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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.


