol és Plagioklas 
közt lévő hézagokat. A Kvarcszemcsék viztiszta minőségük és fölötte 
élénk polarizált színük áltál tűnnek ki, folyadékzárványokat és szín
telen mikrolithókat, épp úgy, mint a Granit Kvarca, gyakran tartalmaz
nak. A Kvarcok egy része itt másodlagos termény.



További ásvány a M a gn e s i ac  s i 1 Iá m, mely — a Kvarcdiori- 
tokban gyakori eset — az Amphibol mellett gyakran fellép, sőt helyen 
kint annyira túlnyomóvá lesz, hogy a vékony csiszolatban Amphibol 
alig látható és a kőzet egész jellege megváltozik. A csillám vékony 
léczeket képez, melyek néha tinóm rostos szövetet mutatnak ; erős di- 
chroismussal, de csak halavány polarizáló színekkel bírnak. Ugyan az 
a chlorittá való átváltozást, melyről már az Amphibolra vonatkozólag 
szóltunk, a csillámon is észlelhető.

A Chloritról, mely majd pikkelyes, majd rostos alakban lép fél, 
már említettük, hogy az Amphibol és a Magnesia-csillám átváltozásá
ból keletkezett anyagnak tekintendő.

Szintoly másodlagos termény, legalább nagyobbrészt, a mint lát
szik, a Magnetit s részben Titanvasércz. A csillámban gazdag kőzet 
részekben ez utóbbi egészen tisztán jelentkezik, ellenben ott, hol az 
Amphibol uralkodik, mállási terménynyel van körülvéve, melynek 
mennyisége a Titanvasérczéhez megfordított viszonyban áll.

Az imént leirt ásványokból alkotott kőzet tehát mindenesetre 
Kvarcdiorit; e mellett szól a basicus kőzetsorban kissé nagynak fel
tűnő kovasavtartalma, mely Lodin szerint (az emlitett helyen) körülbe
lül 85%, az én meghatározásom szerint átlag (50 százalékra rúg.

A mi kőzetünk helyzetbeli viszonyait illeti, Adrian tömzsalakú 
előfordulást ir le. Szerinte a zöldkőtömeg körrajzai igen szabálytala
nok; a főtömzsből számos elágazás szakad el, melyek mindig a Cobalt- 
és Nikel-érczek lelhelyeire vezetnek, elszigetelt tömegről is szól, mely 
a Hosszúhegy éjszaki lejtőjén lép fel.

Ha Adrian véleményét, mely szerint a Kvarcdiorit a zöld palá
kon keresztül hat, elfogadjuk, úgy kőzetünk régibb, mint a kőszénképlet, 
de a devonnál fiatalabb ; a nevezett palákat Hauer fekvési viszonyaik 
és a Sudetákban fellépő hasonló kőzetekkel való többnemíí analógiák 
nyomán a devonképletbe helyezi.

Azonban láttuk, hogy a kőzet természetére nézve a kutatók véle
ményei szétmennek és hogy nevezetesen Zeuschner a szemcsés és a 
palás zöld kőzetek között nem mást, mint szövetbeli különbséget talált. 
Csak későbbi, részletes vizsgálatok dönthetnek e kérdésben. Az utóbbi 
nézet mellett szól a Kvarc-Dioritok nagy változatossága mind a szövet
ben, mind az ásványok keverékében, minek folytán, mit mindnyájan 
bevallanak, gyakran lehetetlen a „Zöldkövet“ a „zöld palától“ kőzet- 
tanilag különválasztani. Különben az odavaló bányászok „Grünstem“ 
névvel egy kiválólag- palás kőzetet, Dioritpalát, is illetnek.

Nem valószinütelen, hogy Dobsinánál, hol ugyanazon zöld palák
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vaniiak; mint Göllnicz tájékán, a szemcsés és a palás kőzetek között 
hasonló viszony áll fenn, minőt Stur Göllnicz vidékéről leirt, hol t. i. 
az egyik kőzet észrevétlenül átmegy a másikba, tehát vele egykorú. Ez 
esetben Zeuschner nézete oly módon igazoltatnék, hogy az egész zöld- 
kőösszlet Dobsinától Göllnicz vidékéig egy és ugyanazon kőzetből állana, 
mely helyenkint szövetbeli módosulatoknak volna kitéve; csakhogy ek
kor a szemcsés változatokat Kvarcdioritnak kellene nevezni, a palás 
kőzeteket pedig Dioritpaláknak, a mint már Stur indítványozta. Ekkor 
azonban a Kvarcdiorit, legalább ebben az esetben, nem tekinthető eruptiv- 
kőzetnek. A két nézet közül, melyik a helyes, azt eldönteni, a mint 
már említettük, későbbi részletes vizsgálatok feladata leend; minden
esetre annyi bizonyos, hogy a dobsinai „Zöldkő“ nem Gabbro, hanem 
a Dioritok osztályába tartozó kőzet.

A zápszonyi hegy (B e r e g h  m.) közétének petrographiai
vizsgálata.

D r. K o c l i  A n t a l t ó l .

A leírandó kő a zápszonyi hegy északi oldalából, az Aranka-féle 
kőbányából való s Yukovich István m. é. k. v. felügyelő főmérnök úr 
által küldetett be megvizsgálás végett.

A beható petrographiai vizsgálat eredményeként a következőket 
közölhetem.

A kőzet uralkodólag alapanyagból áll, mely kétféle anyagnak a 
keveréke. Az egyik májbarna, tömött, szarukőnemű, pontonként csil
lámló anyag, mely igen vékony, párhuzamos s hullámzatos rétegecs- 
kékből van összetéve s körülfolyván a másik anyagot, a kőzetnek vi
lágos folyásos szövetet (Fluidalstruktur) nyújt. A keménysége 6*5, 
tehát közel áll a Kvarc keménységéhez. Olvadás foka 2 (Szabó sze
rint), szóval: nehezen olvad. A gázláng izzóterében fehér zománcos 
bevonat képződött a próbán. Magában gyenge Na- és semmi K-festés, 
gypszszel összeolvasztva 3—4 fok Na- és 1—2 fok K-festés mutatko
zott a gázlángban.

Az alapanyag másik anyaga kékes vagy hamvasszürke, teljesen 
fénytelen részletkéket képez, s az előbbivel egyenletesen van keveredve. 
Szövete aprólikacsos, ezenkívül kisebb-nagyobb, ritkásan elszórt sejt- 
ürök is növesztik ezen anyag érdességét. Keménysége csak 3'5—4,
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tehát jóval lágy abb a máj barna anyagnál. Olvadási foka 3 (Szabó 
szerint), szóval elég könnyen olvad fehér zománccá, de tökéletes gömbbé 
nem lesz a gázláng izzóterében. A K- és Na- festés úgy mutatkozott, 
mint az eló'bbinél. A lángelemzési viselkedésből kitűnik tehát, hogy a 
kétféle küllemű alapanyag lényegesen elüt egymástól.

Ezen keverék alapanyagban kiválva láthatók:
a) Fehér kaolinos pettyek, inkább a májbarna, mint a hamuszürke 

anyagban ritkásan elszórva, melyek mindenesetre a fóldpát maradványai. 
Sikerűit még nehány félig mállott, kissé üveges szemcsét kiszedni, 
melyek a lángelemzésnél igen bő Na- tartalom mellett igen gyenge K- 
festést mutattak, miből inkább Pl á g i  o k i a sr a, mint Orthoklasra le
het következtetni, de a mállott állapot miatt határozott eredményre nem 
juthattam, b) Igen gyéren és nagyon apró szemcsékben látható a máj
barna anyagban zsirfényű Kvarc, s itt-ott egy fekete, fémíéuyű Magne- 
tit-szemcse is.

A kőzetnek kis tömöttsége 2’42 (két mérésből a középérték) arra 
enged következtetni, hogy az kovasavban dús, tehát savanyú természetű.

A folyás irányában mindig lapított sejtüregek, melyek csupán a 
szürke anyagban találhatók, néha 5—8 mm. legnagyobb átmérővel bír
nak, s faluk sárgás vagy szürkés-fehér kristályos kéreggel van bevonva. 
Ezen kristályos anyag késsel könnyen karczolható és levakarható, ke
ménysége tehát körülbelül olyan lehet, mint a szürke anyagé, melyben 
kiválott. A gázlángban hosszabb hevítés után olvadás nyoma, kevés 
K- és Na festéssel mutatkozott, kobaltoldattal izzítva megkékült, szó
dával összeolvasztva kénmájat adott, üvegcsőben hevítve végre kevés 
viz is fellengíilt. Ezen viselkedés után csaknem teljes biztossággal 
kristályos A1 u n i t r a  lehet következtetni.

Teljes biztosság kedvéért némi vegyi vizsgálat alá vetém a kőze
tet. Porát másfél óráig izzítván, a súlyvesztesség két kísérletből tett 
2’5780/0-ot. A kiízzitott por párolt vízzel kilúgoztatván, a súlyvesztes
ség két kísérletből tett 0983%-ot. A lefolyt vízben Cl2Ba erős zava- 
rodást idézett elő H2S04-tól, ammóniákkal A120 3 csapódott le s a 
besűrített oldat erős K- festést mutatott a gázlángban ; s igy alig szen
ved kétséget, hogy a viz timsót húzott ki a kőzetből s hogy ennélfogva 
a fennemlitett kristályos bevonat csakugyan Alunit.

A k ő z e t  g ó r c s ő i  v i z s g á l a t a  végre következő eredményre 
vezetett. A májbarna alapanyag górcső alatt fahéj barnás, áttetsző, 
egynemű üvegnek mutatkozik, telve végtelen apró krystallitekkel, me
lyek az anyag folyása mentében sorban vannak elhelyezkedve. Gyé
ren még apró Orthoklas krystálykák egyénei vagy egyszerű ikrei s
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tűalakú, apró viztiszta krystályzárványok láthatók még’ benne. Utób
biak mind akkor sötétülnek el keresztezett nikolprizmák közt, mikor 
azoknak hossziránya a nikol-metszetek egyikével teljesen összeesik. 
Földpát ez által ki lévén zárva, csak K v a r c  jegeckékre lehet kö
vetkeztetni.

A hamuszürke alapanyag apolár fahéj barnás, áttetsző' üveg és 
halmazpolarisatiót mutató viztiszta anyag szemcsés elegyének látszik. 
Az üvegfoltok egészen azonosak a máj barna anyag bázisával, ezek is 
telve vannak krystallitekkel, de ezek keresztül-kasul fekszenek. A viz
tiszta polarizáló anyag szabálytalan repedések által mezőkre van be
osztva s krystalliteket alig tartalmaz; valószínűleg kaolinos Földpát és 
Kvarcnak igen aprószemű keveréke, Alunitnek nyomaival is, mert erre 
mutatnak a lángelemzési és a vegyi kísérletek közölt eredményei és a 
physikai tulajdonságok is. Végre ritkásan még határozatlan Kerületű, 
fekete átlátszatlan foltok (Opacit), nehány Magnetit-szem és egyes na
gyobb Kvarc szemek is el vannak hintve a kétféle anyagon belül.

Az összes tulajdonságok nyomán a kőzet alunites lithoiditnek 
vagy általánosabban a l u n i t e s  r h y o l i t h n a k  nevezendő.

I p a r i  a l k a l m a z h a t ó s á g á t  illetőleg az eddigi összes vizs
gálatok alapján a következő vélemén)t nyilváníthatom.

1. Az Alunit kimutatott igen csekély mennyisége miatt a légbeliek 
behatása nem bírhat a kő állandóságára hátrányos befolyással.

2. Kimutatott szilárdságánál, savanyú természetével járó kemény
ségénél, nagyobb tömzsökben való összeállításánál és állandóságánál 
fogva falazat , burkolat-, kövezet- és kavicsoló kőnek alkalmazható.

Azon körülmény, hogy a kőzet kétféle alapanyagnak, t. i. egy 
csaknem Kvarckeménységűnek és egy jóval lágyabbnak keveréke, az 
továbbá, hogy a szürke anyag likacsossága és sejtüregei miatt a kő
zet igen érdes, annak kimutatott szilárdsága mellett igen valószínűvé 
teszik a kőnek alkalmazhatóságát m a l o m k ő n e k  is.
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I R O D A L O M .

„A déli Bakony Bazaltközetei.“ Irta dr. Hofmann Károly.
(A m. k. földtani intézet évkönyve. III. kötet, 3. füzet.)

Hazánk vulkáni képződményei közül a Trachytok tömeges és vál
tozatos csoportja már régóta képezi a földtani kutatás tárgyát és kü
lönösen honi szakirodalmunkban bizonyos előszeretet mutatkozik ezen 
képződmények tanulmányozása iránt. Ellenben sokkal csekélyebb figye
lembe részesültek eddig a Bazaltképletek, melyek hazánk földtani szer
kezetében szintén tekintélyes szerepet játszanak és habár a Trachyt- 
eruptiókkal sem tömegre sem az anyag változatosságára nézve nem 
mérkőzhetnek is, vulkanologiai szempontból annál érdekesebbek szer
kezetüknek aránylag ép megtartása által, mely ezen képletek valóságos 
eruptiv természetét s a jelenkori vulkánterületekkel való hasonlatossá
gát sokkal világosabban tünteti elő mint a Trachytkiömlések régibb, 
kopottabb maradványai.

Földtani irodalmunknak ezen majdnem parlag területén, az előt
tünk fekvő munka, ha nem is az elsőt, de mindenesetre a legjelenté
kenyebb lépést jelöli és egyúttal szívesen látott vulkanologiai kiegészí
tés gyanánt járul a földtani munkálatok gazdag sorához, melyben a 
m. k. földtani intézet az eddigi dunántúli kutatások eredményeit közzétevé.

Ez utóbbi tekintetben dr. Hofmann úr jelen tanulmánya tüzetesen 
Böckh úr ama jeles munkájához* csatlakozik, mely a déli Bakony föld
tani viszonyainak előadásában az ottani Bazaltkitörések korát, tektoni
káját és földtani állását, az eddigi, részben téves adatokkal szemben, 
helyesen kimutatja A Böckh úr által gyűjtött Bazaltanyag petrogra- 
phiai tanulmányozása volt a szerzőnek első czélja és ez szolgáltatta 
a jelen mű első részét. Azonban munka közben a tárgygyal való köze
lebbi megismerkedés annyi érdekes vonatkozást, a vulkánképződésnek 
oly feltűnő és szabályos jeleit hozta napfényre, hogy az eredeti terv 
kerete fokonkint tágult és miután a szerző időközben a vulkáni terüle- 
tét maga is bejárta volt, a munka második főrészébe mindazon érde
kes fejtegetések s következtetések vétettek fel, melyeket a Bazalthegyek

* A Bakony déli részének földtani viszonyai. (A m. k. földt. intézet évkönyve 
II. köt., 2. fűz. és III. köt. 1. fűz

Földtani Közlöny VIII. evf, 17



szerkezetének és helyzetének tanulmányozása a vulkánterület történetét 
illetőleg eredményeztek. A munka kiadása ezáltal némi késedelmet 
szenvedett, mi fölött azonban annál kevésbé panaszkodhatunk, mivel 
igy hazánk ezen remek vulkáni vidékének teljes ismeretéhez jutottunk.

A mi a munka első részét illeti, mint a petrographiai vizsgálás 
általános eredményét kiemelhetjük, hogy az egész délbakonyi vulkán- 
rendszer tisztán csak Földpátbazaltot (részben ugyan alárendelt Nephe- 
lintavtalommal) szolgáltatott és hogy az összes anyagban aránylag .csak 
csekély változat mutatkozik, úgy hogy, az egész, számos ponton a nap
fényre jutott bazaltanyagot egy közös földalatti tűzhely terményének 
tekinthetjük. A kőzetek vékony csiszolatai, melyekről a munkához mellé
kelt igen sikerült színes rajzok szabatos képet adnak, a Bazalt útszerke
zetére és alkotó ásványainak kiképződésére nézve számos érdekes jelen
séget tűntetnek fel, melyek felsorolásába itt nem bocsátkozhatunk. Csak 
egy észlelést akarunk kiemelni, mert egyrészt a Bazaltok eddigi leírá
sában, legalább ebben az alakban nem fordul elő, másrészt azon mesz- 
szemenő genetikai következtetéseknél fogva, melyeket a szerző hozzá 
fűz, figyelmünket kiváló módon leköti: a Titánvasércz és a Magnetit 
előfordulására vonatkozó észlelésekről szólunk*. A Kabhegy Bazaltjai
nak megvizsgálásánál a szerzőnek feltűnt, hogy eme hatalmas Bazalt
tömeg tövéből való példányokban a kőzet érczes ás vány eleme túlnyo- 
mólag Titánvasércz által képeztetik, mig ugyan e hegy tetőkőzetében a 
Magnetit válik uralkodóvá. Ezen megfigyelés más Bazaltkúpokra nézve 
is érvényesnek mutatkozott: a Titánvas túlnyomósága mindig az alsó 
kőzeteket, Magnetité pedig a tetőkőzeteket jellemzi; oly Bazaltok, me
lyekben e két ásvány vegyesen mutatkozik, a természetben is közbeeső 
állást foglalnak el.

E megfigyelt tény magyarázatát a szerző a nyomás különbségei
ben keresi, melyet a lávaoszlop különböző része, még a vulkáni csa
tornában szenvedett, midőn az izzón folyó anyagban az ásványok kivá
lása és kristályosodása már megkezdődött. „Tegyük most fel, hogy 
közönséges nyomás alatt a Magnetit csekélyebb oldékonysággal bir az 
izzófolyó kabhegyi kőzetmagmában, mint a Titánvas; növekedő nyomás
sal pedig, egy bizonyos határtól fogva a viszony megfordul, és a Titán
vas válik nehezebben oldhatóvá mint a Magnetit“ ** — igy hangzik a 
szerző hypothesise, melyhez még azon második feltevés járul, hogy t. i. 
a Kabhegy tetején jelenleg helytálló magnetites kőzet eredetileg is a

* Különösen a 357.—371. és a 491—498. lapokon.
* * 365. 1.
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vulkáni kéményből legelőször kifolyt, tehát fölső részéből való lávából 
keletkezett, mig a Bazalttömeg alját képező kőzet a mélyebb régióból 
később kinyomult lávának képviselője, melynek üvegtelenitése tehát na
gyobb nyomás alatt indult meg.

Ezen utóbbi feltevés egyébiránt a kőzetek szövetbeli minőségé
ben is talál támaszra, mert a tetőkőzetek általában gyorsabb megme- 
rlilés jeleit mutatják és azon, Heim által Scholleulávának nevezett mó
dosulatokra emlékeztetnek, melyek megmerevülése főleg a lávában foglalt 
gőzök hirtelen kibontakozása folytán áll be ; ellenben a titánvastartalmú 
alsó kőzetek nagyobb szemű szövete, csekélyebb üvegbásisa inkább az 
úgynevezett lepénylávára (Fladenlava) emlékeztet.

Uj petrografiai tény gyanánt jelezhetjük a Titánvasércznek áttet
szőségét, melyet a szerző ezen ásvány legvékonyabb lapocskáin észlelt: 
az átbocsátóit fény szegfűbarna és igy a vascsillám vérpiros színétől 
jellegesen eltér.

A mi a többi ásvány, a Plagioklas (lángkisérletek szerint több
nyire Andesin), Augit, Olivin, Nephelin stb. körül tett számos és érde
kes megügyeléseket illeti, kénytelenek vagyunk magára a munkára 
utalni.

A munka második része azon viszonyokat vizsgálja, melyek egy
részt a délbakouyi Bazaltkitörések és vidékük földtani szerkezete kö
zött, másrészt maguk az egyes eruptiv képletek közt, valamint belszer- 
kezetük és képződésük között nyilvánulnak és a szerző szellemes elő
adásában oly feltűnő szabályosságot mutatnak, bogy a déli Bakony 
ezentúl joggal tekinthető mint egyike a legszebb s legtanulságosabb 
vulkáni területeknek. Az észlelések, összehasonlítások és fejtegetések dús
gazdag mennyiségét, melyet a szerző ezen lapokban lerakott, lehetetlen 
volna csak vázlatosan is idéznünk a nélkül, hogy áttekinthetőségük
ben és benső összefüggésükben rejlő becsüket csorbitanók. Legyen 
tehát elég arra utalni, hogy a szerzőnek sikerült, főleg Böckh úr 
kutatásai eredményeit fölhasználva és saját észleleteivel összekap
csolva, jól támogatott érvekkel kimutatni, hogy az egészTszóban- 
forgó Bazaltcsoport úgyszólván egyetlenegy sorvulkánnak tekintendő, 
melynek lávája az inzersdorfi rétegek lerakodásának vége felé, te
hát a neogén kor utolsó szakában, a magyar közép-hegység csa
pásiránya által jelölt törésvonalon felnyomult és tüzetesen a déli 
Bakony mesozoi rétegeinek vetődési vonalait követve, számos ágra 
szétoszolván, ugyanannyi külön ponton kitört, majd csupán töre
dékes anyagok kihányása által tuffadombokat építvén fel, majd valósá
gos lávakiömlés által tömött Bazaltkúpokat alkotván. A bakonyi vulkáni

17*
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hegyek majdnem mindegyike egy-egy külön vulkáni kitörés helyét je 
löli, mely kitörés aránylag csak rövid ideig tarthatott és ritkán vagy 
sohasem ismétlődvén, egyszerre szolgáltatta az összes anyagot, melyből 
a hegy áll. Az egyes eruptiók helyeinek elrendezésében kitűnő szabá
lyosság és az alaphegység törésvonalaival való összhangzás nyilatko
zik, melynek feltüntetésére a munkához mellékelt térkép szolgál: ezen 
látjuk, hogy a vulkánok bizonyos egyenes vonalok szerint sorakoznak, 
melyeknek egy csoportja úgy egymás között, mint az alaphegység csa
pásirányával párhuzamosan haladnak, mig más vonalok ezen főirányra 
többé kevésbé függélyesen állnak; a két nembeli vonalok keresztezésén 
találjuk a terület legtömegesebb kitöréseit, p. o. a Kabhegyet, az Agár
tetőt, Somlyót, Badacsont stb .; a vonalok végein pedig a vulkáni erők
nek csekélyebb nyilvánulásaiként rendesen csak tufadombok emelkednek.

Nem kevésbé érdekesek a hegyek tektonikája körül [tett vizsgá
latok és a megfigyelt jelenségek magyarázása, mely részint a vulkáni 
kitörés menetéből, részint a vidék későbbi degradatiójából indul ki. A 
tufák mindenütt előbb képződtek, mint a tömeges lávák kitörései : ott 
tehát, hol e két vulkáni képződmény együtt előfordul, a tömeges Bazalt 
mindig a hegykúpot képezi és a karimaalakú tufakoszorúra támaszko
dik : ilyenek p. o. Badacson, Sz.-György, Somlyó, Ságh szép szabályos 
kúphegyei. A hol pedig a kitörés csak tufaképződésre szorítkozott, he
lyenként meg igen szép kráteralakú körsánczokat hozott létre, p. o. 
Sittke mellett, vagy a tihanyi félszigeten, melyekben a vulkáni vidéke
ken előforduló kerek tavak példányait látnok, ha mesterségesen le nem 
csapoltattak volna. Az ilyen tufaképletek sajátságos szerkezete, t. i. a 
rétegeknek a központ felé irányodott dőlése, szép magyarázatot nyer 
az altalaj laza minőségében és az abban — Fuchs elmélete szerint 
-— szükségképen bekövetkezett tömegmozgásokban.

Végre a vulkáni termények belső minőségére áttérve, a szerző 
először a tufaanyagok szövetét, a vulkáni bombák szerkezetét és kelet
kezését, valamint a tufák vendégzárványait Írja le, azután a Bazaltlávák 
kül- és bélszövetét az első részben előadott részletes vizsgálatok alap
ján általánosságban összeállitván, egyrészt a délbakonyi Bazaltok össze
tételének általános összhangzására utal, másrészt a kőzet módosulato
kat kétféle alap szerint osztályozza : először a fentebb említett különb
ség szerint, mely majd a Magnetit, majd az Ilmenit túlnyomóságában 
nyilvánul: Magnetitbazalt, Ilmenitbazalt és vegyes természetű Bazalt; 
másrészt a szövetben, az iivegbasis mennyiségében stb. nyilvánuló kép
ződésbeli különbözetek szerint. Mindezen módosulatok egy közös mag
mából keletkezhettek és keletkezésük csak a kitörés és inegmerevülés
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folyamatának külső körülményeire, nevezetesen a lávának nagyobb- 
kisebb gőztartalmára, ezen gőzöknek gyors, vagy lassú kiszabadulá
sára, a kihűlés hosszabb vagy rövidebb tartamára stb. vezettetik 
vissza.

Legvégül a szerző még egy pillantást vet az állásra, melyet a 
délbakonyi Bazaltterület Magyarország s a határos vidék vulkáni rend
szerében és földtani szerkezetében elfoglal. Tágabb értelemben éjszak
kelet felől a váczi és nyugat felől a gleichenbergi Bazaltterületek csat
lakozhatnak hozzá és a Bazaltképződmények ezen hosszú lánczolata 
maga is ama nagy törésvonalok egyikéhez van kötve, melynek létét 
már a neogenkor korábbi szakaszaiban hatalmas trachyt-eruptiók 
jelölnek.

Inkey Béla.

Uj ásványok sorozata.
(Folytatás.)

34. D u p o r t h i t .  ( Co l l i n s .  Mineralogical Magazine, No. 7.
p. 226.).

Ezen ásvány a Serpentin hasadékait szálas tömegekben tölti ki, 
találtatik Duportk mellett St. Austeil közelében Cornwallban. Kern. 2. 
Fajs. 2*78. Zöldes-barnásszürke színű, selyemfénynyel; a szálak hajlé
konyak. Üvegcsőben hevítve vizet ad, finom szálai íekete üveggé öm 
leszthetők; sósavban oldhatlan. Vegyi alkotása a következő:

K o v a s a v ...........................................................49'21
A g y a g f ö ld ..................................................... 27'26
V a s o x y d u l ............................................................ 6*20
M agnézia................................................................11*14
M észfö ld ................................................................. 0*39
Nátron ................................................................. 049
V i z ........................................................................... 3*90
Hygroscopikus viz ............................................0-68

99* 27

Képlete ezekből folyólag a következő lenne: 3 (A120 3 SiO.J,
5 (3/ s Mg, Vs Fe, Vb H2J0-j-Si02. Az ásvány Dana N e o l i t  kjé
hez a legközelébb áll.
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35. Cle v e  it  (A. E. N o rd  en s k i öld.  Verb. d. geol. Ver. in 
Stockholm. Bd. IV. No. 1. p. 28—32.). Kristályrendszere a szabályos, 
de kristályai ( ooO cc, 0, coO,) igen ritkák, leginkább szemek alak
jában fordul elő egy piszkosbarna Földpátban, melynek repedéseit uráu- 
ocker boritja. Kern. 5‘5, fajs. 7'49. Karcza feketés barna, át nem 
látszó, vasfekete, homályos és kevéssé fénylő. Sósavval kezelve cblór- 
ólom kiválasztása mellett zöld oldatot nyerünk, mely salétromsav hozzá
adása után sárga lesz. A forrasztócső előtt nem ömlik, üvegcsőben 
vizet ad, fosforsóval sötétzöld gyöngyöt ad, mely nehezen sárgává oxy- 
dálódik; szódával szénen ömlesztve ólomszemet és kevés ólomverődéket 
nyerünk. Vegyi alkotása G. Lindstroem elemezése szerint a következő:

U ranoxyd ..........................................  4060
U ra n o x y d u l.....................................................  23 07
Ólomoxyd.......................................................... 10'92
V a s o x y d ..........................  1*02
Y tte r fö ld .......................................................... )
E rb in fö ld ................................ .......................... \
Ceritoxyd...........................................................2*25
A g y a g f ö ld ..................................................... 4'60
M ész fö ld .......................................................... 0 86
M agnézia.......................................................... 004
Viz és kevés sz én sav ..................................... 4'96
Oldhatlan m a r a d é k ..................................... 2 34

100 75

A víztartalomból kiderül, hogy a kiválasztott anyag nem volt többé 
teljesen ép. A mészföld és magnézia Carbonát zárványokból származnak, 
melyeknek levonása után azon föltevéssel, hogy 3 aequ. agyagföld 
2 aequ. sesquioxydot helyettesit, Nordenskiöld a következő képletet ál
lítja fel:

(UO, Pb.O) (U A , Fe20 3, Y20 3, ErsO«, Ce20 3, Th02) +  H20. 
E szerint a Cleveit a Spinellcsoportnak egy új tagja, mely vizföl- 
vétel által egy kissé elváltozott. Kisérő ásványai: Orthit, Fergusonit, Thorit, 
Calcit, Uranocker, Yttrogummit és más ritka, még határozatlan ásvá 
nyok. Leihelye Garta, Arendal mellett.

Az Y t t r o g u m m i t  Nordenskiöld szerint a Cleveit elmállásának 
végső terméke. Szurokfényű, fekete sárgaszinű; áttetsző. Tartalmaz vi
zet, ytterföldet uranoxydot. Kern. 5, törése kagylós és polarizáló mikros- 
kópban homogen s anisotrop.

36. L e i d y i t .  ( Ge o r g  K ö n i g .  Proceed, of the Acad, of nat.
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sc. of Philadelphia. 1878.). Csomós 1 őszietekben találtatik Kvarczon 
vagy főleg Gránáton vagy Zoisiton ülve Leipenvilleben a Crum Creek- 
nél, Chester közelében Delaware-ban. Gyakran vésés bevonatok alak
jában, az üregekben stalaktitszerűen. Keni. 1. szine fűzöld—olivazöld a 
zöldesszürkébe átmenőleg. Karcza fehér, viaszfényű j a forrasztócső 
előtt sárgászöld üveggé ömlik, üvegcsőben vizet ad. Sóvav könnyen 
oldja. Vegyi alkotása:

K o v a s a v ................................................................15*40
A g y a g f ö ld ..................................................... 16*82
M agnézia........................................................... 3 07
Mészföld . . . ............................................3 15
V a s o x y d u l ..........................................   8*50
Viz . . ................................................ . . 17*08

10003

König szerint a Zeolithekhez tartozik és valamint a Stilbit, úgy 
ez is a Grossular vagy Zoisit mállásából keletkezett.

37. D ie  t r i e  h i t .  (v. S c h r  o e ck i n g e r. Verb. d. k. k. geolog. 
Reichsanst. 1878. No. 9.) Szálas, forgósán elosztott részletekben fordul 
elő. Kém. 2.1, szine tisztátalan sárga, barnássárga. Selyemszerü fény
nyel bir, ize vitriolszerű. A viz könnyen feloldja, a forrasztócső előtt 
ömleszthető. Dietrich elemezése szerint alkotása:

Horgany o x y d ................................................3; 70
V a s o x y d u l ............................................................ 311
Mangan oxy d ú l ................................................  1-74
M agnézia.....................................  0*33
A g y a g f ö ld .......................................................... 10*92
Kénsav . .......................................................... 3594
V i z ......................................................................... 44*48

100*32

Képlete e szerint: Zn S04-[-Al2 3 S04-}-23 H20. Leihelye Felső
bánya és csakis a legújabb időben, valami 14 év óta képződött.

38. B r a v  a i s i t .  (E. M a l l a r d .  Bull. de la soc minéralogique 
de France. No. 1.) Külsejére nézve palás agyaghoz hasonló. Kern. szá
raz állapotban 1—2, fajs. 2*6. szine szürke-zöldes. A mikroskóp áltál 
felismerhető, hogy a tömeg finom kristályos, kettős fénytörésit szálak
ból áll, melyek jobbára párhuzamosan vannak elhelyezve. Az optikai
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viselkedésből ítélve, kristályrendszere a rhombos rendszer. Jólehet a 
ruikroskóp alatt igen homogén, mindamellett tisztán felösmerketők igen 
kicsiny, de sűrű Pyritszemek. Fehér golyóvá könnyen ömlik és sa 
vak megtámadják. Az elemzés eredménye a következő :

Kovasav ................................................................51-40
A g y a g f ö ld .......................................................... 18-90
Y a s o x y d ................................................................. 4-00
M észfö ld ................................................ - . 2'00
M agnézia..................................................................3-30
K á l i .......................................................................6-50
Y i z .......................................................................   13-30

99-40
Ha a vasoxyd-tartalmat levonjuk, mely bizonyára a Pyritből szár

mazik, úgy alkotását a következő képlet fejezhetné k i : 4-5 SiO2, 
A120 3 KO-f-4aq. Eszerint ezen ásvány a Zeolith csoporthoz tartozik.

39. F r i e s e  it. ( Ca r l  Vr ba .  Groth Zeitschr. fur Kryst. etc. 
Zweiter Bd., 2-tes Heft p. 153.) Kristályrendszere rhombos, az észlelt 
alakok c (001), b (010), w (301), r (102). Mindezen lapok az r  ki
vételével a Sternbergiten is előfordulnak, melyhez ezen ásvány igen 
hasonlít, úgy hogy eleintén annak is tartatott. A kristályok t.ypusa 
kivétel nélkül a bázis szerint vastag táblás, a kristályok azonban hiá
nyos kifejlődésűek. A lapok annyira rostosak, hogy csak közelitő szög
értékeket lehetett nyerni. A közelitő tengelyviszonyok a következők: 
a : b : c=0.5969 : 1 : 0.7352. Egyes főbb szögértékei: wc=74° 51' 20", 
rc=31° 17' 40", w r=43° 16' 10", b(b)=61° 40' 20" Ikrek előfor
dulnak a 110 lap szerint, mely lap azonban a Frieseiten nem fordul 
elő. A forrasztócső előtt a Sternbergithez hasonlóan viselkedik; üveg 
csőben nagy mennyiségű kénessav fejlődik, a szénen könnyen ömlik 
élénk földuzzadás mellett, egy nem ritkán üres, magnetikus golyóvá; 
borax mellett vas reakcziót és egy kicsiuy ezüstszemet nyerünk. Ke
ménysége a kősóénál csekélyebb, a b lapokon majdnem a Calcitéval 
egyező. Hasadása tökéletes a 001 lap szerint. Vékony lemezek haj
líthatok és igen vékony lapocskákban sötétzöldes-szürke színben áttet
sző. Az elemezés eredménye, melyet P r e i s  vitt véghez, a következő:

I II III
s 37-4 — 37-59
Ag 29-1 29-2 29-25
Fe 33-0 — 33-16

99-5 100-00



Ez pedig a z : Ag6Fe13S2ß empirikus képlettel jól egybehangzik- 
Faj súlya három meghatározás közép értéke szerint, melyek a Pyknome
ter segélyével eszközöltettek: 4*217. Leihelye Joachimsthal Csehor
szágban, hol 1872 júniusában födöztetett fe l; laláltatik a Geister és a 
Hildebrand telérben. A telértöltelék sorozata a következő: 1. tömör 
Kvarc és kristályos Dolomit, 2. finomszemű Smaltit, 3. Markasit (Le
berkies), 4. Ezüstfakóérez (Silberkies), Frieseit kristálykák és aprókris
tályos Dolomit, Proustit, 5. Proustit, Rittingerit, Dolomit.

40. P s e u d o  b r o o k  it. (Dr. K o c h  A. Ért. a term. tud. kör. 
Kiadja a m. tud. Akadémia. IX. kötet, 2. szám). Kristályrendszere a 
rhombos és kicsiny 1 és 2 mm. átmérőjű igen vékony kristálykákban 
fordul elő. Leggyakoribb alakjai coP oo (a), ocP (m), ccP co (b), P00 
(d), % P gc (e), a ritkább lapok: ooP2 (1), P co (y ); legritkább 
a P6 (p) lap. Az a véglapon igen éles, a főtengelylyel párhuzamos 
rostok vannak. Hasadása a b lap szerint meglehetős, törése egyenet
len, a kagylóshoz közelitő. Kern. közel 6, fajs. 4.98. Sötétbarna, vas
fekete szinü, az igen vékony táblácskák barnák, rubinvörös áttet
szők. Karcza ockersárga. Fémes gyémántfényű, a basadási és törési 
lapokon zsirfénybe játszó. Atnemlátszó, csak a legvékonyabb táblács
kák áttetszők. Vegyi alkotása: 52*74°/0 Ti02, 42*29% Fe203 (A1 203 
nyomaival), 4*28% CaO és MgO, 0*70°/n izzitási veszteség*, e szerint 
Titáuvas és az Ilmenittel dimorph. Forrasztócső előtt és a gázlángban 
a kristálykák alig ömlenek, de fényüket elvesztve salakos külsejűek 
lesznek. Sósavban a finom por tökéletlenül oldható, de concentrált 
kénsav huzamos főzés után telj esen föloldj a. Boraxgyöngygyel tiszta vas- 
reakcziót ad. A fosforsógyöngyöt redukálva, melegen sárga, kihűlve 
pedig rózsa-ibolyaszinűvé festi, mely kevés staniol beolvasztása után, 
sötétebb ibolyaszinű lesz (Ti02 reakcziója) ; oxydáló lángban a gyöngy 
majdnem szintelen marad. Nevét a Brookittól nyerte , melyhez kristály- 
rendszere, habitusa, fizikai és részben chemiai tulajdonságai szerint is 
igen basonlit. Leihelye: Aranyi hegy, Hunyadmegyében, hol egy 
vulkáni gőzök által elváltozott [Augitandesit üregeiben Amphibol, Hä
matit, Tridymit és Szabóit társaságában fordul elő.

41. S z a b ó i t  (Di*. K o c h  A. Ért. a term. tud. köréből. Kiadja
a m. tud. Akad. IX. kötet 2. szám.) Háromhajlású kristályai igen ki 
csínyek (legföllebb % —1 mm. átm.) és papír vékonyak. Alakjai: 
ocPa, (a), cxPl (m); m JP (1); oo P oo (b) ; »P (o) ; P 1 (p), oo (x), 
*Pi 00 (y); ritkábban XP (q), Px (r), oP (c). Hasadása biztosan
nem volt meghatározható, törése egyenetlen. Kern. 6 -on felül fajs. 3.505

247
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Fahéj barna vékonyabb táblácskák barnás, hiaczintvörös, rozsdasárga 
színűek; az elmállottak rozsdavörösek. Karcza rézvöröshöz hajló, tény- 
telen. A főtengely övébe eső lapok jó üvegfényűek. Át nem látszó 
— áttetsző. Gyöngén dichroitikus: vöröses és zöldessárga sziuváltoza 
tokkal. Vegyi alkotása: 52.35% Si02, 44.70% Fe203 (kevés A1303), 
3.12% CaO, Mg20 és Na20 nyomok, 0*40% izzitási veszteség, kép lete 
mint normál silikáté:

II II
2 M Si03 ) M =  Ca +  (Mg, Na2 nyomok)

V I > VI
11 M2 Si309 ) M2 =  Fe2 4" kevés Al2.

Analog összetétele és kristályrendszere nyomán a Babingtonitra 
emlékeztet. A forrasztócső előtt és a gázlángban ömleszthetlen, de a 
Fe203 tartalom elváltozik, mert a kristályok a pörkölés után sárgás
fehérek lesznek. Finom porát kénsav alig oldja, de a conc. sósav meg
lehetős erősen megtámadja, mialatt Si02 fehér por alakjában kiválik. 
Boraxxal világosan mutatja a vasreakcziót. Fosforsógyöngyében csekély 
kovavázat ad és gyönge vasreakcziót mutat. Nevét Dr. Szabó József 
egyetemi tanár tiszteletére nyerte és találtatik az Aranyi hegyen a 
Pseudobrookitnál leirt körülmények között.

42. P e l a g o s i t .  (G. T s c h e r  mák.  Min. und petrog. Mittb 
I. Bd. II. Heft p. 174.) A középtenger különböző pontjain a mészkö
veken és dolomitokon szürkés fénylő bevonat alakjában fordul elő, 
mely részben mázszerű és egybeíüggőnek látszik, részben pedig némely 
fonáshoz rendkívül hasonló. Ezen bevonat ott képződik, hol a kőzet a 
hullámverésnek kitéve van. Igen vékony áttetsző rétegekből áll, me
lyek polarizált fényben tömör anyagra utalnak, de szerves szövetnek 
még nyomát sem találhatni. Savak élénk pezsgés mellett feloldják és 
kevés barna folt marad hátra. Az oldat majdnem csakis mészre utal, 
úgy, hogy a bevonat főtömege mészcarbonát. Ez annyival inkább meg 
lepő, mert külseje inkább egy silikátra következtet; Cloez J. úr ele
mezése szerint vegyi összetétele:

Szénsavas m ész ..........................   91.80
Szénsavas m a g n é z ia ...................................  0.90
V a s o x y d .................................................................0.25
K o v a s a v ..................... * ............................... 1.22
C h lo rn á tr iu m .......................................................0*49
Organikus állomány .   0.71
Yiz ...................................................................... 4’56

99-93.
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Cloez keletkezését a tengervíz mozgásából vezeti le, mely a me
redek partokon felszökell és lecsöpög és . ekkor a szénsav elillanása foly
tán az előbb oldva tartott szénsavas meszet csekély organikus állo
mánynyal egyetemben lerakja. Des Cloizeaux és Vélain hasonló bevo
natokat földpátos kőzeteken Corsicáról és az Órán partjairól, valamint 
Réunion partján Bazaltláván is észleltek. *)

43. P h o s p h o r i t .  (Gr. J. Br u s h  és Edvv. S. D a n a .  American 
Jour, of Sei. 1878. p. 398.) Négyszögű kristálykákban — melyek való
színűen a rhombos íendszerhez tartoznak és tömör állapotban találtatik. 
Kern. 5, fajs. 3*132—3*145. Üveg-zsirfényü. Színe halványvörös, sárgás 
és szürke. Tömören halványvörös, zöldes, kékesfehér és fehér színek
ben, a zöld Elaeolithoz igen hasonlóan. Áttetsző — átlátszó Forrasztó
cső előtt földuzzad és fekete delejes tömeggé olvad Folyadékokkal 
kezelve vas és manganreakcziót ad. Sósavban és salétromsavban old
ható. Penfield szerint képlete: Al2R2P2O]0, 4 H20 =  A12P20 8 -f- 2 
H2RO -f- 2 Aq, hol R mangánt és vasat jelent. Leihelye : Fairfield 
County, Connecticutban, hol Gránitban találtatik.

44. D i c k  in so ni t .  (G. J. B r u s h  és Edvv. S. D a n a .  Am. 
Journ. of Science 1878 p. 398.). Vastaglevelű tömegekben, melyeknek 
lemezei gyakran sugárosan elrendezve egyenesek vagy görbék. Táblás, 
hatszöges külsejű kristályokat csak egy Ízben találtak, melyek optikai 
vizsgálat szerint rhombos vagy egyhajlású rendszerű ikrek lennének. 
Hasadása a bázis szerint kitűnő. Kern. 3*5, fajs. 3'338. Üvegfényű, a 
hasadási lapokon gyöngyfénynyel. Olaj-ölivázold, néha fűzöldbe hajló. 
Áttetsző — átlátszó. Zárt csőben hevítve fekete lesz és savashatású 
vizet ad. Forrasztócső előtt könnyen delejes golyóvá ömlik. Savakban 
oldható. Minőleges vizsgálat szerint a Dickinsonit egy Alkali (Na Li)- 
Mangán-vasphospliát. Leihelye: Fairfield County, Connecticut, Gránitban.

45. T r i p  l ó i d  i t .  (G. J. Br u s h  és Edw. S. Da n a .  Amer. 
Journ. oí Science 1878- p. 398.). Kristályai rendkívül ritkák, itt-ott 
találtattak Kvarcz zárványa gyanánt, melyek egyes esdtekben a Wag- 
nerithez hasonló alakokat mutattak. Jobbára kristályos, szálas, olykor 
majdnem tömött alakban. Kern. 4 .5 -5 , fajs. 3*697. Üvegfényü. Színe 
sárgás, vörösesbarna, a kristályok topáz borsárgák. Áttetsző — á t
látszó. Az egyszerű lángban ömlik, nagyobb hőfoknál a lángot halvány -

* F r e n z e l  a Neues Jahrb. für Min, etc. ez évi 7. füzetében a 733-ik lapon 
ide vonatkozólag fölemliti, hogy ezen Pelagosittal teljesen egyező bevonatot vizsgált 
meg jóval ezelőtt, melynek leihelye B r e i t h a u p t  közlése szerint R é z b á n y a .  
1872-ben pedig egy elbai U r t h o k l  as  kristályt vizsgált meg, mely hasonló szén
savas mészből álló, de vékony világos szürke hártyával volt beborítva. S
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zöldre festi. Folyadékokkal mangán és vasreakcziót ad. Sósav és 
salétromsav feloldja. Penfield S. L. elemezése szerint víztartalmú man
gán-vas pkosphát: R4P20 9, H20 =  R3P20 8 4 “ H2ROa. Neve onnét 
vétetett, hogy külső ismertető jeleiben a Triplithez hasonlit. Leihelye 
Fairfield County, Connecticut, Gránitban.

(S. S.)

A Vlegyásza Trachytjai.

(A Vlegyásza és a szomszéd területek trachytjainak kőzettani és hegyszerkezeti viszo
nyai írták dr, K o c h  Antal és K ü r t h y Sándor. Az erdélyi muzeumegylet év

könyvei II. kötetében VIII. szám.)

A trachytcsalád számos tagjának természetszerű osztályozása, 
földtani állásuk, koruk és kölcsönös viszonyok felderítése oly kérdések, 
melyeknek megoldására Magyarország területe kiváló alkalmat nyújt. 
De daczára annak, hogy hazánk ezen terjedelmes eruptiv képződmé
nyeit Beudant ideje óta a kül- és belföld legjelesebb búvárai tanulmá
nyuk tárgyává tevék, aránylag még mindig csak csekély számú trachyt- 
terület került beható részletes kutatás alá. Már pedig az említett kér
dések még koránt sincsenek megfejtve és tapasztalásból tudjuk, hogy 
egyes területek jelenségeinek általánosítása már többször téves fogal
mak és tanok felállításához vezetett. Azért kívánatos a geológia ezen 
fontos ágának érdekében, hogy honi trachytképződményeinknek mennél 
nagyobb száma részesüljön részletes vizsgálódásban és leírásban és ezen 
szempontból becses járulék gyanánt fogadjuk a jelen dolgozatot is, 
mely egy szűkebb terjedelmű, de kőzeteinek változatossága miatt neve
zetes trachytterületnek igen beható tanulmányokon nyugvó képét adja.

A Vlegyásza nevű hegység és az ő trachytjai részben már a 
bécsi geológok és dr. Szabó József kutatásai folytán ismeretesek lévén, 
a czimben nevezett szerző urak oda törekedtek, hogy a hegység belső 
és járatlanabb részeit is beutazván, az eddigi adatokat kiegészítsék és 
az egész hegység bonyolódott szerkezetét földerítsék. E czél elérése 
— ily lakatlan erdőboritotta hegyvidéken — fáradságos munkával járt, 
de igen szép eredményekre is vezetett, a mennyiben a helyben gyűj
tött gazdag kőzetanyag, Kürthy Sándor úr által megvizsgálva, a



Vlegyásza trachytjaiban váratlan nagy számú változatokat engedett fel
ismerni, mig dr. Koch A. tanár úr, ezen tanulmányok tekintetbevételé
vel, az egész vulkáni terület hegyszerkezetét igen érdekesen és a másutt 
nyert tapasztalatokkal összhangzó módon magyarázá.

A munka első részében, melynek szerzője Kürthy S. úr, a tett 
kirándulások rövid leírása után, a Vlegyászán és környékén fellépő 
kőzetek górcsövi természetével ismerkedünk meg. A trachytoknak — 
melyekre természetesen a legnagyobb súly van fektetve — négy faját 
találta a szerző. Ezek : Kvarc-Orthoklas-Trachyt, Kvarc-Andesit vagyis 
Dacit, Amphibol-Andesit és dolerites Trachyt. E négy osztályon belül 
a szövetbeli különbségek és az átváltozás neme még alosztályozásra 
vezet; igy p. o. a Dacitok bárom földtanilag fontos csoportra oszthatók, 
melyek szövetük granitos, granitoporphyros vagy porphyros minősége 
által jellemeztetnek. A Trachytok azon sajátságos módosulatával, me
lyet legtalálóbban zöldkőnemünek nevezni és talán nem annyira erede
tinek mintsem későbbi átváltozás által előidézettnek tekinteni lehet, 
mind a kvarctartalmú, mind a kvarcmentes Andesitek csoportjaiban ta
lálkozunk és mind a kettőben vele szemben áll a normaltrachytos ki
képződés. A Kvarc-Andesit rhyolitos módosulata a Ylegyásza kúpkőze
tét képezi és innen ENy felé több lávaárszerű nyúlványban terjed.

Ezen messzemenő osztályozást a szerző, a természetben tett ész
leletei után, egy körülbelül 460 darabból álló kőzetgyiijtemény gondos 
átvizsgálására alapította. A petrographiai tanulmányozás részben csak 
makroscoposan, részben — hol a kőzet minősége vékony csiszolatok 
készítését megengedé — a górcső segítségével eszközöltetett. A Föld- 
pát-faj szerint való meghatározására Szabó tanár lángkisérleti módszere 
szolgált. Teljes képet nyújtandó a szerző azon vegy elem zéseket, me
lyeket e vidék kőzeteiről az irodalom már birt, alkalmas helyen beik
tatta. Az eredmények összeállításából kitűnik, hogy a Ylegyásza erup
tiv kőzetei a változatoknak egész sorozatát képezik, a legsavasabb 
Kvarc-Orthoklas-Trachyttól a Bazaltokhoz már közel álló Labrador-Augit 
kőzetig. Kvarc a legnagyobb elterjedésű kőzetekben mint eredeti ke
verékrész fordul elő. Az Andesitek háromhajlású Földpátja majdnem 
kivétel nélkül Andesin, mire úgy a lángkisérletek, mint a meglevő vegy- 
elemzések eredményei utalnak. Orthoklas csak egy kis kőzetcsoportban 
uralkodik, de itt is az alapanyag kis Plagioklas-kristályokat tartalmaz. 
Amphibol és Biotit szintén majdnem valamennyi kőzetfajnak lényeges 
alkatrészei közé tartoznak, csak a legbasikusabb kőzetekben engedik 
át a helyet az Augitnak ; a rhyolitokban azonban ritkán vagy épen 
nincs Amphibol. Az átváltozás soknemű terményei és utólagos kép-
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ződményei közül a Kvarcnak több válfajain kívül, Pyrit, Limonit, Cal
cit, Epidot, Kaolin, Heulandit és Chlorit idéztetnek.

A munka második részében dr. Koch tanár úr a megelőző feje
zetekben kimutatott 4 Trachyttypust mint kíilön-külön képleteket tár
gyalja és földtani állásukat, korukat és egymáshoz való viszonyukat 
magyarázza.

A kovasavban leggazdagabb kőzetek, az Orthoklas-Kvarc-Trachytok, 
csak kisebb kitörések és telérek alakjában lépnek fel a Vlegyásza 
Traehytterületén. A legnagyobb tért a Kvarc-Andesitek foglalják el, 
melyek sokféle szövetbeli változatokban az egész Vlegyásza hegytömeg 
zömét képezik és még a környező palák köze is sugárszerűen benyo
mulnak. Felette érdekes a szerzőnek azon észlelése, hogy a Kvarc- 
Andesitek csoportjában a szövet minősége a hegy szerkezetében elfog
lalt állásától oly módon függ, hogy a legmélyebb részekben kiválóan 
granitoporphyros Dacitok uralkodnak, a magaslatokon pedig rendes 
porphyros kőzet, mig a Vlegyásza kúpkőzete rhyolitos minőségű Kvarc 
Andesit, mely azonban ENy felé több keskeny ágban a völgybe is le
bocsátkozik. A zöldkőnemű Kvarc-Andesit az egész tömeg keleti szé
lén lép fel. A különféle változatok egymásba fokozatosan átmennek 
és nincs ok, melynél fogva kiilön-külön kitöréseknek kellene őket tulaj
donítani; a szövet különféle kiképződése tehát itt is valószínűleg a ki
hűlés és megmerevülés lasúbb-gyorsabb menete által jött létre. A zöld
kő-módosulat leginkább csak a központi tömeg szélén és egyes telérek- 
ben mutatkozik; valószínű hogy képződése a solfatárák hatásának tulaj
donítandó. A Dacitok után a kvarcmentes Andesitek sorakoznak, me
lyek azonban csekélyebb elterjedésben, csak négy párhuzamos vonulat
ban a Vlegyásza főtömegétől D-re találhatók. A legbasicusabb kőze
tek, a Labrador-Augit-Trachyt, szintén csak egyes szűkebb körű kitö
résekben szerepelnek. E négy Trachytképletnek egymáshoz való vi
szonya a meglevő feltárásokból nem elég tisztán vehető ki, és igy a 
szerzőnek feltevése, hogy az eruptiók sorrendje a kőzetek csökkenő 
kovasavtartalmával egészben összevág, csak más vidékeken szerzett 
tapasztalatok átvitelén alapul. Ellenben ha a Trachytképződményt mint 
egészet tekintetbe veszszük, a vidék tektonikája a kitörés korszakára 
nézve is némi felvilágosítást nyújt. Az eruptiv kőzet, t i. itt mindenütt 
a főtömeg körül telérszerűleg nyomult be az alapkőzet — nagyobb
részt kristályos palák — repedéseibe és igy gyakran a rétegcsapással 
párhuzamos Dyckokat képez. Valószínű tehát, hogy a Trachyt feltódu- 
lása időszerint összeesik ama tömegmozgással, mely az eredeti talaj 
feldarabolását és zavargását okozta. Azt pedig a vidék hegy szerkezete
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világosan mutatja, hogy e tömegmozgás még az első mediterranrétegeket 
is kizavarta eredeti fekvésükből, mig a rá következő felső mediterran képlet 
rajtuk discordans helyzettel települ. E szerint a Kvarc-Andesit kitörése 
a mediterran korszakba esik, még pedig az alsó és a felső rétegek képző
désének ideje közé.

A munkához mellékelt térképen, mely azonban térbelileg nem vág 
össze a megvizsgált kőzetek összes lelhelyeivel, három főtypuson kiviil 
még a szövetbeli módosulatok is külön megjelölést nyertek. A munka 
szövegéből kitűnik, hogy a határok vonása nem mindig egyenes észlelésen 
alapszik, a mi különben a térkép hasznavehetőségét, a munka czélját te
kintve, nem csökkenti. (/. B  )

A szigetek eredete.
(0. P e s c h e l l: Neue Probleme der Vergleichende Erdkunde).

Hogy a jelen vizsgálódásoknak elérni szándékolt eredményéről már 
előre fogalmat nyújtsunk, megfogjuk kisérleni kimutatni azt, hogy vala
mennyi a szárazfölddel szomszédos sziget nem egyéb, mint vagy a kö
zeli martok elszakadt része, vagy a fiatalabb száraz beiszapolása, vagy 
pedig az egykori continensnek a tenger színe alá való lassú sülyedés 
folytán elvált része.

Az Óceánban fekvő többi sziget — két földterület kivételével — 
vagy korallépitmény, vagy vulkáni működések eredménye.

A német nyelv a viz által körülzárt földterületek fogalmának meg
jelölésére oly szegény, hogy az alak-, nagyság- és keletkezési módra 
nézve különböző alkotásokra, mint pl. úgy a Cuba déli részén fekvő 
parányi szigetecskékre, melyeket Columbus „a királyasszony kertjének“ 
nevezett el, valamint oly kis világokra, minő Borneo, Madagaskar és 
Nagy Britannia, csak két hasonértelmü szó „Insel“ és Eiland“ áll ren
delkezésére. Ha a viz által körülvett valamennyi földet szigetnek nevez
zük, akkor a sziget és szárazföld megkülönböztetése teljesen önkény- 
szerű. Erre vonatkozólag mondta a bölcselő Kant Immanuel félig gúnyo
san természettani-földrajzi előadásain, hogy szigetnek szokás nevezni 
mindazon földterületet, melyet már teljesen körülhajóztak, szárazföldnek 
ellenben azt, melynek határait a hajósok eddig még meg nem állapít
hatták. Ha ezen értelmezést elfogadnók, akkor a tudomány mai napság
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bárom világ-szigetet s két szárazulatot ismerne. E világszigetek vol 
nának Amerika, az ó-világ és Austrália, a szárazulatok ellenben Grönland 
és a Sir James Ross által felfedezett Victoria föld, ba ugyanis a déli 
sarknál lévő szárazulatok egyátalában bírnak oly térfogattal, hogy túl
zás nélkül szárazföldekül tekinthetők.

A szárazföld közelében lévő szigetek különböző eredete jellegükből 
oly világosan kivehető, miszerint nem nagy gyakorlottságot tételez fel 
mindazon szigeteket, melyek nem mások, mint az elmállott mart törme
lékének föltorlódásai, azonnal megkülönböztetni oly szigetektől, melyek úgy 
keletkeztek, bogy a szárazföld szélén történt sülyedés és a tenger kiön
tése folytán kisebb vagy nagyobb darabok a főtömegtől elszakadtak. 
Ha m a r t s z i g e t e k n e k  kizárólag csak azokat nevezzük, melyek 
emelés közben légkörünk romboló erői által a meredek partokon mint 
töredékek váltak le, akkor e képződményekkel, csak magas szélességek 
alatt találkozunk, mert a két félgömb egyikén sem lépik át a 40-dik 
fokot. A legjellemzőbb eféle jelenségeket az'orosz- és brit-éjszakamerika 
csendes tengeri partjai sziget-födte területén, Patagónia szaggatott nyu
gati szélén, a Davids útban Grönland partja mellett, és Norvégia, vala- 
lamint Skócia nyugati partján találjuk. Sem az ázsiai, sem az afrikai, 
sem pedig az austráliai martok nincsenek fjordok által megszaggatva, 
vagy ollóalakú szigetekkel borítva.

Eredetüket illetőleg igen különbözők, s tagoltságuk, valamint 
nagyságuk által a velők való Összetévesztés ellen biztositvák az oly 
szigetek, melyek a szárazföldtől helyi sülyedés folytán szakadtak el. 
Az ily szigetkeletkezés ismérvei legtisztábban Nagy-Britannia és Irlan- 
don mutatkoznak. A brit szigetek Európához tartoznak, mely Irlandtól 
nyugotra rohamosan ereszkedik az ottani tenger mélyébe, úgy, hogy az 
Óceán az éj szaki tenger területét elönthette, s egy behatoló ág, a La 
Manche csatorna által a brit szigeteket a szárazföldtől elkülöníthette. Ez, 
földtanilag szólva, nem rég történt; mert a brit szigeteken mindazon 
európai buja növények és vad állatok megvannak, melyek az éghajlat 
folytán odatartoznak.* Skócia keleti partjának növényzete hasonlít némi
leg a norvégiaihoz, Anglia keleti pártjáé a némethez, Anglia és Irland 
déli része növényzete a franczia és éjszak spanyoléhoz; szóval, ha a

* Charles Martins szerint a nagy-brittanniai szigeteken két amerikai növény, Erio- 
caulon septangulare és Spiranthes cernua is előfordul. (Revue des deux Mondes 1870. 
Tom 85. p. 645.) Ezen jelenség magyarázatául emlékezzünk vissza csak, a történetileg 
hitelesített vízkör (Wasserpest) elterjedésére, s a mint ez, úgy e két édesvízi növény 
is, az atlanti tengeren át észrevétlenül becsúszhatott.
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brit szigetek Európával még szárazföld által lennének kapcsolatban, 
növény- és állat-világuk nem volna különböző, sem másképen szétosztva, 
sem pedig gazdagabb vagy szegényebb.

A La Manche csatorna általában igen sekély, Calais és Dower 
közt csak kevéssel mélyebb 20 fadennál, úgy, hogy sok falusi to
rony, ha e tengerszoros fenekére állithatnók, a vízből még ki is lát
szanék. Ugyanez áll az éjsaki tengerről*; azon vonaltól délre, me
lyet Aberdeentől (Skócziában) Jütland éjszaki csúcsán húzva képzelünk, 
a strassburgi Münster, ha mindjárt a tengerfenék legmélyebb pontján 
állna is, nem csekély magasságban nyúlnék ki a vízből. Nem kellene 
tehát egyéb, mint egy százados emelkedés, hogy a brit szigetek újból 
Európához csalogassanak. A brit szigetekkel hasonlót mutat Uj Guinea, 
melyet a Torress)út választ el Austráliától; mert a Torress út, valamint 
a tőle nyugatra fekvő Harafura tenger középmélysége csak 180 láb 
(pieds); s ugyanez áll a délchinai tengerről is Borneo, Cambodscha, a 
malakai félsziget, Sumatra és Jáva közt. Azou természetes határ, mely 
Austráliát és a hozzá tartozó szigeteket Ázsiától elválasztja, egy 100 
fadennál mélyebb út, mely csak négy német mértföld széles s az ázsiai 
Báli szigetet az austráliai Lombock szigettől és Celebest Borneotól vá
lasztja el. Ezen vonaltól nyugatra valamennyi növény és állat s az 
utóbbiak közt — mint ezt Wallace fényesen kimutatta** — még a ma
darak is ázsiaiak, holott keletre mind australiai. Hogy ezen mély tenger 
alatti hasadék csak a harmadkorban jött létre, s Austrália az általunk 
lakott világszigettel szárazon függött össze, bizonyítja azon körülmény, 
hogy akkoriban még Európában is (mint maiglan Austráliában) erszénye
sek és Eucalyptus-ok éltek. Az austráliai szerves világra igen hátrányos 
volt, hogy e hasadék Austráliát a szárazföldtől elszigetelte, mert 
az azóta magára hagyatva, fejlődésében annyira visszamaradt, hogy 
azon európai, ki mainap Austráliát meglátogatja, ott újra feltalálja az 
állat- és növényvilág azon elavult és régidivatúvá vált viseletét, mely az ő 
világrészén a harmadkorban még divatos volt.

Austrália továbbá a Tasmaniában a területveszteségre még egy 
más példát is szolgáltat, mely sziget csak a sekély (középmélysége 210 
láb, pieds) Bass.út által lévén elválasztva, nem egyéb, mint egy fél
sziget, melynek a vizalatti kapcsolatát a tenger leplezni igyekszik. Kü-

* Norvégia észak-nyugoti partja, valamint Novaja Semlja mentében egy hasadék
völgy húzódik, mely jelenség v. Middendorff gyanitása szerint, általános földtani 
okon alapszik. (Petermann’s geograph Mitth. 1871. S. 31.)

**) így  újabban ismét a „The Malaye Archipelago“-ban. London 1869. Tom 
I. p. 13.
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lönben Tasmaniának az Austráliai főtömegtől való elszakadása egy hi
hetőleg régmúlt földtani korban állott be. Jóllehet Tasmánia növényzete 
— mint dr. Hooker kimutatta — teljelen austráliai jellegű; de nem is 
lenne más, ha Tasmánia, a Bass út helyett még mindég szárazföld ál
tal függne összeAustrália délkeleti csúcsával; Tasmánia állatvilága ellen
ben csak hézagosán egyezik meg az austráliaival, a Bass út tehát a 
száraz összefüggést hamarébb szakitotta meg, mint mielőtt Austrália mai 
állatvilága létezett.

Nem tudok az austráliai szárazulattól megválni, mielőtt egy saját
ságos törvényre nem liivom fel az olvasó figyelmét. Míg a vulkáni ha- 
sadékon fekvő és a korall szigetek egyes részei félreismerhetlenül ha 
sonlitanak egymáshoz, addig ott, hol a régibb összefüggésnek megsza
kítása folytán a szárazföldből szigetvilágok keletkeztek, oly csoportoza- 
tokkal is találkozunk, melyeknek egyesei tagozásuk és vázuk különbö 
zőségére nézve egyéni jellegűek. Nem vulkáni, nem korall eredetű 
nagyobb szigetrajokat csupán oly tengerekben találunk, melyek száraz
földtömegek közé nyomulnak. Ha a kutatások elégtelensége miatt élőt 
tünk még érthetetlen déli sarkvidéket mellőzzük, akkor a földön csak 
öt oly nagyobb szigetcsoportot ismerünk, melyeknek keletkezése sem 
vulkáni erőknek, sem korallok munkájának nem tulajdonithatA E szi 
getcsoportok leggazdagabbika t. i. a maláyi, Austrália és Dél-Azsia közt 
fekszik; az amerikai éjszaksarki tenger szigetei a Hudson öböl melléké
nek martjai és a grönlandi szárazulat közt, a nagy Antillák Éjszak- és 
Dél-Amerika között, a görög szigetek végre oly helyen feküsznek, hol 
Dél-Európa és Kis-Ázsia egymást megközelítik. Végül kicsiben ugyanily 
jelenséggel találkozunk a dániai szigeteknél, melyek a Jüt-félsziget és 
a Dél-Svédország közti tért töltik ki. A maláyi szigettengerről, valamint 
a nyugotindiai csoportról, a görög és balti szigetekről tudjuk, hogy 
igen sekély tengerekben feküsznek; s ugylátszik ugyanez áll az ameri
kai éjszaksarki szigettengerről is, azonban az itteni tengermélységéről 
adataink nincsenek. Ez utóbbiak néhol, nevezetesen a Dávids út és 
Baffin öbölben jelentékenyebbek, mintsem várhatni lehetne.

Ha a vulkáni szigetek alatt nemcsak azokat, melyeken működő 
vagy kialudt tűzhányó hegyek vannak, hanem azokat is értjük, melyek 
ily tlizokádó hegyek közt, vagy szorosan ugyanazon hasadék mellett 
feküsznek, akkor jobbára rendezkedésük és sorrendjükről könnyen fel
ismerhetők. Fellépésük legszabályosabb a Csendes tenger partján Orosz- 
Amerikától kezdve egész Philippinákig. Azt tapasztaljuk továbbá, 
hogy az Aljasca félsziget irányában egy gyengén hajló, csaknem sza
bályos görbe alakjában csatlakoznak a vulkáni Aleuták hozzájuk. Küz-
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vétlenül ezek után Kamcsatka vulkáni félsziget következik, a melynek 
meghosszabbításában — zsinórra fűzött gyöngyökhöz hasonlóan — a 
vulkáni Kurilák, szintén lapos Ívben, Jesso felé húzódva sorakoznak. 
Aztán a szárazföld ismét egy félszigetféle nyúlványt tol közibök, s ez 
Sachalin szigete, mely az Amur torkolatától csak egy oly sekély ten
gerszoros által van elválasztva, hogy azon brit flotta, mely a krimi 
háború alatt a tatáröbölben orosz hajókat üldözött, kalauz hiányában 
nem mert az ochocskai tengerbe átmennni. Szabad tehát a Sachalin 
szigetet cíaudestin félszigetnek tekinteni; ha mindjárt ez ideig a Sacha
lin szigeten csak a De Castrie öbölben találtattak lávamezők, a japáni 
szigetvilág mégis hozzácsatlakozik, mely nyugoti szélén hasonlókép 
gyengén görbült és szintén kialudt s még most is működő vulkánokkal 
van megrakva. Ha Ázsia partját délnek követjük, egy félszigetre akadunk, 
t. i. Koreára, melynek meghosszabbításában, gyöngysorhoz hasonlóan 
egymáshoz sorakozva, a vulkáni Liu-Kiu szigetek ívalakban törekszenek 
ismét vissza a szárazföldhöz. Végül ugyanazon kép’ még egyszer, habár 
kissé elmosódottan is, újból ismétlődik. Nem találkozunk ugyan ismét 
félszigettel, de igenis egy félszigetszerüen tagolt szigettel, t. i. a vulkáni 
Kormosával, melyet a cbinai szárazföldtől a Fukianút választ el, és 
mely átnyúlik a vulkáni Philippinákboz, melyeknek nyugoti martján 
egy vulkáni görbe Falavántól Borneo felé, mig ellenben egy másik, 
inkább keletre tartó, a molukkai vulkánok felé nyúlik. A nagy 
óceán távoli hátterében a vulkáni Bonin-csoport és a Mariánok képezte 
görbék tűnnek még fel. Ezen vulkáni szigetvonulatok mindnyáján ta
pasztalható, hogy az óceán felé domborúak, a szárazföld felé pedig 
homorúak. Az ember igen hajlandó e jelenségben természettörvényt 
látni, miután egyéb földterületeken a vulkáni szigetek szintén hasonlóan 
rendezkedvék, igy pl. a Kis-Antillák is ívet képeznek, melynek domború 
oldala az Atlanti tengerre, homorú oldala pedig közép-amerikai szá
razulatra néz. Épen ezért hihetőleg csalódáson alapszik az, hogy az 
Uj-ÍIebridák látszólag kivételt képeznek. Ha ugyanis az Ambrym 
szigeti tevékeny vulkántól, a Tanna szigeten lévő, minden 10 perezben 
felpuffogó tűzhányó hegyen át, Mantew szigetvulkánig egy görbét hú
zunk, akkor ez az austráliai szárazföldnek domború oldalát fordítja; 
de itt valószínűleg két görbe találkozunk, melyek közül az egyik a 
Santa-Cruz szigetek Mendana vulkánától csak Tannáig ér, a másik pe
dig Mallikolőtól Tannán át Mastbew szigetecskéig terjed, mely esetben 
aztán mindkét hasadék az ív homorú oldalával néz a közeli szárazulatra.

Abból, hogy e szigetvulkánok gyenge hajlású görbén helyezkedtek 
el, következik továbbá az is, hogy ívüknek egy, a szárazulatba többé

ig*
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kevésbé mélyen benyúló öböl felel meg. így pl. a z Aleutáktól éjszakra 
a Bering-tenger fekszik, melynek még az ó- és újvilág közötti csekély 
összefüggést is sikerült szétrombolnia; a Kuriláktól éjszaknyugatra 
találjuk az ochocskai tengert, Japántól nyugatra a japáni tengert, a 
Lin-Kiu szigetektől nyugatra a sárgatengert s végül a Philippináktól 
nyugatra a dél-cbinai tengert.

A nagy-oceán éjszaknyugati partja mentében lévő szigetkoszorúk 
e szabályos elhelyezkedését a szellemes, bölcselő Krause Károly K. F. 
éles szeme már 1811-ben felfedezte, anélkül azonban, hogy vulkáni ter
mészetüket az ilyen rendezkedés szükségképeni okának ismerte volna 
fel. Maga v. Hoff is, a föld felszínének természeti változatairól irt koszorús 
pályamüvében, ezen szigetfüzéreket az ázsiai szárazulat egykori szélei
nek nézte, melyekben a hullámcsapás hézagokat ütött. Dana, „Manual 
of Geology“ czimű legújabb tankönyve 36. lapján szintén leirta ezen 
szabályos alakulást, ezen szigetképződmények vulkáni eredetére azonban 
a mi pedig egészen ismeretes volt előtte, figyelmessé nem tesz.

Humbold S. először, az 1811-ben megjelent „Essai politique sur 
la nouvelle Espagne“ czimű művében emliti, hogy a tüzokádó hegyeknek 
Mexico térképére való felhordásánál megdöbbenve vette észre, miszerint 
valamennyi a 18 éjszaki szélességi fok közelében fekszik úgy, hogyha 
a Tuxtla és Colima között fekvő vulkánokat egy vonal által kötnők 
össze, ez egy nagy földieken a legnagyobb kör ívét majdnem megköze
lítené. Ha meghosszabbítjuk — teszi hozzá Humbold — a mexikói 
vulkánok vonalát a csendes tengerbe, akkor a hasonlókép vulkáni ere
detű Revillagigedo szigetekre bukkanunk. Humbold S. egyik legszebb 
fölfedezése az : hogy a föld legtöbb tűzhányó hegyei sorokba rendez
kednek; és Buch Lipót, ki a Canári szigeten e tüneménynek hasonmá
sára talált, a sorvulkán elnevezést hozta indítványba. A törpe vulkánok 
egy raja, melyeknek kúpjai egymásra úgy következnek, mint sorban 
a katonák, a Canári szigetek egyikén, a Lanzarosán, két párhuzamos 
repedésből nyomult ki, melyeket, mint ez átalában gyakori, haránt- 
hasadékok kereszteztek. Ha magunknak az ily tovahuzódó hasa- 
dékokat ajkaknak képzeljük, melyekből időnkint izzónfolyó kőzetek 
bugyognak ki, és ha az ily hasadék vagy kurtább párhuzamos hasadé- 
kok egész raja rövidebb, de más irányú hasadékok által kereszteztetik, 
akkor a társvulkánok szabálytalanul felhalmozva tűnnek fel annoyira, 
hogy aztán a hasadékhálózatot, pontos fényképek nélkül, igen bajos 
felismerni, mint ez az azori és még inkább zöld-foki szigeteknél és a 
Galapagos vulkánoknál tapasztalható. Ámbár az ázsiai példák a vulká
noknak soronkénti elrendezkedését fényesen be is bizonyították, nem



következik az, hogy ők a földieké legnagyobb körén, hanem egy lapo
sabb íven feküszuek. Ha a kezdő a szigetsorok rendezkedésének vizsga- 
lásával már foglalkozott, az első pillanatra sikerülni fog neki a Mariá
nak, a Salomok és az Uj-Hebridák vulkáni természetét felismerni. Ennél 
azonban már nehezebb a hávai szigetcsoport vagy az éj szaki félgömbön 
fekvő Sandwich szigettenger és a Marquesas- vagy Mendana szigetek 
kettős lánczolatának megfelelő görbét megtalálni. Sokkal világosabban 
látható a guineai tengeröbölben az Anobom, S. Thome, Principe és 
Fernandó Pó szigetek vulkáni sorakozása, melyeknek meghosszabbításá
ban fekszik az afrikai szárazulaton a vulkáni Camerun hegység, és 
melyeknek görbéje szintén homorú oldalát forditja a szárazföld felé.

Nyílt tengereken a korallépitések által keletkezett másik szigetfaj 
előállását elsőben Charles Darvin Fitzroy-val való íöldköriili utazása al
kalmával a Sunda ut délnyugati részében fekvő madrepora eredetű Kiling 
és Kokos szigetek szorosabb megvizsgálásakor derítette ki. A zátony- 
épitő korall tudvalevőleg elhal, a mint törzsei elérik a tenger színét. 
Tudjuk továbbá azt is, hogy e meszetelválasztó polypok csak igen 
mérsékelt mélységben kezdik meg építkezéseiket, azért, mert csak a fel
melegedett tengervízben élhetnek meg. De miután a legtöbb korallsziget 
közelében a mérő ón váratlan mélységre száll alá, az alapnak azalatt, 
mialatt a korallépitmény felemelkedett, siilyednie kellett, ha mindjárt 
ezen mozgás közben szünetek s ezáltal a korallzátony növésében nyuga
lom állt is be. Olybá tűnnek fel e korallszigetek előttünk, mintha a 
természet végkisérletet akarna tenni, hogy egy elsülyedt szárazföldet a 
teljes eltöröltetéstől megmentsen, de ami késik nem múlik. Már Biruni, 
a kitűnő arab geograph arról értesít, miszerint időnkint a Maledivák és 
a Lakadivák egyes szigeteit a tenger elnyelte.* Még napjainkban is 
hallani, hogy a polynesiai szigetlakók menekülni és elköltözni kényte
lenek, mert törékeny lakhelyüket a tenger szétrombolja, ami érthetővé 
teszi azt, hogy a maláyi faj természeti kényszer folytán van oly nagy 
területen szétszórva, jóllehet pl. a Mavrik, kik a lakatlan Uj-Seelandra 
költöztek, hagyományaik szerint, Savairól, tehát egy magas szigetről 
jutottak oda. A délitenger mostani korallszigetei hihetőleg egy polyne
siai földrész hegygerinczein emelkedtek föl, legalább Dana kimutatja, 
hogy e szigetek, melyek szabálytalanul a napsugarakban úszkáló por-

* Hogy ily tünemények még mainapság is ismétlődnek, bizonyítékul Prentice 
hajóskapitány egy példát hoz fel, ki a maledivák egyikét, melyen néhány év előtt 
még pálma ligetek diszlettek, élő korallokkal fedve találta. Jóllehet a bennszülöttek 
azt állítják, hogy a szigetet a zajló tenger mosta el, mégis valószínűbb, ha a tenger 
fenék helyi siilyedését tételezzük fel. (Charles Darvin, Coral Reefs, London 1852. p. 72.)
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szemecskék módjára a déltengert keresztül-kasul borítják s csaknem 
párhuzamos vonalakban egy állandó irányt követnek, a mi a Cordiler 
rak párhuzamos hegylánczaira és hajtásaira emlékeztet. Tudva azt, 
hogy a zátonykorallok csak egy 16°R. középhőmérsékii tengervízben 
épittenek, akkor a geológiai jelenkorban korall szigetek csakis a forró 
és mérsékelt égöv alatt létezhetnek. Petermann földrajzi közleményei
ben (Petermanns geographischen Mittheilungen 1857. Tafel 1.) a déli ten
gerről egy oly térkép jelent meg, melyen a tenger hőmérsékletei fel 
vannak jegyezve, a korailövet pedig egy szines határ mutatja, melyet 
törvényünk megállapítására most bizonyságul hivunk fel arra nézve, 
hogy a szárazulattól távol, a korallövön túl, a szigetek csakis mint 
vulkánok, vagy vulkánok közelében emelkednek.

A Japán és California közt nyűgöt és keletnek és az Aleuták s 
a havai szigetek közt éjszak és délnek fekvő nagy vizterület, melyet 
egyedül illet meg jogosan a Csendestenger nevezet, teljesen szigettelen. 
Erre aztán egészen a korallépitkezések déli határáig a kis szigetek 
egész raja következik. Ezen ezer meg ezer sziget között csak két fájt 
találunk, t. i. magas és alacsony szigeteket.* A magas szigetek kivétel 
nélkül vulkáni eredetűek, az alacsony szigetek pedig kivétel nélkül 
korall építmények. A magas szigetek a Salamon-, az Uj-Hebridák-, a 
Yiti- (Fidschi), a Tonga-, a Samoa-, a Tahiti- és a Marquesas csoport
hoz tartoznak; sőt egyes előőrseik, mint Pitcairu-, a Húsvét-** és Salay- 
Comez-sziget vagy vulkánok voltak hajdanában, vagy legalább vulkáni 
eredetűek. A működő tűzhányók valamennyien a szárazföld közelében 
vannak, ellenben a Marianna-vulkánok Ázsiától-, a Samoa*** és Tonga

* Ezen alacsony szigetek közt olyanok is vannak, melyek újból felépültek, 
csakhogy igen gyér számmal találhatók; ilyenek Dana szerint (Manual of Geology 
p. 578.) a Paumotu csoportban az Erzsébet vagy Toau sziget, mely 80', Makatea 
szigete (tahit nyelven Maatea) 250', s Meinicke szerint (Der Archipel der Paumotu 
Zeitschr. d. Gesell, f. Erdk. 1870. p. 392) a Matia vagy Aurora sziget 250'-bal lön 
magasabb; e két utóbbi a vulkáni Társaság-szigetek (Gesellschaftsinseln) közelében 
fekszik. (Darvin, Coral Reefs p. 174). A C ooks-vagy Hervey szigetcsoportnál ugyan
ezen jelenség ismétlődik melyeket nem rég Lamont (Wild Life among the Pacific 
Islanders. London 1867. p. 72.) látogatott meg és irt le; az emelkedések ott: Atiu 
szigetnél 12'; Mangaia szigetnél 301' ; Ruruteanál 150', mely utóbbi a szomszédos 
Tubuai csoporthoz tartozik. A többi fölemelkedett korallképződmény, mint pl. Oahu 
a Havai-, Eua a Tonga- s végre Vavau és Savage- vagy Inue szigete a Barátságszi
getcsoporthoz tartozik, tehát vulkáni területen fekszik.

** A Húsvét vagy Rapa-nui sziget vulkáni jellegét J. L. Palmer is ismerteti 
(Proceed, of. the R. Geograph. Society. 1870. p. 109.).

*** Olesinga előtt, a Hajós szigetek (Schifferinseln) vagyis a Samoa csoport 
közelében Graeffe Ede az 1866. évi szeptember és október hóban tenger alatti vul-
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szigeteken fekvők Austráliától, a havaiak pedig Amerika földjétől távol 
lek Úsznék ; a Viti- (Fidschi) és a Mendana szigeteken fekvő vulkánok 
tüze pedig már kialudt. A Viti-vulkáunal újabban Seemann Berthold 
ismertetett meg, ki a Kadavu szigeten fekvő Rilke Levu vulkánt is 
megmászta. Már a hegy külső alakja a Vezuvra emlékeztet, lejtőin for
rások is bugyognak ki, s csúcsán egy mocsár látható, mely hihetőleg 
a roszul táplált krátertó végmaradványa. Dél- és Ejszakamerika azon 
marjait, melyeket a déli tenger mos, egyetlenegy sziget sem élénkíti, 
kivévén azokat, melyek a közeli part töredékeinek tekintendők. Hol e 
tenger belsejében szigetekre akadunk, ezek mindenkor vulkáni talajon 
nyugosznak, mint pl. a Revillagigedos-, a Galapagos-, a Juan Fernan
dez és Mas afuera szigetcsoportok. A Horn-fok megliosszabitásában is
mét vulkánokra bukkanunk, minők Dumont d’Urville Joinville földe, mely 
a vulkáni Shetland csoporthoz tartozik, s melyre keletnek a déli Sand
wich szigetek következnek, melyek behatóbb kutatás után valószínűleg 
még is csak vulkáni eredetiteknek fognak mutatkozni, minthogy ők is 
görbe vonalban helyezkedtek el.

Sziget dolgában az Atlanti-Óceán még szegényebb. Délnek a vul
káni Islandtól először az azori párhuzamos vulkánsorra bukkanunk, 
aztán jönnek a madeirái és a 'canári szigetcsoportok, kialudt és még 
most is tevékeny vulkánaikkal. Szemközt velők nyugaton, az újvilág 
közelében, a siktengeren találjuk az Atlanti Óceán egyedüli korallépit- 
ményét, t. i. a Bermudas szigetcsoportot*. Innét Afrika közelében követ
keznek aztán a már fentebb említett zöldfoki vulkánok és a guineai 
tengeröbölben fekvő vulkáni szigetek. Az egyenlítőn túl a brasiliai mart 
előtt magányosan fekszik Fernando Noronha szigete,** mely vulkáni 
kőzetekből álló alkotmány. Ettől éjszakkeletre a Péter és Pál sziklák 
feküsznek ; ezek közül az első, melyet Darvin meglátogatott, egy pala 
lap, mely a vulkáni képződés minden lehetőségét kizárja De ha a vul
káni Szt.-Ilona szigettől az Ascension vulkáni szigeten át mindkét sziklá
hoz görbe vonalat húzunk, ez az Ascension szigeten túl az Atlanti- 
Óceánnak oly helyeit fogja érinteni, hol a tengeri utazók 1747 óta 
egész napjainkig tengeralatti vulkánok kitöréseinek jeleit többször ész

kán kitörést észlelt (Ausland 1867, p. 522.) (L. ö. v. Lyell, Principles. 10 th. ed. 
London 1867. p. 406.).

* A Bermudas szigeteken vékony homokkő rétegek is jönnék elő, mint azt az 
lijabb megfigyelés tudomásunkra hozza. (Nantical Magazine, 1868. p. 408.), melyek 
azonban a vihar és hullám által a szigetekre hordott kovapáncél töredékekből ke
letkeztek.

** Ezt illetőleg lásd Globus XXIII. Bd. p. 240.
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lelték.* Délen a 20-ik szélességi fok közelében Trinidad és Martin-Vaz 
kopár sziklái láthatók, melyek, daczára hogy az Indiába hajózok által 
óráik igazítása végett érintetnek, eredetüket illetőleg kimerítő adatok 
mégis hiányoznak. Ellenben Tristan da Cunha egy régi vulkáni alkot
mány** és Diego Alvarez (Gough) szigete azon hasadékon fekszik, mely 
Tristan szigettől a Thompson szigeti vulkánt viselő Kozier-Bouvet szi
getcsoportig nyúlik. Afrikától délre, nyugatról keletnek húzódva, hihe
tőleg ugyanazon hasadékon három vulkáni szigettenger, t. i. a Marion-, 
a Corzet- és a Kerquelen-csoport következik. Madagaskártól keletre a 
vulkáni Mascaren, Bourbon és Lauritius szigetekre akadunk, melyeknek 
meghosszabbításában a gránit alkotta Rodriguez sziget fekszik; nyugatra 
pedig a Mozambiques útban a vulkáni Comórok vannak. A Madagaskár 
és Australia közötti tért csak korallépitmények borítják, kivévén a dél
nek fekvő Szt.-Pál és Amsterdam ikervulkánokat. Austráliától délre a 
hóval és jéggel takart délsarki ismeretlen szárazföldtömegek feküsznek, 
melyek azonban tevékeny vulkánokban, milyenek a Balleny szigetek 
és a Victoria föld kötődte kúpjai, nem szenvednek hiányt. A vulkáni 
Auckland szigetek aztán a vulkáni Uj Seelandra vezetnek át, mely 
keletre a Chatham szigetek képében állította föl vulkáni előőrsét.

A szárazulat közelében fekvő szigetek tehát vagy meredek partok 
töredékei, mint pl. a fjord szigetek, vagy pedig az elsülyedt continens- 
nek elöntése folytán visszamaradt szárazföldek; ellenben a sík tengeren 
fekvő szigetek vagy meszet elválasztó polypok működése folytán kelet
keztek vagy pedig vulkáni kitörések területén feküsznek.

E felfogással sokáig nem tudtuk összeegyeztetni azt, hogy cana- 
dai Lőrinc-öbölben fekvő Anticosti szigeten, mely sem vulkáni területen 
nem fekszik, sem pedig korallépitmény nem lehet, Henri Jule*** állítása 
szerint, sem béka, sem teknőcz, sem pedig kígyó nem lakik. Ha a 
batrachiák valamely szigeten hiányoznak, ez arra mutat, hogy azok 
nem rég emelkedhettek ki a tengerből, mert úgy a béka, mint a tek- 
nőcztojás a tengervíz által, mint ezt Darvin kimutatta, csakhamar el- 
pusztittatik. De minthogy* Anticosti nem Labrador vagy Uj-Braunschweig 
síilyedése folytán szakadt el, mert akkor a most hiányzó állatok meg
maradtak volna rajta, fel kell tehát tennünk, hogy e sziget a nélkül,

* A fentebbiek Írásakor a szerző még nem tudta, hogy Darvin hasonlókép 
vélekedik, kinek nézetét Sir Charles Lyell is magáévá teszi (Principles 19 th. ed. 
tom II. p. 63. Humbold Cosmos IY. Bd. p. 376.).

** L. Petermann’s Geogrf. Mitth. 1855. p. 83. és tab. VII.
*** The Labradro Peninzula. London 1863. tom. II. p. 70.
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hogy valaha a szárazulattal összefüggött volna, a tengerből emelkedett 
ki. Gondos kutatások azonban más eredményre vezettek. Az Anticostit 
alkotó kőzetek ugyanis eg) oly képződmény szakba tartoznak, melyet 
az amerikai geologok a Queoeck és a Niagara formatio közé helyeznek, 
tehát a felső siluri képződmény egy emeletét képezi.*, Mielőtt a silur- 
korszak véget ért, Anticosti már a tengerből kiemelkedett volt s azután 
csakhamar elszakadt az amerikai szárazföldtől; és csak igy lett lehet 
ségessé, miután abban az időben a hüllők még nem léteztek, hogy 
batrachiák által nem népesült be. Anticosti tehát sziget volt s az is 
maradt, még mielőtt a békák és tekönőczök léteztek; a sziget tehát az 
egykori silur szárazföldnek egy ősrégi darabja.

A déli tenger csak egy szigete, illetőleg szigetcsoportja, melyről 
mindekkoráig hallgattunk, t. i. Uj-Caledonia a vele párhuzamosan elhe 
lyezett Loyalität- szigettel együtt támaszt eredetét illetőleg kétséget. Az 
utóbbi szigetek ketteje és Uj-Caledonia hegyes. Vulkánok vagy vulkáni 
erők nyomai még eddig nem észleltettek rajtok, úgy látszik tehát, hogy 
ezek kivételt képeznek azon szabály alól, hogy valamennyi magas szi
get vulkáni eredetű. Ezután abban lehetne megnyugodni, hogy kiemel
kedésük a vulkáni Uj Hebrida szigetsorok és Austrália szárazföldé közt 
kevésbé meglepő, mert más vulkánsoroknál is mutatkozik olykor, hogy 
szigetsorok nagyobb körökben párhuzamosan követik az emelési hasa- 
dékot, pl. a vulkáni Sumatra óceáni oldalán lévő Ma n t a v i  szigetek igy 
vannak egymás mellé sorakozva. Az Uj-Caledonia és az Uj-Hebridák 
közötti távolság azonban sokkal tetemesebb, semhogy összehasonlitás 
alkalmaztathatnék. Ha ellenben Uj-Caledonia hossztengelyét éjszaknyu
gatnak meghosszabbítjuk, akkor e  ̂ a Louisiad szigettengert érinti, mely 
ismét nem más, mint Uj-Guineának tenger alá sülyedt része. Ha továbbá 
tekintetbe veszszük, hogy az uj-seelandi csoporton két emelkedési ten
gely metszi egymást, nevezetesen, hogy egy délnyugattól éjszakkeletnek 
menő, egy másik délkeletről éjszaknyugatra irányulóval találkozik és 
hogy ez utóbbi meghosszabbítva Uj-Caledonia délkeleti csúcsát érin ti; 
ha végre nem tévesztjük szem elől azt sem, hogy az austráliai conti- 
nens keleti partja Uj-Seeland mindkét tengelyirányával párhuzamosan 
halad, és mint ez utóbbi, a 25 déli szélességi fok alatt egyszerre éj- 
szaknyuyat felé részarányosán kanyarodik, akkor ezen közös és hihető 
leg nem esetleges hasonló alkotás egy geológiai múltra utal, melyben 
az uj-hollandi coutinens beljebb hatolt a déli tengerbe, hol Uj-Guinea,

* L. Logau „Geology of Canada“ (Montreal 1863. p. 298 sg.) ozimű művében 
az Anticosti formatio leírását.
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Uj Seeland és Uj-Caledonia még hozzá tartozott, melyek hajdani part
jainak határait mutatják. Uj-Caledonia még mindig azon szigetek közé 
tartozik, melyek lassan alászálnak, és hogy e szigetcsoport és Australia 
közt is nagy sülyedés ment végbe, mutatja a nagy „Barrierenriff“ mely
nek Óceán felőli szélén az ón többé feneket nem ér. Ha az austráliai 
continens déli csúcsa valaha magasabb délsarki szélességekig nyúlt 
úgy, hogy csúcsa az uj-seelandi délsziget, valamint Tasmania meghosz- 
szabbitásába esett, akkor érintenie kellett a mai Macquarie szigetet, 
s alakjának a mai Afrika szakasztott másának kellett lennie.

Valamennyi eddig említett szigettől Madagaskár és Ceylon telje
sen különbözik. Mennél többször vizsgáljuk e szigeket, kinézésűk annál 
sajátságosabb. Már Forster János Reinhold, ki Cook-ot második útjában 
követte s ki Lord Bacon szerint, legkorábban foglalkozott földrajzi 
összehasonlitásokkal, felismerte, hogy a nagy világszigetek hegyesen és 
meredeken nyomulnak délnek. 0  maga látta, hogy Afrika a jóremény- 
ség-fokánál meredeken sülyed a tengerbe, elhajózott a Tüzföld mellett, 
Tasmánia déli csúcsát is érinté, melyet akkoriban (1773) és még a 
múlt század végén is az austráliai szárazföld valódi félszigetének tartot
tak, s ő még az elő indiai félszigetet teljes joggal a világsziget délre 
helyezett háromszögű kinövésének nézte. Igen érdekes — teszi aztán 
hozzá — hogy e szárazföldi csúcsok nyugati szélei szigetmentesek, míg 
ellenben keleti szélein nagyobb szigetek és szigetcsoportok emelkednek 
ki; ugyanis a délamerikai csúcstól keletre a Falkland csoport, a dél
afrikai háromszögtől keletre Madagaskár, az előindiai félszigettől keletre 
Ceylon s végre Australia tasmániai fokától az uj-seelandi szigetcsoport. 
Legyen bármily sajátságos e szigetek helyi viszonyainak összhangzása, 
mégis mi más szemmel nézzük e testeket, mint minővel azokat száz 
év előtt Forster nézhette. A lapos Falkland szigetek patagoniai flóra- 
és faunájukkal a délamerikai continenshez tartoznak s igen keveset ha
sonlítanak a vulkáni uj-seelandi csoporthoz, az egykori Australia sark
kövéhez, melylyel csak a régmúlt geológiai időben függhettek össze szá
razon. Ceylon és Madagaskár alakja még különbözőbb gondolatokat 
keltenek bennünk, melyek, mint azt Humboldt S. odavetőleg bár, de 
igen találóan értelmezte „continentalis jellegűekk‘. (Kosmos IV. 413.) Jól
lehet Madagaskár a vulkáni Comorok és Mascarenek közt fekszik, sőt 
nehány ponton szintén vulkáni jelenségeket mutat, még sem szabad 
őt vulkáni eredetűnek tekintenünk. Afrikától egy óceáni völgy választja 
el, melyen a macombique-i áram éjszakról délnek folyik át. Ez óceáni 
vizek afrikai és madagaskári parthatárai megfelelő ki és beugró szö
geikkel erósio-völgy jelleggel bírnak; ha ugyanis szabad összehasonli-



tani a belterületek folyó édes vizeinek jelenségeit a világtengerek kör
mozgásaival. S mégis e csábitó hasonlatosság daczára Madagaskár a 
mai Afrika elszakadt részének nem tekinthető.* Habár mindkét szerves 
osztálya még eddig nincs teljesen kikutatva és összehasonlítva, mégis 
eleget tudunk róluk arra nézve, hogy Madagaskárt, sajátságos állat- és 
növényalakjai folytán, Önálló kis világnak nézzük. A többi közt, mint 
ezt Schlegel a hollandi Heptolog már rég kimutatta, saját kígyói van
nak; s három faj félmajmot bir kizárólag, ezek Aye-Aye, Indri és a 
valódi Maki vagy Lemurinák, mint ezt R. Owen nem rég bebizonyította. 
Ceylon állat- és növényformái ugyan sokban megegyeznek az indiai 
félszigetével, mi az indiai szárazföldhöz való közelsége folytán másként 
nem is lehet, mégis már Ritter Károly, és még határozottabban Sir 
Emerson Tennent kimondta, hogy Ceylon nem tekinthető Dekan elsza 
kadt darabjának; s ez utóbbi különösen Ceylon sajátságos állat- és 
növényvilágának kimutatása által bebizonyította, hogy e sziget önállósá
gát egész a mai napig megőrizte, mi annál különösebbnek tetszhetik, mi
után a szárazfölddel való összefüggés „Adám hídja“ által megkezdődött 
melyet az indiai épos szerint a szövetséges majom-királyok a Rámának 
a szigetre való berontása alkalmával építtettek. Madagaskar és Ceylon 
tehát a hajdani világszigetek meglévő maradványai, melyek a mostani 
nagy szárazfölddel nem voltak ugyan kapcsolatban, de talán egymással 
össze voltak kötve, és pedig az éjszaknak fekvő gránitos Seychella szi
getein** és Madagaskár meghosszabbításában terültek el. Hogy ott Ma- 
dagaskáron, a gránitos Rodriguez szigettel összefüggő Mascereneken, 
Seychellák , Maledivák és Ceylonon át valaha, természetesen csak a 
legrégibb harmadkorban, egy világrész fekhetett, mely keletnek egész 
Celebesig terjeszkedett, ezt a teremtési központok egységének tanát kö
vetők egyhangúlag kénytelenek elfogadni, mert a Lemuriák vagy roka- 
majmok és a hozzájuk közel álló restmajmok, átalában majdnem vala
mennyi félmajom e szigetekre szorítkozik, miért is Sclater indítványba 
hozta, hogy ezen eltűnt szárazulat Lemuriának neveztessék. Celebes 
kevés idegen emlősei által, a mennyiben ezek az afrikai alakokkal össz-

* Ha Madagaskár valaha oly földterülettel, mely ma Afrikához tartozik, ösz- 
szeköttetésben állott, akkor ez a rniocän időszak végén szétromboltatott volna. Sir 
Charles Lyell Principles 10 th. ed. tom. II. p. 453. — GeofFroy de Saiet Hilaire Mada
gaskárt külön világrésznek mondja.

** E. P. Wright tanárnak a Britisch Association egyik ülésén tartott előadása 
szerint a gránitos Seychella szigetek, melyeknek legmagasabb csúcsa 3500—4000' 
magasságra emelkedik, 1868-dik év óta sülyednek; mert a korallzátonyok a mostani 
parttól messze feküsznek.
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hangzók, azt bizonyítja, hogy a távol nyugaton szárazföldekkel össze 
kellett függnie.* A múlt ezen athiopiai világrészéhez tartozik talán a 
sarkvidék is, mely Afrika növényvilágától annyira elütő, sajátságos és 
nagyszámú fajok által tűnik ki, hogy egy oly alapos búváruk, mint dr. Ho
cker a sarki földekben az egykori szárazföld romjait látja, melye
ket Afrika délfelé való, terjeszkedése által csatolt magához. Hogy 
az előtt az indiai óceán helyén a száraz és tenger elosztásának s ennek 
folytán az akkori éghajlatnak is másnak kellett lennie, azon körülmény 
is bizonyítja, hogy a Kerguelen szigetén található kővűlt növény ma
radványok erdőségek létezésére mutatnak, holott jelenleg ottan alacsony 
növények csak nehány faja küzd létéért.

Ha most az elért eredményre végpillantást vetünk, ha t. i. azon 
körülményt tekintjük, hogy a nyílt tengerekben fekvő szigetek csakis 
vulkáni eredetűek vagy korallépitkezések folytán álltak elő, ha ugyanis 
bebizonyithatólag nem a közeli szárazföld részei, akkor egy régi és 
nyomasztó tévedéstől szabadulunk meg, melyet még ma is meggondolat
lanul vesz át egyik a másiktól. Naponként halljuk fennen hirdetni azt, 
hogy a tengerek feneke ugyanoly egyenetlenségekkel bir, mint az idő
járás ellenséges támadásainak kitett száraz földfelszín. Azt állítják, hogy 
az óceán fenekén ép úgy vannak hegyek és völgyek, mint a levegővel 
érintkező szárazföldön. Történelmileg kutatva ezen téves tan eredetét, 
azt találjuk, hogy a XVII. század közepe táján Kircher Athanásius tu
dós jezsuita volt az első, ki azt képzelte, hogy a látható hegységek, 
melyeket ő a ,,földcsontvázá“-nak nevezett, a vizalatt részint a délkörök, 
részint a szélességi fokok irányában folytatódnak. Száz évvel utóbb a 
szellemes Francois B u a c h e ,  kinek a földtan" különben sok szép eszmét 
köszön, ugyanezen gondolatot vetette föl és fantasticus földképen muto
gatta, mikép húzódnak a közeli szárazföld hegyvonulatai az előttük 
fekvő szigetekig, mintha azok elsülyedt hegylánczok csúcsai volnának, 
így vezette az Atlast a Canári szigetekhez, az amerikai Cordilerrákat 
pedig a hawaii szigetcsoporthoz. Azóta a földleirók e „tengeri hegysé
geket“ folyton emlegetik, s jóllehet Humboldt-nál e kifejezéssel nem 
találkozunk, használta azt Gatterer, Torbern, Bergmann, a bölcselő Kant, 
a buzgó A. Zenne, és, sajnálattal kell kimondani, még Ritter Károly ré
gibb irataiban is előfordul. Ez a rendszerbe szedett agyrém azon időből 
származik, midőn egyéb tengermélységeket nem ismertek mint a partok 
sekélyeit. Mindenesetre a tenger fenekén mindazon egyenetlenségeknek 
hiányozniok kell, melyeket légkörünk mállasztó erői idéznek elő, a me-

Wallace, The Malay Archipelágó, London 1869. tom. I. p. 432 sg.



lyeket erisio név alatt ismerünk. Valamennyi a tenger mélyében kép
ződött réteges kőzet vizirányos települést mutat, tehát midőn valamely 
szárazföld tenger alá stilyed előbb-utóbb kitöltetnek azon redők és ba
rázdák, melyeket alászállása előtt a légbeliek létre hoztak. A hegysé
gek helyett a tenger fenekén inkább terasse-képződmény lehet uralkodó, 
azonban ily tenger alatti terasse-ok lejtőit nem gondolhatjuk oly mere
deknek, mint a hog}r pl. Irland és Skócia martjai ereszkednek a ten
gerbe, hanem csak oly csekélyeknek kell képzelnünk, hogy rajtok egy 
ember, az útnak kanyarodása és tüdejének különös erőltetése nélkül, 
mehet fölfelé. Abban, hogy ezen á l ta n  gyökeret vert, nagy részük volt 
azon eszményi mélységi metszeteknek, melyeket a tengeralatti egyenetlen
ségek érzékesitésére rajzoltak, és melyeken a magassági különbségek 
nagyobb mérték szerint készültek, mint a vízszintes távolságok. Ez által 
csak domborzati torzképeket nyerünk, mely azonban a képzeletben mé
lyen bevésődik s onnan nehezen törölhető ki. Ilyféle tanulságos például 
szolgál az atlanti völgy legnagyobb szélességében Guineától Mexikóig 
vett sajátságos metszet; mely vonalon az amerikaiak nagy számú 
méréseket eszközöltek. Ha a 20 és 30 nyugati szélességi fok 
közötti tért, mely a legnagyobb magassági különbségeket mutatja, 
valódi viszonyuknak megfelelőleg rajzoljuk, akkor a capverii sziget 
vulkánok, melyek e torzképen egy fésű fogaihoz hasonlítanak, alacsony 
kuphegyekké válnak, melyek vulkáni erők által egy csekély tenger- 
alatti lejtőre rakattak le. Ha az Ej szaki tengert egyszerre ki lehetne 
szárítani, akkor feneke egy alacsony buczkákkal borított sivataghoz 
hasonlítana. A völgyek helyett ellenben nehány helyen tölcsérféle mé
lyedéseket találnánk, főleg oly helyeken, hol a régi üres tereknek a 
széleken megkezdett kitöltése a közép felé még nem ért teljesen véget. 
A mit eddig az atlanti óceán a szárazföldtől távolabb eső részeinek 
mélységéről tudunk, az eddigi mérőeszközök hiányossága mellett, és 
bármily merész legyen is a mélységmérés eredményeinek keresztmetsze
tekben való ábrázolása, mégsem lehet „tengeri hegységekről“ és tengeri 
völgyekről beszélni, hanem csak földhullámokról, minőket pl. az európai 
Oroszországban látunk, ha kitöltve képzeljük a folyók által kimosott ba
rázdákat.*

* Mióta a fentebbiek közöltettek, Bischof Gusztáv „Die Gestalt der Erde und 
der Meeresboden“, czimű művében (15. 1.) véleményünket igazolja, azonban hozzá 
teszi, hogy az atlanti tengerfenék közepén, ott, hol az angol táviró-huzal fekszik, 
torladék halmozódott föl, mely 18-9 német mtfdnyi alap mellett 2126’-bal Neufund
land, 3006'-bal Irland felé esik, tehát a keleti lejtő esése: 1, melyen egy vasút ne
hézség nélkül egyenes vonalban felfelé haladhatna.
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Ha Éjszakamerika és Irland, valamint Guinea és Nyugat-India 
közt az egész vonalon, körülbelül 70 mértföldnyi távolságban ez utóbbi
tól egy oly hegyláncz, minő a Kaukauzus vagy az Alpok, vagy a Szikla- 
hegységek feküdnének, akkor csúcsainak szigetekként ki kellene álla
mok. Midőn az óceáni szigeteket vizsgáltuk, csak Uj-Caledouiát és a 
Seychellákat találtuk nem vulkáni és nem korall eredetüeknek, de mind 
ekettőt az egykori szárazföldek valöszinű maradványainak ismertük fö l; 
ezeken kivül azonban nincsenek oly szigetek, melyeket a tengeri be
gyek levegőre kinyúló csúcsainak tarthatnánk, ha csak a korallszigetek 
cordilleraszerű sorára nem gondolunk, melyekről azonban tudjuk : álla
tok épitették. Ha meggondoljuk, hogy a világszigetek zárt tömegekben 
lépnek fel, hogy a száraz föld az éj szaki félgömbön van felhalmozódva s 
nagy csúcsokkal nyúlik le délnek ; tekintetbe véve azon körülményt is, 
hogy a szárazföldek nyugoti és keleti óceáni partjain valamennyi félszi
get délnek és nem éjszaknak irányul; akkor kénytelenek vagyunk azon 
véleménynek helyt adni, hogy a jelenlegi világszigetek emelése egy 
középpontban indult meg és állandóan éjszak és nyugat felé haladván, 
folyton gyarapítja a mai szárazulatokat, és dúsan kárpótolja ama vesztesé
get, melyet százados sülyedés netalán egyes helyeken okozott, hogy 
az emelkedés mindég a szárazföldtől indult ki és a tenger alatt folyta
tódott, nem pedig megfordítva.

Sok itten először kimondott állításra elégséges bizonyítékokat csak 
akkor fogunk találni, ha a szigetek szerves termékeit, t. i. állat és 
növényeit az összefüggő szárazföldéiével össze fogtuk hasonlítani. Akkor 
aztán az is ki fog tűnni, hogy e szigeteken lakó teremtményeken egy 
különös végzet nyugszik, mely nemcsak physikai külsejükre szorítko
zik, hanem a lakók történeti sorsát, erkölcseit és nyelvét is befo
lyásolja. {II. Gy.)
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V E G Y E S E K .

Jelen füzetünkhöz m ellékelve veszik társulatunk rendes tagjai a p á r i s i  1878. 
é v i  k ö z k i á l l  i t á s i  o r s z á g o s  m a g y a r  b i z o t t s á g  nagylelkűségéből a 
„ L e s  e a u x  m i n e r a l e s  d e  l a  H o n g r i e “ czimű müvecskét, mely a párisi köz- 
kiállitás alkalmából a magyar ásvány-földtani kiállításhoz készült.

Ennek kapcsában a jó ügy érdekében melegen fölkérjük t. tagtársainkat, hogy  
ezen müvecske adatainak k i e g é s z í t é s é r e  vág)' netaláni h e l y r e i g a z í t á s á r a  
való becses észrevételeiket a t á r s u l a t  t i t k á r i  h i v a t a l á b a  (Budapest nemz. 
muzeum czim alatt) beküldeni szíveskedjenek. Ezen m eglevő összeállítás mellett a 
helyreigazítás a legkönnyebb módon eszközölhető és t. tagtársaink becses figyelmét 
főleg annak ellenőrzésére kérjük, hogy nincs-e valamely forrásvíz leihelye mellőzve, 
vagy épen tévesen olyan lelhely is fölemlítve, hol jelenben forrás nem létezik Uj 
források vizéből e l e m e z é s r e  egy-két palaczk vizet a fönti czim alatt szívesen fo
gadunk és újból a legmelegebben kérjük t. tagtársainkat ezen ügy szives fölkaro
lására. (S. S.)

*
A m o l e k i x l ö k  t á v o l s á g a  a c s e p p f o l y ó s  v í z b e n .  Hasonló, előre

láthatólag rendkívül kicsiny értéket adó meghatározás már a „Földt. Közi.“ múlt 
évi folyamának 84. lapján közölve volt, midőn A n n a h e i m  vizsgálata fölem litte- 
tett, melyben ő egy atom Hydrogén absolut súlyát, szerinte mathematikai határo
zottsággal, megállapította. Újabb idők vívmánya gyanánt közölhetünk ismét egy  
érdekes „apróságot“, melyet H e r w i g  Hermann kutatásainak köszönünk. 0  ugyanis 
elektrolyzis segélyével a cseppfolyós viz két m olekülrétegének, azaz két molekül 
középpontjának t á v o l s á g á t  határozta meg, a mely is buvárlatai szerint legfölebb
0.186 m i l l i o m o d  mm. Jólehet előtte már L o r e n z  a viz m olekiilök távolának 
felső határát 0.1 milliomod mra-re számitá ki, a melyből W. T h o m s o n  az alsó 
határra 0.05 milliomod mm-t. következtetett, Herwig buvárlatából, annak eredményét 
ezekkel egybevetve, mégis kiderül, hogy a valódi érték már j elég  szűk határok közé 
van foglalva. (Ann. d. Phys. u. Chem. Neue Folge. Bd. IV. p. 462.) (S. S.)

*
A z  e l s ő  a m e r i k a i  f o s s i l  e m l ő s  a J u r a  k é p l e t b ő l .  A nevezett 

állat egy  jobboldali állkapocs-maradvány által födöztetett fel legújabban a Rocky  
Mountans hegységben. Dinosaurusok maradványaival egyetemben találtatott és 
C. 0 . Ma r s h  vizsgálata szerint egy kicsiny erszényes állat maradványa. Az az 
élő Opossums (Didelphidae) rokona lenne és Maish D y r o l e s t e s  p r i s c u s  név
vel jelöli. Körülbelül menyétnagyságú lehetett. (Naturf. 1878. p. 328.) (S. S.)

*

A z s a d á n y i  m e t e o r k ő  p e t r o g r a f i a i  v i z s g á l a t a .  Nevezett meteo
ritről dr. W a r t h a  Vincze és dr. P i l l  i t  z Vilmos közleményei után* érdekesnek

Term. tud. közi. 1877. p. 394. és 1878. p. 283.
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tartjuk C o h e n  E. petrografiai vizsgálatának eredményét röviden közölni. Eszerint 
ezen meteorit finom kristályos, világos szürke alaptömege legnagyobb részben, tu
lajdonságai után ítélve E n s t a t i t  és O l i v i n b ó l  áll, melyekhez még valószínűen 
H y p e r s  t h e n  is járul. Az alaptömegbe beágyazott fémes ásványok: T r o i l i t  
és N i c k  e l  v a s .  Ezek között egy zavaros színű, gyöngén áttetsző állomány van, 
mely hasonlít az alaptömegben még bennfoglalt szürke szinű, érdes felületű göm 
bökhöz. A  zsadányi meteorit tehát a jelleges C h o n d  r i t o k  h o  z tartozik és 
m egegyező a Láncé, Gopalpur és Pultuskról származókkal (Verh. d. nat. hist. med. 
Ver. zu Heidelberg. II. 2.) (S. S.)

*
A T r i d y m i t  k  r i s t á l y  a l  a k j  a. A kristályos kovasav ezen második 

változata, m elyet ismeretesen G. vom R a t h  a San Cristobal hegyről — Pachuca 
mellett, Mexicoban — származó trachytszerű kőzetnek hasadékaiban födözött fel, a 
felfödöző beható vizsgálatai szerint hatszöges kristályrendszerűnek bizonyult. L a 
s a u l x  azonban „Schles. Gesellsch. für vaterl. Cult.“ folyó évi február hó 20-án 
tartott ülésén oda nyilatkozott, hogy vizsgálatai szerint az a r h o m b o s  rendszer
ben kristályosodik, de hatszöges pseudosimmetriával Ennek folytán valószínűnek  
is tartá, hogy azonos a M a s k e l y n e  által a breitenbachi meteoritban felfödözött 
harmadik kovasav változat, az A s  m a n  i t t á l .  Legújabban pedig a Groth-féle 
Zeitschr. t. kryst. etc. II. kötetének 3 füzetében közzéteszi ide vonatkozó és bőséges 
anyagon véghezvitt optikai vizsgálatának eredményét. Eszerint a Trydimit h á r o m 
h a j l á s ú .  Alakjai azonban a rhombos rendszerhez igen közel állanak. A látszóla
gosan hatszögü táblák iker növések, analógok pl. az Aragonit ikeréihez. Ha
sonló eredményre jutott S c h u s t e r  M. is a Tschermák-féle „Min. u. petrogr. Mitth.
I. kötetének I. füzetében, a ki hasonlóan optikai vizsgálata alapján szintén három- 
hajlásúnak állítja a Tridymitet. (S. S.) *

A z ó n é r c  z e k  e r e d e t é h e z .  Alkalmunk volt ama szép kutatásokra utalni, 
m elyeket S a n d b e r g e r  ur különböző fémeknek a tömeges kőzetek silicát-ásványai- 
ban való előfordulása körül tett. (L. Föld. Közi. 1878.) Ezen irányban folytatott ta
nulmányainak legújabb eredménye gyanánt jelezhetjük az ón felfedezését Lithion- 
csillámokban. Mivel egyrészt a m egvizsgált sötét csillámok egyikében sem sikerült 
ónt kimutatni, másrészt tudva van, hogy az ónércz előfordulása sok helyt a Lithion- 
csillámot tartalmazó kőzetekhez van kötve, a szerző figyelme ezen ásvány felé for
dult és csakugyan sikerült pontos vizsgálatainak az éjszak-amerikai valamint morva- 
országi, később még szász- és svédországi Lithion-csillámok oldataiban határozott 
ónreactiót előidézni.

„A Lithion-csillámok óntartalmának felfedezése első sorban vegyészeti-földtani 
szempontból, de azután más tekintetből is, érdekes. Ezen csillámok e szerint nagy 
valószínűséggel forrásai az ónércznek, mely, a mint az Orthoklas után való szép 
pseudomorphosák bizonyítják, kétségkívül valamely bonyolódott vegyületből chemiai 
nedves utón vált ki. Ezenkívül az ónsav fellépése mint részben a kovasav képvise
lője, igen szép analogont képez a vele isomorph titánsavnak ama rég ismeretes fellé
péséhez más csillámokban. A lig szükséges még hozzátennem, hogy ez által egy a 
négyzetes rendszerben jegedő kovasavnak majdani fölfedezése nagyobb valószínűséget 
is nyer.“ (Sitzungsb. d. Münch. Akad. d. W iss. 1878. S. 136.) (I. B.)


