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BEVEZETÉS.

Két évvel ezelőtt bátor voltam a tek. M. Tud. Akadémia 
természettudományi osztályának „A górcső alkalmazása a 
kőzettanban“ cziinü értekezésemet benyújtani, mely annak 
rendeletéből ki is adatott. Ebben a górcsövi kőzetvizsgálatok
nak addigi vívmányait átnézetes rendszerben összeállitottam s 
nagyrészt saját észleleteim és vizsgálataim után mellékeltem 
hozzá fölvilágositó ábrákat. Azóta alkalmam volt, ugyanazon 
kőzeteket, melyekből azon ábrák legnagyobb része vétetett, 
ismételve tanulmányozni, s bátor leszek a következőkben 
önálló kőzettani vizsgálataimnak néhány eredményét előter
jeszteni — gyakori hivatkozással fennemlitett értekezésemre 
melyben egész részletesen és okadatolva van mindaz meg- 
raagyai-ázva, a mibe következő munkálatomnak folyamában 
részletesen éppen ezen oknál fogva nem bocsátkoztam. Első 
értekezésem általában szól a górcsövi kőzetvizsgálatról, mig 
a következőben csak egynéhány igen specialis esetet lesz 
szerencsém előadni.

Szólni fogok I. 11-féle porphyrtuff és breccia-, II. három 
trachyt fajnak, és III. a detunátai bazaltnak górcsövi szer
kezetéről s kapcsolatban ezen kőzetek külső tulajdonságai
ról s a trachytoknak előjöveti körülményeiről is.

M, T . AKAD. ÉR TEK . A TERM ÉSZETTUD. KÖRÉBŐL, 1871. 1*



Néhány porpli yrtuff és breccia, górcsőéi szerkezete.

Ismeretes tény, hogy porphyr területeken gyakran talál
koznak oly kőzetek, melyeknek külső szerkezetéből a leg
több esetben nem lehet megállapítani, vajon eredeti tömör 
porphyr vagy porphyrtuff és breccia van-e előttünk ; mivel, 
az utóbbiaknak zúzkőzet jellege a töredékek benső összeköt
tetése miatt többnyire igen nehezen ismerhető fel és gyakran 
megtörténik, hogy sok breccia jellegű kőzetet általánosan 
a tömör porphyrokhoz számítanak.*)

Ily kétséges esetekben a górcsövi vizsgálat minden 
esetre a legalkalmasabb arra, hogy azon kőzeteknek valódi 
összetételéről biztos ismeretet szerezzünk s ebből képződé
sük módjára következtethessünk.

Ezen okból vállalkoztam Tschermak G. urnák, a bécsi 
udv. ásványtár igazgatójának, indítására és vezetése alatt 
nohány kérdéses porphyrtuff és breccia górcsövi átvizsgálá
sára, melyekből az illető kézipéldányok és górcsövi csiszo
latok az udv. ásványtár gyűjteményeiben foglaltatnak. 
Tschermak G. igazgató úr a vizsgálat folyamában (az 1870. 
év tóién) rendelkezésemre bocsátotta az udv. ásványtár 
nak gazdag eszközeit s legszivélyesebben támogatott mun
kálatomban, miért is legöszintébb köszönetemet nyilvání
tani kötelességemnek tartom.

*) I.ás'l Zirkel : Lehrbuch der Petrographie. II. 527. lap és
I i . '* schermak : Die Porpliyrgeateine Österreichs aua der mittle

ren geologischen Epoche. 107. 154 157. lap.

I.
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Összevéve aprophyr brecciák és tuffokból 11 változatot 
vizsgáltam meg, melyek 5 lelhelyről valók, ezeknek átnézetes 
fölsorolásánál Tscliermak G. jeles munkájára*) utalok, mely
ben a legtöbbről tüzetesebben van szó.

I. ß  a i b 1 к ö r n у é к e K a r i n t h i á b a n.

1. Stalut északkeleti lejtőiről. Sötét vörösbarna, homá
lyos, tömött, 6 keménységű és szálkás törésű alapanyagban 
elhintvék : sok vörhenyes kis fölclpátkristály, kevés fekete 
Biotit, pikkelyek alakjában, végül elszórtan fűzöld és vörös
barna szabálytalan foltok. (Lásd Tschermak G. fölhozott 
munkáját a 155. lapon.)

2. A Kis-Staluttól EK  re eső patakból. Tömött, durva 
szálkás törésű kőzet, fénytelen kékes zöld színnel. (Lásd 
Tschermak fölhozott munkáját a 158. lapon.)

II. 3. I d r i a v i d é k e  K r a i n á b a n.
Tömött, sötétbarna, szálkás törésű kőzet, sárgásfehér 

földpát-zárványokkal s szabálytalan világosabb barna fol
tokkal.

III. B o t z e n  k ö r n y é k e  Т у  r ó l ba n .
4. Quarczporyhyrbreccia, tisztán kivehető keveréke 

húsvörös Orthoklásnak, Quarcznak, vörösbarna felsittöredé- 
keknek és zöld Pinitoid-foltoknak.(LásdTschermak fölhozott 
munkáját a 106. lapon.)

5. Quarczporphyr-breccia. Barnavörös agyagos alap
anyagba zárvák : mállott földpát, sok Quarcz-szemek és egy 
májbarna porphyrnak töredékei. (Lásd Tschermak G. felho
zott munkáját a 107. lapon).

6. Quar ezporphyr tu ff Jenegienböl. Sötét szürke agya
gos alapanyagban láthatók: fehér vagy zöldes földpát, szür
ke Quarcz-szemek és egy irányban elég gyakran tompák 
barna Biotit pikkelykék.

*) G. Tschermak : Die Porphyrgesteine Österreichs ans der mittle
ren geologischen Epoche
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IV. A t о r d a i v ö l g y  e l e j é r ő l  E r d é l y b e n .
7. Sávos-rostos (fiaseri;/) porphyrtuff. Egynemű rostos, 

zöld és szürkesávos kőzet. (Lásd Tsebermak fölhozott mun
káját a 194. lapon.)

8. Zöld-porphyrtvjf teljesen tömött serpentinhez hasonló 
kőzet. (Lásd Tschermak fölhozott munkáját a 195. lapon.)

V. I z 1 á s az a 1 d u n a i (К a z á n-) s z o r o s b a n .
9. Quarcz porphyrtuff\ barnásvörös, agyagos egynemű

nek látszó közét.
10. Quarcz porphyrtuff, világos sárgás szürke, agyagos, 

egyneműnek látszó kőzet.
11. Quarcz porphyr-breccia, Quarczporphyrnak máj

barna töredékei egy vörhenyes vagy szürkés fehér és egy 
zöld pinitoidos anyag által összeragasztvák.

Ezen kőzetek legtöbbje előjövételüket, külső ásvány
tani és vegytani szerkezetüket illetőleg eléggé ismeretesek 
Tschermak G. említett- és Richthofen b.*) munkáiból; cn te
hát azonnal általános górcsövi szerkezetükről, kiképződésük 
főjellegéről fogok szóllani, hogy azután az egyes kőzeteket 
különös kiváló tulajdonaik szerint leírjam.

Mind ezen külsőleg többé-kevésbé kérdéses kőzetek 
górcsövi szerkezetükben egy főjelleget mutatnak, mely őket 
első áttekintésre porphyrtuffoknak és brecciáknak bélyegzi. 
Ezen főjelleg abban áll, hogy a nagyobb elegyrészek csak
nem kivétel nélkül egykori kristálynak töredékei, romjai, 
melyek a szabályosságnak semmi nyomával, össze-vissza 
egymás mellett és fölött feküsznek, továbbá hogy legtöbb 
esetben oly kötszer által összeragasztvák, mely beléje kevert 
különböző mállási és bomlási termények által teljesen elmo
sódott, eltörlődött kinézést nyert s hogy végre minden elegy
rész, a Quarczot kivéve, előrehaladott bomlásnak nyomait tisz
tán mutatja és átváltozási termények kiváló mennyiségben 
vannak jelen.

A kristály-töredékek kötszerére vonatkozólag tudva-

*) Geogu. Beschreibung von Tyrol. Jahrb. der geolog. K. Anst. 
1860, 112. lap.
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levőn két fökülönbség toliető, a mint t. i. az vagy kristályos 
porpliyr-auyagból, vagy finom porphyr-törmelékböl s egyéb 
belé keveredett anyagokból áll. A kristályos kötszerrel biró 
porphyr-breceiák és tuffok névszerint azok, molyek az ere
deti tömör porphyroktöl a legbajosabbau különböztethetők 
meg, mivel a hasonló kinézésen kivül közönségesen nem mu
tatnak rétegességet, de ellenkezőleg néha valóságos oszlopos 
elválást is*). Az általam megvizsgált kőzetek mind a por- 
phyr-brecciaknak ezen csoportjába tartoznak.

Ha a porphyr-kötszer más porphyr változathoz tarto
zik, mint a bezárt töredékek, úgy a zúzkőzet jellegének föl
ismerése és a két változatnak megkülönböztetése könnyű. 
Leggyakoribb eset azonban az, hogy a kristályos kötszer 
ugyanazon kőzettani szerkezettel bir, mint a bezárt töredékok, 
a mi az általam vizsgált porphyr-breccia- cs -tuffokra nézve 
is áll ; moly oknál fogva a kötszer és a töredékek benső 
összeköttetéséről csak a górcső adhatja a kivánt fölvilágo- 
sitást.

/
Áttérek ezennel az említett kőzetek alapanyagának — 

helyesebben kötszerének — és főbb elegyrészeinek — illetőleg 
zárványainak átnézetes megismertetésére.

A k ö t s z e r  többé-kevésbé tisztán kivehető felsit. 
Mindnyájánál a csiszolatnak legvékonyabb helyein egy viz- 
tiszta és egy vi'ágos szinzetü kevésbé átlátszó anyagnak sza
bálytalan foltjait láthatjuk, melyek szorosan összenővék és 
lassanként átmennek egymásba (1. ábra); mindkettő kettős 
sugártöréssel bir s a nikolok közt nézve azon, a felsitre nézve 
jellemző, különböző szinti és sötét mezőkből álló mozaikot 
mutatja, csakhogy nem oly élesen, mint a tömör porphyrok . 
A Quarczuak viztiszta foltjai élénkebb szineket mutatnak, 
mint a mállott Orthoklásnak világos szinü foltjai, mely utóbbi 
többnyire sötét szemcsék és gázbuborékok zárványaival 
is van telve. A gázbuborékok a Quarczban is a legközönsé-

*) Lásd Zirkel : Lehrbuch der Petrographie. II. Б. 527. lap.
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gesebb zárványokhoz tartoznak. A bensöleg összenőtt felsit- 
elegyrészek viszonylagos mennyisége az egyes kőzetek sze
rint változik s lényeges befolyással van az alapanyag ke
ménységére.

Ezen felsit át van hatva alaktalan, pornemii vagy egyen
letes, szürkés zöld, világos vagy sötét vörös és barna mállási 
terményektől, nagyrészt vasvegyektől, melyek nincsenek 
egyenletesen eloszolva, hanem szabálytalanul elszórt alakta
lan foltokká, pettyekké vagy közönségesen féreg alakú és 
rostos képződményekké összehuzódnak s oly kinézést ad
nak a kőzetnek, mint mikor a festéket durva ecsettel valami 
tárgyra mázoljuk (2. és 1. ábra). Ezen mállási termények
től függ a kőzetnek szine, mihez járulnak egyes söté- 
tebb szinü elegyrészek is — különösen mállott állapotban.

A k i v á l ó  e l e g y r é s z e k ,  melyek kivétel nélkül 
kristályok töredékei, a következők: Földpát, Quai’cz, Biotit, 
néhány kőzetben Amphibol nyomai és mint a földpátnak át- 
változási terménye Pinitoid.

A f ö l d p á t o k  közt uralkodó az Orthoklas, alárendelt 
ikersávolyos Plagioklas; csupán csak Plagioklas-töredékeket 
csak a szürke és zöld sávos thordai porphyrtuff (7. számú) 
tartalmaz.

A földpátok mind zárványok és az átváltozás miatt ho
mályosak és ezen okból keresztezett nikolok közt mozaik- 
nemű, sötét pettyek által megszakított fénytalálkozási szi- 
neket mutatnak (1. ábra a). A zárványok ugyanazok, mint a 
felsit-alapanyagban. A zavarodás vagy fehér legfeljebb szür
ke és ezen esetben Kaolin lehetne, vagy szürkés-zöld a fű
zőidig, mely esetben a porphyrtuffokban oly közönséges át- 
változási terményt a Pinitoidot képezi. A kisebb töredékek 
gyakran tökéletesen átváltoztak Pinitoiddá, a nagyobbakban 
ellenben szabályosan elosztott párhuzamos sávokat, pettyeket 
vagy hajforma rostos pamatokat is képez. (3. 4. 5. ábra). 
Nagyobb mennyiségű kiválott Pinitoid a górcső alatt szürke
zöld egész fözöld anyag gyanánt mutatkozik, mely leggyak
rabban alaktalan egynemű, itt ott sugaras vagy rostos s ke
resztezett nikolok közt nem sötétedik el, tehát kettős su- 

g ártöréssel bir.
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A Q u a r c z víztiszta, az alapanyagtól élesen elkülö
nülő töredékekben látható, melyek olykor meglehetős nagyok 
s keresztezett nikolok közt igen élénk egynemű szineket 
mutatnak. Hasadékok és számtalan apró gázbuborékok zár
ványai igen gyakoriak, kisebb nagyobb felsit-rongyok és 
mikrolith-tücskék is elég gyakoriak. (2. ábra a.) A botzeni 
Quarcz porphyr-breccia egyik nagyobb Quarcz töredékében 
végre sötétbarna, igen csinos mohalakú, dendrites képződmé
nyeket észlelék, melyek hasadékokból kiindulva terjednek szét 
a Quarczban és valószínűen úgy magyarázhatók ki, hogy vas
tartalmú oldat szivárgott be a finom repedésekbe s rakta le 
a festő vasvegyet. (6. ábra).

A B i o t i t  is meglehetősen gyakori, de csak egyné
hány kőzetben ép még, a midőn vörösbavna egynemű haránt- 
metszeteket (7. ábra), vagy világos fahéjbarna vonalzott 
hoszmetszeteket képez, mely utóbbiak két, feltűnően külön
böző dichroscop képet adnak*) (2. ábra c.). A legtöbb tuffok- 
ban részben vagy teljesen el van mállva; első esetben a sö
tét átváltozási termény egy még átlátszó magvat kerít be, a 
második esetben a sötét átváltozási terménynek alakjából le
het csak a jelen volt Biotitre következtetni.

Az A m p h i b o l b ó l  sehol sem láttam világosan kive
hető nyomokat, csupán csak sötét vagy zöld oszlopalakú 
csoportokat mint átváltozási terményeket, melyek az Am
phibolból származhattak.

A porphyrok ezen főelegyrészein kívül többekben ta
láltam hosszú hatszögű oszlopkáknak átmetszeteit, valószínű
leg A'patitet (8. 9. ábrán) Calcitnak többszörösen vonalzott 
szemcséit (10. 11. ábrán) és mállófélben levő Magnetit-szem- 
cséket (12. ábra b.) a melyekről az illető kőzeteknél részlete
sebben lesz szó.

Ezen általános leirás után következzék minden egyes 
kőzetnek részletes megismertetése, tekintettel azon kiváló sa
játságokra mik által egymástól elütnek s kiképzödésük mód
jára következtetni hagynak.

*) G. Tschermak : Mikroscopische Unterscheidung der Mineralien, 
aus der Augit-, Amphibol- und Biotitgruppe. Sitz, der k. k. Akad. der 
Wißsen.Wien 1869. LX. Bd. 1. H.
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í. szám.
A kötszer bonsőleg egyesült felsites keveréke világos 

barnás Orthoklasnak és viztiszta Quarcznak (1. ábra) ; utób
bi kisebb mennyiségben van jelen, abban elszórt foltokat ké
pez és erősebb nagyításnál igen sok gázbuborékokat láttat. 
Mindkét elegyrész ezenkivül süríien be van hintve számos 
kis Magnetit-szemcsékkel és barnás porral, melyek is a kő
zetnek sötét színezetét okozzák. Ezeken kivül számos helye
ken a felsitanyag át van hatva rozsdasárga, zöldessárga, itt 
ott fűzőid festő anyag által, melyek közt az első a Magnetit 
elmállásából származó vas-oxydhydrat, a második valami 
vasoxydulsilikat, az utolsó Pinitoid lehet.

Ezen felsitanyagban be vannak zárva :
a) Orthoklas kiváló mennyiségben, többnyire kristályok 

töredékeiből áll, melyek szabálytalan, a felsitanyaggal össze
folyó kerülettel bírnak. (1. ábra a, 10. 11. ábra). Miután szí
ne világos barnás ép úgy, mint a felsit Orthoklasjáé, annak 
töredékei csak a vastagabb csiszolatokon, melyeken a felsit 
sötét marad, tűnnek fel tisztán. Az orthoklas igen meg van 
támadva, miért is telve van szabálytalan világosabb foltokkal 
Egész kiistályok átmetszetei igen ritkák s közöttök egyszerű 
ikreket is észlelék.

b) Quarcz apró víztiszta szemekben, telve parányi 
gázbuborékokkal, van ritkásan elhintve benne.

c) Biotit meglehetősen gyakori és változatlan, több
nyire szabályos vörös barna, haránt- (7. ábra) és fahéjbarna 
hosszmetszetekben (a górcső alkalmazása a kőzettanban 19. 
ábra) található s gyakran Magnetit-szemesék és viztiszta 
Apatit-tük átmetszetek is tartalmazza. (Ugyanott).

d) Magnetit. A parányi poralakú szemcséken kivül na
gyobb kristályátmetszetekben is előfordúl, bár nem oly gyak
ran; közönségesen a felsitanyagban van elszórva, s igen gyak
ran van szélein átlátszó Apatit hatszögecskékkel összenőve 
s a fűzőid pinitoides anyagba ágyazva. (8 ábra a).

e) Apátit. Előjön hosszú oszlopkák hosszátmetszetei- 
nek alakjában, melyeknek két vége vagy le van tompítva
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(о P) vagy csúcsba megy össze (m P) vagy végre gömbölyö- 
dött is ; továbbá ép oly gyakran haránt-átmetszetek alakjá
ban is batszögü alakban (8. 9. ábra). Az átmetszetek víztisz
ták s kevés zárványokkal bírnak. Ritkán láthatok egyenként, 
gyakran hossztengelyük szerint sorba helyezve (12. ábra), 
leggyakrabban pedig csoportokban nagyobb Magnetit-szemek 
és kristályok társaságában szemlélhetők. Mind ezen esetek
ben soha sem hiányzik a fűzőid pinitoides anyag, mely kö
zönségesen övét képez az Apatit és Magnetit csoportozat kö
rül (8. 9. ábra b) — és úgy látszik, hogy a Pinitoid az Apa
dtnak másodlagos képződését elősegítette s a Magnetitnek 
elmállását akadályozta.

Egyes oszlopocskákban gyakran láthatók haránt repe
dések, némelyek alapanyagot, gázbuborékokat és barnás 
krystálytüket is tartalmaznak zárványok gyanánt. (9. ábra, a).

Keresztezett nikolok közt ezen ásvány csakugyan egy 
optikai tengelyűnek bizonyul be, a hatszögü harántmetaze- 
tek a hatszöges rendszerre utalnak s így ezen ásvány vagy 
Apatit, vagy Nephelin lehet, melyek gyakran előfordulnak 
a kőzetekben; valószínűbb azonban, hogy Apatit, mivel Zir- 
kelnek észleletei szerint ez hosszú oszlopkákban jön elő, a 
Nephelin pedig kurtákban s valószínűbb annál inkább is, 
mert az elemzések majd minden porphyrtuffban és brecciá- 
ban mutatnak ki csekély phosphorsavat.

f) Calcit előjön szabálytalan szemcsék alakjában, me
lyek egy, két vagy három irányban vonalozottak*), mindig a 
földpátokkal összefüggésben vannak s vagy azoknak szélén 
(10. ábra) vagy közepén elhelyezvék (11. ábra). A kőzet ezen 
Calcit tartalmánál fogva savval leöntve, az Orthoklasok szé
lein élénken pezseg.

Egyéb egyéníthető ásványokat nem észlelék benne; de 
mutatkoznak számos világos- vagy sötétbarna, sz' mesés vagy 
összekúszált rostos foltok, melyek talán az Amphibolnak el- 
mállás terményei, miután nehánya tisztán mutatja az oszlop 
körvonalait.

*) Bővebb leírását közlém: „A górcső alkalmazása a kőzettanban 
két táblával.“; a m. tud. Akadémia által kiadott (186У. XVII. sz.) 
értekezésemben a 35. lapon.
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Ezen ásványok közül csak az Orthoklas, Quarcz és a 
Magnetit tekinthetők eredeti, a kőzetet alkotó elegyrészek
nek, a Pinitoid, Biotit, Apatit és Calcit utólagos képződmé
nyek, miután nem képeznek töredékeket, mint amazok, ha
nem teljes kristályokat vagy ép szemcséket. A Biotit tudva
levőleg az Amphibolnak fölbomlásából származhatik, a Pini
toid pedig a földpát átváltozásának terménye.

2. szám.

A felsites alapanyag lényegben véve hasonló az 1. sz. 
kőzetével, csak világosabb valamivel. Benne sűrűén el van 
szórva egy szürkés-zöld porncmü anyag, mely Laspeyres ta
nulmányozásai után következtetve vasoxydulsilikat lehetne 
— s a  kőzet hagymazöld színének oka. Ezen pornemii anyag 
a tuffokra nézve jellemző szabálytalan féregalakú csoportokba 
halmozódik össze. Magnetit igen apró szemecskékben hi
ányzik, annál gyakoriabbak azonban a rozsdasárga és sárga
zöld festő anyagok.

A zárványok csaknem ugyanazok, mint az 1. számú
ban, némi eltéréssel.

a) Or^AoHas-töredékek szintén, elmállvák, de valamivel 
világosabbak, mint az 1. számúban.

bj Quarcz- c) Biotit tökéletesen ugyanazon viszonyok 
közt jönnek elő, mintáz 1. számúban.

d) Magnetit egyes szemcsékben csak a fűzőid pinitoi- 
des anyagba zárva fordul elő ; egyebütt valószínűen felbom
lott és festő vasvegyekké átváltozott, miután sehol sem ész
lelhető.

e) Apatit ritkább mint az 1. számúban de ugyanoly vi
szonyok közt lép föl.

f) Calcitet tisztán kivehető szemekben nem vettem észre 
noha a ;kézipéldány sósavval itt ott fölpezsdült.

A fekete- vagy sárga-barna és a zöldes sárga szemcsés 
és gyapjas foltok még gyakoriabbak itten, mint az 1. számú
ban s egykori ásványok elmállási terményei gyanánt tekint
hetők.

Mind két kőzetre nézve a mondottakból következik»
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hogy azok csak az elmállás fokában s következőleg a szín
ben különböznek, lényegükben azonban ugyanazok. Mind
kettő, különösen a vörhenyesbarna, külleménél fogva ere
deti mállott felsitporphyrnak látszik, górcsövi szerkeze
ténél fogva azonban határozottan f e l s i t p o r p h y r t u f f ,  
melynek apró romelegyrészei a hasonló felsites anyag által 
bensöleg összeforrasztattak.

3. szám.

Ez egy bensöleg összeforrt keverék tisztán kivehető 
kötszer nélkül s áll: Ortlioklasnak számos töredékeiből, ke
vés Plagioklas romokból, meglehetős gyakori de mállott Bio- 
titből s egy idegen, igen feltűnő felsitnek romjaiból. Ezekhez 
társulnak ritkásan elhintett Apatit oszlopkák is, melyek na
gyobbrészt haránt irányban hasadozottak és széllyeltörvék, 
következőleg itt nem tekinthetők másodlagos képződmények
nek. Ezen töredékek között szabálytalanul fekete és barna 
homályos mállási termények nagy mennyiségben vannak el- 
hiutvo s a kőzet sötét színének okai.

Ezen kőzet ennélfogva rom-felsitporphyr vagy, ha lehet 
ezen szót alkalmaznom, m á s o d l a g o s  p o r p h y r  (regene- 
rirter P.)‘

4. szám.
Л felsitkötszer viszonylagosan egyenlő mennyiségű 

víztiszta Quarczból és sárgás szürke Orthoklasból áll, me
lyek szorosan összekötvék. Rajtok és közöttük nagy mennyi
ségben rozsdabarna és zöldes fehér mállási termények felhő 
vagy féreg alakban (2. ábra) terülnek el, mikhez gyakori 
fűzőid Pinitoid foltok is járulnak, s okai a vörhenyes- és 
zöldtarka színezetnek. Ebben bezárva vannak :

a) Orthoklas meglehetős nagy töredékekben s nagyobb
részt Kaolinná változtatva, mely is fehér felhőzetes foltokat 
képez benne ; b) igen kevés, hasonlóan szétmállott Plagioklas ; 
c) víztiszta Quarcz, melyek némelyikében a fenemlitelt csinos
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dendritek észlelhetők ; (6. ábra d) egy idegen, sok vas oxyd- 
hydrat által vörösre festett Quarczporphyrnak töredékei, 
melyben a tisztán látható felsitből csak Quarczszemek vál
nak ki.

Ezen kőzet ennélfogva külsőleg is fölismerhető quarcz- 
porphyr- breccia, mely kétféle porphyrból jött létre.

5. szám.
Igen tisztán kivehető felsitanyaggal bir, mivel a víz

tiszta Quarcz- és a sárgás Orthoklas-szemecskék viszonyla
gosan hasonló mennyiségben s egymástól jól elkülönülve 
vannak jelen ; ezért a keresztezett nikolok közt igen éle
sen tűnik ki a tarka mozaik. Közéjük nagy mennyiségben 
téglavörös vas-oxydhydrat van lerakodva, okozva a kőzet- 
nők hasonló szinét. Benne elhint vék :

a) sok Orthoklas, b) kevés Plagioklas mindkettő ben- 
sejében nagyrészt Kaolinná van átváltoztatva; c) igen sok 
Quarcz; d) teljesen elmállottBiotit, melyen csak a szabályos 
kerület és a hosszmetszetek hasadásvonalai láthatók.

Ezen kőzet ennélfogva eruptiv q u a r c z p o r p h y r  
t u f f n а к vehető.

6. szám.

Hasonlóképen tisztán kivehető felsitanyaggal bir, mely
ben az Orthoklas-részecskék legnagyobbrészt szürkés zöld 
pinitoiddé változtak. Egy fehéres zöld pornomü anyag van 
azonkivül mindenütt jelen s kiváló befolyással van a kőzetnek 
szinére. Ezen felsitanyagban bezárvák : a) sok Orthoklasnak 
darabjai, mely részben Kaolinná vagy fűzőid Pinitoiddá is 
változott; b) kevés Plagioklas, részben szintén Kaolinná vál
toztatva ; c) Quarcz csekélyebb mennyiségben, mint az Or
thoklas. Hozzájön még: d) Biotit gyakori, de részben vagy 
teljesen elmállva; e) fűzőid rostos-szallagos Pinitoid igen 
gyakran.

Ezen kőzet ennélfogva, az előbbihez hasonló eruptiv
q u a r c z p or p h у r t n f f.
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7. szám.
Ezen kőzetnek alapanyaga oly benső keverék, hogy 

tetemes nagyításnál sem vehető ki a Quarcz és a földpát ; 
azonban kell, hogy a Quarcz túlnyomó legyen benne, miután 
tetemes keménységgel, világos szinnel s meglehetős átlátszó
sággal bír. Benne egy szürkés-zöld vagy helyütt egy barna 
pornemü anyag van sűrűén elhintve, miből kimagyarázható a 
kőzet zöld és szürkefehér szinezete. Azonkivül ki van válva 
helyenként sötétzöld Pinitoid és pedig leggyakrabban párhu
zamos, kissé görbült rostpamatokban, ritkábban sejtalakú- 
képződményekben 5 honnan a kőzetnek rostos-szalagos kiné
zése ered.

Ezen kötszerben bezárvák töredékekben ; a) nehány 
nagyobb Plagioklas ; b) Qítarcz-szemek élesen hat va; c) 
/iioíií-lemezek, melyek csak középütt változatlanok, és végre 
d) ritkásan elszórt Apátit-oszlopkák és ezeknek hatszögü ha
rántmetszetei.

Ezek után a kőzet nem más, mint bensőleg összeolvadt 
q u a r c z p о r p h y r i 11 u f f.

8. szám.
A kötszer tisztán felsites ssok szürkesárgás Orthoklas- 

bél áll, melyben a víztiszta Quarcz, vele szorosan összenőve, 
csekély mennyiségű világos mezőket képez. Ezen cementben 
elszórva következő ásványok töredékei láthatók: a) sok szét- 
mállott földpát, b) gyakori Quarcz. Valamint a felsit földpátja, 
úgy az abba zárt földpát is legnagyobb részben elváltozvák, 
úgy hogy szürkészöld Pinitoid képződött, mely szabálytalan 
foltokban, párhuzamos sávokban, vagy leggyakrabban gór 
bűit rostos-szalagokban rakódott le azoknak bensejébon (3. 
4. 5. ábra). A Pinitoidnak sávos kiképződése (3. 4. ábra) 
mely a legtöbb földpátzárványban észlelhető, arra hagy kö
vetkeztetni, hogy azok plagioklasok, mint a melyek a rokon 
7. számú kőzetben is tisztán észleltettek.

Ezek szerint e kőzet is ugyanaz, csakhogy egyenl te- 
sebbon van kiképződve, mint a 7. számú ; ez is tömött 
q u a r c z p o r p h y  r i t t u f f .
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9. szám.

A kötszer bensöleg egybeolvadt felsitanyag, mely szür
kés Orthoklas és viztiszta Quarcz finom részecskéiből áll s 
telve van barna pornemü anyaggal és vörösbarna málláster
ményekkel, melyek szabálytalan csoportokban vannak el
szórva.

Ezen kötszerben bezárvák : a) nagyobb Orthoklas töre
dékek, melyek clmállás által homályosak s nagyobbrészt 
szürkészöld Pinitoiddá átváltoztak ; b) víztiszta Quarcz töre
dékei, melyek gyakran tartalmaznak gázbuborékokat, kőa
nyagot és mikroliteket ; c) Biotit egészen elmállva, csak barna 
foltok, szabályos kerülettel, mutatnak arra.

E kőzetet ennélfogva q u a r ez p о r p hy r t u f f n а к 
kell tartani.

10. szám.
Bensöleg összeolvadt felsitanyagban, — melyben a víz

tiszta Quarcz nagyobb mennyiségben van jelen, mint a sárgás, 
elmállott Orthoklas, — bezárva vannak: a) Quarcz töredékek 
nagyobb mennyiségben, mint az előbbi kőzetben, gőzbuboré
kokat és mikrolitheket magába zárva, a felsitgnyagból élesen 
kivál ; b) Oríáo&Zas-töredékek, valamivel nagyobb mennyi
ségben mint a Quarcz, elmállás miatt homályosak s szintén 
zárnak magokba mikrolitheket ; c) ikersávolyos plagioklas 
nyomai, igen m állott állapotban; d) barna és sárga foltok oly 
kerülettel, mely mállott Biotitre hagy következtetni; miután 
nem gyakoriak, nem igen járulnak hozzá a világos kőzet 
festéséhez.

Ezen kőzet tehát szintén q u a r c z p o r p h y r t u f f .

11. szám.
Az általános kötszer a két előbbbiéhez hasonlít, csakhogy 

itt zöldesszürke pornemü anyag van mindenütt elhintve. Eb
ben bezárvák : a) Orthoklas töredékei nagyobbrészt Pinitoiddá
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változva s gyakran zöld sávolyos ; b) Qt/arcz-töredékek be
zárt gázbuborékokkal, Magnetit szemcsékkel és mikrolitek- 
kel ; fűzőid Pinitóidnak igen gyakori nagy foltjai, melyekben 
ép Magnetit szemcsék feküsznek ; d) egy vörösbarna Quarcz- 
porphyrnak meglehetősen nagy töredékei, mely tiszta felsit- 
ben újólag Orthoklast — nagyrészt Pinitoiddá átváltoztatva 
—, Quarczot és ép Magnetitet tartalmaz zárványokul, s mely
nek színe vörösbarna vas-oxydhydrattól ered, mely köralakú 
csoportokban kiválva, az egésznek rendes pettyes kinézéat 
kölcsönöz.

A kőzet ennélfogva tiszta, már külsőleg is észrevehető 
q u a r c z p  o r p h y r - b r e c c i a ,

П.

Néhány trachytfaj górcsövl vizsgálata.

1 .

Sanidintrachyt Rakováczról Szerém-megyében.

E trachytfaj Rakovácznál, közel a „Frusca Gora“ hegy
ség gerinczéhez, mint magánálló kúp a régibb képletekből 
üti ki magát. „A magyarhoni földtani társulat“ munkálatai
nak III. kötetében 82. lapon „Amphiból-trachyt“ név alatt 
fölemlítettem, de elegendően meg nem vizsgálván, megismer
tetését nem adhattam. Azóta többször volt alkalmam ezen ér
dekes kőzettel az elöjövet helyén s a dolgozó asztalnál fog
lalkozni, s azért előjöveti körülményeiről és a kőzetnek lé
nyegéről bátor leszek szólani.

1. E l ő j ö v e t i  k ö r ü l m é n y e i .  A kőzet tábláshoz 
igen közelitő szabálytalan sokszögű elválást mutat s annyira 
hasadékos, hogy mélyebben a felülettől sem lehet nagyobb 
összeálló tömegekben látni. Jól lehet a kőzet alsóbb részeit és 
a vele érintkező kőzeteket észlelni azért, mert a rakováczi patak 
vagy 10 ölnyire bemosva magát, természetes átmetszetet képe- 
zettakúpnak északi részén. Itt azonban már nem kúpot, hanem 
telért képez, miután a patakon átnyúlva, legfeljebb 12 ölnyi

AKAD. ÉRTEK, a TERM. ТГПОМ. KÜRÉBÖr.. 1872. 2
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szélességben észlelhető, mind a két oldalról agyagpala és ho
mokkő rétegekkel (Culm-képlet ?) érintkezve, melyek egé
szen föl vannak állítva. Délnek azonban kétségtelenül széle
sen elterülő kúpba megy által, sitt serpentin által határolta- 
tik ; az érintkezési vonalat azonban a mindent elborító er
dei talaj alatt nem lehet megtalálni.

A kúpnak felületén sehol sem lép ki az ép kőzet, az 
mélyen be vörhenyes darává és agyaggá inállott ; azt csakis 
a patak alján lehet észlelni, s onnan vettem is példányokat 
a kőzettani vizsgálatra.

Legújabban ugyanezen trachytfajt tovább keletnek 
Ledincze falunak határában is meglelém, hol az egész hegy
ségnek tán legmagasabb ormát, a kúpalakú „Ostra glavicza“-t 
(annyi mint „éles fejecs vagy orom“) képezi.

2. A k ő z e t  l e í r á s a .  Az alapanyag tömött, egyne- 
mü, egyenetlen szálkás törésű s e miatt apró pontokban csil
lámló ; színe üde állapotban kékesszürke, mállásnak indúlva 
vörhenyes. Ezen alapanyagban kiválva szabad szemmel is 
észlelhetők : aj legnagyobb mennyiségben elszórva fényes 
fekete .dmp/iíóoí-oszlopkák, melyek gyakran 5 m. m. szélesek 
és 10 m.m. hosszak; b) Sanidin fénylő vékony léczekben és 
táblákban, melyek néha l Q “-nyi nagyságot is elérnek 
s a karlsbadi törvény szerint képezett ikrek ; az Amphibol- 
náljóval ritkább; c) Biotit egyes fekete csillámló levélkék
ben és nem ritkán egész borsónyi csomókban is ; d) idegep 
közetzárványok, melyek agyag- és csillámpalához hasonlíta
nak és e) utólagos képződmények ; ezek közt különösen fehér 
Calcit, mely miatt a kőzet, vagy pora, sósavval leöntetvén, erő
sen pezseg s a mész ki is mutatható az oldatban.

A kőzetnek tömöttsége porrá törötten piknométerrel 
meghatároztatván, két mérés után: 2*676. — Végül föl kell 
emlitenem, hogy lombikban hevítve kevés víz is fellengült.

3. G ó r c s ö v i  v i z s g á l a t .  Annak eldöntésére, hogy 
a tömött alapanyagban nincs-e jelen valami háromhajlású 
töldpát vagy más ásvány-elegyrész, legegyszerűbb mód a 
kőzet vékony csiszolatainak górcsövi vizsgálata. E végre 
különböző darabokból 5 csiszolatot készítettem.

A cziszolatban legelőször feltűnik mindennemű átmet-
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szetekben a sárgabarna Amphibol, mely egy nikol forgatá
sánál éles kétszínűsége s hasadása által jól van jellemezve. 
Éppen oly mennyiségben, de kis szemekben és kristályátmet- 
szetekben látható másodszor fűzőid Angit, mely kétszínűsé
get nem mutat s nem bir oly szabályos hasad ékokkal. Ezt apró
sága miatt szabad szemmel nem lehet a kőzetben észrevenni. 
Mindkettőnél csak a legkisebb kristályok épek, a nagyobbak 
mind töredezettek vagy töredékek, melyek az Augitból vég
telenül aprózva az egész kőzetet betöltik. Az Augit különben 
nagy fokú mállást is mutat, főleg szélein. Egészen mállott 
helyeken narancsvörös vasoxyd foltokkal van áthatva és 
környezve, melyek saját vastartalmának kiválásától eredhet
nek csak, miután sem az Amphibolon, sem a Magnetiten 
nem észlelhető ily változás.

A viztiszta Sanidin, telve a reá nézve jellemző hasadé- 
kokkal, keresztezett nikolok között egy, — legfeljebb két 
fény találkozási színt mutat, mi az egyhajlású földpátokra 
nézve jellemző.

A Magnetit is fekete homályos szemekben elég gyakori, 
s különösen az Amphibol körül esoportosúl, gyakran olykép 
mint a vaspor szokott a delejre tapadni. (13. ábra). Mállott, 
vasoxydtól vörös helyeken is alig van elváltozva a Magnetit, 
s igy a vasoxyd mindenesetre csak az Augit- és az Amphi- 
bolból válhatott ki.

Legérdekesebbek az igen apró víztiszta hosszú épszögé- 
nyek, melyek erős nagyítás mellett keresztezett nikolok 
közt két optikai tengelyű, egy- vagy háromhajlású ásvány
nak bizonyodnak ;de miután egyszerű ikrek alakjában ész
lelhetők egyszersmind, legjobban az Orthoklasra (Sanidinra) 
hagynak következtetni. Ezen apró Sanidin-oszlopkák roppant 
mennyiségben körülrajozzák a nagyobb kristályokat, úgy 
hogy hossztengelyük mindig párhuzamosan halad a nagy 
kristályraetszetek széleivel, mi által az úgynevezett folyási 
szöveg áll elő, mint a kőzet egykori izzónfolyó állapotának 
tanújele. Különösen ezen folyási szöveg kitüntetésére készí
tettem egy rajzot e kőzet csiszolatból, mely a tek. Akadémia 
által kiadott T A górcső alkalmazása a kőzettanban“ czimü

2*
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értekezésemhez mellékelve van s melyre utalni szüskégesnek 
tartom, miután itt újra nem közölhettem a rajzot.

Végre itt ott feltünedeznek apró víz tiszta hatszögü 
táblácskák és vastagabb épközények, mint a Sanidinekéi. 
Ezek a keresztezett nikolok között a hatszöges kristályok 
tulajdonságait mutatják s Zirkelnek leírása nyomán Nephe- 
linnek tartandók, mire a kőzeten észlelhető csekély Zeolith- 
kiválás is mutatna. (14. ábra a—e).

Mindezen ásványok egy szürkésfehér egynemű átlát
szó anyagba vannak ágyazva, mely keresztezett nikolok kö
zött a felsitre nézve oly jellemző tarka szinü mozaik-kiné- 
zést mutatja, s igy mindenesetre oly földpátanyag, minő ki 
van válva.

Mindezeknél fogva ezen kőzet legjobban egyesíthető 
még a sanidintrachytokkal, mely trachytfaj, mint Zirkel kő
zettanában olvasható, aránylag kevés helyen és sokkal ki
sebb mennyiségben van kifejlődve, mint a trachytok többi 
faja. Nephelin- és kevés víztartalma miatt, kevés Calcit- s 
Zeolith-kiválása miatt, továbbá, alapanyagának egyenletes 
tömöttségénél, s végre a tábláshoz közelítő elválásánál fogva 
közel áll aphonolith-hozj mely kőzet úgyis átmeneti tag a tra- 
chyt és bazalt között. A Nephelintartalom és a Zeolith kivá
lás azonban távol sem oly nagy, mint a phonolitnál és nem 
döntő, mivel más vidéki sanidintrachytokban is a Sanidinéhez 
aránylag nagy Na tartalom mutattatván ki, Roth már régebben 
górcsövi Nephelint gyanított bennök, mig Zirkel Oligoklasrx 
gondol s kérdés alá helyezi, vajon lehetséges lesz-e ezentúl 
is a sanidintrachyt éssanidin-oligoklastrachytnak szétválasz
tása. Jelen esetben azonban, miután-5 különböző csiszolatban 
biztosan egy hái-omhajlású földpát sem mutatható ki, bátran 
lehet állítani, hogy valódi sanidintrachyt fekszik előttünk.

Erre mutat különben a tömöttség (2*676,) is, mely a pho- 
nolitoknál általán véve egy tized részszel kisebb szokottlenni.

2. A sár ősi Várhegy tracliytja.
Ezen tracbyt előjöveteli körülményeinek és küllemének 

leírását köziem már a „Magyarhoni földtani társulat“ mun
kálatainak IV. kötetében a 23. 24. 31. és 32. lapon „Földtani
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tanulmányok Eperjes környékén“ czimü értekezésemben. A 
31. lapon ez van színéről írva: „A sár ősi Várhegy trachytjá- 
nak (alapanyagának) színe zöldesszürke (helyesebben „szür
készöld“), fénytelen, úgy hogy zöldkőtrachythoz hasonlít.“ 
Odább meg az van írva, hogy alapanyagának szövege tömött és 
egynemű. — Már akkor feltűnt tehát a hasonlatosság a zöld- 
kőtrachylokhoz, szorosabban a zöldköandesitekhez, s azért 
azon értekezésem megjelenése után több ízben közelebbről 
s különösen górcső alatt vizsgálám meg, hogy eldöntsem, le
het-e csakugyan e magányosan kiemelkedő szép szabályos 
kúpnak kőzetét zöldkőandesitnek tartanom.

A következőkben bátor leszek a górcsővi vizsgálatnak 
eredményeit közölni.

I. A kőzetnek a l a p a n y a g a  górcső alatt 720-szori na
gyításnál kisebb nagyobb, szabálytalan gömbölyded vagy 
négyszögü víztiszta mezőkből áll, melyek egy nikolnak for
gatásánál rendes szinváltozást mutatnak a világostól a feke
téig s egészben mozaikforma kinézéssel bírnak. Kétséget 
nem szenved, hogy az kristályosán maradt földpát, vagyis a 
trachytnak felsitje; egy- vagy háromhajlású-e, azt eldönteni 
igy nem lehet, de valószínűbben az utóbbi, miután csupán 
ilyenek vannak kiválva. E felsitmezőkben csupán csak apró 
gözbuborékok észlelhetők, közöttük azonban egyéb apró 
elegyrészek vannak elhintve- Legnagyobb mennyiségben 
láthatók világoszöld parányi rongyocskák és szálkák, me
lyeket A u g i t n a k  tartok, miután tökéletesen úgy néznek 
ki, mint a még leírandó“ kiválott s biztosan meghatározott 
Augitok. Csekélyebb nagyításnál ezen Augit-rongyocskák 
úgy veszik ki magokat, mint finom szálas és gyapjas szür
készöld festőanyag, melyről a kőzet színét kapja. Csekély 
mennyiségben elhintve előjönnek aztán parányi vékony tü- 
alakú víztiszta m i k r o l i t h e k ,  azaz inkább k r y s t a l l i -  
t e k, melyek keresztezett nikolok közt ferdeátlós ásványnak 
s egyszerű ikreknek bizonyulnak s legvalószínűbben olyPla- 
gioklasnak tarthatók, minők a nagyobb kiválott földpátok. 
Végre ritkásan elhintvék igen apró Magnetit-szemcsék is az 
Augit-rongyocskákhoz kötve, de rendesen igen mállott állapot
ban, rozsdasárga udvartól környezve.
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Csekélyebb nagyításnál mindezek összefolynak az em
lített szálas-gyapjas anyaggá s egyenként nem vehetők ki.

II. A z á r v á n y o k o n  első tekintetre fölismerhető, 
hogy azok legnagyobbrészt töredezettek és körülevődtek, 
mintha valami sav vagy más oldó anyagnak lettek volna 
kitéve. Észlelhetők a következők :

a) P l a g i o k l a s  elég gyakran scsaknem 10  vonalnyi 
kristálymetszetekben fordul elő ; rendesen kisebbek azonban. 
Mindnyájukon észlelhetők többszörös ikersávok, de ezek 
szélesek és szabálytalanul elosztvák.

Feltűnő bennök a sok alapanyagból és igen apró Mag- 
netit-szemcsékböl álló zárvány.

Az alapanyag a földpát hasadékait és repedékeit kitölt- 
vén hálózatosán van benne, mig a víztiszta mezőknek belse
jét az apró Magnetit-szemcsék és gázbuborékok töltik ki (15. 
ábra). Héjas kiképzödés is gyakran mutatkozik a plagio- 
klasokon.

Sanidinnek csak kétes nyomai vannak, ha annak tart
hatók azon kisebb földpátok, melyek csak egy fénytalálko- 
zási színben mutatkoznak ; de ezeknek száma elenyészik a 
plagioklasokhoz képest.

A földpátot apró darabkákban jól sikerül a kőzetből 
kiválasztani. Több darabkával Szabó tanár úr módszere sze
rint, Themák Ede barátommal lángelemzési kísérletet tevén 
azt találtuk, hogy Oligoklas és Labradorit között áll, de egyik
re nézve sem jelleges, a mit különben nem is lehetett várni, 
miután a górcsövi vizsgálatból kitűnt, hogy az alapanyagból 
tartalmaz sok zárványt.

Lehetne helyzeténél fogva — az Oligoklas és a Labrado
rit között — e földpátot A n d e s i n n e k  tartani, mely, 
Abichtól fölállítva s utána a legtöbb petrograph véleménye 
szerint egy nagy trachytcsoportnak, az andesitnek a föld- 
pátja; miután azonban Bischof G., Rose G. és Deville kissé 
mállott Oligoklasnak tartják, melyből a monöxydok és a ko
vasav egy része kilúgoztatott, némely esetben mégis inkább 
Dligoklasnak tartandó az ilyen földpát, különösen, ha az el- 
mállásnak nyomait is mutatná.
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Annyi bizonyos azonban, hogy a mi kőzetünk földpát- 
jára nézve az úgynevezett „Andesitek“ csoportjába sorolandó-

b) A u g i t kiett szélű kristálymetszetekben igen gya
kori a zárványok között. Szine olajzöld, vékonyabb csiszola
tokban világosabb a szürkés zöldig, s egy nikol forgatásánál 
semmi dichroismust nem mutat. Az átmetszetek szélei feltű
nően vannak a szálas gyapjas festő anyagtól környezve (16. 
ábra), melyről tudjak, hogy az nem más, mint halmaza igen 
apró Augit-szálkáknak és rongyoknak. Vannak oly nagyobb 
metszetek is, melyeknek belsejében az Augit anyag nem ösz- 
ezefüggő s ennek rongyai között az alapanyag földpátja lát
ható ; de ezt annak tulajdonítom, hogy itt az Augit hiányzó 
részei kicsiszolás által eltávolíttatnak. (16 és 17. ábra). Zár
ványokúi igen gyakran tartalmaz Magnetit-szemcséket (több
nyire mállva), itt-ott kisebb-nagyobb Pyrop szemeket is 
(17. ábra b.)

c) M a g n e t i t  az említett finom szemcséken kivül itt-ott 
nagyobb és ép szemekben is van jelen, rendesen az Augithoz 
kötve vagy beléje zárva.

d) P y r o p  világos zöldes vörös alaktalan, áttetsző sze
mekben látszik a górcső alatt s éppen nem ritka. Rendesen 
több szem van egy csoportban, vagy egy nagyobb szem van 
minden irányban hasadozva. (17. ábra b.)

A Pyrop vérpiros gömbölyű, kristályalakkal nem biró, 
igen hasadékos szemekben szabad szemmel is gyakran lát
ható a kőzetben, néha 3—4 vonalnyi átmérőt is elérnek 
azok.

P y  r o p n a k  kell tartanom e gránátfajt, mert kemény
sége nagyobb a közönséges gránáténál (ezeket s a Quarczot 
is karezolta). F. e. igen nehezen olvadt s izzítás után porrá 
zúzva a sósav nem vegybontotta.

e) C a l c i t n a k  nyomát találtam több szabálytalan 
szemcsében, melyek szépen vonalozvák s nem mutatták a 
földpátnak élénk fénytalálkozási szineit. Különben a kőzetnek 
sósavval való leöntésénél is világosan lehet észlelni, bogy itt- 
ott egyes pontokban élénken felpezsdül Kétséget nem szen
ved, hogy a Calcit utólagos képződmény, ép úgy, mint a ba-

I
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zaltban, melyben oly gyakori mandolák alakjában s valószínű 
hogy mésztartalmú földpátokból válott ki.

f) Végre találtam még itt-ott P y rit-szemeket is, me
lyek áteső fénynél homályos feketék, úgy hogy eleintén Mag- 
netitnek tartám, csak miután reáesö fénynél is vizsgáltam a 
csiszolatot, tűnt fel világosan a zöldessárga fémfény több 
Magnetitnek vélt szemeken (17. ábra c.). Kézi nagyítóval 
nézve a kőzet felületét, nem nehéz különben több és nagyobb 
Pyrit-szemcséket is föllelni.

A mondottakat röviden összefoglalva a sároei Várhegy 
kőzetében találunk: egy földpát alapanyagot, melyben sok 
Andesin és zöld Augit, kevés Magnetit és Pyrop s utólagos 
képződmények gyanánt elég gyakori Pyrit és igen kevés 
Calcit van kiválva.

A földpát minőségénél és az alapanyag szövegénél 
fogva e kőzet az Augit-andesitekhez sorolandó; tekintve 
azonban a kristály-zárványoknak kiett voltát, az alapanyag 
szürkés-zöld színét s a Pyrit-kiválást, a mi kétségen kívül 
kénecssav behatására mutat, nem tévedünk, ha e kőzetet a 
zöldkő trachytokhoz soroljuk. Kőzetünk ennélfogva szoro- 
an megnevezve : z ö 1 d к ő-а u g i t a n d e s i t .

3. A Kapi Várhegy trachytja Sáros megyében Eperjes 
mellett.

A magyarhoni földtani társulat munkálatainak IV. kö
tetében megjelent „Földtani tanulmányok Eperjes vidékén“ 
czimü értekezésemben a 33. és 34. lapon következő szavak
kal irom le az emlitett hegy egy részének kőzetét.

„Említésre méltó akapi Várhegy déli lejtőjén kiálló 
sziklákat képező trachyt, melyen egész 3"' átmérőjű, szabá
lyosan gömbös foltok vannak elszórva. A trachyt alapanyaga; 
hamuszürke, fénytelen, a foltok ellenben kékesszürkék
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kissé fénylők s tömöttebbek. Zárvány okúi nem tekinthetők, 
mert az Amphibol-tük és földpát-azemek ép úgy vannak ben
ne, mint az alapanyag egyéb részeiben. Forraszcső előtt az 
alapanyag fehér zománczczá, a tiszta foltok zavaros üveggé, 
az Amphibolt tartalmazók fekete zománczczá olvadtak.

Én azt tartom, hogy a foltok jelzik a trachyt eredeti, ép 
állapotát, míg a kőzet alapanyagának többi része mállás által 
kapta a világosabb szinnel a likacsos szöveget.

Annak okát, mért maradtak fenn itt-ott szabályosan 
gömbös eredeti ép részletek, nem bírom belátni, annál kevés
bé, miután másutt sehol sem leltem ily trachytot. Talán na
gyobbá kova savtartalom a foltokban, mint amállott alapanyag
ban ; ezt nemcsak a f. e. észleltek, de a foltanyag nagyobb 
keménysége is látszik bizonyítani, mennyiben a mállott alap
anyagot könnyen s az Adulárt is karczolta. A kovasavra 
vegyelemzés egészen tisztába hozná e nézetet.“

Annak eldöntésére egyrészt, hogy mily fajú egyáltalá
ban ezen trachyt, másrészt hogy van-e valami górcsövileg 
észlelhető különbség a kőzetnek alapanyaga s a leirt gömb
alakú foltok között, finom csiszolatait górcső alatt vizsgálám 
s a kiválasztható földpátot Szabó tanár úr lángelemzési mód
szere szerint meghatározám s következő eredményre ju
tottam.

I. Az átlátszó sárgásszürkés kristályos 'földpát a l a p 
a n y a g b a n  csekélyebb nagyításnál sötétszürke szálas
gyapjas anyag látszik eloszolva, 375-szörös nagyításnál s le
hetőleg vékony csiszolatokban azonban következő elegyré
szekre bomlik fel ezen szürke anyag (18. ábra).

a) Nagy mennyiségben elhintvék benne hosszú víztiszta 
egyenközények, keresztül kasul egymáson, s minél erősebb 
nagyításnál nézzük, annál több bontakozik ki még az alap
anyagból, úgy hogy állítani lehet, mikép az alapanyag leg
nagyobb része belőle áll s csak csekély rész maradt vissza 
kristályos, szabálytalan mezőkre hasadozott állapotban. A 
nagyobbaknak alakja tisztán kivehető (19. ábra) s az egy- 
vagy háromhajlású rendszer oszlopaira mutat. Igen gyakran 
nikolok nélkül is tisztán kitűnik a két végek alakjából az 
egyszerű iker (19. ábra a). Keresztezett nikolok közt élesen
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kitűnik a két fél pótszinei által, de többszörös ikert nem láttam 
közöttük. Lehet köztük látni sok épszögény alakút is (19. ábra
b) a mi inkább az egyhajlású rendszerre mutat ; úgy hogy nem 
tévedek, ha ezen krystallitokat, valamint az alapanyagot 
is, S a n i d i n n e k  tartom.

Zárványoknak csak parányi nyomai láthatók bennök ; 
ezek minősége azonban meg nem határozható.

b) Jóval csekélyebb mennyiségben föltűnnek benne 
hasonalakú, de nem oly egyenes kerületű zöldessárga átlát
szó oszlopmetszetek (18. ábra b). gyakran hasonszinü sza
bálytalan töredékek és rongyocskák is, melyekben igen gya
koriak kisebb-nagyobb Magnetit-szemcsék mint zárványok. 
Ezeket A u g i t n а к kell tartanom, miután semmi dichroscop 
tulajdonságuk nincs s a nagyobb zárványok között is bőven 
jön elő Augit.

c) M a g n et i t végtelen apró szemecskékbeu van, az 
alapanyagban csekélyebb, az Augitban nagyobb mennyiség
ben elszórva. Mindnyáját sárga vasoxydhydrat képezte ud
var veszi körül, s gyakran csak egy rozsdasárga kerek folt 
jelöli a helyet, hol elébb kétségtelenül Magnetit szemcse \ olt. 
Igen gyakran a mállás szülte vasoxydhydrat foltjai körülve
szik a Sanidin-tüket, de beléjök nem hatnak soha, jele, hogy 
a Sanidintük igen épek még, hogy kevés vagy semmi hasadé- 
kokkal sem birnak s Magnetit mentesek. Az Augit-tücskékben 
és rongyocskákban azonban gyakran láthatók a festő foltok.

Az említett Sanidin- és Augit-krystallitek a nagyobb 
zárványokat kórülra]ózzák s ha több ideig szemléljük őket, 
elég világosan látjuk a folyási szöveget, sőt a folyás irányát 
is meghatározhatjuk (20. ábra) Leginkább észlelhető a fo
lyási szöveg az említett sötét foltok legvékonyabb csiszo- 
latain.

A sötétszürke g ö mb ö s  f o l t o k a t  górcsövileg ele
mezvén azt találtam, hogy ezek s a sárgás-szürke alapanyag 
között nincs egyéb különbség, — s ez állandó, — mint hogy 
míg a tóitokban tökéletesen épek még a Magnetit szemecs- 
kék, a sárgásszürke alapanyagban — mint láttuk — leg- 
nagyobbrészt vasoxydhydrattá átalakultak, s ez elegendő 
oknak, látszik a szinkülönbségre s a szövegre is Annak okát,
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mért maradtak a Magnetit szemcséi épen csak gömbökként 
változatlanul, természetesen górcsövei sem lehet eldönteni 
s ismét csak azon valószinüség marad fenn, hogy azokban tán 
kevés szabad kovasav van kiválva.

II. Az észlelhető nagyobb z á r v á n y o k  a követ
kezők :

a) P l a g i o k l a s  legnagyobb mennyiségbon és jókora 
kristálytínetszetekben. Ezeknek alakja világosan ferde ten
gelyű rendszerre mutat, keresztezett nikolok közt több, néha 
igen sokszoros és szabályos ikersávokkal. (Ezek közt egy, a 
tek. Akadémia által kiadott „A górcső alkalmazása a kőzet
tanban“ czimü értekezésemhez van lerajzolva 15. ábra alatt).

Sokszor, kivált a nagyobb kristályokon igen világosan 
látható héjas kiképzödés a széleken (21. ábra). Zárványok 
nagy mennyiségben vannak benne, különösen az alapanyag
ból minden elegyrészeivel együtt, és gázbuborékok, melyek 
a kristály közepén csoportosulnak s a szélekkel párhuzamo
san elhelyezvék (21. ábra).

Ezen földpátnak kisebb szálkáit tisztán kiszabadítani 
sikerült az alapanyagból s a lángelemzési kísérleteket meg- 
tévén kitűnt, hogy viselkedésére nézve a Labradorit és Oli- 
goklas között áll; de aránylag igen sok K. t tartalmazván, 
inkább Oligokláenak látszik, de nem jelleges. Tekintetbe 
vévén végre azt is, hogy a Sanid in-Oligoklas egyik leggya
koribb associatiója a földpátoknak ; ezen okoknál fogva 
valószínűséggel 01 i g o k l a s n a k  tarthatom a plagioklast.

b) S a n i d i n  kisebb szabályosabb kerületű átmetsze- 
tekben s jellemző hasadékokkal (22. ábra) nem ritka, de még
is igen alárendelt a plagiokláshoz képest. A metszetek keresz
tezett nikolok között csupán egy fénytalálkozási szint mu
tattak, egynéhány mint csinos egyszerű iker mutatkozott 
(20 ábra). Zárványokul a Sanidin Magnetit szemcséket és 
gázbuborékokat tartalmaz — szintén szabályosan elhelye
ződve.

c) A u g i t szegfübarna és zöldes átlátszó oszlopmetsze
tekben, rendesen egyenetlen, néha szabályosabb kerülettel 
szarendetlen hasadékokkal — gyakran mutatkozik. A Ieg- 
és bályosabbaknak rajzait közlöm (23. ábra).
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Zárványok közül láthatók benne : alapanyag Sanidin 
krystallitekkel, s különösen sok és nagy Magnetit-szemcse 
és kristálymetszet.

Eddigelé egyáltalában azt tapasztaltam, hogy az Augit 
kiválóan szokott a Magnetittel társulni s ezt magába zár ni ; 
az Amphibol, ha szintén jelen van, sokkal kevésbé, a földpát 
igen ritkán ; úgy hogy a Magnetit sűrűbb összehalmozódása 
közönségesen az Augitot árulja el.

d) A m p h i b о 1. Jóval kevesebb számmal, mint az Au- 
gitéi — láthatók sárgabarna kristálymetszetei vagy ezeknek 
töredékei (24. ábra). Ezek azonban csak középütt épek még, 
szélükön jó vastagon mállási gyűrű övedzi őket, mely szür
késbarna, apró szemcsés és gyapjas szöveggel bir. Ily mállási 
termények egyedül is mutatkoznak a kőzetben, miből világos 
hogy azok is az Amphibolnak mállási végterményei.

e) M a g n e t i t ,  mint emlitettem, itt-ott szabályos 
kristály metszetekben tűnik fel (23. ábra), rendesen azonban 
alaktalan szemekben. A legnagyobbak legkevésbé vannak 
megtámadva, még a sárgásszürke alapanyagban is, a kiseb
bek mindig — kivéve az említett sötétszürke gömbös fol
tokban.

Mindezeket összefoglalva kőzetünk röviden így jelle
mezhető. Kristályos Sanidin alapanyagban nagy mennyiségű 
Sanidin- és Augit-krystallitekkel és apró Magnetit szemcsék
kel — kiválva vannak : sok és nagy plagioklas, valószinüleg 
Oligoklas, kevesebb és kisebb Sanidin, sok Augit és kevesebb 
de nagyobb Amphibol kristályok, végre nagyobb Magnetit 
szemek és kristályok is mint zárványok. A kőzet ennél
fogva a földpátok után elnevezve : S a n i d i n - O l i g o k l a s -  
t r a c h у t.

III.
A (letunátai bazalt górcsovi vizsgálata.

A szép oszlopos elválásáról híres detunátai bazaltnak 
egy kézipéldányából 3 csiszolatot vizsgáltam meg. A kőzet
példány fekctés-szüvke szinü, tömött szövegű volt és egye-
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neHen töréssel bírt. Az egyneműnek látszó alapanyagban 
egész borsónyi fehér vagy sárgás, mállás következtében szét
repedezett szemek kiválvák, melyekben a minőleges vegy- 
elemzés -Si 0 2-t, EeG-t és MgG-t mutatott ki, úgy, hogy 
mállott Olivinnek kell őket tartanom, mit Tschermak G. is 
már régebben kimondott*).

Csekély nagyításnál a csiszolatokban látni víztiszta, de 
barna portól foltos alapanyagot, melyben az elegyrészek rop
pant mennyiségben keresztül-kasul egymáson, kiválva vannak 
(25. ábra). Erősebb nagyitás mellett az elegyrészek már job
ban megkülönböztethetők s az alapanyag is jobban feltűnik. 
750-szeres nagyításnál a barna pornemü foltok apró sárgás
barna gömböcskékre oszlanak fel, melyek között igen sok 
apró, sötét karimájú gázbuborék is van elszórva, A sárgás
barna gömböcskék valószínűen pornemü Magnetit elváltozott 
állapotban. A kristályos elegyrészek valódi alaktalan, vagyis 
üveges anyagban vannak kiválva, miután keresztezett niko- 
lok közt minden állásban sötétnek mutatkozott.

Ezen üveganyagból nagyobbrészt igen apró és sok 
kristályos elegyrész van kiválva, az úgynevezett krystallitek, 
nagyobb kristályok igen gyérek. Ezen krystallit-el egy részek 
csakis kétfélék, vagy víztiszták, vagy sárgás átlátszók, mi
hez kisebb-nagyobb szemcsékben a sehol nem hiányzó Mag
netit járul mint harmadik elegyrész.

a) A viztiszta krystallitek aránylag nagyobb mennyi
ségben vannak jelen s alakjuknál és viselkedésüknél fogva 
földpátoknak tartandók, még pedig háromhajlásúnak, mert 
a legtöbbeken keresztezett nikolok közt igen jól észlelhető 
többszörös ikersáv (25. 26. ábrák). A kevés víztiszta nagyobb 
kristály metszetek is hasonlóan viselkednek. Hasadékokat és 
zárványokat csak igen keveset tartalmaznak. Némelyek igen 
apró hasonszinü krystalliteket zárnak magokba, mások meg 
ilyenekből látszanak összenőve lenni, mert széleiken itt-ott 
kiállanak (27. ábra a). Azt lehetne következtetni ebből, hogy 
az első és rendes kiválás igen apró krystallitekben törtéin s 
csak itt ott jöttek létre nagyobbak is azoknak egyesüléséből.

*) Die Porphyrgesteine Österreichs aus der mittl. geolog. Epoche 
20t. lap.
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b) A sárgás átlátszó elegyrész már sokkal szabálytala
nabb s többször nagyobb krystalliteket képez, melyek 
igen gyakran repedezettek, több darabokra töredezettek s 
általában törött szélüek (25. 28. ábra). Előjönnek hasonszinü, 
egészen alaktalan apró darabkák és rongyocskák igen nagy 
mennyiségben elhintve. Metszeteiknek alakja, szabálytalan 
hasadékaik, szinök és sok -  különösen nagy Magnetit szemek — 
zárványai Augitra hagynak következtetni, mint a bazaltnak 
rég ismeretes másik fő elegyrészére. Az Augit-krystallitek 
és töredékei telvék zárványokkal, de ezek főleg Magnetit 
szemek, néha jó nagyok és üveges vagy más félig kijegült 
alapanyag gyakori gázbuborékokkal (28. ábra).

Nem ritkák a számos metszetek közt iker módon 
összenőttek (28. ábra) és találtam közöttük egy feltűnő szép 
keresztezési ikert is (29. ábra).

c )  A M a g n e t i t  végre részint mint zárvány—az Áugit- 
ban különösen — jön elő, részint az üveganyagban is helyütt 
nagyobb szemekben és sűrűn összecsoportosul s ily csopor
tok körül aztán tisztán észlelhető a krystalliteknek folyása, 
vagyis a sokszor említett folyási szöveg (25. ábra).

Egyéb elegyrészeket nem leiék, az Olivin ugyanis nagy 
repedezettsége miatt a csiszolás alatt tökéletesen kipattog- 
zott s helyén a csiszolatban csak szabálytalan kerületű üre
gek maradtak vissza (25. ábra).

A detunátai kőzet ennélfogva tiszta földpátos bazalt, 
melynek izzónfolyó állapotából történt kihűlése folyamában 
— az elegyrészeknek minőségéből és kölcsönös viszonyaiból 
ítélve — kivált legelőször a Magnetit, erre az Augit-kryS- 
tályok — Magnetit et és alapanyagot magukba zárva, — me
lyek azonban az izzó tömeg folyása miatt ismét széttöredez
tek és apróztattak ; vele együtt, de nagyrészt mégis később, 
midőn az izzó tömeg már szivósabb lett, a földpát is kijegült 
s az Augittal együtt körülfolyta aztán a Magnetit csoporto- 
zatokat inig az egész tömeg megmeredt. Az Olivinröl, csi
szolatban nem észlelhetvén azt, ezen tekintetben mit sem 
szólhatok.



A mellékelt ábrák részletesebb értelmezése.

1. ábra. Kia részlet egy raibli (Karinthia) felsitporphyrtuffból 
120-szoros n.-nál (nagyításnál). A csiszolatnak éppen egy sarka van le
rajzolva, a felsites alapanyagban Magnetit-szemek elhmtvék s egy na
gyobb Orthoklas-kristály (a) van kiválva.

2. ábra. Részlet egy Botzen (Tyrol) vidékéről való quarczporphyr- 
tuffból 120-szoros n.-nál. A felsit-alapanyagban a sötét festő-anyagok 
görbe vonalas alakokban vannak elosztva. Kiválva látható : Quarcz 
kristály töredékek (a), földpát kristály metszet alapanyag zárványokkal 
(b) és egy Biotit-hosszmetszet (c).

3. 4. 5. ábrák. Plagioklas-darabok egy a tordai hasadék elejéről 
való zöld quarczporphyrit-tuffból 120-szoros n.-nál. A világos sávok je
lentik a víztiszta változatlan földpátot, a szürke sávok a félig átválto
zott szürkészöld, még áttetsző pinitoidos földpátot, a sötét foltok sorban 
vagy rendetlenül elhintve jelölik a teljesen Pinitoiddá átváltozott he
lyeket.

6. ábra. Dendrites képződmények a Quarcznak hasadékaiban 
egy Botzen vidéki quarczporphyr-brecciából 360-szoros n.-nál.

7. ábra. Egy Biotit harántmetszet 60-szöros n.-nál. A fekete 
részlet közepén egészen homályos, a világosabb rész vörösbarna sziníi 
szabálytalan sötét repedékekkel. Eléjött egy Raibl vidékéről való bar
na felsitporphyrtuffban. A zúgok mikrogoniometer segélyével megméretve 
118° 24' és 121° 42' közt ingadoztak.

8. 9. ábra. Apró részletek ugyanazon kőzetnek csiszolataiból 
360-szoros n.-nál. A sötét karima (b) fűzőid áttetsző Pinitoidet jelent ; 
a fekete szögletes és alaktalan szemek Magnetit-metszetek ; a Pinitoid- 
karima belsejében lévő repedezett és szemcsészett rész jelenti a felsit- 
auyagot zárványaival ; az a-val jelölt szabályos krystallitek Apatit- 
tücskék metszetei.

10. 11. ábra. Orthoklas-kristály töredékek, szélükön és közepü
kön vonalzott Calcit-szemcsékkel, 120-szoros n.-nál. Ugyanazon kőzetből.
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12. ábra. Sorba helyezett Apatit-tííeskék egy Pinitoid-foIttál 120- 
szoros n.-nál. Ugyanazon kőzetből.

13. ábra. Vorösharna Amphibol-kristály töredéke, mely sűrűén 
körülvétetik Magnetit-szemcsék által, 60-szoros n.-nál. A Rakováczról 
(Szerém m,) való Sanidin-trachytból.

14. ábra. Nephelinoszlopkák metszetei ugyanazon leihelyről való 
trachytban. a, bA, c, d és e 300-szoros n.-nál, bs 720-szoros n.-nál. A 
hatszőgü alakok harántmetszetek, a többiek hosszmetszetek. Mindegyik
ben zárványok láthatók apró pontocskák alakjában, melyek azonban 
720-szoros nagyításnál nagyobbrészt sötétkarimájú gázbuboréknak bizo
nyulnak ; b1 és b2 ugyanazon kristály, csak különböző nagyításnál. A 
hosszmetszetek végein az mP és oP látszik összalakúlva ; csaknem mind
egyike hasadékokkal bir oP szerint. Összenövések a főtengelyek irá
nyában gyakoriak (c, e). A sötét foltok végre Magnetitek.

15. ábra. Andesit-kristálymetszet a sárosi Várhegy zöldkő-ande- 
sitjéből 120-szoros nagyításnál. Az egymásra csaknem függélyes repedé- 
kekben alapanyag van bezárva, az ezek által származó négyszögü 
mezőkben Magnetit-szemcsék és gázbuborékok látszanak mint zár
ványok.

16. ábra. Olajzöld szinü Augit-harántmetszet világosabb foltok
kal és földpát-krystallit zárványnyal. A metszetet egy vastag zavaros 
karima környezi, mely erősebb^nagyításnál igen apró Augit rongyocs- 
kákból állónak bizonyult. Ugyanazon kőzetből 60-szoros n.-nál.

17. ábra. Hasonló Augit-kristály ugyanazon kőzetből nagyobb 
zárványokkal : a. földpát, b. Pyrop és c. Pyrit. A fekete pontok Mag- 
netit-szemek.

18. ábra. Egy részlet a kapi Várhegy foltos trachytjának csi- 
szolatából 375-szörös nagyításnál. A szabálytalan mezőkre repedezett 
s Magnetit-szemcséket. tartalmazó földpátos alapanyagból kiválva lát
szanak : plagioklas-krystallitek (a), Angit-krystallitek (b) és nagyobb 
Magnetit-szemek.

19. ábra. Sanidin-krystallitek ugyanazon trachytból 375-zsöros 
n.-nal. Legtöbbnyiro egészen víztiszták, csak kevésben vanna к alap
anyag és gázbuborék-zárványok. A legtöbbeknek alakjából világosan 
kitűnik az ikres kiképzödés.

20. abra. Egy szabályos Sanidin-iker zárványokkal körülfolyva 
Sanidin-krystallitektöl, a folyási szöveg kitüntetésére. Ugyanazon kő
zetből 60-szoros n.-nal. A kép keresztezett nikolok közt rajzoltatott, a 
midőn a pótszinek látszottak.

21. ábra. Oligoklas ?-iker-kristály ugyanazon trachytból 60-szo- 
ros n.-nál. A szelekkel párhuzamosán haladó vonalozások héjas kép- 
zödésre mutatnak. Közepén — úgy látszik — át van csiszolva s az 
alapanyag néz ki alóla, a szelein sorban elhelyezett Magnetit-szemcsék 
es gázbuborékok valódi zárványok benne. Keresztezett nikolok közt 
többszörös, de széles ikersávok látszanak rajta.
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22. ábra. Sanidin-krystályok metszetei ugyanazon trachytból 
50-szeres n.-nák A jellemző repedékek világosan láthatók, zárványok 
nem gyakoriak : a-ban a kristály szélével párhuzamosan elhelyczvék, 
b-nek közepe át van csiszolva s a sötét folt az alatta levő alapanyag.

23. ábra. Augit-kristályok metszetei, ugyanazon kőzetből 50-szö- 
rös n.-nál. A metszetek szabálytalan hasadékoktól vannak áthatva, 
szegfübarnák és zöldes szintiek ; a fekete zárványok Magnetit- szemek 
és kristálymetszetek, a) metszet a főtengely és a ferde átló szerint, b) 
metszet a főtengely és egyenes átló szerint, c) harántmetszetek.

24. ábra. Amphibol-harántmetszetek ugyanazon kőzetből 50-szö- 
rös n.-nál. a. metszet egy Augit-darabkával (a) függ össze és közepén 
át van csiszolva. Mindkettőnek szélén mállási termények széles kari
mát képeznek.

25. ábra. Kis részlet a detunátai bazalt csiszolatából 60-szoros 
n.-nál. Az üveges alapanyagban számtalan apró földpát-krystallitek vannak 
kiválva, melyeknek iránya és elhelyezése igen gyakran folyásra mutat 
ittp. különösen a Magnetit-szemcsék csoportjai körül (c). Kiválva vannak 
még nagyobb plagioklasok (a), Augit kristályok és ezek töredékeinek met
szetei. (b). — d. az Olivin-szemnek helye, mivel ez a csiszolásnál 
kip ? ttogzott.

26. ábra. Plagioklas-krystallitek ugyanazon kőzetből 120-szoros 
n.-nál a keresztezett nikolok közt tekintve.

27. ábra. Plagioklas-kristálymetszetek 60-szoros n.-nál. a-nak szé
lein úgy, mint bensejében több krystallit látható ugyanazon földpátból.

28. ábra. Augit-ikerkristálymetszet ugyanazon kőzetből 60-szoros 
nagyításnál; belsejükben alapanyag és földpát-krystallitek zárványai
val, széleiken Magnetit-szemekkel. A nagyobb alsó kristály ikernek 
látszik, mert a két összenőtt darab pótszinekben mutatkozott, a felső 
két hatszögü darab harántmetszetnek látszik lenni.

29. ábra. Augit-keresztezési iker, kereszt, nikolok között világos 
pótszinekkel ; ugyanazon kőzetből 60-szoros nagyításnál.

AKAD. ÉR TEK . A TERM. TUD. KÖRÉBŐL 1872. 3
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