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Xehány Trachyt a Kaukázusról ,
összehasonlítva a magyarországiakkal.

Szítbó Józseftől.

1871 nyarán Favre Ernő ur, geolog Géniből, a 
Kaukázusba tett kirándulást, hol csaknem hat hónapig 
tartózkodván, kőzeteket is gyűjtött a hegység déli részén. 
Leginkább a kövülettartalmazó üledékes kőzetekre volt 
ugyan figyelemmel, de nem mulasztotta el az eruptívak 
gyűjtését sem nehány apró példányban.

M unkájának kidolgozása végett Bécsbe ment, hol a 
kövületek m eghatározásával a cs. kir. birodalmi geológiai 
intézetnél foglalkozik, mig az eruptiv képletek összeha
sonlítását a meglevő gyűjtem ényi példányokkal az udvari 
ásványkabinetben viszi véghez.

Deczember végén (1871 . )  Bécsben lévén, azon inté
zeteknél volt szerencsém Favre úrral megismerkedni, s 
minthogy az eruptiv kőzet-példányai különösen érdekel
tek, azokat vele egyenként átnéztem, s némelyiket első 
pillanatra is annyira m egegyezőnek tartottam a m agyar- 
országi Trachyt-képletekkel, hogy a részletesebb tanulmá
nyozást e részben kívánatosnak mondottam. Favre  ur nem
csak hogy beleegyezett, hogy magamnak üssek le dara
bokat apró példányaiból, hanem arra is felkért, hogy ta
nulmányozásom eredményét vele közölném az ő munkája 
számára.

Az anyagból csak azt választottam, a mi normál 
állapotot, v a g y  kivehető módosulatot árult el. Mindössze 
10 példány, a következő leihelyekről, m elyeknél a lelhe- 
lyek  Favre  ur által, a kőzetnevek pedig- általam  van
nak adva.

1. P rés Mouri, base du Sakéri. M elaphyr.
2. Vallée de la Quirila. Diabas.
3. Mouri, 5 kilomteres au dessus de Mouri. — Trachyt. 

Zöldkő állapotban.
4. Rióm . 1 kilometre de Koutais. Andesit.
y  V allée de la Liachva, Idisi. Andesit
6. V allée de la Liachva. Andesit.
7. Vallée de la Krasnoia R etch ka , K ursevi. Andesit.
8. V allée de la Terek, Kobi. Andesit.

V allée de la Terek, Euhe K o b i et Goudacus. Dacit.
10. Vallée de la B o u d ja . entre Toasi et Iskelati. 

Mátrait.
2*
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1. jMelaphyr, prés M ouri, base du Sakéri.
A  kőzet alapanyaga vereses szürke, sürü, s abból 

fehéres földpátok néznek ki, melyek elég épeknek mu
tatkoznak.

A  földpát mechanikailag kiszedve, a lángkisérletben 
a' következő hatást mutatta : 5 milliméter m agasságnál 
Na festés foka 2—3. K  semmi, olvadás 2, az olvadék 
üveges. A  második kisérletnél, tehát az olvasztérben, a 
Na =  2 ; K  =  o, az olvadás 4, megolvadott üvegcsöppé. 
Gypsszel Na ==2— 3 ; K  =  i — 2. Ezen tulajdonságok után 
a Földpát Oligoklas.

E gyéb  alkatrész mechanikai utón nem volt k ivá
lasztható.

Vékony csiszolatban az alapanyag szintén oly finom 
ásványkevereknek látszik, hogy abban Amphibolt vagy 
Augitot v ag y  Csillámot megkülönböztetni nem lehet. L e
het azonban valami zöld ásványt kivenni vagy  négy helyen, 
mely a sok földpát között van eloszolva, s idomuk oda 
mutat, hogy utólagos képződmények. Hasadás nem lát
szik rajta. A  polarizált fényben csekély színváltozás mu
tatkozik zöld és kék között, de a mikrokry.stályos szöveg, 
valamint az, hogy utólagos ür-töltelék, igen határozottan 
tűnik fel. Epidot lehet, mert e kőzet Calciumban, miként 
következni fog, bővelkedik.

Nedves utón vizsgálva, sósavval öntöttem le a kő
zetet durva szemekben. Erősen és tartósan pezsgett, tehát 
át van járva Calcittal, sőt ez egyes ür-tölteléket, egyes 
mandolaköveket is képez benne.

A  sósavas oldatot, 24 órai állás után, a kőzetről, 
leöntöttem, színe világos sárga. A  maradék nem kocso
nyás. Ammon a vasat elég tisztán választotta ki, mi arra 
mutat, hogy a vas, mint M agnetit nem nagy menniségben. 
van jelen.

A  sósavas oldattal lángfestési kísérletet tettem, itt 
először is a sok Calcium tűnt ki az ő sárgás piros színé
vel. utánna a Nátrium, s evvel együtt a Kálium is csekély 
mennyiségben, e kettő éppen azon viszonyos arányban, 
melyben a földpát-határozásánál mutatkoztak.

A  .sósavas oldatban kénsavat nem találtam.
Mindezek után ezen eruptiv kőzetet nem tarthatom 

harmadkorinak, az öregebb, s az Oligoklasnál fogva Por- 
phyritnak vagy Melaphyrnak mondhatom, mikhez általá
nos kinézésére nézve is közel á l l ; tekintetbe véve azonban 
hogy mandolaköves. mi a Porphvritoknál nem gyakori és



másodszor, hogy az apró sötét tűk még 240-szeres n agyí
tásnál sem árulnak el Amphibolt, több ok van e kőzetet
M elaphyrnak nevezni.

2. Diabas. Vallee de la Quirila.
A  kőzet fekete, sűrű, krystályosan szemcsés, igen ép. 

Nem porphyros, a csillámló krystálykák  mind egyaránt 
aprók.

A  mechanikai elemzés a krystályok parányiságánál 
fogva nem tökéletes, s úgy az anyag, melyet a földpát- 
határozáshoz kaptam, csak megközelítő eredményt ad, 
mert a földpát mindig több kevesebb zöld ásványhoz, 
Augithoz volt tapadva, az olvasztási fok tehát nem volt 
pontosan meghatározható. A z eredmény megközelítőleg 
az, hogy a földpátot Labradorénak is vehetni, de Oli- 
goklasnak is.

A  csiszolt lemez három ásványt m utat: vékony, 
hosszú földpátot, s ez uralkodik, utánna fekete anyagot 
(Magnetit s Titanvas), és zöld A ugit-féle ásványt, mely 
azonban elváltozásnak indult. Ezen utóbbi zöld ásvány 
dichroismust nem árul el. A  háromféle ásvány igen szo
rosan halmozódva képezi a kőzetet. A z egész szöveg ré
gibb eruptiv kőzetre mutat a mikroskop alatt.

Nedves utón. Sósav pezsgést nem idéz elő. Az oldat 
a lángot elég erősen festi, először is Calciumra, aztán Na 
és K -ra . A  Calcium jelenléte ily  kiváló fokban oda mu
tat, hogy a földpát a sósav által részben bomlást szenve
dett, ennélfogva a Calcium abból oly feltűnő mennyiség
ben vált ki, hogy az kezdetben egym aga festi a lángot, 
s csak utánna következik a Na és K . Erre támaszkodva 
a  földpátot inkább Labradoritnak veszem, mint Oligok- 
lasnak.

A  sósavas oldat szine intensiv, sok vasra mutat ; 
Ammon igen erős csapadékot ad. de a vas nem válik  ki 
tisztán, jele, hogy sok benne a Magnetit. A  durva porból 
mágnesrud csakugyan húz is ki sok szemet.

K én sav  nincs a sósavas oldatban.
Ezek után ezen régibb eruptiv kőzetet Diabasnak 

nevezem el, melyben Labradorit A ugittal van igen apró 
krystályokban oly arányban kiválva, hogy a földpát az 
uralkodó. Az A ugit pedig, mintha kezdene átváltozni 
Chlorittá, mivel összetüggésben áll azon víztartalom is, 
melyet üvegcsőben hevítve kibocsát.



22

3 . Zöldkő. 5 Kilom etres au dessus de M ouri.
Zöldkő kitünőleg jellegesen, világos szennyes zöld 

alapanyagban vereses sárga nagyobb földpát van kiválva, 
s Coddington lencsével kivehetni m ég Quarczot, Pyritet, 
s gyaníthatólag Biotitet.

A  földpát kem énysége még meg van, az (5,5 ke- 
m énységi fokozatú) üveget tisztán k arczo lja ; mechanikai 
elválasztás után elég jó állapotot mutatott ; eredmény a 
lángkisérletnél a következő : 5 m. m. m agasságban Na =  3, 
K = i — 2, olvadás foka 2, az olvadék fehéres, de tele 
fekete pontokkal, mikből kitetszik, hogy az anyag nem 
tiszta.

Az olvasztár ben Na, K  mint előbb, az olvadás 4, az 
olvadék üveges hólyagos, s ezek kimenők, mi Orthoklasra 
mutat. A  fekete pontok igen m egfogytak.

Gypszszel Na 3, K  3. Tehát Orthoklasnak lehet 
venni, noha az anyag nem eléggé tiszta, itt azonban úgy 
látszik, hogy vas a tisztátlanság, mi a meghatározás ered
ményét oly nagy fokban éppen nem csökkenti.

A  Quarcznak látszó szemek keménysége nagyobb 
6-nál, eg y  ilyen keménységű Obsidiánt határozottan kar
czolja.

Finom csiszolaton a Quarcz szintén kivehető, külö
nösen a polarizált fényben az ö egynem üleg változó szí
nezete által ; de alakja repedései, s a hasadás hiánya is 
jellemzik. K ivehető m ég Pyrit, kevés Magnetit, továbbá 
A ugit, Biotit, s mintha romjaiban még Amphibol is volna.

Nedves utón. Sósav erős és tartós pezsgést idéz elő. 
24 órai állás után az oldat a lángot erősen festi előbb 
Calciumra, úgy hogy ez magában látszik, s eltűnvén sár
gás piros lángja, következik a Na és ezzel együttesen a 
K  láng.

A z oldat színe kevés vasra mutat, ammon csekély 
vasoxydot, de több timföldet csap ki.

Bariumsó tisztán mutatja a kénsav jelenlétét.
A  kőzet tehát Quarcztrachyt Zöldkő állapotban, át 

van já rva  nem csak Pyrittel, hanem Sulfátokkal is. A z 
ásványok associatioja ezen az elváltozott példányon nem 
mutatható ki, csak annyi mondható, hogy az Orthoklas- 
Quarcztrachytok képviselőjét látjuk benne. Általános né
ven tehát Zöldkőnek mondhatni.

4 . Amlesit, Rióm , 1 Kilom eter de Koutais.
Ép  kőzet, sötét zöld alapanvagból n agy (3 mm. hosz- 

szaságu) Am phibolok tűnnek ki.
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A  mechanikai elemzés elég jó földpátot adott, s 
annak vizsgálata a következő eredménynyel ment véghez.

5 mm. magasságban X a =  3 — 4, K  == o, olvadás 
foka 2— 3, az olvadék üveges, csekély idegen anyag k i
vehető benne.

Az olvasztérben a Na s K  mint előbb, az olvadás 
foka 4, az olvadék üveges, kissé hólyagos, felülete sima.

(fypsszel a N a =  3 — 4, K =  2, s ezek alapján eléggé 
biztosan mondhatni, hogy a földpát Oligoklas.

Finom csiszolat a mikroskop alatt igen szépen k i
tünteti az Amphibolt, különösen azon példányokban, hol 
a csiszolási sik többé kevésbé függélyes a krystály fő 
tengel)rén, a két hasadási irány képezte térek rhombosak, 
s egy  nikollal elsötétedik, s m eevilágosodik. Kivehető 
továbbá Biotit is valamivel sárgásabb, s sötétebb zöld 
sziliével: ez el nem sötétedik hasonló körülmények közt, 
sem hasadási vonalakat el nem árul. Gyéren mintha Au- 
git is volna benne, de ez kevesebbé határozottan.

Magnetit is kivehető.
Nedves utón. Sósav kezdetben igen csekély fokban 

idéz elő pezsgést.
24 órai állás után az oldat világossárga, abba pla

tina-huzalt mártván, s a nem-világító gázlángba vivén, 
elég erős festés következik be : Na a legerősebb, Ca és 
K  gyenge, a Ca különösen csak spectroskop által fedez
hető fel.

Ammon a vasat nem csapja ki tisztán, mi a Mag- 
netitot szintén elárulja.

Kénsavra Ba Cl2 nem ad hatást.
Ezen kőzet Trachytnak mutatkozik, s nevezetesen 

Oligoklas-Trachytnak. mire Roth az Andesit nevet al
kalmazta.

Az ásványok associatioja szerint elnevezve :0 1 igok- 
las-Trachyt Amphibol, Augit s Biotittal.

Ezen Andesit azonban egy  kevéssé Zöldkő állapotot 
kezd felvenni.

5. Amlesit. Valle de la Liachva, Idisi.
A  kőzet vereses, világos szürke az alapanyagban, s 

ebből zöld A ugit s kevés fehér Földpát van kiválva. Ezen 
nagyobb krystályok gyérek, az üveges és mikrokrystá- 
lyos alap-anyag a túlnyomó.

M állás kéreg még világosabb hamuszinü, azon szin
tén Augit és Földpát vehető ki, mind a kettő üveges álla
potban.
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Mechanikai elválasztás által kapván Főldpátot, azon 
az üvegesség-, s az ezzel gyakran  járó rósz hasadás feltűnt.

A  Földpát láng kisérleti eredménye ez :
5 mm. m agasságban Na 3— 4, K o , olvadás foka 2, 

üveges homályos.
A z olvasztérben a N a s K  mint előbb, az olvadás 

4, az olvadék üveg gömb, kissé homályos, sok igen apró 
hólyaggal. Je lleges olvadék az O ligoklasra nézve.

Gypsszel N a 4, K  2 de nem tart 2 perczig.
Ezek alapján a Fóldpát határozottan Oligoklas.
A  vékony csiszolaton a Földpáton kívül csak A u git 

látszik, Amphibol nem, de az egy ik  kőzet-darabon mintha 
volna az A ugitok között Am phibol is.

Nedves utón. Sósavval nem pezseg. Az oldat (24 
órai állás után) a lángot gyengén festi ezen sorban K , 
Na, Ca.

Az oldat színe világos-sárga, maradék nem kocso
nyás. Ammon gyenge csapadékot ad, de a vasat tisztán 
lecsapja, mi Magnetit távollétére mutat.

Mindezek után következtethetni, hogy e kőzet Oli- 
goklas-Trachyt kissé rhyolithos állapotban, tehát Andesit. 
Ezen példányból a typust meghatározni nem lehet, de 
annyi áll, hogy szintén az Andesitekhez tartozik, s azok 
rhyolitosodásáról tanúskodik.

Ö. Andesit. Vallce de la Liachva.
A  kőzet ép, sűrű; kissé üveges szürkés alapanyag

ból üveges F'öldpátok válnak ki, a lig  egy  millimeternyi 
krystályokban.

A  Földpát a lángkisérletben csaknem ugyanazon 
eredményt mutatja mint az előbbi, kivéve, hogy az olva
dék minősége kevésbé jelleges, mindazonáltal ez is bíz
vást Oligoklas.

A  vékony csiszolaton a krystályok ezen sorban vál
nak k i: legtöbb van a Földpátból, aztán jön A ugit, apró 
krystályokban, melyeken jól kivehető az alak körrajza, 
úgyszintén a hasadás helyett a haránt szabálytalan repe
dések : végre Am phibol gyér de nagyobb krystályokban, 
melyek színe sötétebb sárgás zöld mint az Augité. K iv e 
hető a sok hasadási vonal és eg y  nikollal az elsötétedés. 
M agnetit is látható, de sok nincs.

Sósav kezdetben idéz elő pezsgést, de csekélyét. Az 
elég  erősen festi a lángot ezen sorban: Ca. Na, K . A  
Calcium sárgás-piros, színe kezdetben egy maga mutat
kozik, s csak azután a Na és K ,
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A z oldat színe veres-sárga, a maradék nem kocso
nyás. Ammon a vasat nem csapja le tisztán, mi szintén 
a M agnetitet árulja el.

K én sav nincs jelen.
Ezen kőzet tehát szintén Andezit, vagy  az associatio 

alapján O ligoklas-Trachyt Amphiból, Augittal. Rhyolithos, 
de korán sem annyira, mint az előbbi, mely szintén 
ugyanazon völgyből való.

7. Andesit? Valléé de la Krasnoia Retchka, K ursevi.
Sötét zöldes ép kőzet. Egyes nagyobb A ugit válik  

ki belőle. A  Földpát üveges, s meghatározása a következő 
eredményt mutatja.

5 mm. m agasságban Na z— 3, K  o, olvadás foka 2, 
az olvadék üveges.

A z olvasztérben Na, K  mint előbb, az olvadás 4, 
üveges hólyagos, e léggé jelleges az O ligoklasra nézve.

Gypszzzel Na 3— 4, K  2. Tehát elég biztosan Oli-
goklas.

Vékony csiszolatán kivehető sok Biotit, olivinzöld szín
nel, többször hexagonos levelekben ; itt ott e g y  nikol for
gatása alatt kevéssé és foltosán elsötétedik. A u git is sok 
van, színe igen halavány, nem sötétedik el. M agnetit sok 
van benne, mit a magnesrúd is bízonyit, m ely a kőzet 
porából szemeket vesz fel. A  csiszolaton alakja is k i
vehető.

Sósav nem idéz elő pezsgést. A z oldat a lángot 
festi, erősebben Na-ra, s keveset K -ra . Ca-ra éppen nem, 
még spectroskoppal sem látni ennek jelenlétét.

Az oldat színe sok vasra mutat.
K énsav nincs je le n ; ellenben víz elég mennyiségben 

lengül fel.
Ezek alapján ezen kőzet is Andesit, vagy az ásvány- 

associatio alapján O ligoklas-Trachyt A ugit s Biotittal, 
mihez tán még valam i víztartalmú csillám-féle ásvány 
csatlakozik.

H ogy Amphibol csakugyan hiányzik-e ezen kőzet
ben, e kis példány nem elegendő annak eldöntésére.

H a a helyi viszonyok szerint e kőzet nem harmad
kori, ú gy M elaphyr, mint O iigoklas s A u git keylréke, 
melyben Chlorit lehet részben azon ásvány, melynek az 
elég nagy víztartalmat kell tulajdonítni.

8. Andesit. Vallee de la Terek, Kobi.
Sötétszürke ép kőzet, melyet nagyobb Földpátok por

on yrossá tesznek. A  Földpát többé kevésbé üveges. A lá 
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rendelten Amphibol is kivehető vékony tűkben. Az alap
anyag- kissé rhyolithos, üvegcsőben hevítve víznek alig 
nyoma.

A  Földpát vizsgálása a lángkisérletben a következőt 
mutatta :

5 mm. m agasságban Na 2, K  o. Olvadás 2, az üve
ges anyag elhomályosodik.

A z olvasztérben Na s K  maradván, az olvadás foka 
4, az olvadék üveges homályos, nehány hólyaggal. Nem 
jelleges Oligoklas olvadék.

Gypsszel Na 3, K  2. Tehát Oligoklas, mely a L ab 
radoréhoz hajlik.

Vékony csiszolatban a sok Földpáton kivül Am phi
bol láltszik, gyérebben Biotit, A ugit s Magnetit.

Sósav nagyon csekély pezsgést idéz elő, s ezt is 
csak kezdetben ; az oldat festi a lángot erősen Calcium 
és Nátriumra, de igen gyengén Kálium ra. K énsavat nem 
árul el baryumsó.

A  kőzet nincs normál állapotban, m agasabb hő
fok utólagos behatása az alapanyagot üvegessé tette, s 
ilyen a Földpát is, s az üveges állapotú Földpát mindig 
nehezebb olvadásu szokott lenni, mint a nem üveges á lla
potú, s ennél fogva is Oligoklas inkább, mint Labradorit, 
a mely utódbira az olvadás foka sem annyira mutat.

Általánosabb neve tehát Andesit, az ásvány-associ- 
atio alapján pedig Oligoklas-Trachyt. Amphibol, Augit, 
Biotittal, kissé rhyolithos állapotban. Ezen meghatározás 
eléggé biztosnak mondható.

!). Dáeit. Vall'ee de la Tereu, Ruhe Kohl et Goudavus.
Világos-szürke, üveges alapanyagból Földpát kivi

hető apró szintén üveges krystályokban, valamint Quarcz 
s Am phibol.Üvegcsőben csak hygroskopos víz mutatkozqtt.

A  Földpát a lángkisérletnél a következőt mutatta:
5 mm. m agasságban Na 2, K  o. Olvadás 1 — 2, az 

olvadék üveges.
Az olvasztérben a Na 2— 3, K  o. Olvasztás foka 3, 

az olvadék üveges, homályos hólyagtalan jLabradoritos).
Gypsszel összeolvasztva Na 3—4, K  2, de nem tart 

2 perczig.
Ezek alapján Labradoritnak bizonyul be.
Vékony csiszolaton a sok iker és polysinthetesen 

összetett Földpáton kivül kivehető Amphibol, Augit, Quarcz, 
igen gyéren Biotit s m ikrokrystályosan Magnetit.
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Sósavban nem pezseg. Az oldat (24 órai állás után 
erősen festi a lángot Calciumra, utánna következik gyen
gébben a X a sárga, s igen gyengén ennek tartama alatt 
a Kalium  pirosa.

Az oldat színe kevés vasra mutat, s azt Ammon 
csaknem tisztán csapja le. K énsavra hatást nem kaptam.

Ezen kőzet általánosabb neve Quarcz-Audcsit, de szo
rosabban véve a Stäche által behozott Dacit név illeti 
meg. Stäche Erdély nyugoti határán találta igen erősen 
kifejlődve a quarcztartalmu P lagioklas Tracht tokát, s 
Dacitoknak nevezte. Később M agyarországban is talál
tattak ilyenek.

Én a Stache-féle jelleges Dacitokat ásvány-associ- 
atiojukra s geológiai szereplésökre nézve részletesen ta
nulmányoztam, s azt találtam, hogy ezek Földpátja ural- 
kodólag Labradorit, de mellette mintha olykor Oligoklas 
is volna. E  szerint az associatio alapján a Dacit typusa 
vo ln a : Labradorit Quarcztrachyt, Amphibol, A u git Bio- 
tittel.

10. Mátrait Valiié de la Boád ja , entre Toasi et Iskelati.
Feketés szürke ép kőzet, melynek normálos alap

anyagában csak Földpátok csillámlanak. Viz egyéb mint 
hygroskopos nincs benne.

A Földpát lángkisérletének eredménye a következő:
5 mm. m agasságban Xa 2, K  o. Olvadás i 2. üve

ges. (Anorthitra jelleges m agatartás.
(rypsszel összeolvasztva X a 2. K  o — 1.
Ezek alapján jelleges Anorthit a Földpát.
Vékony csiszolaton a sok Földpáton kívül A ugit s 

Magnetit látszik.
Sósav első behatáskor kevés pezsgést idéz elő. Az 

oldat (24 órai állás után) erősen festi a lángot Calciumra, 
keveset N a és K-ra.

A z oldat színe világos sárga, ammon a vasat nem 
csapja ki tisztán, mi Magnetit jelenlétére mutat. A  m ara
dék nem kocsonyás (nincs Olivin benne). Kénsavra nem 
mutatott a baryumsó.

Ezen kőzet általában Augit-Andesitnek mondható, 
ha t. i. a Plagioklas közelebb nem határoztatik m e g ; 
ellenben ezt meghatározván, s az ásvány-associatiora fi
gyelemmel lévén, ezen kőzet typusa tökéletesen az, mint 
azon Trachyté, m ezb ől M agyarország közepén a Mátra- 
hegvség m agaslatai, sőt egész láncza áll. Itt fedeztem fel
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ezen igen egyszerű typust, mely azt változatlanul m eg
tartja nem csak ott a Mátrában, hanem mindenütt, hol 
eddig taiáltam, íg y  a dunai trachytcsoportban, az Eperjes- 
Tokajiban, a Vihorlát és H argitta csoportban is. Ezen 
n agy kiterjedésű, s állandóan Anorthit-Augitból álló Tra- 
chytnak teljes ok van szintén külön nevet adni, s a M átra 
után M átraitot hoztam indítványba.

Europa nyugoti Trachyt vidékein eddig ezt a typust 
nem ismerem, de ismerem Santorin szigetről, hol az 1866-diki 
eruptio alkalm ával kitört. Igen nevezetes tehát, hogy ke
let felé terjedni látjuk, s Kaukázus harmadkori eruptiv 
kőzetei között szintén leljük.

Chronologiai összehesonlitás.
H a az eruptív kőzeteket typusra nézve akarjuk m eg

határozni, egy  két kézi példánnyal ritkán érhetjük be, 
még akkor sem, ha különben normálos állapotban vannak 
is, a kőzeteket n agy számú, s a helyszínén e czélra gyű j
tött példányokon kell tanulm ányozni; ha pedig chrono- 
logiárol akarunk szólni, a geológiai viszonyok helyi ta
nulmányozása még inkább elkerülhetetlen.

Ezen utóbbi adatok teljes hiányában lévén, a kauká
zusi eruptiv kőzetek chronologiájáról hallgatnom kellene. 
Azonban némely Trachyt a m agyarországiakkal oly any- 
nyira m egegyezik, hogy a viszonyok azonosságára, me
lyek között létrejött, következtetést vonni lehet, s íg y  el
mondom a magyarhoni Trachytok korbeli viszonyait azon 
feltevéssel, hogy azoknak, kik a Kaukázust e tekintetben 
beutazandják, támpontul szolgálhat a viszonyok összeha
sonlítására e két trachyt-vidék között.

M agyarország területén a trachyt-eruptio az oligocen 
korszak végén kezdődött, s tartott az egész neogen kor
szak alatt, kezdve a lajtamésszel s végződve a félig sós- 
vizi cerithium képletekkel. A  sora a Trachyt eruptioknak 
e z : megkezdette a Sanidin s O ligoklas Ouarcztrachyt, 
jöttek az Oligoklastrachytok, ezután a Labradorittrachy- 
tok előbb Quarczczal (Dacitoly) aztán Ouarcz nélkül, s 
legutoljára következett be az Anorthit-Augit Trachyt (Mát
rait) kitörése, mit aztán Bazalt zárt be, egészben véve 
jelentéktelen mennyiségben.

A  legutolsó, tehát legújabb eruptio eredménye M a
gyarország területén a Mátrait. Erről ismerem, hogy ke
resztül tör a Labradorit-Trachyton (Dunai csoport), tehát 
ennél fiatalabb, ismerem hogy keresztül tör az Oligoklas
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Quarcztrachyton (Mátra), keresztül tör s emeli az Orth. 
Ólig. Quarcztrachytot (Tokaj-Hegyalja). Vulkáni hamuja 
anyagot szolgáltatott olyan neptuni képletek létrejövésére, 
melyekben több helyen Cerithium pictum van betemetve, 
v a g y  alakja megtartva. Másutt a Cerithium pictum eme
leten kivül, e g y  olyan is jön elő, melyben Tapes grega- 
garia, Cardium plicatum Eichw. és C. obsoletum nagy 

■ mennyiségben fordulnak elő (Tolcsva). Ide tartozik végre 
Erdőbényén azon réteg, melynek anyaga Mátrait-iszap, s 
melyben a Cardium plicatumon kivül nagy menyiségben 
azon növénym aradványok vannak betemetve, melyeket 
K o vács s K ubinyi gyűjtöttek először, s aztán K ovács s 
Ettingshausen tanulmányoztak (Barnamály) s leírtak. E g y  
helyen a Mátrában a lajtamészkorszaki kőszénrétegben 
irruptiv tömeget képez oly módon, hogy a Mátrait réteg 
feküje is fedüje is a kőszénnek. Ezen Trachytot rhyolitos 
állapotban nem láttam, de valószínűleg nem is fordul elő, 
mert ahhoz a víz közreműködése látszik kelleni. ezen stá
diumában a harmadkori vulkáni működésnek pedig a con
tinens már meglehetősen ki lehetett emelkedve.

A  legrégibb a trachyteruptiok között az alkalis 
Quarcztrachytok eruptioja. Ezek az oligocen tenger fene
két emelték fel, s a törmelékek több helyen az oligocen 
rétegeken vannak elterülve. U gyancsak ezen törmelékek 
anyagot szolgáltattak olyan rétegek képződésére is, me
lyekben a lajtakorszak nehány jellezmö puhánya van m eg
tartva u. m. Cerithium lignitarum. Arca, Pecten s Cardi- 
umok (Sárospatak). Ezen alkalis Quarcztrachytokat nyom
ban követte a Eabradorit-trachyt eruptio, s ámbár ezek 
törmelékei is lajtamészkorszaki puhányokat tartalmaznak, 
de m ég is határozottan mondhatni, hogy fiatalabbak, mint 
az alkaliföldpátos Quarcztrachytok. mert ezeket emelték, 
rajtok keresztül törtek, s tetemes változást idéztek elő.

Rhyolitos módosulást mind a két trachytfaj mutat, 
de sokkal kitünőbben és gyakrabban az alkaliföldpátu 
Quarcztrachytok, ezek mély tenger fenekéről emelkedtek 
ki, m ig a Eabradoryttrachytok a mély tenger behatása 
ellen az alkaliföldpát Quarcztrachyt tömegek (felsőbb ré
tegek) által többé kevésbé védve voltak.

Ezeket előre bocsátva menjünk át a Kaukázus leirt 
Trachytjaira. Ott is van Anorthit-Trachyt (Mátrait) egészen 
normálos állapotban, s íg y  nincs gátolva azon feltevés, 
hogy az ott is a legfiatalabb eruptio terménye.

Van Labradorit-Quarcztrachyt (Dacit) kissé rhyolitos 
állapotban. Ezen utóbbi körülmény arra mutat, hogy ná-
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Iánál fiatalabb eruptiv kőzet is van, melynek kitörése a l
kalm ával képződött ki a rhyolitos állapot , s ilyen fiata
labb kőzet lehet az ottani Anorthit-Trachyt.

Az Oligoklastrachytok szintén mutatnak rhyolitos 
módosulást, tehát utólagos változást, melyet későbbi anyag 
todulás szokott előidézni, tehát ezen Trachytok is régibb 
eruptiv terményeinek mutatkozván, azon következtetést 
tenni lehet, hogy a Kaukázus harmadkori vulkáni kép
leteinél is azon törvény látszik uralkodni, hogy a legna
gyobb mélységből jött a legnagyobb tömöttségü Földpátot 
tartalmazó Anorthittrachyt (Mátrait) s a legújabb tódulás 
terménye; ezt megelőzhette valam ivel csekélyebb tömött
ségü földpátot tartalmazó Labradorit-Quarcztrachyt (Dacit), 
s nem oly nagy m élységből tört e lő ; végre a legcseké
lyebb mélységből jött ki, de korra nézve legelőször, az 
O ligoklas Trachyt (Andesit) az ő még kisebb tömött
ségü földpátjával.
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Szerző ezen munkáját Magyarország vasiparosainak ajánlja 
s bizton hihető, hogy mindazok, kik honi vasiparunk emelke
dését szivükből kívánják, ölömmel üdvözlik ezen munkát, mely 
nemcsak hogy kimutatja jelen vasiparunk állását és hiányait


