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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


