
317

séges, — azok kérdések, melyeket megoldani tá l  án sikerülend, ha több és 
jobb megtartású anyaggal rendelkezünk. Egyelőre e tekintetben nagy 
reménységeket nem táplálhatunk, minthogy p. a sima Yiviparák — mint 
különlegesen V. Neumayri és \ . Suessi középalakjaival — dr. Neumayr 
úr szerint Nvugat-.Szlavoniában c s a k i s  az als«’» ,,1'aludina-rétegekre‘‘ 
szorítkoznak, holott a P.-Ladáuyon e Yiviparákkal együtt s alattuk eh'í- 
forduló l'nio Sturi (ha csakugyan ezen alakkal van dolgunk) ott c s a k i s  
a l e g f e l s ő  „Paludina-rétegekben“ lép fel.

Mindenesetre nagy érdekeltséggel várhatjuk a további feltárást, 
mely a szükségelt vízmennyiséggel egyúttal nemcsak a Tiszavidéki vas
úti társaságnak, hanem a tudománynak is, szolgáltatja majd a — remél
jük minél tökéletesebb — megelégedést.

Szörény megyei eruptiv közetek.
Iti*. Posevitz Tivadartól.

(E lőa d va  a m n gy . fü ld t. társ. f. é. á p r ilis  h ő  2 án tart. sza k ü lé sé n .)

I. T o n a 1 i t o k.

A magyar királyi földtani intézet múlt évi földtani felvételei alkal
mával B ö c k h  János m. kir. főgeolog ur az Al má s  harmadkori me- 
denczéjének földtani viszonyait vizsgálta meg. A nevezett medencze déli 
szélén a többek között a Gneiss között ott eddigelé ismeretlen eruptiv 
kőzeteket fedezett fel, a melyeknek tanulmányozásával engemct megbízni 
szives volt. Ide vonatkozó eredményeim a következők.

A mi a szörénymegyei hegycsoportnak jobbadán Gneissból álló kő
zetéit átalában illeti, ezekről közelebbről csak kevés ismeretes. Hauer 
lovag az osztrák-magyar birodalom földtani átnézetes térképéhez közölt 
fölvilágositásaiban említi, hogy azok három vonalban lépnek föl, éjszak 
déli csapással az ottani üledékes kőzetekhez simulva; nevezetesen mint 
Gránitok egyes Porphyr áttörésekkel, valamint Bánátitok ; részint egye
sen szétszórva Berzászka környékén mint Porphyrok, Karánsebesnél 
Melaphyrok, Berzászkánál mint Serpentinek és trachytos kőzetek, úgy a 
Dunánál egy hegycsoportban, melynek legmagasabb pontja a Treskovatz.

Az Almás közvetlen közelében található eruptiv kőzeteket illetőleg 
S c h l o e n b a c h 1) volt az, ki attól éjszakuyugotra a Neratvölgyben 
Pattasch fölött, valamint Mehadikánál egy porphyrszerü kőzetnek kisebb

') Veri), d. k. k. g c o l. R. A . 1869.



31 8

részleteire talált, a melynek mállott Pyrit által áthatolt alapanyagában 
számtalan, igen határozott, világos sárgás-szürke vagy fehéres kisebb 
Földpát kristályokat, igen kevés Quarzot és Csillámot, de annál több 
Amphibolt beágyazva észlelt; mivel a Földpát kiválóan Sanidinnak mu
tatkozott, Scbloenbach ezen kőzetet az innét még ismeretlen Tracl iy-  
t o k h o z  sorolja. Nemkülönben ugyanő Almástól éjszakra egyes helyeken, 
főleg a Lapuschnik völgyben hasonló trachytos kőzeteket figyelt meg, 
melyeknek közvetlen közelében érczek találtatnak. Ezen kőzeteknek pon
tos kormeghatározása azonban nem történvén meg, ezáltal nem bizonyos, 
hogy azok a Trachytokhoz számitandók-e vagy sem.

Almástól délre K u d e r n a t s c h  az ő „Geologie des Banater Ge
birgszuges“ czimü dolgozatában egyes Syenit előfordulásokat említ a melyek 
szerinte is a Gneissterületen meglehetős gyakoriak, de úgy látszik, hogy 
önálló tömzsöket képeznek; igy az Ogasu Perilor völgyben, Paniáb’d délre 
egy Syenit előtordulást észlelt, a mely a Gncisstől élesen elkülönülve 
erre határozottan reátelepedik. Ezen Syenitben szerinte egyes Chalco- 
pyrittel és Pyrittel impragnált övék vannak, hasonlóan a svéd u. n. 
„Fallbünder“-ekhez. Böckh ur meglátogatta ugyancsak ezen helyet és a 
kijelölt kőzetet meg is találta.

A Böckh ur által talált kőzetek mind az Almás harmadkori meden- 
czéjének déli szélén jelennek meg, annak a Gneissal való közvetlen határán, 
a Gneiss ban. Jólehet a térben ezen kőzetek egymáshoz igen közel álla
nak, de mivel úgy külsejükre nézve nagy különféleségekkel bírnak, valamint 
szövetük is rendkívül változatos, azokat külső megtekintés után 
egészen különböző kőzeteknek kell tartanunk; pedig valójában egymás
hoz közel rokonok, a mennyiben egy ugyanazon kőzetcsoporthoz tartoznak. 
A legnyugotibb helyről származó kőzetek a G e r b o  vetztől nyugotnak eső, 
délfelé húzódó felső völgyből valók. Ezek csoportunknak azon tagjai, 
melyek a legszebben porphyrosak. A látszólagosan tömör, világos-szürke 
alapanyagban, meglehetős sűrűn szürkésfehér és sárgás Földpát-kristályok 
vannak, melyek nagyjában vonalas elrendezkedést mutatnak és rajtuk az 
ikerrovátkosság itt-ott már szabad szemmel is kivehető. Ezek között szabály
talan elrendezésben szétszórva számtalan meglehetős nagy Magnesiacsil- 
lámlemezkék fordulnak elő, a melyek a kőzet porphyros külsejét még 
jobban kiemelik. Aecessorikusan itt-ott Magnetit kristályok is beszórvák. 
Az alapanyagban porphyrosan fekvő kristályok oly sűrűn vannak egy
más mellett, hogy a kőzet a granito-porphyros szövethez közeledik. Mik
roskop alatt a látszólagosan tömött szürke alapanyag valódi porphyros 
szerkezetet mutat. Maga az alapanyag mikrokristályos, túlnyomóan Quarz- 
szemekből, valamint Földpátrészecskékből á ll; (üveges anyagot sehol sem 
észlelhettem közöttük). Ebben szétszórva helyenkint igen sűrűn kicsiny
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Magnesiacsillátn lemezkék fék ősznek, melyek részben chloritos állományba 
mennek át. Az alapanyag porphjrossá lesz számtalan beágyazott Quarz- 
kristály által, melyeknek hexagonos és különféle rhomb átmetszetek he- 
lyenkint igen szépen észlelhetni; ezen Qnarzok egymás mellett részben 
oly sűrűn jelennek meg, hogy az alapanyag azokat csak mint keskeny szél 
veszi körül és leginkább a csillámlemezkék zárolják őket keresztalakúan 
körül; részben a Qnarzok ritkábbak lesznek és akkor a mikrokristályos 
alapanyag jobban szétterül.

Már a makroskóposaii behintett kristályok közül a Földpátok külö
nös figyelmet érdemelnek. Mindnyájan szépen kitejléidvék és szögleteik 
csak kelyenkint vannak kissé legömbölyödve; a makroskóposaii látható 
látszólagos vonalas elrendezkedés a mikroskóp alatt meglehetősen eltűnik. 
A kristályok részben még igen világosak, épek és kevéssé vannak repe
dezve, részben pedig a mállás már kezdetét veszi, a mennyiben zavaro
sakká lettek. Legnagyobb részük a Plagioklasokhoz tartozik, mert a 
mikroskóp alatt a már szabadszemmel is látható ikerrovátkosság hatá
rozottan előtűnik, az ikerkristályok rendkívül gyakoriak; egyes egyének 
polarizált fényben igen egyszinüeknek mutatkozván, Orthoklasoknak lát
szanak, a mi különben a később említendő lángkisérletek által igazolva 
is van, úgy, hogy ezen kőzetben kétféle Földpáttal találkozunk. Legér- 
desebb ezen kristályoknál azoknak rendkívül szép, mondhatni réteges ki- 
kiképződése, a mit is minden egyénnél, legyen ép vagy mállott, igen 
jól észlelhetni; az utóbbiaknál a legtisztábban jelentkezik. Itt láthatni, 
hogy a kristálynak legmállottabb része annak legbelsőbb részlete, az 
u. n. mag, a mely a legzavarosabb és legsötétebb, de az egész kris
tály alakjával bir; körülveszi egy világosabb, még kevéssé elmállott öv, 
melyre ismét egy sötétebb hozzánövési esik következik, ezután újból egy 
még nem annyira átváltozott világosabb részlet és a világosabb és söté
tebb (iveknek ezen váltakozása még néhányszor ismétlődik, mialatt az 
egyes részletek ugyanazon kristály alakkal bírnak, inig végre az utolsó 
öv szabály szerint mint egészen világos, ép szegély határolja is a kris
tályt. Az elmállott és még ép kristályrészleteknek ezen egymásutánja 
úgy látszik föltételezve van a Földpátok övszeriuti kifejlődése által, mert 
egyes helyeken jól láthatni, hogy az egyes hozzánövési csikók összefüg
gése megszakítva van és ezen hézagokat az elmállott anyag tölti k i ; 
igy azok a kristályban több zavaros gyűrűt képeznek és a meglevő re
pedéseken az elmállás ezen gyűrűkből az egyes még ép részletekbe foly
tatódik, miáltal az egyes zavaros gyűrűk maguk is mind jobban meg
vastagodnak. Ezen sajátságos kifejlődést egyes egyéneknél már makros- 
kóposan is megfigyelhetni, hol is látható, hogy a kristálynak legbelsőbb 
részlete a nagyobb fokú elmállás által üvegfényét elvesztette és sárgás
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szint vett föl, a mely a kristálynak még változatlan szürkés-fehér külső 
szélétől világosan elüt. Hogy éjjen a legbelsőbb részletek változnak leg
először el, az ugylátszik azoknak kissé eltérő alkotásától függ.

A makroskóposan behintett Magnesia-csillámlemezekről semmi külö
nös mondani való sincs; szabálytalanul szétszórva feküsznek azok az 
alapanyagban és a kezdődő chloritosodást mutatják, a mennyiben egy 
cbloritos állomány világoszöld szegélye által vétetnek körül, mely a csil
lámnak belsejébe húzódik.

Találni egyes Quarzszemeket is az alapanyagban porphyrosan szét
szórva, melyek az utóbbinak részeit magukba zárják. A Magnetit jelen
léte már említve volt; kristályokban és kristályhalmazokban fordul az 
alapanyagban és a behintett kristályokban mint esetleges elegyrész elő.

Ugyanazon völgyben ugyanezen kőzet még másutt is található, de 
meglehetősen elváltozott alakban; a porphyros szövet igen visszamarad 
és inkább egy látszólagosan tömöttnek ad helyet. Ennek oka abban rej
lik, hogy ezen helyen a kőzet már igen elmállva van, ezáltal a por
phyrosan behintett Földpátkristályok homályosabbak lettek és igy nem 
tűnnek oly jól elő a világosszürke alapanyagból; egy részük pedig Mag
net iíkristályok sűrít fellépése által feketére színezve lett és ezáltal az 
alapanyag szürke színéhez szintén közelebb állanak. A kőzet porphyros 
külseje azáltal is szenved, hogy a Magnesia - csillámlemezkék — jólehet 
nagy számmal fordulnak elő — oly kicsinyek, hogy azokat szabad szem
mel alig lehet észrevenni, mig az előbb leirt kőzetnél a porphyros szö
vet előállításához lényegesen befolytak. Az alapanyag ugyanazon világos- 
szürke színezetű, látszólagosan tömött. A kőzet porphyros habitusa csak 
is az elmállott lapon tűnik elő. Mikroskópikus képe azonos az előbb le
írttal. A mikrokristályos alaptömeg porphyrossá lesz behintett Quarzkris- 
tálvok és szemek által: Magnesiacsillámlemezek benne nagy mennyiség
ben szétszórva fordulnak elő, ezek azonban legnagyobb részben már 
chloritosodva vannak. A behintett ̂ Földpátok már mind igen zavarosak, 
az ikerrovátkosság már csak helyenkint ismerhető fel, de az említett 
réteges kiképződést még jól mutatják. Magnetit nagy számban fordul elő; 
egyes Földpátokban oly tömegesen találhatók, hogy a kristály általuk 
teljesen áthatva van és szabad szemmel nézve, mint már említve volt, 
feketének mutatkozik.

Gerbo vetztől nyugotnak ugyanazon völgyben ugyanazon porphyros 
kiképződésü kőzetekkel találkozunk, de újból eltérő alakban. A világos- 
szürke szinfí alapanyagban az igen változó nagyságú Földpátkristályok 
oly sűrűn vannak, hogy csaknem érintik egymást és az alapanyag csak 
mint keskeny szegély veszi körül; a Földpátok egyébként ugyanazok, 
mint az előbbi kőzetekben. A csillámlemezkék igen gyérek, mert igen
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kicsinyek; a Magnetit helyett Pyrit fordul elő, mint bőséges esetleges 
elegyrész. Ezen kőzetnek mikroskopiai tulajdonsága anyiban eltérő a 
hozzá közelállókétól, hogy alapanyaga jólehet ugyanolyan mikrokristályos, 
de többé nem porphyros a Quarzkristályok és szemek által; ez utóbbiak 
teljesen hiányoznak is, melynek oka abban látszik lenni, miszerint az 
alapanyag a Földpátok tömeges föllépése által a térben alig terjedhetvén 
ki, nagyobb kristályokat nem választhatott ki. Csak mint keskeny sze
gély veszi az a kristályokat körül és benne szétszórva a Chloritba át
menő csillámfoszlányok fekiisznek. Egyes helyeken nagyobb világoszöld 
rostos leveles kristályfoszlányok lépnek föl, melveKet Magnetit kristá
lyok hatolnak át, ezek erősen mállva vannak és á helyenként ész
lelhető kristályalakok után Amphibolra emlékeztetnek. Jólehet nincs többé 
semmi jellemző tulajdonsága sem az Amphibolnak jelen, mégis hajlandó 
vagyok ezen elváltozott kristálymaradványokat anyival is inkább a ne
vezett ásványnak tartani, mert a még tárgyalandó kőzeteknél lesz alkal
mam az Amphibol elváltozásainak sorát addig követni, mig az ehhez 
hasonló alakot föl nem vesz.

A legelőször leirt porphyros kőzeteket ugyanazon völgyben újból 
megtaláljuk, de teljesen elmállott állapotban. Már az első pillantásra fel
ismerni, hogy ugyanazon kőzettel van dolgunk, csakhogy elváltozott alak
ban. Az eredetileg világosszürke alapanyag földszinti, könnyen széttör
hető, benn találhatók porphyrosan az ugyancsak teljesen elváltozott Föld- 
pátkristályok; ezek földesek, késsel könyen karczolhatók, fehéres szinüek 
és közöttük vannak a még legkevésbbé elváltozott Magnesiacsillámle- 
mezek.

A behintett Földpátok és csillámlemezek itt épenugv eszközük a 
porphyros szövetet, mint a még ép kőzeteknél. Ezen elmállott kőzetet 
mikroskop segélyével megvizsgálni nem lehetett.

Ezen eddig leirt, Gerbovetztől nyugotra található porphyros kőzetek 
tehát petrographiai összetételük szerint Quarzbau gazdag Pl agi okl as -  
csi l l ámkőzetek,  melyek helyenkint csekély Ampibolt is tartalmaznak.

Jobban kelet felé, Barnától délkeletnek a Vale-miknak egyik oldal- 
árokjában az Ogasu Per i l oron található azon kőzet, melyet Kudernatsch 
Syenitnek nevezett és a melyet a nevezett helyen Böckh ur fölkeresvén, 
csakugyan meg is talált. Ez egy látszólagosan régi és kristályos szem
csés kőzet; egészen világos szinezetű, a mit is egy Földpátnak tömeges 
jelenléte idéz elő, melynek elég jól kifejlett kristályai a kőzetnek túl
nyomó részét képezik. Részben igen elmállottak és fényüket teljesen el
vesztették ; részben pedig — főleg egy valamivel épebb törésen — még 
üvegesek és az ikerrostokat már szabad szemmel is láthatni engedik. 
Ezeken kiviil meglehetős számban Quarzszemek is találhatók, melyek a
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kőzet világos színére ugyaucsak befolynak és szürkés színük, valamint 
zsíros törési fényök által a Földpátoktól elütnek. Ezen túlnyomó két ás
vány között, a térben meglehetősen korlátozva sötét, zöldes-fekete, helyen- 
kint sárgás-zöld tömegek is lépnek föl, részint kicsiny levelekben és 
csomókban, részint pedig nem sokkal nagyobb kristályokhoz hasonló 
alakokban és tűkben, melyeken azonnal láthatni, miszerint igen elmállva 
vannak. Közöttük Chlorit és Magnesiacsillám már nagyitó lencsével észre
vehető; az Amphibol jelenléte csak gyanítható, de biztosan meg nem 
határozható; egyes kevés kristályalakok annak jelenlétére utalnak ugyan, 
de ezek maguk is csak egy sárgászöld tömeget képeznek, melynek min
den ismertető jele* már eltűnt.

A sötét és fehéres ásványoknak elegyében accesorikusan továbbá 
Pyrit fordul elő, mely a kőzetben nagy mennyiségben szerepel. Kuder- 
uatsch szerint a Pyrit bizonyos övék szerint volna a kőzetben elterjedve, 
hasonlóan a svéd u. n. „Fallbänder“-ekhez; Böckb ur azonban ezt nem 
észlelhette.

A kőzetnek mikroskópiai vizsgálata igen érdekes; ekkor kiderült, 
hogy szövete nem kristályos szemcsés, mint a milyennek szabad szem
mel való megtekintés után mutatkozott, hanem porphyros. A mikrokris
tályos alapanyag, mely a többi porphyros kőzetekhez hasonlóan Földpát- 
részletekből és Quarzszemekből áll, szegélyezi a porphyrosan szorosan 
egymás mellé behintett kristályokat és csak helyenkint terülhet jobban 
szét, hol t. i. a Földpátok részben visszamaradnak. A Földpátok legna
gyobb részben zavarosak, elváltozottak és csakis az épebb helyeken ész
lelhetni rajtuk az ikerrostokat. Változó nagyságnak és kristályalakjaik 
részben elég jól megtartva vannak, a mennyiben csak szögleteik kissé 
legömbölyödöttek. A Quarz szemekben fordul elő, melyek gyakran az 
alapanyag egyes részeit bezárják.

Legérdekesebbek azonban a zöldes ásványok, melyek már 
igen előhaladott mállási állapotban vannak, ugyannyira, hogy természetü
ket csakis nagy fáradtsággal ismerhetjük fel. Biztosan csakis a Magnesia
csillám ismerhető fel, melynek szétszórt lemezkéit mindenütt többé-kevésbbé 
egy sárgás-barnás anyag hatolja át, mely az ő mállási terméküknek 
lenni látszik. E mellett foszlányos maradványokban, elváltozott alakok
ban egy világos-zöld, majd sárgás-zöld ásvány mutatkozik, mely leveles
rostos szövettel bir. Ennek dichroismusa átalában véve gyönge, egyes 
helyeken erősebb, másutt határozatlan; a polarizatiói színek részben 
sötét-szürkék és sötét-barnák, részben kékes-szürkék. Legvalószínűbben 
ezeket elváltozott csillámoknak tarthatjuk, melyek nemcsak jelen vannak a 
kőzetben, hanem a mikroskóp alatt is biztosan kimutathatók, Amphibolt pe
dig épen nem észleltem; egy részüket azonban, habár a csekélyebbet is,
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mindamellett Amphibolnak vagyok hajlandó tartani, mert több vékony 
csiszolatnak hoszasabb átkutatása után -ezen elváltozott tömegek között 
találni olyan részleteket is, melyek az Amphibol kristályalakjait mutat
ják. Ezen átmetszeteknek élei még eléggé épek voltak, mig másoknál a 
leveles anyagnak egy része különvált és az öszefüggés hiányos vala ; 
másutt több csomócska elkülönült a kristályalaktól, de még avval némi
leg egybeiuggésben látszott. Egyes kristályoknál a jól megtartott szélek 
már teljesen kirojtozva voltak a csomócskák túlnyomó száma által; majd 
csak egyik vég volt meglehetősen kifejlődve, mig a másik szabálytalan 
alakkal birt. Itt-ott prizmatikus hasadás nyomai is mutatkoztak, úgy 
hogy az Amphibol jelenlétét anvival is inkább kimondhatjuk, mert a ké
sőbb leírandó kőzetekben az Amphibol átalakulását egészen hasonló le
veles-rostos anyagig követni lehet.

A Kudernatsch által Syenit gyanánt leirt kőzetben tehát egy P 1 a- 
g i o k 1 a s, Amp h i b o l ,  Q u a r z  és C s i 11 á m elegy ét találjuk, a Sye
nit elnevezés ennéfogva helytelen.

A hegységnek legkeletibb részén a C i n e e r a hegy kőzetét találta 
már tavaly Böckh úr és azt Dioritnak nevezte cl. Régi gránitot* külsővel 
bir, valódi kristályos szemcsés szövetii és az eddig általunk leirt kőzetek 
közül a Kudernatsch „Syenit“-jéhez hasonlit legjobban. A Földpát ennél 
nem oly uralkodó, miáltal a kőzet inkább egyöntetű külsővel bir. Részint 
meglehetősen egyenlő nagyságú kristályokban vagy szemekben fordul elő, 
szürkés-fehér, kissé vörösbe játszó sziuü, üvegfényű és helyenkint ikreket 
mutat. Társaságában szürkés színű, a törésen zsirosfényü Quarzszemek 
vannak. A fehéres ásványok között szétszórva levő zöldes-feketés anyag
ban Magnesia-csillámlemezkéket, Chloritcsomóeskákat és egy hoszas kris
tályokban föllépő, jól hasítható ásványt: Amphibolt észlelhetni. A kőzet 
mikroskópiai képe a valódi kristályos-szemcsés szövetet mutatja, melyben 
alapanyagnak nyoma sincs.

A Földpát kristályalakot csak gyéren mutat, jobbadán csak annak 
maradványaiként jelenik meg, leginkább azonban szabálytalan tömegeket 
alkot. A környező Quarzszemeknek számtalan benyomata észlelhető raj
tuk és helyenkint ezáltal teljesen kiöblözve vannak, úgy hogy ez esetben 
a Quarz kifejlődésükben gátolá. Legnagyobb részben teljesen zavarosak 
és csakis világosabb helyek árulják az ikerrovátkosságot el. A Quarz 
számtalan kisebb-nagyobb szemeket alkot és mint említve volt, a Föld- 
pátokba behatol. A Magnesiacsillám egy sárgás-zöld állománynyá válto
zik át. Legtanulságosabban tanulmányozhatók azonban itt az Amphibol 
átalakulásai. Ez jól kifejlődött kristályokban, kristálytöredékekben és sza
bálytalan foszlányokban igen változó nagyságban jelenik meg. Jól felis
merhető a prizmatikus hasadás által, melyet a kifejlett kristályoknál
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szépen láthatni, erős dichroismust és gyönge polarizatiói színeket. Átvál
tozása oly módon történik, hogy mindenekelőtt az eredeti zöldes-barna 
színezet világos-zöldessé változik, az ásvány pedig leveles szövetet vesz 
föl. Egy ugyanazon egyénnél ezen átváltozást több helyeken figyelhetni 
meg ; a még el nem változott részletek élesen elkiilönitvék, a zöldes leve
les részek pedig ezek közé települnek, a kristályalak azonban még meg
marad. Előrehaladott elváltozásnál ez utóbbi részekben eltűnik és csak 
helyenkint található még föl; majd találni még jobban elváltozott részie
ket is, a hol csak is egy zöldes leveles ásványt látunk, mely kristály
alakkal többé nem bir; e mellett a hasadás és az erős dichroismus is eltűnik. 
Az Ampbiból elváltozásának ezen végső állapotában mint ilyen többé íöl 
nem ismerhető és csakis az által mutatható ki, hogy az említett átalaku
lást nyomról nyomra követni lehet. Kudernatsch „ Syenit“-jében az Aui- 
phibolt ezen végső elváltozásban találjuk, a hol az ugyancsak ilyen sza
bálytalan leveles tömeget mutat és a jellemző kristályalak maradványa 
csak helyenkint ismerhető fel. Hasonló eset áll elő a Gerbovetz völgyből 
származó egy porphyrosan kiképződött kőzetnél is, a melyről előbb em
lékeztem meg.

Magnetit kőzetünkben mint esetleges elegyrész bőven szerepel. A 
Böckh úr által Dioritnak nevezett kőzet lényeges elegyrészei ezekután : 
P l a g i o k l a s ,  A m p h i b o l ,  Q u a r z  és C s i l l á m .

Ha tárgyalt kőzeteinket egymással egybevetjük, úgy vizsgálataink 
eredménye gyanánt azt találjuk, hogy az egészen eltérő szövetviszonyok 
és különféle kifejlődések daczára a kőzetalkotó ásványok mindegyiknél 
ugyanazok. A Földpát mindenütt Plagioklas, még pedig 0 1 ig o k la s nak 
látszik, a mint Szabó tanár úr lángkisérleti módszere szerint megejtett 
vizsgálataim mutatták; az Oligoklas mellett azonban orthoklastikus Föld
pát is van jelen, mit a porphyros kőzeteknél mikroskóppal is észlel
hetni. Minél inkább porphyros a kőzet, a Földpátkristályok annál töké
letesebben kifejlodvék, mig a szemcsés szövet mellett a Földpátok is 
szemcsések lesznek. A réteges kiképződést csakis a porphyros változa
tok mutatják, ugyanitt a Földpátok legépebbek, mig a szemcséseknél már 
jobbadán zavarosak.

A Quarzot illetőleg megjegyzendő, hogy az minden kőzetben bőven 
előfordul; a porphyros változatok a legtöbbet, mig a szemcsések arány
lag a legkevesebbet tartalmazzák. A Quarz mindenütt kisebb-nagyobb 
szemek alakjában porphyrosan van behintve, a porphyrosaknál emellett 
az alapanyagnak nagy részét is teszi. Magnesiacsillámot mindenik kőzet 
tartalmaz, legbővebben a porphyrosak, mig a szemcséseknél meglehetősen 
hátramarad. Ezeknél most az Amphibol lé}) előtérbe, mely a porphyro
saknál csaknem teljesen eltűnik. Az alapanyag is, ott, a hol t. i. előfor-
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dúl, mindig mikrokristályos, túlnyomó Quarzszemekkel; csak annyi elté
rést mutat az egyes változatoknál, hogy az egyes porphyrosan behin
tett kristályok vagy igen közel vannak egymáshoz elhelyezve, vagy pe
dig távolabb állanak, mint az előbbi esetet pl. a Kudernatsch-féle „Sye
nit“-nél észlelhetni. Az utóbbi esetben a mikrokristályos alapanyagban 
Quarzkristályok és szemek meglehetős számban porphyrosan váltak ki, 
az előbbinél pedig, hol az alapanyag a behintett kristályokat csak mint
egy szegélyezi, — azok teljesen hiányoznak. Különbséget mutat főleg 
ezen kőzeteknél azoknak külső habitusa; a szövet igen tetemes eltéré
sekkel bir, a mennyiben porphyros és valóban kristályos-szemcsés változa
tokat találunk, de itt is, úgy mint a petrographiai összetételben átme
netet mutathatunk ki a Kudernatsch-féle „Syenit“ által; ez makroskópo- 
san szemcsésnek tűnik ugyanis fel, de mint láttuk, határozottan por
phyros és igy sorozatunkban a középső helyet foglalja el. A hegység
nek földrajzi helyzetére vonatkozólag érdekes, hogy a porphyros kikép- 
ződésüek legjobban keletnek találhatók, mig a valódi kristályos-szemcsés 
kőzetek a legnyugatibb helyzetet foglalják e l; a kettő között pedig a 
Kudernatsch-féle „Syenit“ lép föl.

A mi ezen kőzetcsoportoknak c 1 ő f o r d u 1 á s á t illeti, említenünk 
kell, hogy települési viszonyaik mindig ugyanazok. Az Almás harmad
kori medenezéjének déli részén lépnek mindnyájan egymáshoz igen közel 
föl ; az egymástól legtávolabb eső csoportok legnagyobb távolsága kö
rülbelül 4 kilométer, az Almás szélétől való legnagyobb távolságuk pe
dig közel fél kilométerre tehető. Mindnyájan a í i a t a l a b b G n e i s s -  
csopor t h  oz, azaz a csillámban bővelkedőbb Gncisshoz tartoznak, mig az 
idősebb, Amphibolt nagyobb mennyiségben tartalmazó Gneissban Grá
nitok, Serpentinek és Quarzporphyrok találhatók. Korukat pontosan meg
határozni nem lehet, csak annyiban, hogy tiatalabbak a csillámban bő
velkedő iiatalabb Gneissoknál, felső határuk meg nem állapítható, mert 
semmiféle üledékes kőzettel sincsenek kapcsolatban. E K.-rc ezen vi
déktől egy dislocatiói vonal mentén Böckh úr szerint a Lias és Kőszén- 
formatió egyes maradványai előfordulnak ugyan, de ezek kőzeteinkkel 
semmi kimutatható összefüggésben nem állanak.

Lehetséges, hogy a geológiai kutatások előhaladása után sikerülni 
fog ezen kőzeteknek további kedvezőbb előfordulásaira találni, a melyeknél 
közelebbi adatokat nyerhetünk azoknak korára, településére stb. nézve, mert 
ez ideig az Almás medenezének pontosabban csak csekély része ismeretes; 
akkor ezen kőzeteket is a többi ezen a vidéken előforduló eruptiv képződ
ményekkel is iobb összhangzásba lehet hozni s rokonságuk vagy eltéréseik 
jobban kitüntethetők lesznek.

Mivel pedig az itt tárgyalt kőzetek lényegesen P l a g i o k l a s ,
F ö ld t a n i  K ö z lö n y .  IX . é v f . 22
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Q u a r z ,  A m p h i b o l  és C s i l l á m b ó l  állanak, melyekhez helyen
ként az orthoklasticus Földpát is csatlakozik : ezen kőzetcsoportokat leg- 
czélszerühb Gerhard vom R a t h eljárása szerint T o n a 1 i t névvel jelölni, 
mely névvel ő az itt kimutatott ásványokat tartalmazó kőzeteket jelölte. 
A Gerbovetz völgytől nyugotra található porphyros kiképződésű kőzetek 
tehát p o r p h y r o s  T o n a 1 i t o k lesznek, mig az Ogaru Perilor kőzete 
fa Kndernatsch-féle Syenitj és nevezetesen a Cincerahegy valódi kristályos 
szemcsés kőzete: T o n a l i t n a k  nevezendő.

II. D i o r i t o k.

A szörénymegyei hegycsoportban B ö c k h János m. k. főgeolog úr 
múlt évi nyári fölvételei alkalmával a kiterjedt Gneissteriileten több pon
tokon kisebb-nagyobb részletekben az i dősebb,  Amphibolban bővelkedő 
Gnei ss  ban beágyazva eruptiv kőzeteket talált, melyek kölcsönös helyze
tükre nézve feltűnő módon bizonyos symmetriát mutattak ; nevezetesen 
ezen izolálva föllépő tömegeknek két egyenes vonal szerint való elren- 
dezkedését lehetett megfigyelni, melyek közül az első nagyjában észak
déli-, a második pedig északkeleti irányt mutat; érintkezésük a Tilva 
írakinului közelébe esik. Az éjszakkeleti vonal szerint öt ponton Quarz- 
porphyrok lépnek föl, melyek kétféle Földpát és szép Quarzok 
által föltűnök; ezeknek legéjszakibb előfordulása a Ciuka niik-on 
van. A legtávolabb eső pontok távolsága közel 8  kilométer. Az éjszak- 
déli vonalban, annak legtávolabb eső (circa 9 l|t kilométer távolságú) pont
ján a Certegu-lo-suruui-on ugyanazon Quarzporphyrok mutatkoznak, vala
mint egy másik ponton is; ezeken kiviil azonban még teljesen eltérő 
kőzetek is találhatók. így nevezetesen a Tilva koruzi nyugoti oldalán 
egy árokban, melyet S t c r n úr a magy. földtani társulat ez évi egyik 
ülésén (márczius 5-én) mint Dichroittartalmu Oligoklas-Quarz-Dioritot 
nevezett meg.

Ezen előjöveteltől délnek Böckh úr két, egymástól csak % kilomé
ter távolságra eső ponton hasonlóan nj eruptiv kőzeteket talált, melyek kül
sejükre nézve a többiektől teljesen eltérők és a melyeknek megvizsgálását 
reám bízni szives volt. Ezeknek egyike tömött sötét kőzet, mely Apha- 
nithoz hasonlít és a P o i a n i t z a  hegynek déli lejtőjén egy árokból szárma
zik ; a másik finomszerü porphyrszerü kőzet a Kapu K o r h a n  hegy dél
keleti oldalának egy árokjából.

Az első közét egy látszólagosan tömött, zöldes feketés alapanyagban 
egyenkint szétszórt kisebb-nagyobb Quarzszemekkel bir, melyek zsíros 
fényük által az alapanyagból élénken előtűnnek és a kőzetnek kevéssé por
phyros külsőt adnak. Emellett kevésbbé szembetűnően itt-ott finom vékony



tűket találni, melyek feketés-szinűek és hasonlóképen porphyrosan behintve 
vannak; ez az Amphibol. Az aphanitos alaj»anyag maga a nagyitóval való 
vizsgálat után finomabb szerkezetét már láttatni engedi ; helyenkint igen 
jól láthatni hajszálhoz hasonló tücskéket, melyek sűrű hálózatot képeznek. 
A mikroskópiai vizsgálat ezt megerősiti. A közönséges tényben világos- 
szinü alapanyagban számtalan hosszú, vékony Amphibol tűket látni, me
lyek helyenkint oly tömötten vannak, hogy az alapanyag mintegy eltűnni 
látszik. Közöttük szintoly számosán az alaphoz merőlegesen a megfelelő át
metszetek láthatók. A tüskéknek ezen zűrzavarán szintoly tömegesen meg
jelenő Mikrolithok vannak, melyek minden képzelhető irány szerint szét
szórva egy még finomabb hálózatot alkotnak. Ezen világoszöldszinü Am- 
phiboltűknek legnagyobb része egyenlő nagy és méreteik a Mikrolith 
nagyságig apadnak. A tűtömegben kivételesen nagyobb kristályok is ta
lálhatók, melyek méreteikben újból nagyobbak, mig végre a legnagyobbak 
már szabad szemmel is láthatókká lesznek; ez utóbbiak azonban legna
gyobb részben kurta oszlopok, az alapanyagba porphyrosan vannak be
hintve és az Amphiból jellemző sajátságait igen jól mutatják. Az Amphibol 
tehát az aphanitos kőzetben nagyságra nézve már makroskóposan észlel
hető kristályokban van jelen, majd mikrolith kicsinységüvé válik; a cse
kélyebb számban jelenlevők nagyobbak, oszloposak, mig a túlnyomó 
többség hosszú vékony tűket és tücskéket képez. A porphyrosan behin
tett Amphibol majd egyes egyénekben, majd pedig ezeknek összetétele 
gyanánt jelentkezik és az elváltozás főleg ezeknél nagy előhaladást 
tett. Az alapanyagban porphyrosan szétszórva zöldes anyagot is talá
lunk, melynek kristályalakjai már legnagyobb részben eltűntek. Külső 
szegélyzetük sötétzöld Amphiboltűk halmazából áll, melyek szabálytala
nul elrendezve, a belső már teljesen sziliét vesztett, vagy csak gyöngén 
zöldes részt vékony szegélyben keresztalakban veszik körül, mely is 
szine által a belső részletektől élénken elüt. Hogy a külső szél és a 
belső részletek hasonló összetételűek, csakhamar fölismerhető, csak a tűk 
clszintelenedése igen gyorsan következik be, úgy hogy a külső szél 
még az élénk zöld szint mutatja és ezáltal egy látszólagos külömbségre 
enged következtetni.

A belső részletek részint szinétvesztett Amphibol tűkből állanak, 
melyek vagy csoportokban vagy pedig egyesen fordulnak elő, részint 
pedig egy látszólagosan homogén világoszöld anyagból, mely erősebb 
nagyítás mellett csakhamar finom rostok halmazára oszlik, melyben a 
rostok csoportonkint egymáshoz szorulva, szabálytalan elrendezésben fe
ie iisznek. Ezen elváltozott anyagnak dichroismusa, valamint polárisátiói 
szine is gyönge.

Ezen zöld anyagot mint erősen elváltozott Amphibolkristály-hal-
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mazokat tekinthetjük, melyek együttesen kristályalakjukat fölvenni ipar
kodtak, a mely helyenkint észlelhető is. Ennek analogonját találjuk a 
Kapu Korhanról származó második kőzetünkben is, a hol az Amphibol- 
kristályok hasonló csoportosulása már makroskóposan is nagyobb mére
tekben (9 mm. szélesség, 2 cm. hosszúság, vagy 15 mm. szélesség és 5 
cm. hosszúság) található. Itt is az egyes részletek szabálytalanul fék úsz
nék egymás mellett és iparkodnak kristályalakjukat föl venni, mit 
részben el is érnek. Az, mit mi ennél makroskóposan látunk, az az 
aphanitos kőzetnél csak mikroskópos kifejlődésben van jelen.

Ezen anyagoknak elváltozása akként haladott előre, hogy az egyes 
részletek összefüggése fokonkint lazább lett és egyesek igen finom ros
tokká különültek el, melyek egymás mellé vonalosan sorakozva csopor
tokban tarka zűrzavart képeznek; némelyek tetemes hosszúságúak és 
hullámosán görbülvék; a legtöbbje ezt azonban nem mutatja.

A finom rostoknak ezen összevisszájában szétszórva bevernek a 
még ép, de már szintelen Amphibolrészletek és pedig az elmállás foka 
szerint nagyobb számban vagy igen szétszórva. A zöld tömegeknek majd
nem mindenike más-más képet mutat, a mint azok többé-kevésbbé el
változva vannak. A legkevésbbé megtámadottabbak csupa tűkből és tű- 
csoportokból állanak, melyek középen már színtelenek ugyan, de a szé
len még világoszöld színűek ; mások teljesen hasonló képet nyújtanak, 
csakhogy az egyes csoportok egymástól jobban elkülöuiilvék és egymás- 
mellett, teljesen szabálytalanul feküsznek; a jobban elváltozottaknál már 
azon részletek is megügyelhetők, hol az elmállás kezdetét vette; egyes 
esetekben túlnyomó számban jelennek meg, a tűcsoportok visszamarad
nak és lassankint eltűnve, végre a szintelen rostok csoportjának zűrza
varát látjuk, mint az elmállás végső fokát. Porphyrosan behintve talál
juk a már makroskóposan is jól előtűnő Quarzszemeket, melyek a libel
lákat tartalmazó üregecskéknek szokatlan nagy száma által vannak ki
tüntetve. Az alapanyag maga mikrokristályos kiképződésű; polarizált 
fényben kicsiny, helyenkint határozott kristályalakokat mutató részle
tekre találunk, melyek valószínűen Földpátok és a melyek egymás mellé 
sűrűén sorakozva az alapanyagnak jóval túlnyomó részét képezik. E 
mellett aránylag csekély számban kicsiny Quarzszemek is megjelennek.

A Poianitza hegynek déli lábáról származó aphanitos kőzetek te
hát. rendkívül Amphiboldúsak; a félig kristályos alapanyagban - 
mely Amphibol tűknek szoros sűrű halmazától áthatva van — porphy
rosan behintve Amphibol kristályokat és aggregátumokat (ez utóbbiakat 
csakis mikrosköposan), valamint Quarzszemeket találunk. A Földpát 
csak az alapanyagban fordul elő, a melynek legnagyobb részét alkotja.

Ugyanazon ároknak második kőzete, mely az előbbitől közel ]/ 2
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kilometer távolságban a Kapu Korban aljánál annak délkeleti lejtőjén 
fordul elő egy porpkyros kőzet mely már a kezdődő elmállást mutatja. 
Alapanyagja tinóm szemcsés és nagyítóval nézve vörös és fehér Földpát 
részecskéknek és egy sötétzöldes ásványnak elegyét láthatni, mely utób
bit közelebbről meghatározni nem lehet. Abban behintve Amphiból kri
stályokat elég sűrűn találunk, melyek kristályalakjuk és hasadásuk 
által felismerhetők; nagyságra íléfcve mindenféle nagyságúak, túlnyo
mnak a kisebbek (ritkán 2  mm. szélességnél nagyobbak ), inig a nagyobb 
egyének és a Poiauitza begy kőzeténél már említett nagyobb kristály- 
halmazok ritkábbak, melyek részben kristályalakokkal bírnak és tete
mes nagyságuk, valamint bezárt Földpátrészecskék által kitiimmek. ügy 
a kisebb, mint a nagyobb kristályok leginkább rövid oszloposak és 
hosszú keskeny tűket csak kivételesen találunk.

Mikroskop alatt az Amphibol ugyanazon elrendezkedést mutatja, 
mint a szabad szemmel való vizsgálatnál, csak a részleteket pontosab
ban tanulmányozhatni. Az Amphibol jól megtartott kristályokban, kri
stálymaradványokban, foszlányokban, valamint teljesen átváltozott töme
gekben mutatkozik, jobbadán kicsiny és rövid oszlopok alakjában; a 
hosszú keskeny tűk elenyésző csekély számúak. Az egyes egyének 
gyakran sűrűén egymáshoz szorulnak, olykor ritkábbak lesznek és kö
zi héj ük itt-ott egy nagyobb van behintve. Az Amphiból elváltozásait 
és elmállásának állapotát itt pontosan követhetjük. Teljesen éj) átmet- 
szetet csak igen keveset találunk; a még legkevésbbé megtámadottak 
majdnem világos zöldes szegélylyel bírnak; a chloritosodás kezdetét 
veszi. Legnagyobb részük részben jobban vagy kevesebbé elváltozva 
van; a még ép sárgásbarna részletek élesen elkülönülvék a már élesen 
elchloritosodott világoszöld leveles részektől, melyek a még el nem mál
lóit részletekbe mindenütt behatolnak. Előbbre haladott elváltozásnál ez 
utóbbiak túlnyomóvá lesznek, a sárgásbarna részletek most már ritkáb
bak és kristály alakjuknak részeit is elvesztik, kristályromok és foszlá
nyok keletkeznek, mig az elváltozás végső állapotában csak alaktalan 
világos zöldes tömeget találunk, a kristály alaknak minden nyoma nél
kül, részint levelesen, részint pedig finom rostokba átmenve.

Az alapanyag ép úgy, mint a Poianitzahegy aphauitos kőzeténél 
féligkristályos; legnagyobb részét részben kristályalakkal biró Földpát
részecskék képezik, melyek aránylag csekély számú Quarzszemekkel 
sűrűm egymás mellett vannak; közöttük üveges anyag van hasonló ki
fejlődésben, mint az aphauitos kőzeteknél. Az alapanyag mind a két 
kőzetnél ugyanannak látszik; az elegyrészek a Kapu Korban kőzeténél 
— melyek finomabb szemcsés szövetitek,—nagyobb méretitek mint a tömött 
kőzetben, melynél az alapanyag tanulmányozása sokkal bajosabb.
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A Kapu Korban kőzetei is Amphibolban bővelkedők a melyeknek 
féligkristályos alapanyagában — mely az összes jelenlevő Földpátokat 
tartalmazza — változó nagyságú Amphibolkiistályok vannak porphyro- 
san behintve.

Mind a két kőzet rokonságban áll egymással; ugyanazon alap
anyagban mind a kettő porphyrosan behintett Ampbibolkristályokat 
tartalmaz és pedig az apbanitos kőzetben tűk, a másiknál pedig rövid 
oszlopok alakjában, végre a Földpát mind a kettőnél csak az alap
anyagban van jelen. Quarzszemek csakis az apbanitos kőzetekben for
dulnak elő, a Kapu Korhanról származó kőzetpéldányban hiányzanak 
azok. Különbséget csak a szövet képez; a Poianitza kőzete tömött, a 
másik tinóm szemcsés.

Mind a két kőzetet egybevetvén azon eruptiv kőzetekkel, melyek 
a bevezetésben említett vonalas irányokban előfordulnak, azon meglepő 
eredményhez jutunk, hogy azok ezeknek egyikéhez közel rokonságban 
állanak, sőt egy és ugyanazon kőzetfaj hoz tartoznak, ez nevezetesen 
Stern H. Dickroittartalmu Quarz-Oligoklas-Dioritja a Tilva Koruzi hegy 
nyugoti lejtőjén levő árokból.

Ezen három kőzet között a különbség csakis a külső habitusban 
áll, a mint ez a dioritos kőzeteknél oly gyakran jelentkezik. Makroskó- 
posau legkasonlóbbak egymáshoz a Quarz-Diorit és a Kapu Korban 
kőzete; ugyanazon finom szemcséjű alapanyaggal bírnak, csak a por- 
phyros szövet szerepét az utóbbinál a behintett Amphibolkristályok ve
szik át, mig a Quarz-Dioritnál a szépen kifejlett sárgás-vöröses Föld
kristályok tűnnek ki, melyek az alig látható ki csíny ség iiektől egész a 
centiméter nagyságúakig változnak és helyenkint igen sűrűn jelennek 
meg. Általuk a kőzet határozottan porphyrossá lesz, a mihez egyébként 
a kisebb-nagyobb Quarzszemek is tetemesen befolynak ; az Amphibol 
egészen háttérbe szorul.

A mikroskóp alatt a Quarzdioritok a Poianitza aphanitos kőzetei
vel újból nagy hasonlatosságokat mutatnak. Ugyanazon alapanyagban 
— melynek elegyrészei az elsőnél határozottabban és jobban kifejlőd- 
vék —- mind a két kőzetnél szétszórva számtalan Amphiboltűk hever
nek ; csakhogy az Aphanitokuál nagyobb számban fordulnak elő és sok
kal tinomabbak, ép úgy mint a hogy maga az alapanyag is tömöttebbé 
lett, mig a Quarzdioritnál jólehet még mindig tűalakúak ug\Tau, de már 
a rövid oszlopos alakhoz átmenetet képeznek. Mind két kőzetnél talál
juk a számtalan libellákat tartalmazó Quarzszeineket, úgy porphyrosan 
behintve zöldes tömegekben az elváltozott Amphibol kristályhalmazo
kat. Csakhogy a Quarzdioritbau még porphyrosan Földpátkristályok is 
vannak, melyek a két másiknál egyedül az alapanyagra szorítkoznak.
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Mivel igy mind a bárom kőzet ugyanazon alapanyaggal bir, mivel 
mindenütt találunk kisebb vagy nagyobb, porpbyrosan kifejlődött kri
stályokban Amphibolt: a másik lényeges elegyrészt, a Földpátot is egye
zőnek, azaz Oligoklasnak tekinthetjük, mely porpbyrosan csakis a Tilva 
Koruzi kőzetében jelenvén meg, meghatározása egyedül annál volt vég
hezvihető.

A Kapu Korban finom szemcséjű, porpbyrosan Amphibolkristá- 
lyokat tartalmazó kőzetét tehát Di o r  i t p  o r p h y  r nak ,  a Poianitza tö
mött kőzetét pedig D i o r i t a p h a n i t n a k  nevezhetjük.

A Stern Hugó úr által a Tilva Koruzi Quarz-Dioritjából leirt 
Dichroitot illetőleg, mely annál legnagyobb részben a Quarz helyét fog
lalja el, annyit jegyezhetek meg, miszerint ez az Aphanitoknál hasonló, 
szerepet látszik játszani.

Ezen kőzetek előfordulásáról keveset mondhatunk. Kisebb részle
tekben az idősebb, Amphibolban bővelkedő Gneissban tömzsszerü töme
get képeznek. Koruk szintén bizonytalan; az idősebb Gneisscsoportnál 
ifjabbak ugyan, de felső határuk még nyitva áll. Ezen tekintetben ha
sonlítanak az Almás harmadkori medenczéjében előforduló és az előbbi 
részben tárgyalt Tonalitoklioz, csakhogy ez utóbbiak az ifjabb Gneissban 
feküdvén, valamivel magasabb szintájat foglalnak el.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

V.
Uj kemenczei Gránát.

léiig megye geológiai viszonyaival az ötvenes években Stäche és 
Richthofen foglalkoztak legelőbb, utánok Rybár J. tett több kirándulást 
s észleleteit a „Földtani Közlöny “-ben közzé is tette. Ezen ismertetésekből 
kitűnik az, hogy Ung megye ásvány s kőzettanilag meglehetősen szegény. 
Kőzetei közül legfőbb szerepe van a Trachytnak, utána a kárpáti ho
mokkőnek.— Itt-ott Lösz, Nyirok és Mészkő. Ásványok közül a K a o l i n  
(Dubrinics), sajnos azonban, hogy ezen jó anyagot nem használják ipari 
czélokra. Tudomány szempontjából érdemesebb az uj-kemenczei G r á n á t ,  
mely egy trachyttufában fordul elő. Már Richthofen megemlékszik ezen 
trachyt tufáról a nagy-mihályi Vihorlát hegységben, ahol rhyolit név 
alatt emlittetik. Yihorláttól keletre, fekszik Uj-Kemencze (Novoszelicza) 
kis község, az általam leírandó Gránát lelhclye.

Uj-Kemenczén, a templom háta mögött egy kis dombocskán a kö
vetkező átmetszetet észlelhetni. Legfelől van a jelenkori képlet, mely 
termékfélén talajjal van födve, mely az egész hegyerinczeu végig húzó
dik ; közvetlen alatta van azon tracbyttufa, melyben a G r á n á t  fordul


