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L Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkény
telen associált szemmozgásokra.) Dr. Hőgyes Endrétől. — II. A Frusca-gora 
aquitaniai flórája. 4 táblával. Dr. Staub Móricétól. — III. A pinguicula és 
utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Egy táblával.) Klein 
Gyulától. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. Than Károly - 
tói. Egy tábla körajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. 
Ballá Mátyástól. — VI. A homorodi vasas savanyuviz-források chemiai elem
zése. Dr. Solymosi Lajostól. — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz 
chemiai elemzése. Dr. Hankó Vilmostól. — VIII. Önműködő higanylégszivattyu. 
Schuller Alajostól. Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekliegysóg és domb
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) Böckh 
Jánostól. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. 
Szabó Ferencetől. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi 
szempontból s néhány ásványvíz elemzése. Balló Mátyástól. — XII. Emlék- 
beszéd William Stephen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka Tivadartól. —- 
XIII. Adatok a harántcsiku izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló 
értekezés.) — Thanhoffer Lajostól. Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai 
(fehérmegyei) Agnes-forrás vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — XV. Egy 
újabb szerkeszetü, vizszivatyuval combinált higany-légszivatyuról. Dr. Lengyel 
Bélától. Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai 
útmutató. Borbás Vincéétől. Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési 
melegéről. Schuller Alajostól. — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. Borbás 
Vincéétől. — XIX. Rendhagyó köggombák. Hazslinseky Frigyestől. Rajzok
kal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
Jendrássik Jenő. (I. Adatok a szürődés tanához. Regéczy Nagy Imre tr. tanár
segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól.
III. A zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól.
IV. A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra 
Ferencz orvostanhallgatótól. (Rajzokkal.) — XXI. Emlékbeszéd Kenessey Albert 
felett. Galgóczy Károlytól — XXII. A tudományok haladásának befolyása a 
selmeczvidéki bányamivelésre. Péch Antaltól. — XXIII. Vegyerélytani vizs
gálatok. A calorimetrikus mérések adatainak összehasonlításáról. Than Károly
tól. — XXVI. Közlemények a m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. 
Bemutatta Than Károly. (I. A borkősav száraz lepárlási terményeiről. Lieber-
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(Bemutatta az osztály ülésén 1886. február 15. Szabó J. r. t.)

Az Obsidián azon közetek közé tartozik, a melyek mind
járt az első tekintetre lekötik a figyelmet. Ott, a hol az Obsidián 
előfordul, a köznép is nagyon jól megkülönbözteti a többi 
«ко»-tői és vidékek szerint más és más jellemző névvel látja el. 
A rómaiak is ismerték: fényiizési czikkeket,dísztárgyakat, gyújtó
üvegeket, ivócsészéket készítettek belőle. «Gemmas multi ex eo 
íaciunt» írja róla C. Plinius secundus az ő Naturális história} 
NXXYI. könyvében. Szerinte Obsius nevű római hozta legelő
ször Aetbiopiából. *) Ugyancsak az ö leírásából tudjuk, hogy 
Augustus császár 4 Obsidiánból készült elefántot állíttatott 
föl Concordia templomában. Theophrates is említi (25. §.), ő 
Áurapatoc-nak nevezi a Lippári szigetek után, hol manapság is 
nagy mennyiségben fordúl elő. A Horzsakővel való összefüggé
sét már e régi író egészen hűen írja le. Anthrakion az Obsidiánt 
tükör gyanánt használta. Csiszolva valóban olyan szép, hogy a 
természetbarátok most is szívesen használják papirnehezéknek,

*) «Lapis, quem in Aethiopia invenit Obsius, nigerrimi coloris».
1M . T . AK. É R T . A T E R M É 8 Z E T T H P . K Ö B ÉBŐ L. 188Г». X V J. K . 6 .  87.*



2 SZÁDECZKY GYULA.

inggomboknak s egyéb apróságoknak. A régi görögök nyílhegye
ket készítettek belőle, Milos és Santorin szigetek bőven szolgál
tathatták hozzá az anyagot, Mexikó őslakói — mint Humboldt 
írja — borotvát is készítettek belőle.

De nemcsak a classicus népek, nemcsak Amerika őslakói 
előtt volt kedvelt kő az Obsidián; ismerték és nagyon czélsze- 
rüen fölhasználták Európában már a kőkor emberei. Azon vidé
keken, a hol az Obsidián előfordul, kovaszilánkokon kívül obsi- 
diánszilánkokat is találunk, a melyekről csak később, a másod
lagos fekvőhelyű Obsidiánok tárgyalásánál fogok bővebben 
szólani.

Első tekintetre az Obsidiánt ásványnak tartanók, — főkép 
a tipikus Obsidián — fegyverzetlen szem előtt egészen homo
génnek látszik; behatóbb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy 
kőzet, nem különben azt is, hogy a Trachitok csoportjába tar
tozik.

Az Obsidián színe nagyobbára feketés, sötét barna, szürke, 
zöldes, de van sárgás-vörös, sőt viola szinü is. Egy darab Obsi
dián többnyire nagyjából egy szinű, de vannak elég bőven 
Obsidiánok, melyeken a sötétebb és világosabb sziliek szabályos 
rétegekben váltakoznak egymással, vagy a melyeken különböző 
szín által előidézett hullámos sávokat látunk. Máskor az eltérő 
szín nem rétegekben, sávokban lép föl, hanem szabálytalan fol
tokat alkotva. Veres Obsidiánokban igen gyakoriak a fekete 
foltok. Előfordul azon ritkább eset is, midőn a különböző szinü 
sávok megnyúlt elipszist írnak le. (Erdőbényén, Vaskapu és 
Kőkút közül származó Obsidián.)

Az Obsidián színét részben apró mikroskópos zárványkák- 
nak, részben az üveges alapanyagnak köszöni, a melyből ezek 
kiváltak. Egy nagyobb kézi példány színéből azonban sem az 
alapanyag minőségére, sem a benne lévő kristályos képződmé
nyekre nem lehet biztosan következtetni, így p. o. némely 
olasz-liszkai Obsidián színre nézve megegyezik a pusztafalusiak
kal, mikro.-kóp alatt azonban úgy az alapanyag, mint a tökélet
len kristályos kiválások minőségére és számára nézve nagy 
köztük a különbség.

Ha a nagy darab színén kívü a vékony lemezkék színét
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átlátszó vagy áttetszőségét is megfigyeljük, akkor már az így 
szerzett külső jelekből sokkal biztosabban következtethetünk 
finomabb belső szerkezetére.

A nagyon fekete, erős üvegfénytí Obsidiánban, — ha ennek 
vékony lemezkéje tiszta, átlátszó, v a g y  áttetsző, — rendesen 
apró Magnetit-szemcséket és Trichiteket találunk víztiszta üveg
anyagból kiválva. A fekete szint ezekben tehát a trichites 
kiválások és apró magnetit szemcsék idézik elő. A fekete Obsi- 
diánokhoz tartoznak azok, a melyek a Tokaj-Eperjesi hegység 
déli csoportjában a Trachittufából kerülnek ki, a melyek itt-ott 
elszórva, részben a kőkor emberei által feldolgozva igen sok 
helyütt találhatók. E féleséghez hasonlítanak azon Obsidiánok 
is, melyek a hegyek felsőbb részén, látszólag nem nagy nyomás 
mellett, keletkezhettek, a hol egyszersmind gyorsabban is hűl
hettek ki, mint a mélyben. Erdőbényén Mondoha, Zsákos, 
Tolcsván, Bellőn, Szőllöskén.

A szürke és zöldes szinti Obsidiánok nem bírnak azzal az 
erős fénynyél, melylyel a feketék, és vékony lemezök sohasem 
átlátszó, legfölebb az éleken gyengén áttetsző. Mikroskóppal 
vizsgálva azt találjuk, hogy túl vannak tömve kettős határvonalú 
pálczikás képződményekkel, melyek miatt az üveges alapanyag 
csaknem egészen elveszti átlátszóságát. Máskor még tökéletle
nebb kiválások zavarják az alapanyagot, a mennyiben a pálczi- 
kákon kívül tömérdek sok pontszerű vagy sávos árnyalatok 
lepik el, melyek által maga az üveges alajianyag is hozzá látszik 
járulni a zöld szín képzéséhez. Az ilyen zöldes szürke Obsi- 
diánokra legjobb például a mádiakat említem, ezekhez csatla 
koznak az olasz-liszkai azon Obsidiánok, melyek a falu alsó 
részén lévő árokból mint másodlagos fekvőhelyről kerülnek ki.

Vannak Obsidiánok, melyeknek egyes rétegei csaknem egé
szen fehérek; ilyeneket a tolcsvai és szöllöskei eredeti fekvő
helyen lévő Obsidiánok között találtam. Ezen fehér szint az 
eléggé tiszta üveg-anyagban lévő rendkívül sok légbuborék 
okozza. A légbuborékos helyek rétegeket képeznek és váltakoz
nak kevésbbé vagy egyáltalában nem légbuborékos, egészen 
tiszta üveges rétegekkel. Az ilyen Obsidián kézi példánya azután 
makroskóposan nézve fehér, szürke, sőt fekete szinti rétegek 
által látszik alkotva lenni.

1*



4 SZÁDECZKY GYULA.

A veres Obsidiánok egyik legnevezetesebb féleségét képe
zik Tokaj-Hegyalja Obsidiánjainak. Nem nagy mennyiségben, 
nem is sok helyütt fordulnak elő. Legtöbb található még Tolcs- 
ván a Gyapároson; előfordul ezen kívül Olasz-Liszkán, Szántón 
perlites Trachit-tufában, úgy az éjszaki, valamint a déli Sátor 
hegyen, továbbá a Patócs dombon, Bodrog-Keresztúrnál a 
Lebuj korcsma melletti perlitfalban. Az éjszakibb vidékekről 
Szalánczról lett ismeretes újabb időben a veres Obsidián. 
Veres szinü obsidiánnemü üveg előfordúl egyébiránt Pusztafalu, 
Komlós, Telkibánya perlites Trachit-tufáiban is. A veres és a 
feketés Obsidián közt az átmenetet, az összekötő kapcsot egy
részt a veresbarna Obsidiánok tartják fenn, a minők Tálya és 
Erdőbénye között a Kakottyáson is előfordulnak, másrészt pedig 
a fekete foltos veres Obsidiánok, melyek azon helyeken lelhetők, 
a hol a veres Obsidiánok.

• A veres Obsidián színét vasoxyd sávok, vonalak idézik d ö ; 
az alapanyagot tisztának, színtelennek mutatja a mikroskóp. 
A sávok sokszor kisebb-nagyobb csoportokban minden irány 
felé szétszórva látszanak mikroskóp alatt. Helyenként a sávok 
szétmart Magnetit-szemcsékről látszanak leolvadni, az ilyen 
Magnetitek felülete szintén veres, oxydálódott, de ezek mellett 
vannak egészen ép, fekete Magnetit-szemcsék is.

A szín tárgyalásánál meg kell még említenem, hogy a 
darab vastagsága, főkép a tipikus feketés Obsidiánoknál, rend
kívül nagy befolyással van a színre nézve: megtörténik, hogy 
a mely Obsidián nagy darabban feketének látszott, szétütve 
a darab vastagsága szerint barna, szürke, sőt egészen víz
tiszta lesz.

Az Obsidián fénye. A valódi Obsidián jó üvegfényű, de 
minthogy sok Öbsidiánban tetemesen felszaporodik a kristályos 
képződmények száma, ezek által devitrifikálódik (elüvegtele- 
nedik), az üvegfény is némi módosulást szenved.

Legerősebb üvegfénye azon feketés Obsidiánoknak van, 
melyeket másodlagos fekvőhelyen mindenfelé találunk Tokaj- 
Hegyalján, de csak kis meunyiségben. Ezek felületökön ránczo- 
sak a rendetlenül fellépő benyomásoktól. Szétütve a vékonyabb 
darabokat átlátszók vagy áttetszőknek találjuk. Ilyenek az újhelyi 
Obsidiánok, továbbá az Ujhelytől éjszakra eső Pusztafalu, Sza-



láncz, Kozma, Biste Obsidiánjainak nagy része. Mind olyan 
helyek ezek, a hol az Obsidiánt eredeti képződési helyökön 
réteget alkotva nem ismerjük. Erős iivegfényüek azon Obsi- 
diánok is, melyekben már sok és pedig nagyobbára trichites 
képződmény van, de alapanyaguk azért víztiszta, színtelen.

Jóval gyengébb üvegfénye van már a szőllöskei és tolcsvai 
eredeti fekvőhelyökön lévő Obsidiánok nagy részének. Ezek 
sajátságos bágyadt fény által vannak jellemezve, a mely átve
zet a szurokfénybe. Ilyen az Olasz-Liszkán a Bányi szőllőben 
gyűjtött Obsidián fénye is.

Még meszebb állanak ezektől fényre nézve a nem fekete, 
hanem szürkés-zöld vagy zöldes-szürke színű Obsidiánok. Ilyen 
a mádi Obsidiánok nagy része, ilyenforma sok olasz-liszkai is, 
azok közül, melyek a falu alatt lévő legelső árokból kerülnek 
k i ; sőt van egyetemi ásványtani intézetünk gyűjteményében 
olasz-liszkai megnevezéssel egy pár olyan zöld Obsidián, a me
lyet már selyemfényűnek mondhatunk, daczára annak, hogy a 
felülete sima. Már előzetesen is megemlítem, hogy ennek a tö- 
möttségét találtam legnagyobbnak a magyarországi Obsidiánok 
közt (2’433).

Másnemű, a rostos ásványokéhoz hasonló selyemfényök van 
a tolcsvai és szőllöskei szöllőkben eredeti lelőhelyen található 
némely Obsidiánoknak, habár ezek is simák. Ezen fény söté- 
tebb és világosabb szinti sávok egymásba szövődése által idéz
tetik elő; a világosabb, fehéres színű sávokról már említettem, 
hogy légbuborékos helyeknek felelnek meg. Ehhez hasonló, de 
még sokkal érdekesebb fény-visszaverődést mutat bizonyos hely
zetben egy mádi Obsidián. Ezt is rétegzettség és pedig fekete 
és zöld rétegek éles váltakozása idézi elő, a világosabb színű 
rétegeket azonban itt nem légbuborékok okozzák, hanem rend
kívül sok és apró, kettős határvonalú pálczikás képződmény 
(belonit), melyek egy vékony sávnyi területen csaknem teljesen 
ellepik az üveges alapanyagot. Az ezzel szomszéd sáv, mely 
szabad szemmel nagyban feketének látszik, többé-kevésbbé 
tiszta üveganyag. Tolcsváról is van egyetemi ásványtani inté
zetünkben, Szabó tanár úr által gyűjtött hasonló Obsidián 
(11, 8/t 1865).

Az Obsidián törése kagylós.

A MAGYARORSZÁGI OBSIDIÁNOK. 5
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Rendkívül rideg, főkép egyes, nem a legnagyobbak közé 
tartozó ovoid alakú Obsidian. Vannak a Tufákban perlites Obsi- 
diánok, melyek ütésre vagy nyomásra olyan gömbszerü réte
gekben válnak le, mint a hagymának levelei, csak belül marad 
egy üvegmag, a mely csupán erős ütésre törik szét.

Az Obsidián ridegségéből az egykor folyós üveganyagnak 
hirtelen kihűlésére kell következtetnünk, minek következtében a 
külső és belső részek között bizonyos feszülés jött létre Ez az 
oka annak, hogy sokszor kis ütésre egész nagy darab Obsidián 
széthull.')

Az Obsidián keménysége, foka körülbelül <5, de a kemény
ségre nézve találunk némi ingadozást a tokaj-eperjesi hegység 
Obsidiánjainál, és pedig oly értelemben, hogy az olasz-liszkai 
szürkés-zöld, selyem fényű Obsidián, továbbá a mádi hamu- 
szinű Obsidián keménysége valamivel nagyobb (6'5) és mint ilyen 
megkarczolja a többi tiszta üveg anyagú, fekete szinti Obsi- 
diánokat, megkarczolja a normál Földpátot is.

Az Obsidiánok tömöttsége. A tömöttségre nézve is találunk 
némi ingadozást az Obsidiánoknál.

Az Obsidiánok fénye tárgyalásánál leírt olasz-liszkai selyem
fényű Obsidiánnak, mint legtömöttebbnek tömöttségét 2'43-nak 
találtam. A tömöttség meghatározására piknométert használ
tam. Sokkal nagyobb tömöttségü Obsidiánokat ír le Abich 2) egy 
pár déli szigetről, így egy teneriffai zöldes-fekete, a zöldes bu- 
tellia-üvegtöl csak nehezen megkülönböztethető Obsidiánnak 
tömöttségét 2-6232-nek találta (kovasav tartalma 6050, Natron *)

*) A hirtelen kihűlés mellett bizonyít azon érdekes és sok helyütt 
megemlített eset, mely Damour bizonyos indiai Obsidiánjával tö rtén t: ez 
u. i., midőn a köszörűs átmérőjének vagy kétharmadéra bevágta, rob
banás mellett pattant szét. Az Obsidián közepén sphseroid űröket is 
találtak. (Dufrénoy Traité de Mineralogie IV. 49.) Saját kísérleteimből 
is említhetek hasonló robbanási eseteket: több Ízben nem tudtam tra- 
chittufából származó apró Obsidián szemeket lángban megvizsgálni, 
mert a legóvatosabb lángbavivés után is, a mint egyszer fölmelegedett, 
a kis szem heves durranás mellett pattant el, sokszorosan összegörbítve» 
ránczolva a platinahuzalt.

2) Abich H. Ueber die Natúr u. Zusammenhang dér vulkanischen 
Bildungen. Braunschweig 1841.
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11 °/o); x) egy Procida szigetről valóét pedig 2*4895 (kovaföld 
02*70, Nátron 6*09, Káli 4*35).a) A fentemlített olasz-liszkai 
után következnek a tokaj-eperjesi hegység Obsidiánjai közül 
tömöttségre nézve a mádi zöld szintén selyemfényű Obsidiánok; 
egy ilyennek tömöttségét 2'409-re határoztam meg. Szabó egyet, 
tnr. úr egy mádi, hamúszinű Obsidiánnak tömöttségét 2*37-nek 
találta (keménysége ennek 6*5, megkarczolja a hegyaljai fekete 
Obsidiánokat, meg a lipárit, izlandit, vezuvit).8) A nagyobb 
tömöttségű magyarországi Obsidiánokhoz sorolandó a tolcs- 
vai Kavacsos és Térhegy közül származó zöld szinti Obsidián 
(10j 14/io 1804. Szabó), mert tömöttsége 2*392. Ez utóbbinak 
még egész vékony lemezkéje sem átlászó, hanem csak zöldesen 
áttetsző.

Legkisebbnek találtam a legüvegesebb Obsidiánok tömött
ségét. Első helyen említem e tekintetben a sátor-alja-újhelyi 
másodlagos helyen előforduló Obsidiánt, melynek víztiszta üveg 
anyagját alig zavarja valami csekély, nagyban felhőszerü zava- 
rodásként feltűnő kristályos kiválás, és néhány, teljesen be nem 
olvadt prieexistált Biotit fekete lemeze. A kisebb, széttört dara
bokat könnyen felcserélhetjük közönséges ablaküveggel. Az 
általam megvizsgáltak közül ennél találtam a 2’359-nyi legki
sebb tömöttségét. Még kisebb a tömöttsége (=  2*346). Dr. Szabó 
József egyet. tan. űr közlése szerint4) egy, a szántói Sátor éjszaki 
oldalán másodlagos fekvőhelyen talált, fekete szinti, de világo
sabb hamuszürke csíkok által tarkázott Obsidiánnak, melynek 
felületén a világosabb csíkoknak megfelelő mélyedéseket látunk, 
a fekete Obsidián-rész pedig kiálló vonalokat képez (3 14/e 1864). 
A fentebbi helyen még egy más szántói Obsidiánnak tömöttsé
gét is közli Szabó tanár úr, ez egynemű, kissé zsirfénybe hajló 
fénynyel; 2 mm. vastag hamúszinű lemezén át olvasni lehet. 
Ezen lemez tömöttsége 2*307.

Az említett üvegszerü kisebb tömöttségű Obsidiánokhoz *)

*) U. o. 71. lap.
2) U. o. 62. lap. III. táb.
3) Dr. Szabó J. a Tokaj-Hegyalja Obsidiánjai. A magyarhoni földt. 

társ. műnk. III. köt.
4) A Tokaj-Hegyalja Obsidiánjai 154. lap. A magyar földt. társ. 

műnk. III. kötet.
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sorakoznak a Pusztafalu, Kajata, Biste vidékén szintén másod
lagos fekvőhelyeken található Obsidián darabok. Ezekhez csat
lakoznak azon, kissé már devitrifikálódott Obsidiánok, melyek 
átlátszó üveganyagában a devitrifikálódás terményéül többnyire 
csak kevés trichites képződményt van. Ilyet találunk Tályán 
(3j 7/e 1865. Szabó), tömöttsége 2‘‘.Í6; hasonlít ehhez egy főnyi, 
melynek tömöttsége 2-37.

A kisebb tömöttségű Obsidiánokhoz kell vennünk azon jó 
üveges Obsidiánokat is, melyeket Szöllöskén,Tolcsván nagy bő
ségben találunk, eredeti fekvőhely öltön a perlites szőlő-talajban. 
Ezekben már több és többféle kristállitos képződmény van, 
de a friss törési lapon azért jó üveg-fényüek, fekete színűek, itt- 
ott jobban elüvegtelenedett zöldes sávként húzódó rétegekkel. 
Egy ilyen szöllöskei Obsidiánnak tömöttségét 2‘374-nek hatá
roztam meg.

A  magyarországi feketés Obsidiánok tömöttségét tehát közép- 
érték szerint 2 ‘41-re tehetjük, azon megjegyzéssel, hogy a szür
kés, zöldes színű kevésbbé üveges féleségek tömöttsége e közép érték
nél valamivel nagyobb, a tökéletes üveges víztiszta f éleségeké pedig 
kisebb szokott lenni.

A  tokaj-eperjesi hegységben a legtöbb helyen gyéren elszórva 
található jó üveges Obsidiánok tömöttsége 2 '3 6 —2'37.

A veres Obsidiánok tömöttsége általában véve— úgy látszik —  
valamivel nagyobb, mint a jó  üvegfényű fekete Obsidiánoké, 
mert a szalánczi rozsda-veres színű, gyenge üvegfényű Obsidián
nak tömöttségét 2'406-nak találtam. Mezőssy László úr által 
a magy. nemzeti múzeumnak ajándékozott tolcsvai igen nagy 
(P276 kr. súlyú) veres Obsidián tömöttsége 2‘44.*) Meg kell 
még említenem, hogy minden általam végezett tömöttségi meg
határozásnál piknométert használtam.

Az Obsidián szövetét mikroskóppal nézve a legtipikusabb 
fluidál-szövetnek találjuk. A folyás, az egykori kisebb nagyobb 
áramlások irányát szépen mutatják az apró zárványok, melyek 
egy Obsidiánból sem hiányoznak, a legtisztább iivegnemü puszta
falusi Obsidiánban is feltaláljuk ezeket kellő nagyítás mellett,

*) Dr. Szabó J. A Tokaj-Hegyalja Obsidiánjai. A m. földt. társ. 
műnk. III. kötet 165. lapon
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a mint hossztengelyükkel az egykori folyás irányát mutatva, 
vékony erekben haladnak egymás mellett. Ha a zárványok 
nagyobbak és elég sűrűén vannak az amorf alapanyagban, 
főképen pedig, ha sávonként eltérően csoportosulvák, akkor a 
fluidálszövet már makroskóposan is felismerhető. Olykor a kü
lönböző színű, szerkezetű rétegek nagyon vékonyak, szabályo
san következnek egymás fölött, és olyan egyenesek, mintha csak 
vonalzóval lettek volna húzva.

A képződési helyükön, rendesen perlit- burokban lévő Obsi- 
diánoknál sokszor már makroskóposan is jól felismerhető dur
vább rétegzettséget találunk.

Nagyobb ásványos elegyrészek. Figyelmesebb vizsgálásnál 
csaknem minden Obsidiánban már szabad szemmel észreve
szünk különböző nagyságú, felületükön legömbölyödött, meg
olvadtalak látszó nagyobb ásványos elegyrészeket. Ezek ugyan
azon ásványok, a melyeket a különböző Trachitokban, mint 
közönségeseket ismerünk, tehát Földpát, Quarz, Biotit, Amfiból, 
Piroxen, Magnetit. A törési lapon ezek mint szemcsék, dudorok 
állanak ki. A Földpátok nagyon üvegesek szoktak lenni; kisebb 
nagyobb mennyiségben, de csaknem minden Obsidiánban elő
fordulnak. Felületökön legömbölyödtek, vagy az ár által szét 
vannak tépve, marczangolva. A Biotit lemezkék az újhelyi víz
tiszta Obsidiánban látszanak szépen, csak át kell nézni a nem 
nagyon vastag lemezen. Amfibólt olasz-liszkai és szerdahelyi 
Obsidiánokban, Piroxent tolcsvaiban, Quarczot pedig a puszta
falusi és vilyiakban találtam.

Kendes körülmények között a nevezett zárványok száma 
olyan csekély, és olyan kevéssé tűnnek fel, hogy felületes meg
tekintésnél észre sem veszszük az egynemű alapanyagban. Van
nak azonban ezen igazi Obsidiánokkal fokozatos átmenet által 
■összekötött olyan válfajok, melyekben annyira fölszaporodtak 
a nagyobb zárványok, hogy a szövet is porfirossá vált, a tiszta 
Obsidiánból Obsidián-porjir lett. Kitűnő példákat találunk erre 
a szántói Sátor délkeleti lejtjén.

Az Obsidián indifferenssége. Nem hagyhatom említés nélkül 
az Obsidiánnak nagy mértékben való indifferens voltát sem, 
vagyis azon tulajdonságát, melynélfogva a vegyi hatásoknak 
erősen ellentáll. Ezen tulajdonsága az Obsidiánnak közös a
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mesterséges üveggel, melyet éppen nagy indifferenssége emelt a 
czivilizált emberiség közkincsévé. A nagy fokú indifferensség- 
nek köszönheti az Obsidián, hogy annyira képes szembeszállni 
a természet romboló hatásával, az atmosferiliák lassú, de biztos 
marásával. Gyakran találunk Obsidiánt a Hegyalján, nyirok 
talajú szántóföldön. A Nyirok tudvalévőleg a Trachitolmak 
mállási terméke. A Nyirok és az Obsidiánnak ezen együttes 
megjelenése legszembeszökőbb módon mutatja a Trachit és 
a vele rokon Obsidián indifferenssége között lévő óriási különb
séget, mert míg az Obsidián csupán felületén van gyengén meg
támadva, addig a vele egykorú Trachit széthullott, elporladott, 
elmállott, annyira, hogy már termékeny kultur-talajt alkotván, 
a benne húzamosabb ideig pihent vegyi elemeket is átengedi 
a növényeken át a természet nagy körforgásának.

Hogy a kő-korszak óta lefolyt idő mily kevés változást idé
zett elő az Obsidiánon, azt jól tanulmányozhatjuk a kőkor 
emberei által idomított Obsidián-szilánkokon, ezekről már em
lítettem, hogy ezen hosszú időn át sokszor csak élénk üveg 
t'ényöket cserélték föl homályos zsirfénynyel és éleiken legöm
bölyödtek, vagy pedig mikroskópos kicsinységü kimarási gödrök 
keletkeztek a felületen, és ennek eredményekép erős üvegfényö- 
ket egészen elvesztették. A kimarási gödrök és a másodlagos 
fekvőhelyekről való Obsidiánokon oly sokszor előforduló kima
rási barázdák azon helyeken keletkeznek, melyek a kristallitos 
és mikrolitos képződmények által erősebben devitriíikálódva 
vannak, mint ezt később részletesebben látni fogjuk. Tehát az 
Obsidián azon része, vagy az olyan Obsidián, melyben több a 
kezdetleges kristályos képződmény, kevésbbé indiferens, jobban 
megtámadtatik, kimaratik a légbeliek által, mint az üveges alkat
része.

Az Obsidián olvadása és vegyi alkata. Az olvadás fokában 
és az olvadásnál észlelhető tüneményekben, jelesül a felhólya- 
gozásban is találunk némi különbséget az Obsidiánoknál. Leon
hard 1821-ben megjelent nagy munkájában*) az olvadás és az 
olvadás mellett észlelhető fölhólyagozásra alapított, következő 
fölosztását találjuk az Obsidiánoknak: «forrasztó-cső előtt ne-

*) Leonhard. Handbuch dér Oryktognosie. Heidelberg, 139 lap.
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hezen és csak vékony szilánk olvad hólyagos üveggé (Obsidián) ; 
gyorsan és erős fölhólyagzás mellett olvad tajtékos üveggé 
(szürke Marekanit); pillanatnyilag fehér kéreggel vonódik be 
és földuzzadás nélkül (Aufwallen) fehérré olvad (barna Mare
kanit.) »

Én nem f. cső előtt, hanem a sokkal tökéletesebb Szabóféle 
eljárás szerint vizsgáltam az Obsidiánok olvadását. Vizsgálataim 
eredménye az, hogy a kísérletek első felében csakugyan jól lehet 
látni, hogy p. egyik Obsidián lángba víve azonnal földuzzad, a 
másik már csak fél vagy egész perez múlva, hogy egyik nagy 
hólyagos másik rendkívül finom apró hólyagos: de az első 
kísérlet végeredményekép mégis általában véve egészen hólya
gossá válnak, fölfúvódnak, de tökéletes gömbalakot nem kapnak 
(3. olv. fok), ezt csak a második kísérlet után, az olvasztó tér
ben hagyva 1 p.-ig, érik el, úgy hogy olvadási fokát 4-nek 
mondhatjuk.

Az olasz-liszkai szürkés-zöld selyemfényű Obsidián, mely
nek tömöttségét legnagyobbnak találtam, némi tekintetben 
olvadását illetőleg is kivételes helyzetet foglal el, mert ez nem
csak, hogy lángba vive nem hólyagosodik, nem fúvódik föl olyan 
hirtelen, mint a többi jó üveg, hanem még midőn az olvasztó
térben gömbbé olvadt, akkor sem válik szivacsossá, csak legfel
jebb olyan hólyagossá, mint az Orthoklas szokott. Olvadni is 
nehezebben olvad ez, mint a többi Obsidián, mert némelyik 
szem nem olvadt tökéletes gömbbé az olvasztótérben, úgy hogy 
olvadási foka csak 3—4-re becsülhető. A mádi szürkés-zöld Obsi
diánok, melyek külsőleg hozzá hasonlítanak, már egészen föl
fúvódnak és könnyebben is olvadnak. Az által, hogy lángban 
föl nem duzzadnak, hogy némelykor nehezebben olvadnak, az 
olasz-liszkai Obsidiánokhoz csatlakoznak a főképen mádi Obsi- 
diánokban nagy számmal található szürke szferolitok. Feltűnik 
ezeknél még az, hogy az alkaliákban, fő-kép К.-ban jóval sze
gényebbek, mint a bezáró üveg-anyag. Ezek nem üvegesek, 
színök is elüt a bezáró üvegétől, alakjok nem mindig kerek, 
sokszor megnyúlt, makroskóposan sugaras-szerkezet rajtok nem 
látható. A mádi Obsidiánokon kívül találtam ilyen szferolitot 
tolcsvaiban (a veres Obsidiánokban is) olasz-liszkaiban, erdőbé- 
nyeiben, czekeháziban.
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Olvadása által könnyen és biztosan megkülönböztetjük a 
veres Obsidiánt a hozzá külsőleg nagyon hasonló Jáspistól, a 
mi Tokaj-Hegyalján szintén és pedig gyakran előfordul.

Lángkisérleti viselkedésre nézve minden Tokaj-Eperjesi 
hegylánczhól való Obsidián körülbelül megegyezik egymással, a 
miből hasonló vegyi alkatra is következtethetünk. Nátron és Káli 
lángfestést találunk mindeniknél. Tájékoztatóul álljon itt né
hány Obsidián lángban való magatartása:



Lelőhely és leírás
I. kíséri. 5 mm. 1 perez II. kíséri, olv. térben 1 perc2 Ш . kisérl. gipszszel

Na 
1—5

К
1—3

olv. 
foka 
1—5

olvadék
minősége

Na I  К
1—5 1-3

olv.
foka
1—5

olvadék
minősége

Na
1—5

К
1—4 Észrevétel

Pasztafalusi fekete, víztiszta jó üveg Obs. 3 0 3—2 hólyagos 3 0—1 4 felduzzadt,
fehéres üveg.

Szőllőskei szürke Obs. lángba érve szétpattogzott, dudoros 4 3
azonnal duzzadt ___ 3 0—1 3 nagyon szíva-

esős, de nem
tökélet. gömb 3 1 4 szivacsos gömb 4 - 3 3 - 2

Szőllőskei fekete Obs. . . .  . . . 3 0 -1 3 szivacsos 3 0—1 4 szivacsos 4 -3 3—2
Újhelyi víztiszta, töm =  2*359 _ _ . . . 3 0 -1 3 fehér hólyagos

tömeggé fúvó-
dott 3 1 -0 4 kicsit össze-

Árkai, nagyon fekete, jó üveg n. nagyon erős fény 3 0 -1 3 felfúvódott szi- esett 4 3 - 4
vacsos 3 0 -1 4 fehér liabszerü 4 3

Czekeháza-i fekete, gyenge fény. . . . :i—40 -1 3 szivacsos 3 l —0 4 hólyagos 4 3
Telkibányai nagyon fekete Obs. Trach.-tufából. Láng-

ban azonnal fehér porrá fut szét... 3 1—€ 3 szivacsos 3— 2 1 -0 4 hólyagos gömb 4 3
Szántói.; Trach.-tufából Obsidian víztiszta, lángban Burokszerü ré-

hirtelen felfúvódik .......................... 3 - 4 0 -1 3 szivacsos, kül- tegek válnak le
hólyagos 3 -4 0 4 szivacsos gömb 4—5 3 róla. Egyik

szem robbanás-
Pusztafalusi Trach.-tufából füstszürke jó üveg, tájt- szerüleg pat-

kőnemű tömeggé fuvódik lángba víve. 2 mm. rob- tant szét.
banásszerüleg pattant szét __ . . .  . . .  . . .  . . . 3 - 4 0 -1 3 apró hólyagos 3 -4 0 -1 4 szivacsos- 5—4 3 Miskroskop

O.-Liszkai szürkés-zöld, selyemfényű Obs___ 3 1 -0 3 hólyagtalan 3 1—0 4 víztiszta üveg 4 3—4 alatt viztiszta.
O.-Liszkai szürkés-zöld, selyemfényű Obs._ . . .  . . . 3 0—13 - 2 hólyagtalan 3 0 -1 4 -3 kevés hólyag-
Mádi szürkés-zöld . .. .  . . 3 -4 1 3 fehér, felfújt gal 4 3

szivacsos 3 1 -0 4 kisebb szíva-
Tolcsvai sötétvörös Obsidian . . .  . . .  . . .  . . . 3 4 1—0 3 felduzzadt, esős 4 3—4

apró hólyagos,
vöröses-fehér 4 1 4 víztiszta nagy

hólyagok 5 3
Szürke szferolit a tolcsvai vörös Obsidianból 3 0 2 - 3 alig változott -4 0 3—4 világosabb lett,

nem nagyobb
kevés hólyag 4 -5 2

Szürke szferolit az o.-liszkai Obsidianból.. . . .  . . . 3 0 3 3 0 4 4 2 -1
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Vegyileg elemezve mindössze csak két magyarországi Obsi- 
dián van, egy telkibányai, melynek tömöttsége 2-362, tehát 
bizonyosan a nagyon üveges fekete fajtákból való; és a másik 
a tokaji hires perlitfalból, egy kendermag nagyságú fekete fényes 
szem (tömöttsége 2-414).

Az elsőt Erdmannak köszönhetjükx) (közölve van az I. ro
vatban), a másodikat Bernáthnak 2) (közölve a Il-ik rovatban). 
A harmadik rovatban közölt elemzés egy Szt.-Pál szigeti fekete, 
üveges Obsidiánra vonatkozik (töm. 2‘441); elemezte Hauer 
Károly.8) Ezen fiatalabb keletű szigetnek riolitos képződmé
nyei nagyon hasonlitanak különben is Tokaj-Hegyaljánk 
Riolitjaihoz.

1 . 1 1 . 1 1 1 .

SiOa .....................- 74-80 73*333 72-30
SOs . . .  . . . — nyom. —

A b O íí ___ ___ 12-40 9-629 11-58
Fe2 О з  _ ___ 2-03 4-444 6-02
Мп2 0з_„ __ 1-31 — —

C aO ... . . . Г96 2-074- 1-96
MgO . . .  . . . 0-90 0-740 —

K2 0  _ I 2-278 2-49
Naa 0 . . .  . . .  J 0'40 2-531 5-63
№ 0 . . .  . . . — 1-538 0*34 izzít, veszt.

99-80 96-567 100-32

Ь Journal für tech. Chem. t. 25. p. 32.
2) Hegyaljai Bhyolithok vegyelemzése. Math. term. tud. közi. kiadja 

a m. tud. Akad. IV. kötet 1886.
3) Dr. Ferdinand v. Hochstetter: Beise dér österr. Fregatté Novara 

um die Erde II. Band, Seite 66.



II. A MAGYARORSZÁGI OBSIDIÁNOK GEOLÓGIAI
VISZONYAI.

Az Obsidián magyarországi lelőhelyei.

Ismeretes dolog, hogy Európa országai közül Magyarország 
az, melyben a Trachitok legjobban ki vannak fejlődve, a Rioli- 
tokat illetőleg pedig szép hazánk igazán valóságos példánykép; 
ezzé teszik a tokaj-eperjesi hegység déli részében nagyszerű 
változatossággal kiképződött és jól föltárt Riolitok. Megtaláljuk 
itt az üveges módosulatok legfinomabb átmeneteit is, és pedig 
érdekes és nagyon szép példányokban.

Tulajdonképen én csak a Tokaj-Eperjesi hegység és a tőle 
keletre eső zempléni Határhegység Obsidiánjairól szólok, a 
mennyiben csak ezek képezték vizsgálódásom tárgyát, de mint
hogy eddigelé Magyarország más helyéről, mint eredeti helyről 
nagyobb mennyiségben Obsidiánt nem ismerünk, nyugodtan 
írhatom ez idő szerint dolgozatom fölé, hogy a magyarországi 
Obsidiánok ismertetése.

Tóth Mike az ö «Magyarország ásványai, különös tekintet
tel termő helyeik megállapítására» czímü munkájában több 
nevezetes, újabb lelőhely (Szaláncz, Pusztafalu, Kajata, Kozma, 
Bozsva, O-Liszka, Szőllöske, N.-Kövesd) elhagyása mellett Sel- 
mecz vidékéről említ néhány helyet, hol tudtommal valóságos 
Obsidián nem, hanem csak Szurokkő vagy Szurokkőporfir for- 
dúl elő, továbbá Erdélyből pár helyet, hol fészkesen fordul elő 
Trachitban (Csicsó-Lábfalva) vagy Bazaltban (Glód, Cserbei), 
vagy másodlagos fekvőhelyen, mint Kolozsváron a Szamos 
partján a kavicsban, Válye-Brád völgyben. Ezek azonban olyan 
jelentéktelen helyek, hogy tőlök nyugodtan eltekinthetek.
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Tudjuk, hogy az Obsidián a Riolitoknak egyik nem nagy 
mennyiségben előforduló fajtája; Lithoidit, Szurokkő, Feriit, 
Horzsakő mind felülmúlják mennyiségre nézve az Obsidiánt; 
ezen üveges kőzetek azonban olyan szoros összefüggésben álla
nak egymással, hogy az Obsidiánok tárgyalásánál lehetetlen 
a többieket teljesen kizárni.

A «Riolit (Rhyolith)» elnevezést Richthofen báró hozta be 
az irodalomba 1860-ban.*)

A Tokaj-Eperjesi hegységben, főkép annak déli nagyobb 
felében Szaláncztól lefelé, csaknem mindenütt találkozunk el
szórva valódi Obsidiánnal a többi Riolitok mellett. Magok a 
Riolitok pár helyütt impozáns tömegben jelennek meg, mely
nek elenyészöleg csekély részét képezi az Obsidián. Legelőször 
is két hatalmas Riolitterületet kell kiemelnem: az éjszakit és a 
délit. Az éjszaki Telkibányától délre Bozsvától nyugotra és dél- 
nyugotra esik, vagy 10 D  km.-nyi területet foglal el. A déli 
riolitterület a tulajdonképi Tokaj-Hegyalján van; nem képez 
olyan összefüggő tömeget, mint az éj szaki, legnagyobb területet 
foglal el még azon része, mely Erdőbénye és Tolcsva között 
van ; ehhez csatlakozik azon terület, a mely Erdőbényétől és 
Abauj-Szántótól kisebb-nagyobb megszakítással húzódik lefelé, 
és az egész hegység legdélibb pontjában, a tokaji Nagy-Kopasz
ban végződik.

E két nagyobb Riolitterület között, valamint Telkibányától 
éjszakra Piroxentrachit az uralkodó kőzet.

A két nagy területen kívül esnek a következő apróbb 
Riolitterületek: Telkibányától éjszakra s keletre a hollóházi, 
pusztafalusi, kajatai, bistei, kolbásai, kozmái Riolit terület. 
Ezek között meg kell továbbá említenem a zempléni Határhegy
ségben Szöllöske, Bodrog-Szerdahely riolitvidékét is.

A felsorolt Riolitterületeken, hol eredeti, hol másodlagos 
fekvőhelyen, de mindenütt előfordul az Obsidián. A két nagyobb 
Riolitvidéknek is csaknem minden községét felsorolhatnám az 
Obsidián lelőhelyek között. Nem helyes tehát, a mit Richthofen 
ír, hogy «Obsidian von dér Structur geflossener Gláser, ist im

*) Studien aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachytgebirgeu. 
Jabrbueh dér k. k. geol. Eeicbsanstalt 1860.
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Gebiete des ungarischen Rhyoliths selten. Beudant kannte ihn 
gar nicht.»1) Az sem áll, hogy Beudant nem ismerte volna, 
mert egész hűen leirt három Obsidián-lelőhelyet,2) (Tolcsván, 
O.-Liszkán és Erdőbényén), míg Bichthofen Tolcsva és Szántó 
megemlítése után azt mondja, hogy «ausser an diesen beiden 
Orten in dér Hegyalja babe ich reinen Obsidian nirgends in 
dem vulkanischen Gebiet beobachtet». Az igaz, hogy Obsidiánt 
a legtöbb helyen csak elszórva itt-ott lehet találni, hogy nem 
sok olyan lelőhelye van, mint az olasz-liszkai, hol egy vízmo
sásban nagy esőzés után akár egy szekérrel lehetne szedni 
szép nagy Obsidián-darabokat, vagy csak olyan is a minő 
Szöllöskén Andi'ássy Gyula gróf szőllőjében, melynek felső része 
valóságos Obsidián-talaj, benne ököl nagyságú Obsidiánok bő
ven vannak. Ezen utolsó lelőhelyhez sok tekintetben hasonlít 
az, a mely Tolcsván a Gyapáros és Patkó határán vagy az, a 
mely az erdőbényei Zsákosokon van.

Obsidian az eredeti fekvőhelyén.

Azon helyek közűi, a hol az obsidiánt eredeti fekvőhelyén 
találjuk, legelőször a Tolcsva és Erdőbénye között elterülő ma
gaslatot, a Térhegyet akarom kissé részletesebben tárgyalni az 
üveges kőzetek előfordulása szempontjából. Legelőször is szó
lok alakjáról, mert a Biolit-hegyek alakjára nézve is van valami 
jellemző, melynél fogva ezeket megközelítő biztossággal már 
előre fölismerhetjük, megkülönböztethetjük a piroxen- és amfi- 
boltrachit hegyektől. A Térhegy ezen jellemző alakját fensík- 
nak lehetne leginkább nevezni, ezen elnevezés azonban nem 
illik teljes mértékben rá, a mennyiben teteje nem annyira sík, 
mint inkább egy lapos hegyhát. A megnyúlt és lelapult tető 
jellemzi Tokaj-Hegyalján a Riolit-hegyeket, ez által lehet őket 
könnyűszerrel már előre megkülönböztetni a piroxen- és amfi-

') Bichthofen. Stud. aus den ungarisch-siebenbürgischen Trachyt- 
gebirgen 173 lap.

2) Beudant. Voyage min. et géel. en Hongrie 1818. II. kötet, 
p. 22. 227.

2M. T . A K . É R T . A T E R M É S Z E T T Ő L . KÖRÉBŐL. 1886. X V I. K. 6. SZ.
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bóltrachitos emelkedésektől, mely utóbbiak többnyire kúposán, 
hegyesen végződnek.1)

Hogy az üveges képződmények föllépési viszonyait a Tér
hegyen megismerjem, bejártam ezen hegycsomó keleti (tolcsvai) 
és nyugoti (erdőbényei) oldalát alulról-fölfelé, és végig mentem 
deli lejtőjén keresztben. Szerzett tapasztalataimat röviden a 
következőkben kivánom közölni.

Az Obsidián igen vékony réteget képez, mely a fölszinen 
több mint a hegy felemagasságában jelenik meg, a tolcsvai 
oldalon körülbelől 300, az erdőbényein megközelítőleg 350 
m.-re a tenger színe fölött.2)

A hegy aljában kezdve a vizsgálatot, legelőször is a Trachit- 
sedimentek egy hatalmasan kifejlődött övét találjuk, sokféle faj
tában kiképződve. Ebből áll az egész hosszú Térhegynek déli 
lejtője. A Trachit-sedimentek közül legáltalánosabban a horzsa- 
köves, perlites obsidiános lithoiditos Breccia vagy Tufa fordúl 
elő; ennek keményebb fajtáit építési czélokra nagyon kedvelik. 
Erdőbényén vannak nagyobb bányák nyitva benne, íl nét szállí
tanak még a kassai dóm építésére is. A Trachit-sedimentek egy 
különös fajtáját képezi a tolcsvai oldalon lévő zöldszinű hidro- 
quarczitos Breccia és Tufa, a mely itt a sedimentek alsóbb szint
jében fordúl elő.

A tufás sedimentek övére közvetlenül az obsidiános hori
zon következik. Találunk ugyan Obsidián szemeket, sőt a még 
magasabbról származó Lithoiditokat is helyenként elég bőven 
már a sedimentek övében, hanem ezek itt csak mint görgetegek 
szerepelnek. Nagyon érdekes e tekintetben a nyugoti vagyis 
erdőbényei oldal; ha itt a Mondohapatakból megyünk föl a 
Mondohára, a szőllők tufás talajában eleintén csak itt-ott, föl
jebb mindinkább sűrűbben találunk apró, legömbölyödött Obsi-

0 Ilyen összehasonlító tanulmányokat igen kényelmesen tehetünk, 
az éjszakkeleti vasút tokaj-újlielyi vonalán utazva; a fentemlített jel
lemző alakjokról fölismerhetjük a legtöbb Biolit-, valamint a piroxen- 
trachitos hegyet.

2) Ingadozások e tekintetben fordulnak elő: Tolcsván a város fölött 
a zsidó templom irányában egy pinozét ástak, melynek mélyéből sok 
apró Obsidián került ki, perlithomok társaságában. Ezen hely a fent 
megjelöltnél jóval mélyebben esik.
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dián-szemeket, míg végre a szőllők tetején egyszerre perlites 
Obsidián-talajra bukkanunk, a mely csak nagyon vékony réte
get képez, annyira hogy megművelve lévén, figyelmünket köny- 
nyen kikerülheti. Ezen vékony rétegnek délkeleti folytatása a 
((Zsákosok»-nak nevezett szöllöben látható, a hol vastagságát 
dr. Szabó J. tanár úr 4—5 cm.-re becsülte.*)

A mint az Obsidián és Perlitnek vékony horizonját elhagy
tuk, a kevésbbé üveges Lithoiditok és bojtos Szferolitok szintjébe 
jutunk. Ez a szint azzal a tarka változatossággal van kifejlődve, a 
mely főként aBiolitok e fajtáira nézve olyan jellemző. Találunk 
itt tömött, likacsos Lithoiditot, továbbá veresei, kéket stb. Itt 
fordulnak elő a legszebb bojtos szferolitok is és pedig nemcsak 
a közönséges kékes-szürke színűek, hanem veresek is. Ezen 
szintet tehát, mint olyat emelhetem ki, a mely fölött Obsidián- 
perlit többé nem található.

Tehát míg az obsidiános regió alatt Trachittufa és Breccia 
van, addig fölfelé ezt a regiót a Lithoiditok tetézik be a tolcsva- 
erdőbényei Kiolitterületen.

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a trachit-sediment 
helyenként Piroxentrachitra támaszkodik; így van ez Tolcsván, 
a hol a Tufa alá éjszakról húzódik egy Piroxentrachit vonulat, 
ez képezi a Patkó alját. A Cziróka árokban is észre lehet venni 
a Tufa alatt Piroxentrachit foltokat. Erdőbénye oldalán a Liget 
patakban észleltem egy helyütt a sedimentek alatt szálban 
Piroxentrachitot.

A leírt viszonyokat a következő szelvény illustrálja, mely 
a Térhegyen ék—dny.-i irányban van vezetve, lt. =  Lithoidit, 
o. p. =  Obsidián, Perlit, ts. =  Trachit-sediment; pt. =  Piroxen
trachit.

férhető

S z e lv é n y  a  T ér  hegyen á t  Л у . - i  i r á n y b a /и

*) Etude petr. et geol. stb. Association frangaise pour l’avancement 
des sciences. Congrés d’Alger 1881. p. 18.

“2*
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A Térhegy nyugoti oldalán lévő Obsidián előfordulási kö
rülményeiről röviden már szólottám, hátra van még az, hogy a 
keleti (tolcsvai) oldalán lévő Obsidiánokról is megemlékezzem. 
Ezen oldalról felmenve, a Patkón Piroxentrachitot, e fölött zöld 
hidroquarczitos Brecciát, még magasabban a Bellőnek nevezett 
szőlő aljában normális horzsaköves Trachittufát találunk ; feljebb 
a Bellő oldalában egyszerre rábukkanunk az obsidiános hori- 
zonra és pedig legelőször a szürke, jól rétegzett Perlitre. Ebben 
már a gyöngysorok által kifejezett rétegzettséget még élesebbé 
teszik e sorok között lévő tufás sávok. A Perlit ezen fajtája át
megy olyanba, melynél csupán csak egy alapanyagnak nevez
hető rész perlites és ebben nagyobb keményebb Obsidiánszemek 
vannak. A szürke és feketés Perlitek feljebb vereseknek enged
nek helyet, melyben azonban itt-ott egy-egy fekete sáv v an ; 
ezen féleség ismét átmegy olyanba, melynél veres perlites alap
anyagban nagy fekete Obsidiánszemek vannak. A legtökélete
sebb Obsidiánok ott fordulnak elő, a hol ezen réteg átmegy a 
Lithoiditba.

A Perlit könnyen maliik a talaj művelése folytán és mint 
kultur réteg eltakarja az alatta lévő még ép kőzeteket. A Bellő 
azon része a hol az obsidiános réteg esik, szőllővel van beül
tetve, a mi nagyon megnehezíti a részletesebb tanulmányozást. 
Én olyan szerencsés voltam, hogy egy zápor, kevéssel ott létem 
előtt, pár lépésnyi hosszaságban vagy 4 m. mély árkot mosott, 
a mely egész mélységében a leírt Perlit és Obsidián rétegből 
állott, ezen itt 18—19 óra 60° alatt hajló folyási rétegességet 
mértem meg.

A Térhegy lithoidit fensíkjától éjszakra esik a nálánál jó 
val magasabb (616 m.) Szokolya, ennek kőzete likacsos szer
kezetű veres, riolitos Piroxentrachit, a melyben Quarcz és Oli- 
goklas-Andesin Földpát-zárványok vannak.*) A Szokolya a leg
magasabb hegy nemcsak a Térhegy környékén, hanem az egész 
vidéken.

A tolcsva-erdőbényei Biolitterület rövid ismertetése után — 
későbbre hagyva a közelebbi helyeket, — mindjárt áttérek a 
zempléni Határhegység déli végén Szöllöskén lévő Obsidiánok

*) U. a. 17 lap.
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leírására. Teszem pedig ezt azért, mert itt a tolcsvaihoz nagyon 
hasonló Obsidián hasonló körülmények között fordul elő.

Míg az előbbi vidék már régi időktől fogva sok természet
búvárt vonzott magához és vonz napjainkban is, és ennek 
következményekép Obsidiánját is sokat emlegették, addig a 
szöllöskei félrébb eső hely Obsidiánjairól tudtommal eddigelé 
semmiféle bővebb leírás nem jelent meg.*) Ez az oka, hogy 
kissé részletesebben akarok foglalkozni vele.

Az Obsidián perlites burkában a hegyláncz délnyugati sar
kán jelen meg, legnagyobb mennyiségben gr. Andrássy Gyula 
szőllője tetején, tehát itt is a hegy, jobban mondva a domb 
oldalában. Mint sajnos tényt említem meg, hogy a jól gondozott 
szőllőkben legkisebb vízmosást sem találhatunk, a mely kí
váncsiságunkat az üveges kőzetek mélyebb, frissebb részét ille
tőleg kielégítené, így meg kell elégedni azzal a kevéssel, a mit 
a legfelső talaj mutat.

Gróf Andrássy Gyula szőllője tetején tiszta üvegpor, obsi- 
diános Perlit-por képezi a talajt, a mely csak úgy feketéllik a 
sok kisebb nagyobb Obsidián-szemtől. Egy marokra felveszünk 
50 Obsidián-szemecskét is a perlit-porban. Ezen szőllő a leg
jobb hely az Obsidiánok gyűjtésére, itt is aránylag csak kis terü
leten jelen meg a szőllő felső részén, de nagy mennyiségben. 
A legnagyobbak nem sokkal haladják meg az ököl nagyságot, 
de mondják, hogy némelykor találni ennél jóval nagyobbakat 
is. A szabad felületen jóval több van, mintha a porhanyóé 
talajban kapargálunk, mert itt az esőzések kimossák, eltávolit- 
ják a finom perlit-port róla.

Találunk itt Obsidiánt összefüggő perlit-burokban is. A be
záró Perlitet, továbbá a folyóssági rétegeket jól mutató Lithoi- 
ditokat vizsgálva, azt veszszük észre, hogy a prseexistált ásványok 
közül a Biotit tartja fenn magát legtovább, némelykor a külső 
behatások erőt vesznek rajta, kezd megváltozni, fekete színét 
sárgás vagy gyöngyszerüvel cseréli fel és felhólyagzik.

A perlitburokban lévő Obsidiánok sokszor lapok által van
nak határolva, úgy hogy némileg megkopott kristályokra emlé-

*) Dr. Schafarzik a ni. kir. földt. int. által összeállított kőzetgyiijte- 
ménybe bevette (86. sz. a.) az innét valö Obsidiánt.
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keztetüek, de olyan éles benyomások, a minőket a szerdahelyi 
vagy pusztafalusi Obsidiánokon találunk, soha sincsenek felü
letén. Színük sötétkék, feketés, némelykor világos kékes szürke, 
vagy zöldesbe hajló, hasonló a Perlit színéhez, melybe burkolva 
van. Felületén csaknem mindenik egész darab gyenge szurok 
fényű, a nagyon kristallitos féleségek még friss töréslapjokon 
is zsírfényüek vagy legalább olyanok lesznek hosszabb idei állás 
után, de a kevésbbé kristallitos, üvegesebb, áttetszőbb féleségek 
törési lapja egészen erős üvegfényű. Általában véve mond
hatjuk, hogy ezekben a kristályosodás jóval előbbre haladott, 
mint a szerdahelyiekben, a mit talán a lassúbb kihűlésből ma
gyarázhatunk. Hanem azért távolról sincs ezekben annyi kris
tallitos kiválás, mint a mádi vagy az olasz-liszkai Obsidiánok- 
ban. A legtöbb szöllöskei Obsidiánban határozott éles leveles 
szövetet lehet felismerni már makroskóposan, hanem ezeknek 
megfelelő olyan barázdáknak, a minőket a szerdahelyieken lát
tunk, nyoma sincs. A leveles szerkezet az által idéztetik elő, 
hogy egy feketének látszó üvegesebb övre, határozott vékony 
fehér vonalas öv következik. Ezen fehér vonalas öv nem min
dig egyenlően fehér sáv által van képezve, hanem többnyire 
egész sorozatából áll a világosabb és sötétebb fehér vonalak
nak, melyek együttvéve egy széles fehér szalagot adnak. A fekete 
övben is vannak sötétebb, üvegesebb és világosabb, kevésbbé 
üveges helyek. A mikroskóp arról győz meg, hogy a fehér sávo
kat itt is kristallitos kiválások idézik elő, vagy pedig számtalan 
hossztengelyével egy irány felé álló ovális légbuborék.

Föltűnő ezen Obsidiánnak a könnyűsége, a mit a benne 
lévő sok légbuboréknak köszönhet.

Némelyik felületén apró, egészen be nem olvadt Földpát- 
pontocskákat bőven lehet találni, lángkisérletileg megvizsgál
ván, ezek Andesin-Oligoklásoknak bizonyultak. Quarczot is 
sikerült a szöllöskei Obsidiánban kimutatnom.

Az Obsidiánon, Perliten kívül találunk itt még Tajtékkövet 
is, és pedig olyan átmeneti stádiumban lévő érdekes fajtákat, 
melyek a Perlit és a tipikus Tajtékkő közt állanak, melyek
ben — mondhatnám — e két típus egyensúlyt tart egymással. 
Képződési módjáról ezen kőzet azt árulja el, hogy az egésznek 
anyaga jó üveggé olvadhatott össze, csak néhány apró fényes
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fekete Biotit lemezke maradt meg a prieexistált ásványok közűi; 
az üveganyag nagy része apró perlit-szem ékké gömbölyödött le, 
de illékony gázok vagy gözök is közbejöhettek ezen állapotban, 
melyek az üveges tészta másik részét selyemfényű csöves szer
kezetű, Tajtékköve húzták ki. Ezen állapotban bekövetkezett 
megkeményedés aztán rögzítette a két tipus között álló érdekes 
átmeneti alakot.

Láttuk az üveges képződményeket, nézzük már most minő 
kőzeteket találunk ezek alsó és felső szomszédjául. A szöllöskei 
hegyek alján a déli oldalon Biotit Amjiból Oligoklas-Andesin 
Trachit van , de korántsem normális állapotban, hanem 
vagy tufás vagy riolitos módosulatban. A szekér-út mellett for- 
dúl elő érdekes ilyen riolitos Trachit, melyen lialavány veres, 
kékes, fehéres színű részletek váltakozván, igen jó benyomást 
tesz a szemre is. Föltűnik még ezen kőzetnél az, hogy helyen
ként likacsos szerkezetű és hogy Biotitja sok Káliumot tartal
maz (Szabó eljárása szerint Gipszszel 3—4 K. t. mutat). Egy 
másik tufás vereses tömött féleségben a Biotiton kívül gyéren 
fényes Amfiból oszlopok láthatók (lángban ez 6 olvadási fokot, 
Gipszszel 4—3 Na-t., 1—2 К-t. mutat), Földpátjai nagyobbára 
legömbölyödvék, de elvétve olyan épebb is található, melyen az 
iker-rovátkosságot még föl lehet ismerni, lángkisérleti visellie- 
désökből Andesin-Oligoklásoknak tartom őket.

Ha most az Obsidiános horizon fölött lévő kőzeteket keres
sük, úgy találjuk, hogy a szőllők, tehát az üveges képződmé
nyek fölött meg van a fiatalabb, Hipersthen-Trachit eruptio, 
melynek terménye részben olyan nagyon tömör, szürkés színű 
Lithoiditnak nevezhető módosulat, melyben bőven vannak Oli
goklas-Andesin zárványok, és megtámadott nem ép Biotit-sze- 
mek a régibb Trachitból; részben pedig egészen normális jó 
láva-rétegességgel biró Piroxen Trachit. Az Obsidiánt, Perlitet 
tehát itt is Lithoidit tetézi be.

A tipuskeveredésnek classicus példája maga a tokaji hegy. 
Egy magános emelkedés ez, a mely úgy tűnik föl, mint egy 
pont, melyet a vulkáni működés irt Eperjestől idáig terjedő 
hosszú munkája végire. Messze tekint be a tőle délre, nyugotra, 
éjszaknyugotra terülő Nagy-Alföld rónájába.

A két különböző típusú trachit-eruptio terményeinek össze
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keveredése * 3 4) változatos, érdekes, szép és sok tekintetben külö
nös kőzetet hozott itt létre. Változatossága, különös szerkezete 
által annyira lekötötte a természettudósok figyelmét, hogy egész 
kis irodalom, többnyire egymásnak ellentmondó leírásokkal 
jelent meg már róla. Bel- és külföldi tudósok sokszor és sokféle 
néven írták le: Beudant volt az első, ki 1822-ben Párizsban 
megjelent munkájában2) szakavatottsággal szól róla «trachyte 
semivitreux»-nek nevezvén. Richthofen 1860-ban Trachitjaihoz 
sorolja.3) Szabó vizsgálta meg először behatóbban ásványtani 
szempontból is 1865-ben,4) ő ismerte föl benne az utólagos vul
káni behatások folytán Olivin színt öltött Quarczot, melyet még 
a későbbi kutatók is sokáig kétkedve néztek s magát a kőzetet, 
trachytosRhyolithnak nevezte el. Hauer К. 1869-ben írt róla,5) 
riolitos Andesitnek vagy riolitosZöldkötrachitnak nevezi. Wolf H. 
Augit Andesitként írja le,6) Roth J. Amfiból Andesitnek nevezte. 
Doelter 1874-ben részletes ásványtani és vegytani vizsgálat alá 
vett egy pár, a tokaji hegyről való kőzetet. Vizsgálatai alapján 
véglegesen véli eldönteni, hogy a tokaji hegy kőzete Quarcz tar
talmú Augit Andesit.7) Szabó 1880-ban ismét tanulmánya tár
gyává tette a tokaji hegy kőzetét, és kimutatja, hogy egy részére 
Doelter elnevezése ugyan nagyon jól illik petrografiai szem
pontból, de az egészet véve szemügyre, azt tipus-keveredésnek 
kell tartanunk, melyet az áttörő fiatalabb Augittrachit (Bytownit- 
Anorthit) Képezett a régibb Biotit-Orthoklas-Andesin-Quarcz- 
Trachittal.8)

A hegy főtömegét képező, ép sötét tömött kőzetet első

*) Dr. Szabó J- Etude peteogr. stb. 12—13 lap.
*) Voyage min. et géol. en Rongrie t. II. 241 lap.
3) Studien aus den ung.-siebenbürgischen Trachytgebirgen. Jahr- 

buch dér k. k. geol. Reichsanstalt Band 11, 153 lap.
*) Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math, és term, 

tud. közi. kiadja a m. tud. akad. I. kötet 262 lap.
5) Verhandlungen dér k. k. geol. Beichsanstalt 1869. 144 lap.
“) Verhandlungen dér k. k. geol. Reichsanstalt 1869. XIX. kötet 

235 lap.
’) Ueber einige Trachyte des Tokaj-Eperjeser Gebirges.
8) Etude petrogr. et géol. du terrain trachytique de Tokay etc. 

32 lapján. Congrés d’Alger 1881.
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tekintetre Piroxen Trachitnak tartjuk. Hogy csakugyan aPiroxen 
Trachitnak megfelelő ásványos alkatrészek vannak benne, arról 
meggyőződünk vékony csiszolat segélyével, nagyon sok ép 
Hipersthent, közte Hipersthen mikrolitokat is találván benne ; 
de meggyőződünk azon kisebb Földpátoknak lángkisérleti vizs- 
gálásából is, melyekről föl lehet ismerni, hogy az alapanyagból 
kristályodtak ki, tehát ezen típusnak jellegét képezik, mert ezek 
Bytoivnit-Labradoritoknak bizonyúlnak (olyan Földpát sorozat, 
mely megfelel a Piroxen-Trachit típusnak). De kevés helyütt 
találunk olyan Piroxen-Trachitot, melyen valami, a normál 
Piroxen-Trachittól elütő idegenszerűséget ne vennénk észre. 
Ezen idegenszerűség többnyire abban rejlik, hogy a tömör apró- 
szemű kőzetben egyes igen nagy Földpát vagy Quarcz kristály 
van. Meglepetésünk még inkább fokozódik, a midőn e Földpátot 
megvizsgálván, a Piroxen-Trachitoknál szokatlan Orthoklásnak 
találjuk. De találkozunk az idegenszerűségnek más nemével is; 
ez abban áll,-hogy a feketés színű Piroxen-Trachit veres sávok 
által van tarkázva, vagy egészen veres módosulatba megy át, 
melyben a fekete jelen meg sávokkép. Ezen veres rész is 
tömör kemény, kissé üveges kőanyag, mely csiszolva igen kelle
mes hatású.

A szín-változatok közűi nem a veres az egyedüli, mely 
a tipus-keveredést elárulja, van fehéres, kékes szinü, tarkázó 
kőzet is. Máskor a kőzet erősen likacsossá válik, vagy a na
gyobb zárványok egy irányban húzódván, bizonyos folyósság 
vehető észre, vagy még nagyobb fokú üvegességben nyilvánuló 
riolitizmus vesz erőt a normál Piroxen-Trachiton. Szóval az 
egesz nagy hegy főtömege inkább a Piroxen-Trachit típushoz 
hajlik és a normál Piroxen-Trachit annál inkább, annál tisz
tábban bontakozik ki a keverék-tipus jellegéből, minél maga
sabbra megyünk föl a hegyen.

Az üveges féleségeket, közte a minket is érdeklő Obsidiánt, 
a hegy tövében találjuk pár helyütt, az éjszaki oldalon. A leg
nevezetesebb hely e tekintetben Bodrog-Iíeresztúr felé van.

Keresztúrból Tokaja menet, a mint a hegy tövéhez érünk, 
váratlanul lep meg a nagyszerű üveges szikla, a hires tokaji 
perlitfal, a melyet közvetlen a töltés mellett kőfejtés által igen 
szépen föltártak. A veres, szürke, fehér színű kőzetek, melyek az
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üvegességnek is különböző fokát mutatják, olyan hajlongó 
sávokat alkotnak, annyira összeszövődnek, hogy a különböző 
képződmények egymásutánját bajos megállapítani, de nagy
jából mégis mondhatom, hogy legalól fehér konglomerátos 
tufás kőzet van, a melyre Obsidián szemeket tartalmazó Perlit 
következik, közbe-közbe lithophysákkal. Sehol Tokajhegyalján 
nem találtam olyan szép lithophysákat mint itt, kezdve a borsó 
nagyságúaktól előfordulnak egész egy lábnyi átmérőjüek is.

Az obsidiános horizon ezen a helyen tehát egészen a hegy 
tövére száll le, sőt tovább menve Tokaj felé, a második korcsma 
mellett a Bodrog partján, tehát még mélyebb szinten Orthoklas 
zárványokat tartalmazó Piroxen-trachitot találunk, nagyon jó 
lávarétegességgel, a mely ezen a ponton 20 óra 72° alatt dől.

Valamint az Erdőbénye és Tolcsva között elterülő riolit- 
területnek két ellenkező t. i. keleti és nyugoti oldalán találtuk jól 
föltárva az igazi üveges féleségeket, jelesül az Obsidiánt, úgy itt 
is ezen jó föltárásnak inegfelelőleg találunk egy másikat az 
ellenkező oldalon. Ez a tarczali határba eső közép-útón és még 
tovább nyugatra a Terézhegyen van. Egész sorozatát találjuk 
ezen helyeken is az érdekesebbnél érdekesebb Kiolitoknak, kezdve 
a riolitos Trachittól a Lithoiditok, Sferolitok, horzsakőszeriileg 
megnyúlt szövetű Perlitek változatos féleségein át egész az apró 
szemű Perlitekig, a mely már egészen üveg.

A tipus-keveredésre, illetőleg az Obsidián föllépésére nézve 
a Hegyalja legdélibb pontjának leírása után lássuk a legnyu- 
gotibb pontot, a szintén nagyon érdekes szántói Sátorhegyet, 
Szabályos háztetőhöz hasonlólag megnyúlt alakjával minden
kinek leköti figyelmét, a ki csak a szerencs-szántói völgyön föl
felé megy; ez a típusos alakja a riolit-emelkedéseknek.

De az részesül csak igazán meglepetésben, a ki nem saj
nálva azon említést sem érdemlő kis fáradságot, melyet a 350 m. 
(1100 láb) magas Sátor sima lejtőjének megmászása nyújt, föl
megy a két Sátor közti nyeregre, és megkeresi az éjszaki Sátor 
DK hajlásán, vagy a köztük lévő mély árokban, vagy pedig a 
déli (tályai) Sátor déli oldalán lévő azon helyet, a hol a közön
séges kőzet helyett valóságos szép fekete, szürke, sárga vagy 
veres üveg van szálban. Ehhez járul még azon gyönyörű kilátás, 
mely mindkét Sátorról, de főkép a magasabb déli Sátorról, mint
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ezen vidék legmagasabb pontjáról kínálkozik nemcsak Tokaj- 
Hegyaljára és a tőle éjszakra Eperjes felé húzódó hegyekre, ha
nem a messze távolban kéklő jászó-gölniczi hegyekre, továbbá 
a diós-győri hegyekre is.

Fölkereste és tanulmányozta ezen hegyet már Beudant, 
fölment Tályáról a tályai Sátorra, erről le Szántóra es mint 
mindenről úgy ezen fölötte érdekes hegyről is szépen és tárgy
szerűen emlékezett meg nagy munkájában.x) 1860-ban báró 
Richthofen adott róla regényszeröleg érdekes leírást.* 2; Dr. Szabó 
József egyet, tanár 1864, 1865. évek folyamán vagy négyszer 
tett kirándulást a Sátorra3) és a nagyszámú, tanúlságos kőzet
példányok által melyeket rajta gyűjtött, tetemesen kibővítette 
saját kirándulásom alatt nyert tapasztalataimat ezen érdekes 
riolit-hegyről.

A szántói Sátoron Obsidián, olyan tökéletesen egynemű 
erős fényű üveg, melyben nagyobb vagy feltűnőbb ásványos 
kiválások nem volnának, szálban nem fordúl elő, de nagy bő
ségben van sötét fekete, üveges Obsidián anyag, melynek fénye 
is gyengébb, mint a jó Obsidiánoké, de meg nem is tökéletesen 
összeolvadt egynemű üveg, hanem inkább számtalan kisebb- 
nagyobb, könnyen szótporló üveges szemből áll, és e mellett 
sok prseexistált fehér Földpát kristály vagy még inkább legöm
bölyödött szem van a sötét mintegy alapanyagot képező üvegből 
kiválva. Csak egy lépéssel áll ez a tökéletes Obsidián stádium 
előtt, és mint ilyen porfiros Obsidián vagy Obsidiánporjir név 
alatt lett leírva dr. Szabó József által.4)

Eddigi ismereteim szerint sehol másutt Tokaj-Hegyalján 
nem fordúl elő az Obsidián, képződési viszonyait oly világosan 
mutató körülmények között, mint ezen meztelen magas hegyen, 
melynek meredekén látható tanúságos föltárások érdekességre 
nézve versenyeznek a rajta lévő mély vízmosások és a környező 
völgyek föltárásaival. Ha ezen kívül még tekintetbe veszszük,

’) Voyage min. et géol. en Hongrie t. II. 432—437.
2) Studien aus den ung.-siebenbürgischen Trachytgebirgen. Jahr- 

buch dér k. k. geol. Reichsanst. Band 11, 200—201 lap,
3) Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai.
*) Étude pétr. et géol. du terrain trachytique de Tokay etc. 

15. lapján.
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milyen nagy változatosságban és nagy mennyiségben fordúl- 
nak itt elő a különféle Eiolitok, mondhatjuk, hogy ezen hegy 
múzeuma a szurokköves, sferolitos, tajték-köves, lithoiditos mó
dosulatoknak. Találunk itt ezen különböző módosulatok között 
olyan lassú és biztos átmeneteket, hogy ezek megtekintése után 
okvetetlenül be kell látnunk, hogy ezen riolitos féleségek 
lényegükben véve mind egyenlő származásúak, egy körülmény 
szülöttjei egy anyának gyermekei.

Az Obsidián-porfir a két Sátorhegy több pontján fordúl 
elő. Legtökéletesebb az, a melyet a szántói Sátor délnyugati és 
délkeleti lejtőjén találunk, az előbbit jóval mélyebb szintben, 
mint ez utóbbit. Némileg más módosulatot találunk a tályai 
Sátor déli oldalán, itt u. i. az üveges alapanyagban többnyire 
legömbölyödött fehér Sferolitok vannak a Földpát-szemek he
lyett. Nagyon tanúlságos lelethelye még a Eiolitoknak a két 
Sátor között lévő Mélyárok.

Ezen üvegek mindenütt a hegy nagy részét alkotó riolit- 
brecciás Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Quarcz-Trachit tufájába 
vannak beágyazva, és pedig akképen, hogy lefelé a perlites, 
lithoiditos, tajtékköves zárványokat tartalmazó Trachit-Tufába 
mennek lassanként át, fölfelé pedig többnyire a nagyon kemény, 
tömött, halvány szürke vagy rózsaszínű Lithoiditba vagy pedig 
más, a trachitos felé hajló féleségbe. E kőzeteknek a hely
színen való tanulmányozásánál föltűnik, hogy az Obsidián- 
porfirban igen sok, többé-kevésbbé beolvadt tufás zárvány van és 
pedig nem csak a Tufával való alsó érintkezési határon, hanem 
az Obsidiánporfir-tömeg közepében, sőt még az e fölött követ
kező lithoiditos vagy trachitos módosulatban is. Az átmeneti 
példányok tanulmányozása alapján arra is rájövünk, hogy a 
Földpát és Quarcz szemek, melyek a fekete Obsidiánt e helyütt 
porfirossá teszik, határozottan a Tufából származnak.

A prseexistált Földpátok lángkisérletileg megvizsgálva, Oli- 
goklásoknak bizonyúlnak.

A prseexistált ásványos zárványokon kívül vannak az Obsi- 
diánporfirban gyéren halavány veres vagy szürkés színű Lithoidit 
zárványok is oválisán legömbölyödve, a folyóssági réteg irányá
ban megnyúlva.

Helyenként lényeges módosulatot találunk magának az



Obsidiánporfirnak anyagában, így színét illetőleg a fekete színű 
üveget némelykor szürke, világos-szürke, sárga sőt gyéren veres 
színű váltja fel, de a pneexistáltFöldpát okozta porfirosság mind
ezekben megmarad; máskor a fekete színű Obsidiánporfir egy
szerre csak leveles szálas szerkezetet vesz föl, elhalványodik, 
átme< у Horzsakőbe, de a be nem olvadt ásványok ebben is meg
vannak. Megtörténik, hogy egy réteg rendes Obsidiánporfir vál
takozik egy réteg horzsaköves módosulattal. Az ilyen átmeneti 
Horzsaköveknek anyaga rendesen nem olyan tökéletes üveg, 
mint a tipikus Horzsaköveké, sőt némelykor a be nem olvadt 
Tufák következtében nagyon is földes állományú, az ilyennek 
természetesen fénye is alig van. Előfordúl azonban a szántói 
Sátoron egészen tökéletes Horzsakő is, jó üveg anyaggal, fehér 
színnel, selyem fénynyel, rostos-hajszerü szerkezettel, olyan 
tehát, a mely jól beleillik az Abich által fölállított II-dik osz
tályba. *)

Nem csak Horzsakőbe megy itt át az Obsidiánporfir, átmegy 
Lithoiditba is, a mely vékony, likacsos vagy tömör eret képezve 
nyomul be az Obsidiánporfir anyagába, vagy pedig megfordítva 
az Obsidiánporfir ékeli magát a Lithoidit tömegébe, a mely 
kőzet, mint már említettem is, az Obsidiánporfir fölött követ
kezik, és pedig impozáns tömegben.

Azon viszony, hogy a szálban lévő üvegesebb kőzeteket 
Lithoidit tetézi be, meg van nem csak ezen, hanem a tályai 
Sátoron, meg — a mint láttuk — minden eddig tárgyalt riolit- 
helyen is, meg van Szt.-Pál, meg Miló szigetén is, úgy hogy 
általánosabb jelleget kell neki tulajdonítanunk.

Az üveges kőzetek és a csak gyengén üveges Lithoiditok 
között összekötő kapocsúl azon szürkés színű, nagyon szép, boj
tos Sferolitokat hozhatom föl, melyek az éjszaki Sátoron is, de 
főkép a tályai Sátor déli lejtőjén elég nagy mennyiségben talál
hatók. Ezen Sferolitok az által keletkeznek, hogy a tömör üveg
anyag sugárszerüleg rendezkedik egy-egy Pöldpát-mag körül, és 
pedig úgy, hogy váltakozva egymásra következő világosabb és 
sötétebb vonalak képezik a sugarakat, melyek gyakran még
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*) Ueber die Natúr und den Zusammenhang dér vulkanischen Bil 
dungen. Braunschweig 1841. 63 lap.
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selyemfényt is kölcsönöznek e máskülönben is érdekes kőzet
nek, mely teljes szépségében azonban csak csiszolt fölületen 
pompázik. A középponti Földpát sokszor igen kicsi, vagy vég
képen el is tűnik. E szürke Sferolitok egyrészt Obsidiánporfirba, 
vagy Szurokkőbe mennek át, másrészt pedig a kevésbbé üveges 
módosulatba a Lithoiditba, melyhez különben szinök, tömör 
anyaguk, gyengébb fényök által is hasonlítanak. A Tufával is épp 
olyan szoros összefüggésben vannak, mint a többi Eiolitok, zár
ványokat tartalmaznak a Tufából, vagy az érintkezési határon 
a Tufa képezi az átmeneti kőzet nagy részét, de meg van ol
vadva, likacsos és csak gyéren láthatók benne Sferolit gömbök.

A Sátorhegyen tehát legfölül a Lithoidit van, a mely alatt 
közvetlenül az ohsidiános horizon következik, ez pedig lefelé 
riolit zárványos trachittufába megy át.

Ezeken kívül meg kell még említenem, hogy lent a völgy
ben, a szántói Sátor EK.-i oldalán, valamint a két Sátor között 
lévő mély árokban Biotit-Orthoklas-Oligoklas-Quarcz-Traehitot 
találunk, csakhogy elmállott kaolinos állapotban, csupán a 
riolitos féleségek maradtak épen.

A Tokaj-Eperjesi hegyláncz középső részének obsidiános 
helyei közül Telkibányával akarok még kissé részletesebben 
foglalkozni. Telkibánya jelenleg egy szegény falu, de egykoron 
gazdag város volt, azzá tették a kőzeteiben rejlett kincsek.*)

*) Aranybányái a falutól éjszakra és éjszakkeletre elterülő Zöldkő- 
trachit hegységbe voltak mélyesztve. Kettő közűlök: az Andrásbánya és 
a Máriabánya még tartja magát úgy a hogy, roskadozó félben, a többiek
nek már csak romjaira bukkan egész véletlenül az ember, a mint ezen 
hegyekben jár. A beomlott bejáratok, az elpusztult épületek hirdetik, 
«hogy itt hajdan szebb élet volt». Az egyszerű faluban sem emlékeztet 
már semmi a fényes múltra, csak egy nagyon nevezetes, építészeti 
szempontból remeknek nevezhető templom falán lévő eme fölírat:

«Bégen város volt ez helyen 
Zsigmond király idejében.
Két templomok, nagy töltések,
Aranybányák és sok értzek.
Az mély árok bizonyítja 
Bonfinius ezent írja.
De a dúló rabló Tsehök 
Elpusztíták a pártütők!
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Az aranybányák kiaknázásával eltűnt a község gazdagsága 
s fénye, de Telkibánya vidékének az aranyat rejtegető kőzetein 
kívül van egy másik nevezetessége is. liiolitos kőzeteit értem, 
melyek oly gyönyörű változatosságban, olyan impozáns tömeg
ben vannak itt kifejlődve, a mely ritkítja párját.

Az üveges Traehitok egyes fajtái: az Obsidián, Szurokkő, 
Perlit, Horzsakő, Sferolit, Litboidit mind előfordulnak itt.

Igazi Obsidián, — legalább a mennyire én ismerem Telki
bánya vidékét,— képződési helyen, szálban nem fordul itt elő ; 
a mi van, az mind Tufából, Eiolitconglomerátból kerül ki. 
Eichthofen báró említ innét obsidiánszerű litboiditos kőzeteket, 
továbbá Obsidián-perlitet,*) a melyek azonban az igazi Obsi- 
diánokkal össze nem téveszthetők. Igazi Szurokkő szurokfény- 
nyel, kitünően üveges anyaggal, (mint a mely kőzet legközelébb 
áll az Obsidiánhoz) már bőségesen található szálban Telkibánya 
riolitterületén.

Hogy a Eiolitok ezen gazdag csoportjának helyzetét meg
ítélhessük, vessünk egy rövid szempillantást Telkibánya kör
nyéke kőzeteinek összefüggésére, egymásutánjára.

A falutól éjszakra egy Biotit-Orthoklas-Quarcz-Trachit 
zöldkő-vonulat van, a melybe az aranybányák nagy részt mé- 
lyesztvék. Zöldkő ezen kőzet a szó szoros értelmében; alap
anyagja tömör, zöld; Földpátja fehér, fénytelen, kissé kaolinos, 
de még eléggé kemény, a lángban nagyon sok Káli, kevés Nátron 
festést mutat (Káli Gipszszel 4 —5, Nátron 2—3. Szabó módszere 
szerint). A Quarcz ép szemekként van meg benne, a Biotit el
pusztult. A Zöldkő gyakori vendége a Pyrit, némelyik pél
dányban apró szemekben ugyan, de rendkívül sűrűn elhintve 
található.

Ezen Zöldkő a legöregebb kőzete Telkibánya vidékének.
A zöldkő-vonulattól délre egy hatalmas Trachit-sediment 

vonúlat következik. Ez nagy részt Tufából áll, mely helyen

A kristusért immár kérünk,
Édes atyánk légy mi vélünk I

Anno 1624 die 26 augusti.»

*) Studien aus dem ung.-siebenb. Trachytgebirgen.
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ként a sok Obsidián, Szurokkő, Perlit, Tajtkő, Lithoidit zárvány 
folytán valóságos Eiolitbrecciává lesz.

A Brecciának is több fajtájával találkozunk ezen a vi
déken, a melyek közül csupán csak egygyel akarok kissé rész
letesebben foglalkozni. Ezt az igen szép Biolitbrecciát ma 
gában a faluban találjuk a templom fennsik keleti oldalán, 
Fiedler kőedény-gyáros úr lakával szemközt. Alapanyagát 
halavány, világos rózsaszínű, apró Oligoklás szemeket tar
talmazó, gyengén üveges Tufa képezi, melyben sok világos 
kékes-fehér színű Horzsakő-zárvány van, nagyon finom, tö
mör, a bezáró Tufáéhoz hasonló üveges szerkezettel. A Tufa 
és a benne lévő Horzsakő közötti határok nem élesek, látszik 
rajta, hogy utólagosan ezen Breccia nagyobb hőnek lett kitéve, 
mely üvegesítette a Tufa-anyagot, finomította a Horzsakő szer
kezetét, gyengítette a kettő között lévő határt. Erre vall a ve- 
reses Lithoidit zárvány is, a mely épnek szintén nem mond
ható. Van a Horzsakövön és Lithoiditon kívül benne sötét Perlit 
és koromfekete Obsidián is, némelykor perlitszerü legömbölyö- 
déssel; de áz ilyen perlitszerü Obsidián-szem azért nagyon szí
vósan tart össze, úgy hogy csak erős ütéssel lehet széttörni.

A halvány veres alapanyag, a világos kékes-fehér Horzsakő
zárvány, keveredve a sötét Perlit és koromfekete Obsidián sze
mekkel, oly kedves színvegyűletet adnak, a mely méltó volna a 
legkitűnőbb festőnek ecsetjére is.

A Trachit-sediment összefüggő nagy csoportja nagyjából a 
falutól délre és délnyugotra lévő erdős hegyekig húzódik le, 
több helyütt ezen hegyek lábát is sediment alkotja, de helyen
ként találkozunk vele a Biolitok nagy complexusában is kisebb 
foltot képezve a völgyekben, közel a Piroxentrachit határához, 
így a Nagypatak völgyében a Farkashegy és Amadé között. 
Viszont a Biolit is betolakodik a Tufák csoportjába; a templom
dombnak például, melynek keleti oldalán lévő gyönyörű Biolit 
brecciáját feljebb írtam le, nyugati részét pár száz lépésnyire az 
előbbitől a legtökéletesebb Biolit alkotja, melyről a következők
ben még megfogok emlékezni.

De nem csak felületes irányban nagy a Trachit-sediment 
elterjedése, hanem, a mint a falutól ENy.-ra eső néhány jó föl
tárásból látható, mélysége is tetemes.

32



A MAGYAllOBSZÁGI OBSIDIÁNOK. 3 3

A Trachit-sedimentekre tovább délfelé egy nem kevésbbé 
impozánsan kifejlődött harmadik csoport következik, ez a Bioli- 
toknak szépségre nézve páratlan csoportja. A Riolit és ezen sedi- 
mentek között lévő összefüggés oly benső, az átmenet oly finom, 
teljesen be nem olvadt tufás zárványok a Riolitokban oly nagy 
számmal és jól fölismerhetőleg vannak, hogy szoros összetaiio- 
zásukat kétségbe vonni alig lehet.

A legüvegesebh Riolitokat nagyobbára a trachit-sedimen- 
tek közvetlen szomszédságában találjuk; de míg lefelé a sedi- 
mentekkel érintkeznek Telkibánya Riolitjai, addig rájok fölfelé 
Piroxentrachit következik, ez tetőzi be itt a legtöbb Riolithegyet. 
Van olyan hegy is, a melyen egymagán észlelhetők ezen átme
netek, t. i. a hegy lába Trachit-sediment, oldala Riolit, teteje 
pedig Piroxentrachitból áll.

Az üveges zóna tehát itt csak alapját, fundamentumát 
képezi az igazi tiszta Piroxen-Trachit-(andesit)-nak; lehetne 
mondani, hogy nem más, mint ezen fiatalabb eruptiónak az 
egykori tengerben való vizi építménye. A Piroxen-Trachit ép 
olyan szorosan függ össze a Ruditokkal, a mint a Riolitok a se- 
dimentekkel. Valamint a Riolitokban találunk teljesen be nem 
olvadt tufás zárványokat éppen úgy van Telkibánya vidékén 
olyan Piroxen-Trachit is, a mely egészen üveges alapanyagú. 
De mielőtt ezen átmeneti üveges kőzetet közelebbről megismer
tetném, lássunk egy pár nevezetesebb telkibányai Riolitot és 
vessünk egy rövid szempillantást a Riolitterületre, a Riolitok 
itteni előfordulásának módjára.

A faluban a templomdombnak nyugati sarkán, néhány 
száz lépésre a fentleírt szép Riolitbrecciától, a korcsma megett 
egy igen érdekes veres Riolitot találunk, melyet Perlitnek ne
vezünk, ámbár részleteit tekintve nevezhetnők Horzsakőnek 
vagy Szurokkőnek is, olyan finoman, alig észrevehetőleg megy 
át egymásba ezen 3, külsőleg lényegesen különböző kőzetnek 
anyaga. Az egész üvegből áll, uralkodó színe halvány szennyes 
rózsaszín, mely azonban helyenként észrevétlenül kékes, zöldes
szürkébe megy át. Nagyobb része e kőzetnek aprón szemcsés, 
tömött perlitnemü, de helyenként finom, hosszantmenő vona
lakat lehet rajta észrevenni, melyek igen szépen mutatják a 
Horzsakőnek kezdetleges állapotát. Másutt a szürkés szinü

3M. T . A K . É R T . A T K R M É S Z E T T U D . K Ö R É B Ő L . 1880. X V I. K* 0. 8 Z .
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részben a szemcsés perlites szerkezetet fölváltva hirtelen egy 
szurokfényű lap jelenik meg, úgy hogy ezen részt meg hatá
rozottan Szurokkőbe való átmenetnek kell tartanunk. Ezen 
finom változatok olyan kis helyen fordulnak elő, hogy egy kézi 
példányon megvan a perlites üvegnek úgy Horzsakőbe, mint 
Szurokkőbe való átmenete.

A nagyobb ásványok közűi találunk benne legömbölyödött, 
lángkisérleti viselkedése után Oligoklásnak nevezhető Föld- 
pátokat.

Ezen érdekes kőzetet Doelter is leírta, elemzést is közöl 
róla.x)

A riolitterület tehát már a faluban kezdődik; főtömege 
azonban a falutól délre és délkeletre eső hegyeknek alacsonyabb 
részeit foglalja el. Ha ezen hegyek között a csendesen emelkedő 
völgyeken megyünk föl, azt találjuk, hogy egy bizonyos távol
ságig mindenütt Biolitból áll a hegyek lába és pedig nagyon 
sokfajta, nagyon színgazdag Biolitból.

De mielőtt a völgyeken megtennők tanulságos utunkat, 
nem mulaszthatom el, hogy a falut délnyugatról szegélyező 
dombocska egy pár igen érdekes Biolitjátpár sorban le ne írjam.

Ezen dombnak a falu felé eső oldalán a Gönczre vezető 
gyalogúton egy nagyjából Perlitnek nevezhető, de lényegileg 
breccianemü Riolit fordúl elő, melyet Wolf H. Horzsakő Perlit
nek (Bimsstein Perlit). Dr. Schafarzik Ferencz téglaveres Perlit
nek szürke Perlit-zárványokkal nevezett el.* 2) Ezen elnevezések
ből is kitűnik, hogy itt egy különböző fajtákból álló üveges 
kőzettel van dolgunk. A brecciaszerűleg bezárt sötét-szürke 
Perlit-darabok élesen elütnek a bezáró tégla veres, vagy sár
gásba hajló alapanyagtól, ügy látszik, mintha a Perlit-zárvá- 
nyok eredetileg csakugyan liorzsaköves Trachittufába lettek 
volna beágyazva, a mely Tufa az utólagosan bekövetkezett vul
káni eruptió folytán megolvadt, szerkezetében megváltozott, 
fölvette azon szerkezetet, a melyet a veres, részben perlites, 
részben horzsaköves bezáró alapanyagon most is látunk. Van

’) Ueber einige Trachyte des Tokaj-Eperjeser Gebirges. Mineralo- 
gische Mittheilungen 1874, 3 Heft, 217 lap.

2) Mintakőzet-gyűjtemény katalogja, kiadta a m. kir. földt. inté
zet 1885-ben.
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nak ezen kőzetben olyan Perlit-zárványok, melyekről azt olvas
hatjuk le, hogy külsejüket megtámadta a megolvadt tufás anyag 
és veresre festette, de a belső rész épen maradt, megőrzötte a 
bezáró üvegétől lényegesen eltérő színét s szerkezetét. A kisebb 
vagy lazább összetartású szürke Perlit-darabokat egészen be
olvasztotta ezen veres üveganyag és az összeolvadás eredménye
ként sok helyütt a veres és szürke színű üvegnek finom kevere
dését találjuk, a mely színvegyületből helyenként egy-egy vál
tozatlanéi maradt tömöttebb Perlit-szem válik ki.

Telkibánya vidékén találunk több olyan példát is, a mely 
ezen képződési mód megerősítésére szolgál.

Ezek tanulmányozása fokozatosan rávezet bennünket arra, 
hogy a templomdomb nyugati sarkáról való elsőnek leírt Per- 
litet sem tekinthetjük másnak, mint az összeolvadás egy maga
sabb fokának, a hol tökéletesebb üveg képződvén, jobban is 
átjárhatta és beolvaszthatta az egykori brecciás zárványokat.

A falu mellett D.-re eső domb túlsó oldalán van azon való
ban meglepöleg szép perlit-folyás, a melyről báró Richthofen 
annyiszor és oly elragadtatással emlékszik meg munkájában.*) 
A legváltozatosabb színű szabályos rétegeket alkotva ömlik le 
ez a domboldalon. Kissé tovább éjszak-nyugotra találunk ezen 
oldalon Tajtékkövet is, lent a völgyben a patak mellett pedig 
kékes szürke színű perlites Szurokkövet.

Ezen Riolitokban a nagyobb ásványok közűi a Biotit mel
lett rendesen megtaláljuk a Földpátot is és pedig vagy Oligo- 
klást vagy Andesint.

A magasabban eső helyeken azután a lent talált üvegszerü 
kőzetek helyett kékes, nagyon tömör Lithoidit fordúl elő, a mely 
apró sferolit gömbjei és gyenge üvegessége által még a Riolitok 
felé hajlik, de más részt a fiatalabb bazikus Trachit közel létét 
árulja el.

Ezen Lithoidit képezi tehát az áthidaló tagot a tiszta nor
mális Piroxen-Trachithoz, a mely a legmagasabb emelkedéseket 
foglalja el.

Ha Telkibánya egyik szép hosszú völgyét a Nagypatak 
völgyét akarjuk megvizsgálni és e czélból a kerülölaktól fölfelé

35

*) Studien aus den ung.-siebenbürgischen Tracbytgebirgen.
3*
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haladunk a patak folyásával ellenkező irányban, azt találjuk, 
hogy a völgy alsó részében jobbra balra jó nagy távolságra itt 
is Eiolit képezi a begyek lábát, csupán egy-két ponton bukkan 
ki a nem üveges Trachit-Tufa vagy Conglomerát. Eiolit képezi 
a patak baloldalán a Vargahegy, Amadé-, Bartus alját, jobb
oldalán körülbelől szintén ilyen magasra megy fel, tehát tart 
az egész hosszú Fenyőkő oldalon, sőt még a Fürtönbikken is.

A kényelmes geolog, a ki csak a völgyeket s alacsony nyer
geket járja s az ott találtakból akar következtetni a magaslatok 
kőzetére, ezen a vidéken könnyen nagyot csalódhatnék, mert 
nemcsak a Nagypatak völgyében, hanem a szomszédos gönczi 
völgyben, valamint a másik oldalon a Nagypataktól alig pár 
Km.-re keletre eső Osvapatak völgyében is ezen magasságig föl 
mindenütt Eiolitot találunk szálban, úgy hogy ezen völgyek 
között lévő magaslatokat is nagyon könnyen riolitos kőzetüek- 
nek tarthatná. Azonban, ha a magaslatok kőzeteire kiváncsiak 
lévén, fölmegyünk a falu déli oldalán emelkedő első magaslatra 
a Magastetőre, azt találjuk, hogy Hosszúbágónak nevezett lej
tőjén körülbelől 2/s magasságig mindenütt Eiolit van az ő meg
szokott gazdag változatosságában kifejlődve, a hegytetőn azon
ban ennek vége szakad, kibontakozik a normál Piroxen-Trachit./
A Magastetőtől egy gerincz húzódik némi hajlongással ENy.- 
DK.-i irányban lassan, de folytonosan emelkedve; sziklás kú
pokkal eléggé bőven föl van díszítve. A Magastető kúpja után 
következik a Farkashegyé (717 m. magas), ezután kisvártatva a 
Eeszeltbércz, Biróhegy, Hémsőtető (718 m.) ettől délre a Nagy- 
patak-völgy felé eső oldalon a Hollókő Ezen gerinczen végig 
menvén, meggyőződünk arról, hogy azt kizárólag Piroxen- 
Trachit alkotja, olyan a melynek Földpátja Labradorit, a piro- 
xenes ásványok közül van benne Augit is Hipersthen is.

A Hollókő képezi — a mint láttuk — a Nagypatak völ
gyében a Eiolitok határát, ezen túl már lent a völgyben is a 
Piroxen-Trachit kezd fellépni s összefogózkodva a tetőn lévő 
vonulattal halad tovább délre, hogy a legmagasabb hegyeket ő 
építse föl.

A Piroxen-Trachit impozáns tömegekben jelenik meg már 
a vonúlat elején, a hol a begy tövében még a Eiolit hatalmas 
kifejlettségében gyönyörködünk: a Hollókő, Eeszeltbércz, Far
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kastető szédítő magasságú Piroxen-Tracliit sziklákkal van meg
koronázva.

A Nagypataktól keletre eső, ezen Piroxen-Tracliit gerinczü 
hegycsoport keleti lábát a szép OsvapataJc*) mossa, a mely a 
régi aranybányászat idejében aranytörő malmokat hajtván, 
szebb múlttal dicsekedhetik, mint a minő jelene. Most már csak 
egyes bástyaszerű romok emlékeztetnek a letűnt időkre. Ezen 
völgyön ment át Beudant Telkibányáról Tolcsvára.

Már a legelső benyomás, a mely ezen völgyben vár ránk, 
rendkívül eredeti. A patak jobb partján közvetlen a falu végén 
végződik egy hegy, a melynél olyan veres kőzetet találtam, mi
hez foghatót eddig se Telkibánya vidékén, se más riolitvidéken 
nem. A Kiolit név — a mennyiben ez alatt általában minden 
üveges Trachitot értünk — illik rá, de a Biolitok alfajainak 
nevei (Obsidián, Szurokkő, Perlit, Horzsakő, Lithoidit) még 
csak megközelítőleg sem. Ezen kőzet vasoxid által egynemüen 
vérveresre van festve, rendkívül erősen, odvasan likacsos, de 
azért távolról sem emlékeztet a Horzsakőre, nem csupán arány
talanul nagy odúinál fogva, hanem főképen azért nem, mert 
míg a Horzsakövet finom jó törékeny üveg képezi, addig ennél 
a vastag odúknak vékony válaszfala inkább a Lithoiditéhoz ha
sonló kemény erős anyagból áll. Ez az oka annak, hogy a kőzet 
ép, s z ív ó s , nem törik, nem porlik, egykönnyen , habár a nagy 
üregek egészen hólyagossá teszik és bizonyos gyöngéd szerke
zetet kölcsönöznek is neki. A vékony lithoiditos válaszfal he
lyenként kiszélesül, hogy egy-egy nagyobb Földpát-kristályt 
fogjon közre, máskor meg ezen nagyobb Földpát-kristályok az 
üregekben lebegnek 2 oldalról fölfüggesztve a kemény lithoidi
tos anyagra.

Hasonló odúszerü üregeket találtam közel ezen lelőhelyhez 
egy aprószemü halaványszürke Perlitben is, csakhogy ennél az 
odúnak a fala, mint általában az egész Perlit, nagyon jó töré-

*) Az 1 : 25,000 mértékű legújabb katonai térképen Osvapatak he
lyett helytelenül Verespatak áll, a Tompa M. szép költeményében meg
örökített Verespatak, •— melynek vize a monda szerint a leroskadt bá
nyába ölt kincsszomjas bányászok vérétől veres — Telkibányától észak
keletre a Királykát völgyén folyik át.
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kény üveg, és az odúk csak alárendelten jelennek meg az ural- 
kodólag perlites kőzetben.

Utunkat tovább folytatván a völgyön fölfelé, azt tapasz
taljuk, hogy a szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb Bioli- 
tok változatos csoportja rendkívül sűrűn váltja föl egymást; 
innét van, hogy akárhányszor megy a figyelmes geolog ezen a 
völgyön, mindig talál valami újat, valami meglepőt. Általában 
véve mondhatjuk, hogy a Perlit itt az uralkodó, többször átnyú
lik a patak túlsó oldalára, világosan mutatván, hogy a patak 
utólagosan törte át a perlit-sziklákat.

A Perlitben több helyütt a gyöngyszemek helyett sima el
terült üveges lapot találunk, a mely módosulás a Szurokkőbe 
való átmenetet képezi. A falutól vagy egy órányira eső kőgát
nál is ilyen fajta szurokköves Perlit van, ebben fordúlnak elő a 
telkibányai tej és viasz Opálok. A falu közelében találunk üvc- 
yes Lithoiditokat olyan üregekkel, melyekben fennőtt Quarcz- 
kristályok vannak.

A kőgáton felül, a hol a jobbról-balról letolakodó szikla
tömeg a patakot és az útat összeszorítja, nagyon szép bolyhos 
Sferolitok vannak, feljebb ismét Perlitek kezdenek lábrakapni. 
Ilyen nagy változatossággal halad ez a patak baloldalán a Biró- 
hegy, jobboldalán a Cserhegy, Fővenyes, Orkhegy, Térhegy, 
O-Göncz alján át egészen a Solymoshegyig, a melyen a Piroxen- 
Trachit váltja föl a völgy alsó részében uralkodó Biolitokat. 
E hely, a hol t. i. a Piroxen-Trachittal először találkozunk az 
Osva völgyében, körülbelől egy vonalba esik a Nagypatak völgye 
Piroxen-Trachitjának első föllépésével.

Az Osvapatak maga telve van egész hosszában Piroxen- 
Trachit-görgetegekkel; még alsó folyásában a Biolitterület kellő 
közepén is sokkal több benne a Piroxen-Trachit, mint a köz
vetlen a partját szegélyező Biolit. Ez olyan tény, a mely a 
Biolitok szívóssága s erős összetartása mellett bizonyít; erre kö
vetkeztethetünk azon magánosán álló merev karcsú Biolit szik- 
latömzsökből is, melyek mint egy-egy elbújt óriások hirtelen 
tűnnek elő a bokrok mögől, meglepik az arra menőt.

Valamint az Oligoklast tartalmazó Tufa és a Biolitok között 
találtunk átmeneti alakokat, épen ügy találunk a felsőbb eme
letekben a Biolitok és a Piroxen-Trachitok között is.
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Ezen átmeneti képződményre, hogy mindjárt a legjobb pél
dát említsem, a Telkibányától nyugotra eső Vashegy Piroxen- 
Trachitját hozom föl, a melylyel érdekessége miatt kissé rész
letesebben is kívánok foglalkozni.

A mindössze is csak vagy 416 m. magas Vashegy legalját 
tufás sediment alkotja, melyet feljebb horzsakő vés és perlites 
Eiolitok váltanak föl, a tetőn pedig egy nagyon érdekes és a 
maga nemében ritka Piroxen-Trachitot találunk, melynek alap
anyagát nagyrészt mikrokristályos üveg alkotja. A pálczikás mi- 
krokristálykák minden rend nélkül keresztül-kasúl összehal
mozva, megtöltik az átlátszó üveget. Ezen üveges részben a 
nemüveges igazi Piroxen-Trachitnak szürke alapanyaga apró 
gömb-sferolitokként válik ki. Az ásványos elegyrészeket keresve 
benne, legelőször is a Piroxenek kötik le figyelmünket, magános 
vagy csoportos fényes kristályaikkal. Az extinctioi kísérletek 
arról győznek meg, hogy részben rombos Hipersthenek ezek, 
részben egyhaj lás á Angitok. A Földpátokkal is nagyon gyakran 
nőnek össze ezen Piroxen elegyrészek, úgy hogy tisztára külön
választani őket sokszor nem csekély feloldat,/

Ep, némelykor víztiszta Földpát bőven van ezen üveges 
Pyroxen-Trachitban, de azért nem tűnik föl nagyon jól, mert 
az alapanyag színét látjuk át rajta, figyelmesen vizsgálva azon
ban már makroskóposan is találunk ikerrovátkosakat.

Ezen kőzet tömött aprószemű. Magában a kézi példányban 
kétféle Földpátot megkülönböztetni nem lehet, de a már kivá
lasztott szemek között makroskóposan is tehetünk különbséget, 
az egyik u. i. víztiszta, üveges, a másik pedig szürkés-zöld, jól 
hasadó. A lángkisérlet az elsőről azt döntötte el, hogy Oligoklas 
(I. Na 4, К 0, olv. 4 zavaros, zománczos. II. Na 4, К 0, olv. 5 
tiszta üveggömb, csak kevés belhólyaggal. III. Na 5—4, К 1—2); 
a másodikat pedig főkép azért, mert nehezen olvad, Labrado- 
ritnak tartom (I. Na 3, К 0, olv. 2, II. Na 3, К 0, olv. 2—3, 
III. Na 4—3, К 1—2.)

Nem érdektelen a barna tömött egynemű üveges alapanyag 
magatartása is a lángban : lángbavíve u. i. egy kicsit fölfuvódik, 
barnás színét fehéres gyöngyszerüvel cseréli föl, I. kísérletben 
mutat Na 3, К 0—1, olv. 3—4 szivacsos, külhólyagos; II. Na 3, 
К 1—0, olv. 4 külhólyagos; III. Na 4, К 3—2. Ezen viselkedés
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nagyon jól megfelel az üvegességnek, mert a lángban való föl- 
fuvódás határozottan az üvegek tulajdonsága; (az Obsidián, Szu- 
rokkö némelykor eredeti térfogata ötszörösére is földuzzad, 
fehér horzsakőszerüvé lesz ; ennél a gyengébb fokú üvegesség
nek megfelelöleg csak kis fölfuvódást és fehéres szint észleltem). 
A másik tulajdonság, a mely nem kisebb argumentum az üveges
ség mellett, a nagy kalium-tartalom, a mely másrészt meg szo
katlan a Piroxen-Trachitnál. Ezen kőzetben tehát lángkisérlet 
útján 3 egymástól jól megkülönböztethető földpátos-féleséget 
ismerünk föl.

A Földpátok mikroskópos vizsgálata főkép ai-ról győz meg, 
hogy az Oligoklások praeexistáltak, némelyek annyira megtá- 
madtattak az üveges alapanyag által, hogy csaknem teljesen 
beleolvadván, alig lehet őket tőle megkülönböztetni, másoknak 
csak az oldalain nyomul még be a mikrolitok raja.

Egy szóval ezen kőzet üdesége daczára sem normális tipus, 
hanem olyan ritka féleség, melyben egy savasabb és egy bazi- 
kusabb eruptio közönséges Földpátjai még fölismerhető módon 
vannak meg.

A Riolitok és a normális Pyroxen-Trachitok határán több 
helyütt találunk az Osva, a Nagypatak völgyében, valamint a 
Hémső tetőn is olyan Piroxen-Trachitot, melyben vasoxyd által 
veresre festett alapanyag keveredik, némelykor tökéletes egyen
súlyban, szürke normális Piroxen-Trachit alapanyaggal, úgy 
hogy egy tetszetős színű kőzetet hoznak létre.

Láttuk a telkibányai riolitterület éjszaki völgyeit; ha már 
most ezen hatalmas hegycsoportba a keleti oldalról p. a Nagy- 
Bózsva fölött lévő kerülőlaktól haladunk befelé a patak völgyén, 
megint csak azon sorrendjét találjuk a kőzetek egymásután
jának, a melyet már csaknem egészen megszoktunk a riolit- 
vidékeken. Legkívül a hegy lábánál tufás sediment kőzet van, 
melyet beljebb a Riolitok tarka félesége vált föl, legbelől pedig 
a Térhegyen, Koprinán, Hajagoson a normális Piroxen-Trachitok 
következnek.

Még egy völgy van, a mely ezen riolitterületbe a keleti 
oldalról Pálháza mellett hatol be; a Kemenczepalaknak párat
lan szépségű völgye ez, melyet a természet két kézzel áldott 
meg mindenféle ékességgel. A Kemenczepatakba szakad jobbról
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a Sompatak, följebb a Komlóskapatak. Az egész völgy-rendszer 
riolitterületen képződött ki ilyen szépen. Itt találjuk a Riolitot 
az egész Tokaj-Eperjesi hegységben a legimpozánsabb tömegben; 
az ő megszokott módján, fajtáira nézve leírhatatlanúl változa
tosan kifejlődve.

E patakok vidékét az utóbbi időben a Riolitok tanul
mányozása szempontjából apróra bejártam, a sokféle érdekes 
üveges kőzetek leírásába azonban most nem bocsátkozom, csu
pán csak a Riolitok viszonyát szomszédjaikhoz akarom megem
líteni.

Magán a Kemenczepatak völgyén bemehetünk egészen 
a hegytömeg szivébe, és a Vajdavölgyig, tehát körülbelől 8 
km.-nyire, mindenütt Szurokkövet, Perlitet, Lithoiditot talá
lunk a legkülönbözőbb fajtákban. Nevezetes dolog az is, hogy 
nem csupán a hegyek alja áll Riolitból, mint az éjszaki oldalon 
láttuk, hanem föl egész a tetőig mindenütt Riolit van. A Vajda
völgy környékén kezd csak kibontakozni a Piroxen-Trachit. 
A Komlóskapataknak vidéke is egészen Riolitból áll.

A Sompatak völgyéről ezt már nem állíthatom olyan 
határozottan, mert a Nagyhuta fölött EK.-re eső dombot 
Piroxen-Trachit alkotja, sőt még előbb t. i. a Császárvölgyben 
is találtam Piroxen-Trachitot, anélkül azonban, hogy szálban 
is ráakadtam volna. De ezek csak olyan apró foltok, a minőket 
elvétve a riolitterület szélén is találunk (Szárhegy). Nagy tömeg
ben a Piroxen-Trachit csak a Nagy-Somhegyen kezd föllépni.

így minden oldalról elértük a normális Piroxen-Trachitok 
kezdetét, azon kőzetét, a mely aztán nagy területen dominál 
a Sárospatak, Tolcsva, Erdőbénye, Szántó felé húzódó rengeteg 
hegységben.

Ha már most a Piroxen-Trachit déli oldalát vizsgáljuk, 
déli szomszédjait keressük, ott a mint a tolcsva-erdőbénye- 
szántói riolitterület leírásából kitűnt, megint ugyanazon sorrend 
van, a melyet az éjszaki oldalán most konstatáltunk, t. i. felül 
kezdve, a Piroxen-Trachitra legelőször jönnek az üveges módo
sulatok, azután a régibb savasabb trachittipus sediment kép
viselője és itt-ott kis nyomokban maga a Biotit Orthoklas- 
Trachit.

A tokaj-eperjesi hegylánczban egy típusosán kifejlődött
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riolitterületet tehát az ő szomszédjaival együtt úgy ábrázolha
tunk sémásan, hogy egy belső, legmagasabb szintet jelölő kör
időm képviseli a bazikus Piroxen-Trachit-területet, az ezt körül
vevő már alacsonyabb szintnek megfelelő gyűrű képviseli ma-
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j í  Tiiolitok viszonya a szom szédos kőzetekhez.

gát a riolitos módosulatok övét, az ezután következő, meg 
alacsonyabb szintű gyűrű a Tufákat, végre a legkülső, legala
csonyabb gyűrű a régi savas Trachitterületet.

A trachitos kőzeteknek ezen sorozatát azonban valóságban, 
nagyon természetes, hogy csak ritkán találhatjuk meg a felüle
ten és pedig azért ritkán, mert a legkülső körök legrégibb kép
viselői a képződésük óta lefolyt hosszú idő alatt sokféle módon 
eltűnhettek a fölszínről: eltakarhatták őket a fiatalabb képződ
mények, elsülyedhettek, a lazább anyagúakat elhordhatta a víz; 
a legfiatalabb bazikus Piroxen-Trachit-eruptio pedig sokszor 
nem volt eléggé erélyes arra, hogy áttörvén a fölötte lévő 
régibb képződményeket, mint normális típus is bemutassa ma
gát ; de ha nagy területen föllépő riolitos képződményeket vizs
gálunk és a nyert eredményeket általános szempontból Ítéljük 
meg, lehetetlen föl nem ismernünk ezen sorozatot.

Nem hagyhatom e helyütt említés nélkül az Obsidiánok 
és általában a Eiolitok képződését magyarázó azon elméletet,
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a melyet clr. Szabó József egyet, tanár úr Algírban, a franczia 
természettudósok vándorgyűlésén tartott előadásában fejtett ki 
1881-ben és pedig épen Tokaj-Hegyalján szerzett legújabb 
tapasztalatai alapján.]) Tokaj-Hegyaljáról, annak Riolitjairól 
írt ő már régebben is,* 2 3) a fentemlített elméletet azonban újab
ban tett kirándulásai és beható tanulmányok alapján állította föl 
és részletesen a már megnevezett franczia értekezésében fej
tette ki. E szerint Tokaj-Hegyalja valamint Milo szigetének 
Riolitja semmi egyéb, mint Biotit-Quarcz-Trachit, a melyet a 
bazikus Trachitok tenger alatti áttörése, tetemesen megvál
toztatott. Részletesen tárgyalja a Riolitok képződését («La cause 
de la formation rhyolitique»),s) aztán külön az Obsidiánok kép
ződését. («Le mode de formation de l ’Obsidienne»),4) melyet 
fontosságánál fogva magyar fordításban szószerint kívánok 
közölni:

«А Riolitok képződésének oka. ARiolitok elválaszthatallanúl 
egy bazikusabb Trachithoz szegődnek és pedig oly értelemben, 
hogy ha bizonyos vidéken a bazikus Trachit eruptiója nem volt 
meg, a savas Trachit is a riolitos módosulatok nélkül marad. 
Szövete lehet gránitos, dioritos, syenites, de Földpátja nem lesz 
üveges és alapanyaga nem lesz soha hyalinos.»

«Mindig a savasabb Trachit fölött elterülő tenger alatti 
vulkáni kitörés az, a mi a riolitosodást előidézi. A savas Tra
chit e mellett szenvedő, a bazikus Trachit cselekvő szerepet 
játszik.»

«Tokaj-Hegyalján a savasabb Trachit-tipus, jelesül aBiotit- 
Ortboklas vagy Oligoklas-Andesin, Quarcz-Trachit sokszor még 
elég ép, hanem ekkor mindig jelentékeny távolban van tőle az 
Augittrachit. Minél tökéletesebb a riolitos módosulat, annál 
közelebb kell hozzá lenni a bazikus trachitnak, úgy hogy a 
Perlit, a Szurokkő, az Obsidián nagy pontossággal föltételezik,
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ú M. le Doct. J. Szabó. Étude pétrographique et géologique du 
terrain trachytique de Tokay dans le nord-est de la Hongrie, Séance 
du 18 avril 1881. p. 11.

2) Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai 1 földtani tér
képpel, Math, és term. tud. közi. IV. kötet,

3) Étude stb. 21. lap.
4) U. o. 22. lap.
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hogy a savas Trachiton feltört bazikns Trachit közvetlenül érint
kezik vele.»

«Az Obsidián képződési módja. Az Obsidiánoknál jól meg 
kéll különböztetni a másodlagos és az eredeti fekvőhelyet. Sokkal 
gyakrabban találjuk másodlagos fekvőhelyen, üledékes kőzetek
ben, melyek az Obsidián képződése után keletkeztek, melyekben 
csak mint görgeteg szerepel, a nélkül, hogy genetikai összefüg
gésben volna a többi töredékekkel, melyekkel mechanice össze 
van keveredve. Az eredeti fekvőhely sokkal ritkább, de ez az, a 
hol keletkezésének okát kutatni kell.»

«Tokaj-Hegyalján a legjobban föltárt eredeti fekvőhelyek 
állandó rétegzettséget mutatnak. Vékonyabb vagy vastagabb 
tufás Trachit-rétegek ezek, melyeknek anyaga majd finomabb, 
majd durvább. Ezen rétegek, •—- úgy látszik — közvetlen a krá
ter körül helyezkedtek el.»

«Az Obsidián-képződéshez szükséges a bazikus Trachit. 
A láva, habár már ■ eléggé gazdag is a hidrosilikát képződmé
nyekben, — melyek jelenléte a folyósságnak íőfeltétele — még 
folyósabb lesz az által, hogy aikalikus Földpáttal olvad össze, 
a mely meglazult állapotban van jelen a Tufában. A lávának 
egy része oldalnyomás következtében beléhatol és föloldja az 
alkális ásványokból a megfelelő mennyiséget, a felesleget zár
ványként foglalván magába.»

«Az Obsidián tehát amorf anyagok keveréke, melyben a 
Ca azon bazikus Trachitból származik, a mely áttört, az 
égvényes elemek (többnyire K.) pedig a régi Trachit Tufájából. 
A sűrű, nehezebben átjárható rétegek, vagy a melyek csak égvé
nyes elemeket tartalmaznak, nem alakulnak át Obsidiánná, ha
nem fehér, földes szalagként maradnak vissza két Obsidián- 
réteg között.»

Telkibányától éjszakra is vannak még riolitterületek, habár 
korántsem olyan nagyok és fajtáit tekintve nem olyan sokfélék, 
mint a minőket itt, vagy a déli vidéken láttunk, így:

Hollóháza mellett nem nagy területen, de az eddigiektől 
némileg elütő fajtákban van meg a Riolit az Ördögvárnak neve
zett hegyen. A riolitterületeknek eddig már megszokott alap
kőzetét, a Trachitsedimentet itt nem találtam; a falu mellett,
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a hegy tövében mindjárt a legüvegesebb féleségek: Perlit, 
Perlithamu, Szurokkő van. Ezek helyettesítik a Trachittufát 
gazdasági szempontból is, nem csak azért, mert perlites 
talajt müveinek, hanem mert részben építésre is ezt hasz
nálják.

A kőedénygyár-teleptől nyugotra a szántóföldek tetején 
nagyon üveges Perlitet találunk szálban, a mely az által külön
bözik ezen vidék más Perlitjeitől, hogy nem sötét színű, hanem 
egészen világos, kékes fehér, némely helyütt telve van likacsok
kal. Ásványos zárványokat makroskóposan úgyszólván semmit 
nem látunk benne.

Ezen legalsó nagyon üveges horizonnak még sokkal érde
kesebb kőzetét találjuk a most említett helytől kissé éjszakra 
az u. n. Mocsolyás kútnál. Valóságos tiszta Perlit-homok ez; 
színe sötétebb szürke, mint az előbb említett Perlité. Nagyban 
hordják házépítéshez, azért vagy 20 m. magas fal van itt föl
tárva. Helyenkint ezen homokos Perlit Szurokkőbe megy át.

A nagyon üveges képződmények fölött következik a liio- 
litoknak második, kevésbbé üveges horizonja a lithoiditos ho
rizon. Ennek kőzete is likacsossága által tűnik ki. Közös az 
üvegesebb alsó horizonnal még azon sajátsága, hogy a lávafolyást 
nagyon szépen lehet rajta észlelni részint a különböző színű 
folyási sávok által, részint a folyás kányában rendezkedett 
likacsok által. A lávafolyás általában véve keletre történt, 
3—7 óra között változik, a dőlést alul a perlites régióban 32° 
körül találtam, fönt a lithoiditos régióban 60° körül. Külön
bözik az üvegesebb horizon kőzetétől az által, hogy ebben 
Biotitot, üveges Pöldpátot, Quarczot már szabad szemmel föl 
lehet ismerni. Házépítésre, utak kövezésére kitűnőnek tartják,, 
azért sok kőbánya van benne nyitva.

4  hvlló/iazi hegjtkeu át irányban menő sttlt éuy.
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A Biolitok ezen °2 horizonja fölött következik a Piroxen- 
Trachit betetéző horizonja. Körülbelől 500 m. magasságban kez
dődik ez az Ördögvár fölött a Pálhegy oldalában. A Feherkút 
mellett még Kiolitot találunk, de e fölött nem sokára Piroxen- 
trachit van.

Nagyban véve a dolgot, az egész hollóházi riolitterület 
Piroxentrachit közé van ékelve, mert a Mocsolyáspatak fölött 
éjszakra eső Kis-, tovább a Nagy-Hrabó már Piroxentrachit, 
ebből áll a Hollóházától keletre Füzérig következő három-, 
sőt négyszeres hegyhátvonúlat, ebből délkelet felé a Komlós 
mellett lévő Szántóhegy. Csak a déli irányban a Nyiri fölött 
lévő Fehérhegy felé húzódik egy szalagszerű folytatása a Kioli- 
tok fehér, lithoiditos féleségének.*)

Hollóházától keletre az egész hegységvonulat keleti szélén 
Biste és Kolbása között a Hársashegy aljában van még egy na
gyobb riolitterület, a mely egyes képződményeit tekintve töké
letesen megegyez az Ördögvár lithoidos likacsos kőzeteivel. 
Alapanyaga fénytelen köves üveg, a mely lángban orthoklásos 
viselkedést árúi el, a mennyiben már Gipsz nélkül látjuk a 
kálium-lángfestést. (I. kíséri. Na 3, К 1—0, olv. 3 külhólyagos; 
II. 3, 1—0, 4 szivacsos külhólyagos, kissé duzzadt; III. Na 4, 
К 3—2.)

Az egykori folyást nagyon jól mutatják a barnás és fehéres 
sávok, a melyek hullámosán, de határozott rétegekben halad
nak egymás fölött. A kőzet, főkép annak fehér része, helyenkint 
erősen likacsossá válik, a likacsokban itt-ott gömb-sferolitok 
láthatók, konczentrikus és sugaras szerkezettel, apró központi 
maggal; a gömbsferolitok némelykor annyira fölszaporodnak 
benne, hogy az egész kőzetre ráillik a Sferolit elnevezés A Sfe- 
rolitoknak egy másik neme is előfordul itt, t. i. a nem gömb- 
sferolit, hanem olyan, a mely sugarasan, bojtosán képződik ki 
az alapanyagban, anélkül hogy gömbfelületü éles határlappal 
végződnék; hasonlít ez a szántói és tolcsvai ismeretes Sferoli- 
tokhoz, a minőt újabban a telkibányai Cserhegyen is találtam.

*) A Fehérhegy Biolitjába aranybánya is van mélyesztve, a mely 
a  telkibányaiakhoz soroltatik.
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A bojtos Sferolit olyan barnás lithoidos egynemű alapanyagban 
képződött ki, a melyen fluidál szövetet felismerni nem lehet, a 
melyben a likacsok is gyérebben vannak.

A lithoidos kőzet más helyütt nagyon likacsossá válik Sfe
rolit nélkül. A sok és megnyúlt likacs könnyűvé, tajtékkőhöz 
hasonlóvá teszi e Riolitot. De vannak egészen tömött Lithoidi- 
tok is nagyobbára világos színnel, valamint fekete trachitos 
Szurokkövek, melyeket az Andesin-földpátok porfirossá tesznek.

Ezen féleségek nagy változatosságban találhatók Biste fölött 
a Hársashegy délkeleti oldalában. Szomszédságában megvan 
a Biotit, Quarcz és üveges oligoklas-andesin-földpátú Trachit- 
tufa is, a mely Földpát ezen Biolitok némelyikében is fölismer
hető s meghatározható.

Az üveges féleségek ezen fajtája innét Kolbása felé húzó
dik, a Hársashegy keleti aljában kis kúpocskákat képez, a hol, 
mint kitűnő épület-követ, bányákból fejtik. Nevezetes ezen hely 
Lithoiditja annyiból, hogy likacsai kovasav-kiválásokkal vannak 
kibélelve, a repedésekben és nagyobb üregekben helyenkint 
nagyon csinos cseppkőszerűleg ágas Calcedonokat találunk.

Ezen Liihoidit legkeletibb előjövetele Kolbásától éjszak
keletre, a Danczpatak major fensikján van, a hol gyönyörű 
nagy sárgás és kékes, húsveresbe hajló Calcedon dúdorok for- 
dúlnak elő rajta. Ilyen calcedon-dudoros Lithoiditon észleltem 
egy 12 cm. átmérővel biró óriási Sferolitot, melynek képződése, 
úgy látszik, a Calcedon kiválásával áll összefüggésben.

A Biolitok ezen területen, ha nem is olyan kitünően üveges 
módosulatokban és olyan óriási terjedelemben, mint Telkibánya 
vidékén, de mégis elég tekintélyes darabon vannak kifejlődve, 
a mennyiben a most leírt helyektől nyugotra a Biste, Kolbása, 
Pusztafalu, Kajata közt lévő Hársas és Bábahegynek nagy része 
vagy Riolit, vagy riolitos Trachitból áll.

A biste-kolbásai riolitterülettel tehát, apróbb megszakítás
tól eltekintve, közvetlen összefüggésben áll a puszíafalusi riolit- 
terület. Ennek alapját ismét Trachittufa képezi. Több ponton 
van benne jó föltárás, némely helyütt mint riolit-conglomerá- 
tos Tufa fordúl elő, másutt pedig, mint tömör agyagos Tufa, a 
Barmát emelet jellemző kövületeivel; sőt van olyan előfordulás 
is a filkeházi patakban, a hol a sedimentek e két fajtája együtt
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található és pedig a tömör Tufa a conglomerates alatt. Van 
Pusztafalu vidékén a Tolvajhegy aljában olyan pont is, a hol a 
kövületes rétegek és az üveges kőzetek közvetlenül összefügg
nek ; az előbbiek erősen ki vannak mozdítva szintes helyze
tekből, az áttörő Biotit-Orthoklas-Quarcz-Kiolit vele contact 
képződményeket is alkot. Az itt gyűjtött anyagom áttanulmá
nyozva még nincs, azért részletesebb tárgyalásba bocsátkozni 
ez alkalommal nem akarok, csupán azt kívánom megjegyezni, 
hogy a Riolit itten minden valószínűség szerint fiatalabb a kövü
letes rétegeknél.

A riolitrégió alsó része, az üvegesebb rész, nem nagyon erő
sen van itt kifejlődve, ehhez vehető a falu délkeleti oldalán 
emelkedő 332 m. magas Hegyese domb kőzete, melyet nem 
nagyon üveges Perlitnek nevezhetünk. Makroskoposan jól föl
ismerhető ásványos elegyrész sok van benne. Biotitot, Quarczot, 
nagyon üveges Orthoklást és Oligoklást határoztam meg benne 
lángkisérlettel.

Az üvegesebb horizonba sorozható kőzet előfordul, apróbb 
foltokat képezve, a falu éjszaknyugati oldalán is a Tolvajhegy 
és az ettől nyugatra fekvő előhegyek aljában. Fölfelé ezen 
kőzet olyan földes féleségbe megy át, a melyen már csak az 
Orthoklás üveges, a bezáró alapanyag egészen elvesztette üve
gességét. Hanem hogy ez is az üveges kőzet elmállása által 
keletkezett, arra következtethetünk abból, hogy ezen két féle
séget közvetlen összefüggésben találjuk egymással, egészen 
hasonló viszonyok között. A Tolvajhegy oldalán a Jágerbokor 
nevű réthez vezető út baloldalán van egy, vagy 10 m. magas 
szikla, a melynek alja üveges, teteje pedig nem üveges Biotit- 
Orthoklas-Oligoklas-Quarcztrachitból áll. A nagyon kifejlett 
lávarétegzettség mindkettőnél egyaránt jól megvan. Az üveges 
horizonba tartozik a falu éjszakkeleti oldalán az Izrapataka 
réten egy kis ponton előforduló Perlit, Szurokkö, Horzsakő is, 
a melynek közvetlen közelében egyrészt tufás Conglomerát, 
másrészt Piroxentrachit található.

A lithoiditos régió egyáltalában hiányzik, hacsak a perlites- 
nek elváltozott felső része nem vehető ide.

De rendkívül erősen van kifejlődve a bazikus Piroxen- 
Trachit. Ez hatalmas vastagságban és terjedelemben való föl
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lépésé által nemcsak betetézi az egész riolitterületet, hanem 
helyenkint a Riolitok közé is befurakodik; így az előbb emlí
tett Hegyesétől alig pár száz lépésnyire éjszakra egy alacsony 
kis Piroxentrachit dombot találunk (Budahegycséje) a szó szo
ros értelmében Biolitok közé ékelődve. Ezen Piroxentrachit 
Hematit által veresre van festve, Földpátját Labradorit felé hajló 
Bytownitnak találtam lángkisérletileg.

A bazikus Trachit betetőző roppant tömege körülbelől 
600 m. magasságban kezdődik ; ezen alsó határ élesen látható 
a Vaskapunál. Szakadatlanúl ez tart föl az Oritán át egészen 
a 896 m. magas Nagy-Miliczhegy tetejéig, a mely Tokajtól föl 
az egész hosszú hegyláncznak legmagasabb emelkedése. Ez 
fogalmat ád vastagságáról. Szélességben való terjedelméről pe
dig röviden csak annyit mondok, hogy a Nagy-Milicztől éjszakra 
Rákos, Szalánczig, keletre Szilvásújfaluig, nyugatra Szkáros, 
Hollóházáig, mindenütt bazikus Piroxentrachit az uralkodó 
kőzet.

A másik nevezetessége ezen kőzetnek, hogy közvetlen a 
Riolitok fölött nem csupán egyféle Piroxentrachit fordúl elő; 
a normális tiszta Piroxen- (Hipersthen-Augit-) trachiton kívül 
van itt olyan is, a melyben Biotitot, Amfibolt is találunk, a 
melynek Földpátja se csupán Labradorit, hanem Andesin, Oli- 
goklas is. Magán a Nagy-Milicz oldalán (Csatarét) olyan tömör, 
piroxentrachitos küllemű kőzet van, a melynek nagy Földpátja 
Andesin, vékony csiszolatában az Augiton, Hipersthenen kívül 
Amfibolt, Biotitot találunk a íluidál-szövetű alapanyagban. 
Nagyon hasonlít e kőzet a selmeczvidéki Szitna kőzetéhez, 
melyet Szabó tanár úr tipuskeveredésnek írt le.*)

*) Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. Akad. Ért. 
XV. kötet 3. sz., 1885, 80. lapon.
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Általában véve itt egy kis területen annyiféle kőzet tömö
rül össze, kőzettani szempontból olyan érdekessé teszik e vidé
ket, hogy méltán megérdemelne sokkal részletesebb leírást, mint 
a minő e tárgy keretébe illik.

Eiolitos módosulatokat és pedig a Biolitoknak bazikus 
Trachitba való átmenetét (hasonlót a telkibányai Sashegy kőze
téhez) találunk még kis területen a Szilvás-Újfalutól nyugotra 
emelkedő Labradorit-földpátos Piroxen-Trachitok aljában, köze
lebbről a Szilvás-Újfalu és Kozma közötti patak felső medrében. 
Minthogy ezen, részben sferolitos Eiolitnak épen maradt Föld- 
pátja Andesin, föltehető, hogy a savasabb eruptió terményei a 
mélyebb részekben következnek.

Obsidian másodlagos fekvőhelyeken.

Eddigelé az Obsidiánt olyan helyeken vizsgáltuk, a hol 
összefüggő nagyobb tömegekben, némelykor réteget alkotva 
vesz részt a többi riolitos módosulatokkal együtt a földkéreg 
alkotásában. Mint ilyenről sem azt nem mondhatjuk, hogy sok 
helyütt sem pedig azt, hogy nagy mennyiségben fordúlna elő.

Daczára annak, hogy olyan kevés az eredeti fekvőhelyek 
száma, mégis — a mint már említettem — alig van község Tokaj
tól kezdve föl a hegység keleti oldalán Szalánczig, nyugatin 
Telkibányáig, melynek határában Obsidiánt kisebb-nagyobb 
mennyiségben ne találhatnánk. Ezen helyeken azonban nem 
összefüggő tömegekben fordul elő, hanem csak itt-ott a lejtőn 
vagy vízmosásokban, mint egy-egy darab, vagy szilánk, némely
kor nucleus, és csak kivételes azon eset, midőn tömegesen gyűlt 
meg valamely különösen kedvező helyzetű vízmosásban.

Másodlagos fekvőhelyről ismert már Beudant is Tokaj- 
Hegyalján Obsidiánt. A tolcsvai Patkó dombon találtakat na
gyon érdekes megjegyzések kíséretében le is írta (Voyage min. 
et géol. en Hongrie t. II. p. 214.)*)

*) «А domb elején elég nagy számmal találunk a talaj felső részén 
igazi Obsidiánt. Kis darabokban fordul elő itt-ott, mondják, hogy a 
Conglomerát anyagba nem hatol be és hogy csupán csak a felületen
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Tolcsván kívül még két helyről említ Beudant Obsidiánt, 
Olasz-Liszkáról és Erdőbényéről, a mely helyeken nem görge
tegként, hanem Biolitbrecciában találta. *)

Bichthofen két helyen találta, Tolcsván és Szántón, de szin
tén csak másodlagos fekvőhelyen mint görgeteget.

Másodlagos fekvőhelyein köznépünk is ismeri az Obsidiánt, 
sajátságos üveges alkata és színe által leköti figyelmét, ha ugyan 
szabad ezt abból következtetnem, hogy minden vidéken más
más, a nép jó érzékének megfelelően jellemző neve van: Szán
tón, a hol a  s z ív ó s  kemény Piroxen-Trachitot kálvinista-kőnek, 
a lazább össZetartású régibb Trachitot pedig pápistakőnek 
mondják, az Obsidiánnak a neve csalakova, Erdőbénye vidékén 
ördögköröm, Tolcsván ménkö (mennykő), Ujhelyben varjúkova, 
följebb Pusztafalu vidékén csókakova.

Ismerkedjünk meg mi is kissé közelebbről a legnevezete

van meg. Ezen darabok nagyon nevezetesek alakjoknál fogva, mert se 
nem görgetegek, se nem töredékek, mint más közetek szoktak lenni. 
A mennyit csak láttam, az mind ovoid alakú; némelykor középen rend
kívül föl vannak duzzadva és a két végen hirtelen lekanyarodván két 
sarkú pörgettyűfélét alkotnak; úgy látszik, hogy anyaguk valaha lágy 
volt és tengelyök körül gyorsan forogván, az így keletkezett centrifugális 
erő következtében földuzzadtak. Ezen kis darabok, melyek legtekintélye
sebbjeinek sem volt 6—8 hüvelyknél nagyobb a hossztengelye, felületö- 
kön eléggé szabályosan barázdálva vannak és pedig úgy, hogy a baráz
dák iránya körülbelül függélyesen áll ogy és ugyanazon tengelyre, mintha 
ezek mindannyian részt vettek volna a forgásban. A nagy barázdák 
gyakran más, kisebb barázdák által vannak egymástól elválasztva, és 
azon többé-kevésbbé éles taréj, a mely két szomszédos barázdát elválaszt 
egymástól, gyakran szabálytalanúl félbe van szaggatva. Semmi követ
keztetést sem akarok vonni ezen megfigyelésből, de legalább is nagyon 
feltűnő, hogy mindenütt ezen fajtája található az Obsidiánnak, úgy 
hogy közös oka kell hogy legyen minden helyütt. Nagyon könnyen 
meg lehetne magyarázni a tűzeredés fölvétele által, föltévén, hogy az 
üveges, még folyós anyag apró darabokban hányatott ki, melyek a leve
gőben erősebb vagy gyengébb rotatiót vettek föl. Ezen darabok belseje 
tiszta üveg, melyben idegen anyagokat nagyon ritkán lehet találni, 
elvétve mégis leltem benne egy pár üveges Földpát-kristályt; találni 
benne vas-szürke, vitrolitlioiditos globulusokat is, a melyek valószínűleg 
úgy keletkeztek ezen üveges anyagban, mint a kristallitok a mi mester
séges üvegeinkben.»

*) U. o. 226 és 227 lapon.



SZÁDECZKY GYULA.

sebb másodlagos fekvőhelyekkel. Lássuk legelőször is a Trachit- 
tufát s az ebben előforduló Obsidiánokat.

A Trachittufa igen nagy elterjedésnek örvend a Tokaj- 
Eperjesi hegységben; a hegyláncz déli felében Pusztafalutól 
lefelé határozottan ez képezi az uralkodó kőzetet. Ezen Tufák
nak főkép felsőbb szintjében olyan mennyiségben van meg 
zárványként a Eiolit (Lithoidit, Tajtkő, Perlit, Obsidián) kisebb- 
nagyobb darabja, hogy a legjobban ráillik a Páolitbreccia név. 
A Tokaj-Eperjesi hegyláncz éjszaki részében, Pusztafalutól föl
felé is megvan a Trachittufa, hanem rendesen Lösz vagy Nyirok 
borítja és csak a mélyebb szakadásokban vagy vízmosásokban 
árulja el magát, a hol azután mindjárt meg is lepik, kőbányát 
nyitnak benne, mivel a Trachittufa könnyűsége és könnyen 
feldolgozhatósága miatt nagyon kedvelt épületkő. Ezen éjsza- 
kibb vidék Tufáiból azonban már hiányzik a Eiolit zárvány, a 
mint azt Zsadány, Mislye vidékén tapasztaltam, a mi azzal áll 
összefüggésben, hogy a régibb savas trachittipus is liányzik.

Bennünket természetesen most a déli részen lévő azon 
Trachittufa érdekel, a mely Eiolit-darabokat, közte Obsidiánt is 
tartalmaz. Ilyen Tufa szegélyezi, mint egy széles keret, a maga
sabb Trachit- vagy Eiolit-hegyeket; ilyen tölti meg a medenczé- 
ket (Hegyköz medenczéje), melyek alacsonyabb helyein sokszor 
már Nyirok alá búvik, de a lejtőkön rendesen egészen a felületre 
jön, képezi a miveit talajt, mint ilyen világos színénél fogva 
már távolról fölismerhetővé válik, a mennyiben élesen elüt a 
veres Nyirok- vagy a sárga Lösz-talajtól. Trachittufa a tölteléke 
rendesen a mélyebben fekvő völgyeknek, sőt némelykor elég 
magas dombokat is alkot, a minőket Kovács-Vágás környékén 
találunk nagy mennyiségben. Iparilag is fontos ez, nemcsak 
azért, mert kedvelt épület és faragott kő, hanem azért is, mert 
Tokaj-Hegyaljának hires boros pinczéi nagyrészt ebbe vannak 
mélyesztve.

A riolitbrecciás Tufa több helyütt közvetlen összefüggés
ben áll a jól rétegzett, sarmát emeleti kövületeket bőségesen 
tartalmazó Tufával; Pusztafalu és Filkeháza között a patak bal
partját képező szakadáson igen szépen láthatjuk, hogy alul van 
a kitünően rétegzett rendkívül sok sarmátkori kövületet tartal
mazó tömör Tufa, fölötte pedig a nem rétegzett Eiolitot, közte
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Obsidiánt is tartalmazó lazább Tufa, a mely innét a patak bal
oldalán egészen a kajatai és pusztafalusi magas Riolit-hegyek 
tövéig húzódik, elér helyenkint 360 m. magasságot is ; a patak 
jobboldalán pedig összeköttetésben áll a komlóéi ugyancsak 
Obsidiánt is tartalmazó riolitbrecciás Tufával, a melyben már 
évszázadok előtt megkezdték a most is folytatott kőfejtést; 
innét valók a közeli füzéri vár kápolnájának szép faragott 
kövei; jelenleg sírköveket is készítenek a komlósi Trachittufá- 
ból. A kőbányát vizsgálva feltűnik, hogy vannak benne egyes 
olyan övék, melyekben a riolitos zárványok számra és nagyságra 
nézve tetemesen fölszaporodnak. A legnagyobb Riolit-zárvá- 
nyokat tartalmazó Brecciát a Telkibánya és Abaujvár között 
lévő Zöldmáj-major kőbányából ismerem.

A riolitos Tufák lazább szerkezetök következtében a víz, 
de még sok helyütt a földműves ekéje által is folytonosan és 
nagyon könnyen morzsoltatnak, minek következtében a bele
zárt Biolitok kiszabadulnak, hogy a második állomáson vagy 
még távolabb pihenjenek meg képződési helyeiktől.

Ha már most a Tufákba zárt obsidiános képződmények 
keletkezését kutatjuk, azt veszszük észre, hogy ez a legszorosab
ban összeforr magának a Tufáknak képződésével, hogy tehát 
legelőször is ezzel kellene tisztába jönnünk. Sajnos tényként kell 
itt konstatálnom, hogy a Tufák közelebbi ismeretére vonatkozó
lag vajmi kevés az, a mit eddigelé az irodalomból meríthetünk, 
pedig ez olyan tárgy, a mely nem csupán tudományos, hanem 
nemzetgazdászati szempontból is eléggé fontos, és a mely
nek tanulmányozására bőven kínál anyagot a Tokaj-Eperjesi 
hegyláncz. Báró Richthofen is azt mondja, hogy ezen sedimen- 
tek «rendkívül változatosak és egyikét képezik a legvonzóbb 
kutatási tereknek.» *)

A Trachittufába zárt Obsidiánok tehát nem eredeti képző
dési helyőkön, hanem mégis egy határozott első állomási helyen 
vannak közel rokon kőzetbe ágyazva. Ez tehát jól megkülön- 
böztetendő azon közönséges értelemben vett másodlagos fekvő
helytől, a melyen a kőzet mint görgeteg szerepel, a mely tehát

*) Studien aus den ung.-siebenbürgischen Trachytgebirgeu. Jahrbuch 
VI. Jalirgang 196. lapján.
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semmi biztosítékot nem nyújt arra nézve, mikor és honnan 
került oda a kőzet.

Ilyen közönséges másodlagos fekvőhelyen igen gyakran 
találkozunk a Tokaj-Eperjesi hegység déli részén az Obsidiánnal. 
De még ezek között is tehetünk különbséget. Van ugyanis eset, 
hogy az Obsidian mint közönséges görgeteg fordul elő vala
mely árokban vízmosásban, de a képződési helyet mégis tudjuk 
bizonyosan, mert az árok egyenesen reá vezet. Ilyen árkot 
többet találunk Tokaj vidékén, ezek közül legnevezetesebb az 
olasz-liszkai, a mennyiben Obsidiánokban leggazdagabb és a 
mennyiben innét való a hazánkból eddigelé ismeretes legna
gyobb Obsidián. Ezen árok O.-Liszka alatt van, fenekén Biolit- 
conglomerát van 4—5 m. magas Nyirok alatt ezen conglo- 
merátból mossa ki a viz az Obsidiánokat. A legnagyobb innét 
való Obsidiánunk súlya körülbelő] 5 kgr., hanem előfordúl- 
nak itt még nagyobbak is. Az Obsidiánban gazdag árok közel 
van a falu alsó végéhez, kis fáradsággal itt nagyon sokat össze
szedhetünk ; előfordúl itt olyan is, a mely még laza fehéres 
perlit-burokba van zárva, jeléül annak, hogy közel van képző
dési helyéhez, mert ellenkező esetben a laza burok bizonyára 
lekopott volna. Az ilyen Perlitbe zárt Obsidián felülete sima, 
míg azok a melyek hosszabb ideig hevertek szabadon, élesen, 
nagyon sűrűn, mondhatnám levelesen barázdáltak, a miből 
arra következtethetünk, hogy ezekben mikroskóp alatt tökélet
len kristallitok által kifejezett nagyon tinóm folyási rétegeket 
fogunk találni. A fehérló-korcsmai árokban apró, nagyobbára 
5— 10 mm. átmérőjű szemek által alkotott Obsidián-darát 
találunk.

Az olasz-liszkai vízmosásokhoz csatlakozik a mádi és a 
tályai is. Tályán a Dorgó és Borkút közötti árokban találunk 
kopás folytán sima felületű gömbölyű Obsidián-golyócskákat, 
kitünően üveges anyaggal; Mádon pedig a város felső részében 
találhatni nagy, a felületen többnyire gödrösen kimart Obsi
diánokat, a melyek anyagukat tekintve a tokaj-vidékiek közül 
még leginkább hasonlítanak az olasz-liszkaiakhoz.

Sokkal kétségesebb azon Obsidiánok származása, a melye
ket nem az eredeti képződési helytől vezető árkok vagy patakok
ban találunk, hanem a melyek szétszórtan fordulnak elő itt-ott a
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lejtökön, szántóföldeken, oly körülmények között, hogy szárma
zásukra mit sem következtethetünk. Pedig, ha csupán az elő
fordulási helyek számát tekintjük, azt kell bevallanunk, hogy 
az Obsidiánoknak ezen előfordulása a leggyakoribb, mert a 
Tokaj-Eperjesi hegység déli felén úgyszólván nincsen község, 
a melynek határában Obsidiánt ilyen módon ne találnánk. De 
nem csak az eredeti fekvőhelyek közelében, hanem ettől messze 
is találunk Obsidiánt a Tisza bal parti síkságon Nyíregyháza 
tájékán, sőt egyetemi gyűjteményünkben van Borsodmegyéből 
Mező-Keresztúr határából, továbbá Szihalomról Eger mellől is.

Az eredeti és másodlagos fekvőhelyek számának összeha
sonlításából nyert ezen kedvezőtlen eredményt enyhíti némileg 
az, hogy ezen utoljára említett közönséges másodlagos fekvő
helyeken távolról sem fordúl elő oly nagy mennyiségben az 
Ohsidián, mint az előbbieken, hanem rendesen csak elvétve 
egyes darabonkint.

Az Obsidiánoknak ezen széles körű elterjedése, — tekintve 
az eredeti lelőhelyek kis számát, — első pillanatra visszásán 
tűnik föl, érthetetlennek látszik. Nem is csupán a víz postájá
nak kell tulajdonítanunk az Obsidián széthurczolását; gon
doljunk csak arra, hogy műveletlen őseink, a kőkor emberei 
különböző szerszámokat, nyílhegyeket készítettek belőle ; hogy 
a későbbi időben is borotvára, tükörre, dísztárgyakra lett föl
használva, és mindjárt tisztán áll előttünk, hogy magoknak az 
embereknek kell a széthordozás oroszlán részét tulajdoníta
nunk. E mellett bizonyít az is, hogy leginkább a magasabb 
fekvésű dombokon, hegyoldalakon találjuk nagyobb mennyi
ségben őseinknek Obsidián hagyatékát, a mely körülmény hatá
rozottan ellene mond a vízpostának. A magasabb helyek több 
biztosítékot nyújtván a támadások ellen, ezek képezték a kőkor 
embereinek otthonát, itt készítették fegyverüket, pattogatták a 
nyílhegyeket.

Azon helyek között, a hol az ember által összehordott Ob
sidián nagy mennyiségben fordúl elő, elsőnek említem a szer
dahelyi Akasztódombot, a hol az a Homokban található, olyan 
ép állapotban, hogy már ezen egy körülménynél fogva is az 
embernek kellene tulajdonítanunk ide hozását, ha sok más nem 
bizonyítaná is ugyanezt. Az innét való példányok középükön



5 6 SZÁDECZKY GYULA.

többnyire föl vannak kisebb-nagyobb mértéklen fúvódva, továbbá 
mind nagyon tiszta üvegek, aránylag kevés kristallitos kiválás 
van bennök, miből hirtelen kihűlésre gondolhatunk. A legtöbb
nek felületén éles bemélyedések, kimart gödrök vannak. Szinök 
feketés, szürkés. Pontosabb vizsgálásnál köztök mégis két féle
séget lehet megkülönböztetni. Az egyik féleségnél a dúdoros 
felület mellett is találunk bizonyos leveles szerkezetet, melyek ren
desen párhuzamosan haladnak egymás mellett, de némelykor 
nem képeznek merev vonalakat, hanem nagyon is hajlongó 
lefutásuak. A rétegzettség fölismerhető nemcsak a felületen, 
hanem az Obsidian belsejében is, mert a nagyobb bemélyedé
sek, vagy az ezek által alkotott vonalak mindig az erősebben 
kristályodott helyeknek felelnek meg. Makroskóposan nézve 
tejszerű zavarodásként látjuk húzódni ezen kristallitosabb vo
nalakat a felületen lévő bemélyedéseknek megfelelőleg. Tehát 
a kristallitosabb helyek azok, melyek kevésbbé jól tartották ma
gukat, míg az egészen tiszta üveg sokkal jobban ellenállt a külső 
behatásoknak, az atmosferiliáknak, mert ezen kimart megtáma
dott helyeken határozottan fölismerhető, hogy nem a kopásnak 
eredménye, is olyan perlithártya nincs a mélyedményekben, a 
minőben a képződési helyen lévő Obsidiánokat találjuk.

A szerdahelyi Obsidiánok másik féleségénél leveles 
szerkezetet sem a felületen, sem az Obsidiánok belsejében fö l
ismerni nem lehet, hanem azért erősen és élesen kimarczan- 
golt a felületűk, csakhogy korántsem határozott, összefüggő 
vonalak irányában, sőt ellenkezőleg keresztűl-kasúl, minden 
fölismerhető rend nélkül. Ezen féleségnél is arról győződünk 
meg, hogy a kimart foltok a fehéres zavarodás által jelölt 
kristallitos helyeknek felelnek meg. A rétegzetes és nem réteg - 
zetes Obsidiánok lassú és finom átmenetekkel vannak összekap
csolva.

Feltűnő és figyelemre méltó az is, hogy ezen Obsidiánok 
nem a közeli szőllőskei dombról valók, a hol pedig az Obsidián 
bőven van eredeti fekvőhelyen. Ezen körülmény a mellett szól, 
hogy nem minden Obsidiánt kedveltek egyaránt a szilánkkészí
tésnél, mert ez esetben a szerdahelyi domb urai bizonyára a 
legközelebbi szőllőskei lelőhelyről szerezték volna be hozzá az 
anyagot.
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E mellett bizonyít az is, hogy a Magyarországban talál
ható szilánkok, nucleusok ós egyéb fölhasznált vagy fölhaszná
lásra összegyűjtött Obsidiánok nagyobbára a szerdahelyiekhez 
hasonló nagyon jó, erősebb fényű fekete üvegek, melyek több
nyire trichitesen vannak devitrificalódva, és ezen tulajdonsá
guknál fogva különböznek úgy a szintén fekete, de gyengébb 
fényű, kisebb fajsúlyú Obsidiánoktól (szőllőskei, erdőbényei), 
valamint a szürkés színű, nagyon tömör, átlátszatlan Obsidiá
noktól is (o.-liszkai, mádi).

A fölsorolt körülmények összhangzó tanúsága szerint az em
ber által odavitteknek kell tartanunk a szalánczi Obsidiánain- 
kat is. Ezek nagy része nem Szalánezról, hanem a közeli újvárosi 
határ Csudálc-пак nevezett dombjairól való. A domb tetején 
és oldalán a szántóföldeken fordúl elő az Obsidián, innét belejut 
a vízmosásokba és árkokba is a nagyobbára hulladék Obsidián- 
darab sok szilánkkal együtt. Ezen szilánkok között találtam egyet, 
a mely sokáig szabadon heverhetett az atmosferiliák hatásának 
kitéve, mert míg a többi elég ép üveges a föliiletén, ez egészen 
fénytelen, szürkés, holott ennek anyaga is éppen olyan jó tiszta, 
jobbára csak Trichitek által zavart üveg, mint a többié. A fölület 
ezen elváltozásának okát keresve reá jövünk, hogy azt kör alakú 
vagy eliptikus, mikroskópos apróságú gödröcskék idézik elő, a 
melyek az által keletkeztek, hogy a szilánk fölületén lévő Trichit 
csoportok mállás folytán elpusztultak. A mállás a Trichitek fel
fúvódásával és zöldes piszkos foltok keletkezésével kezdődik.

A szalánczi várhegy oldalában is találni Obsidián-darabo- 
k a t; továbbá Vily, Biste, Kolbása, Kozma, Pusztafalu, Füzér, 
Filkeháza, Komlós határában is elég gyakran bukkanunk hol 
szilánkra, hol hulladék, Obsidiánra, némelykor nagyobb még föl 
nem használt darabra is. Ugyanezt mondhatjuk a hegyláncz 
nyugati oldalán lévő községekről. Dr. Szabó József egyet, tanár 
úr Erdőbényén a Barnamáj táján talált a szántóföldeken Obsi
dián nyilköveket, a hol — a mint mondják, — nem is éppen 
ritka. *)

Sok Obsidián szilánk van egyetemi ásványtani intézetünk

*) Tokaj-Hegyalja földtani viszonyai. Akad. közi. IV. köt. 1865—1866 
426. lap.
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gyűjteményében Szerdahelyről; érdekesek ezekazértis,mert közü
lők egyesek igen szépen mutatják, minő hatást gyakoroltak rajok 
a légbeliek azon hosszú idő alatt, melyen át marásának ki voltak 
téve. Ezen hatás eredménye az, hogy erős üvegfényöket, mely- 
lyel a friss törési lapon bírnak, gyenge zsirfénynyel cseréltek föl 
és az élek szépen legömbölyödtek ; ezen legömbölyödésen azon
ban világosan föl lehet ismerni, hogy nem súrlódásnak ered
ménye, olyan, mintha le volna olvadva, vagy valami erős sav 
által lemarva. Az atmosferiliák még erősebb hatását olvashatjuk 
le azon újvárosi, felületén egészen fénytelenné lett szilánkról, 
melyet részletesebben az előbbi lapon írtam le.

Valóban meglepő azon bámulatos ügyesség, melylyel ezen 
műveletlen népek, hihetőleg nyomás által le tudták pattantani 
a nagy darab Obsidiánról a szilánkokat.

A mint az általam megvizsgált szilánkokból következtet
hetem, legszívesebben használták föl szilánkokra az olyan Obsi- 
diánokat, melyek igen jó tiszta üvegek, úgy hogy mikroskoppal 
is aránylag csak kevés devitrificatio-termény található bennök. 
Az ilyen Obsidián színe nagy darabban fekete, szétütve — mint 
tiszta üveg — szélein áttetsző vagy átlátszó.

A szilánkokon kívül találunk Obsidián-nucleusokat is az 
obsidiános vidékeken, azon visszamaradt kőzetet, melyről a 
szilánkokat körös-körül lepattantották. Egy impozáns, körül- 
belől ököl-nagyságú ilyen nucleus van egyetemi ásványtani 
intézetünk gyűjteményében Tokaj vidékéről (közelebbről meg 
nem határozott helyről); egy másik, de jóval kisebb van Eony- 
ból, Abauj-Szántótól éjszakra.

Hogy mennyire becses lehetett az Obsidián a kőkorszak
ban, azt következtethetjük abból, hogy elhordták szilánkkészí
tés végett messze földre: By bár István Ungvár vidékéről több 
helyről említ Obsidián szilánkot és nyílhegyeket és mindjárt 
hozzá is teszi, hogy a Hegyaljáról vittek oda és pedig úgy gon
dolja, Mádról.*) Hogy ezek csakugyan a Hegyaljáról származ
nak, az nagyon természetesnek látszik, főkép ha Szerdahelyt és 
Szőllőskét is Tokaj vidékéhez veszszük; de nem valószínű, hogy 
Mádról, nemcsak azért, mert ez esik legtávolabb az Obsidián

*) Földt. Közlöny V. évf. 190. lapján.
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lelőhelyek közül Ungvárhoz, és mert a körülbelül feleútján lévő 
Szőllőskén bőven találhattak sokkal jobb anyagot; hanem azért 
sem, mert a mádi szürkés-zöld Obsidián nem az az anyag, a 
melyet különösen kedveltek volna e czélra.

Azt, hogy az Obsidiánt eredeti, képződési helyén oly csekély 
mennyiségben találjuk, részben az ö egykor becses és keresett 
voltának is tulajdoníthatjuk. Ahogy most fölkutatjuk és kiaknáz
zuk a jelenleg becses drágaköveket, a gyémántot stb., továbbá a 
hasznos fémeket, aranyat, vasat stb., nagyon természetesnek 
látszik, hogy éppen úgy kiaknázták őseink tölök telhetőleg az 
Obsidiánt, a mely egyúttal aranyuk és gyémántjok is volt. 
Ebből magyarázható meg ama körülmény is, hogy az Obsidiá- 
noknak azon féleségét találjuk legkevésbbé eredeti lelőhelyen, 
a melyről említettem, hogy a legkeresettebb volt szilánkkészí
tésre. Tehát jelenleg az Obsidiánoknak nagyrészt csak fölhasz
nált maradékait, kiaknázott helyeit találjuk, a mi aztán lénye
gesen meg is nehezíti a részletesebb kutatást.

Mielőtt a másodlagos fekvőhelyről származó Obsidiánok 
tárgyalását befejezném, még egy módról kell említést tennem, 
melynek segélyével ezeket könnyen megkülönböztethetjük az 
eredeti fekvőhelyről származó Obsidiánoktól. Ez azon barázdák 
és kimart foltok, gödrök segélyével történik, a melyek már 
Beudant-nak is föltűntek a tolcsvai Patkó domb Obsidiánjain 
(50-dik lapon). A barázdált vagy gödrös felület nemcsak a 
tolcsvai, hanem általában minden másodlagos fekvőhelyről 
származó Obsidiánnak jellemző sajátsága, és ezek rendesen a 
legszorosabb összefüggésben állanak az üveg finomabb szerke
zetével, nevezetesen a kristallitos devitrificatio által jelzett 
fluidál szövettel, mert a barázdák vagy gödrök mindig ilyen 
kristallitos vonalak vagy foltoknak felelnek meg. A devitrifica- 
lódott részletek u. i. kevésbbé képesek ellenállni a légbeliek hatá
sának, mint a tiszta jó  üveg, barázdaszerüleg kimaratnak, így 
szembeszökóíeg mutatják az Obsidián felületén az egykori folyás 
irányát. Minthogy az elüvegtelenedés rendesen nem tökéletesen 
egynemű, egy vonal irányában, hanem helyenként jobban 
kifejlődött, közbe-közbe fogván egy-egy nem kristályos tiszta 
üveget, azért az egy irányban menő barázda is többnyire 
benyomások, mélyedések által van félbeszakítva. Nagy szám
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mai találunk másodlagos fekvőhelyeken rendesen jó üveg 
anyagú Obsidiánokat, felületökön csupán csak ilyen apró lyu
kakkal, benyomásokkal, a melyek olyan minden rend nélkül 
vannak szétszórva, hogy egy irányban Haladó barázdát vagy 
éppenséggel nem lehet fölismerni, vagy csak nagy nehezen, töké
letlenül. A mikroskópos vizsgálás arról győzött meg, hogy ezek
nél a kristallitos elüvegtelenedés sem húzódik egy vonal irányá
ban, határozott fluidál-szerkezetet mikroskóppal sem találunk 
benne, hanem inkább csoportokban képződött kristallitokat, 
gyakran sugaras trichit-halmazokat, minden rend nélkül elhe
lyezve, közbe fogva egészen tökéletes tiszta jó üveg-anyagot, a 
mely a felületen dudorokként marad meg, jeléül annak, hogy 
ez sokkal inkább ellenáll a légbelieknek, mint a kristallitos 
helyek.

Az eredeti fekvőhelyen perlitburokban lévő Obsidiánoknál 
ilyen kimarásokat sohasem találunk, bármilyen tökéletes is a 
kristallitok által kifejezett jluidál szövete. Vannak a szőllőskei 
perlittalajban előforduló Obsidiánok között olyanok, melyek 
felületén az egyenes vonal irányában húzódó kristallitos réteg 
szabad szemmel fölismerhető már az első tekintetre, oly élesen 
kirí fehér színével a nem devitriűcalódott szomszédos fekete 
színű rétegek közűi, de a barázdaképződésnek a felületén hasz- 
talanúl keressük még a legcsekélyebb nyomát is. Ez természetes 
kifolyása annak, hogy perlit-köpenyök által védve voltak az 
atmosferiliák ellen. így van ez egyébként nem csak a szőllőskei, 
hanem a tolcsvai, erdőbényei eredeti fekvőhelyen lévő Obsi
diánoknál is. Megjegyzem azonban itt, hogy ezen helyeken van
nak másodlagos fekvésű Obsidiánok is, a melyek tehát felületűk 
érdességét tekintve az előbbi kategóriába tartoznak.

Az előadottak alapján az első rátekintés után megmondhat
juk, mely Obsidián való másodlagos fekvőhelyről, mert a felüle
tén lévő éles barázdák, vagy kimart lyukak határozottan a 
légbeliek hatására, tehát másodlagos fekvőhelyekre vallanak; 
úgyszintén a Tokaj vidékén csak ritkábban előforduló, kopás 
által előidézett sima felületek is. Az eredeti fekvőhelyen lévők 
sima, vagy legalább nem kimart lapuak, a Perlit-burokból 
kiválasztottak némelykor olyanok, mintha eltorzult kristály
idomok volnának. Sőt az atmosferiliák által kikoptatott másod-
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lagoH fekvőhelyü darabokhoz még közelebbi, belső szerkezetökre 
vonatkozó kérdést is intézhetünk, mert ha vékony, jól kií'ejezett 
barázdák vannak a fölületen, akkor a különbözőleg kristallitos 
részletek is vékony rétegekben következnek egymás fölött, a 
vastagabb barázdáknak szélesebb ilyen rétegek felelnek meg, 
míg a foltos kimarások a kristallitoknak szabálytalan foltokban 
való kiképződésére vallanak, tehát ez utolsó esetben nincsen 
is olyan tökéletes íluidál szövete az Obsidiánnak, mint az 
előbbiekben.

A főbb eredményeket, melyeket az Obsidiánok tanulmá
nyozása alapján elértem, összegezve a következő pontokban 
foglalhatom össze:

1. Az Obsidián fizikai tulajdonságai és finomabb belső szer
kezete között szoros összefüggés van. A fekete színű üveg fényű 
Obsidiánok tökéletesebb és tisztább üvegek, mint a szürkés 
zöldes színű, selyem fényűek, melyeknek üveges alapanyaga túl 
van tömve tökéletlen kezdetleges kristályos képződményekkel, 
leginkább kristallitokkal. Az előbbiek tömöttsége és kemény
sége kisebb, mint az utóbbiaké. A tömöttség közép érték sze
rint a magyarországi Obsidiánoknál 2‘41-re, a keménység 6-ra 
tehető.

2. Az atmosferiliák hatásának az Obsidián tiszta egynemű 
üveges része jobban ellentáll, mint a kristallitosan és mikroli- 
tosan elüvegtelenedett része.

3. Olvadásuk foka 4 (Szabó), azon megjegyzéssel, hogy a 
szürkés színűek valamivel nehezebben olvadnak és nem duz
zadnak úgy fel, mint a feketék.

4. Geológiai előfordulásukat tekintve az Obsidiánok, vagy 
általában a Biolitok Tokaj-Hegyalján a horzsaköves Trachit- 
tufák fölött következnek. Magában a riolitövben rendesen meg 
lehet különböztetni egy alsó üvegesebb horizont, a melynek 
egyik tagja az Obsidián is, és egy felső kevésbbé üveges (Lithoidit) 
horizont. A Riolitok ezen complexusára következik esetleg a 
Piroxentrachit betetőző legfelső horizonja.

A Biolit Tokaj-Hegyalján — úgy látszik — fiatalabb a 
szarmát emeleti kövületeket tartalmazó Trachitsedimentnél.

5. A másodlagos fekvőhelyről származó Obsidián okát föl 
lehet ismerni kimart felületök által, sőt abból, hogy gödrösen
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vagy barázdásan történt-e a kimarás, következtethetünk fino
mabb belső szerkezetökre is. Az, hogy az Obsidián másodlagos 
fekvőhelyen olyan széles körben van elterjedve, nagyrészt a 
kőkor embereinek tudandó be, kik fölhasználás végett minden
felé széthordták.

Dolgozatom befejezésénél még egy kedves kötelességnek 
kell eleget tennem : nyilvánosan is hálámat, köszönetemet feje
zem ki mindazoknak, kik létesülését elősegítették. Első sorban a 
Magyar Tud. Akadémiát említem e helyen, a miért értekezése
met kiadványai lajstromába fölvenni méltóztatott. Forró köszö
nettel tartozom dr. Szabó József egyet, tanár úr, a Magy. Tud. 
Akad. math, és természettud. osztálya titkárának egyrészt mint 
munkám egyik bírálójának, más részt mint egyet, ásvány- és 
kőzettani intézetünk igazgatójának, főnökömnek, a ki Tokaj- 
Hegyalján gyűjtött kőzeteit, tapasztalatait és intézetünk egész 
fölszerelését rendelkezésemre bocsátotta; továbbá dr. Krenner 
József és dr. Hoffman Károly akad. r. tag uraknak, kik mint 
bírálók munkámon üdvös javításokat tettek és nagybecsű utasí
tásaikkal elláttak; végül Pehán Gusztáv úrnak, gróf Károlyi 
László radványi uradalma erdőmesterének, a ki nagy mértékben 
megkönnyítette helyszíni kutatásaimat az által, hogy az erdő- 
őröket készségesen rendelkezésemre bocsátotta.
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