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A zempléni Szigethegység délnyugati szélén egy csinos hegyecske
emelkedik, a melynek neve Pilishegy. Izolált voltával, takaros kúp alakjával
leköti a figyelmét annak, a kit sorsa a Ronyvapatak S.-A.-Ujhely melletti
részére vetett. Ujhelytől körülbelül 0 V2 km-nyire van éjszakkeleti irányban.
A tenger színétől számított absolut magassága 283,3 m ; a Eonyva-völgy
felett levő relatív magassága pedig 173 m. Az egész begy kopasz. Fa egyál
talában nincs rajta, nyugati és déli alja szőlővel van beültetve, a melyet
azonban a phylloxera kezd pusztítani.
A Pilishegy tetejét valóságban nem egy, hanem két kis liypersthenandesitkúp alkotja, a melyek közül a nyugati 6 m-el alacsonyabb (277 m)
és tulajdonképen kettős kúpnak mondható. A keleti kúp olyan szabályos,
mintha esztergályozva volna. Ejszaki oldaláról látjuk, hogy muskov . . .. s
quarz-sediment zsámolyból emelkedik ki, hogy a kidomborodó andesitkúp
magassága ezen az oldalon nem több mint 15—20 m ; kissé ellapult tetejé
nek átmérője pedig körülbelül 40 m. Déli, helyesebben délnyugati lejtőjén
a kúp nem ilyen szabályos és a vulkáni kőzet is mélyebben tart le.
A nyugati kúpot a keletitől egy 110 m széles és körülbelül 10 m mély
nyereg választja el, a mely szintén andesitból áll. A nyugati kúp kettős
emelkedése éj szaknyugat-délkeleti irányban van egymás mellé sorakozva,
minek következtében ezen irányban az egész meg van nyúlva, úgy, hogy
hossza körülbelül 75 m lehet. A nyugati kúpnak tehát távolról,sincs olyan
szabályos alakja, mint a keletinek és azt sem lehet a külső alakból észre
venni, hol van a vulkáni kőzet és a palaeozoos sediment között a határ.
* Előadta a in. földtani társulat 1890 október 1-én tartott szakölésén.
Földtani K özlöny X X I. köt. 1891.
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Az andesit a nyugati kúpnak főként déli oldalán jóval mélyebben tart le,
mint a keleti kúpon.
Egy izolált kis vulkánnal van tehát itt dolgunk, a mely éppen hogy
át bírta törni a palæozoos sedimenteket, a melynek említésre méltó láva
folyása nem volt, a felszínen sehol sem érintkezett a szomszédos vulkánok
termékeivel. Tisztán áll előttünk a Pilishegy kúpjaiban egy, lényegileg egy
féle termékü t. i. pyroxen-andesit vulkán, a melyben legfeljebb üveges és —
mint a később következő elemzésekből kitűnik — kissé savanyúbb, de
hasonló típusú kőzet-fajta fordul elő. A látható viszonyok és a képzelhető
képződési körülmények itt sokkal egyszerűbbek, mint a zempléni Szigethegység egyéb részében, vagy a szomszédos Tokaj-eperjesi hegységben lévő
vulkánoknál, a hol rendesen sok különböző vulkáni termékeket, andesitokat,
trachytokat és rliyolithokat nagy területen találunk összeszövődve. Éppen
a Pilishegynek ezen egyszerű, világos szerkezete és az a gondolat, hogy az
itt lévő dolgok esetleg vezetőül szolgálhatnak bonyolultabb viszonyoknál,
ösztönzött arra, hogy a Pilishegy andesitjét részletesebb tanulmány tár
gyává tegyem.
Turistikai szempontból is nagyon érdekes pont a Pilishegy. Nincsen
hely, a lionnét szebben lehetne látni S.-A.-Ujhely festői szépségű amphibolandesit kűphegyeit, mint a Pilishegy tetejéről; csak egy kis völgy választ el
bennünket a kis-bári, szöllőskei rhyolithkupoktól, a melyek dias-sedimentből törtek fel. A Pilishegy keleti oldalán terül el Nagy-Bári; nyugatról pedig
lábánál torkollik a Eonyvának 4 km széles, tükörsima völgye a belátliatlan
Nagy-Alföldbe. Mintha csak a harmadkori beltengert látnák, ott, a hol bele
egy hatalmas folyó ömlött. A messze távolban kéklik a tokaji Nagy-Kopaszliegy, egy másik vulkáni őrtorony a tenger partján. Sok volna elsorolni
a falvak neveit, a melyeket a Pilishegy tetejéről láthatunk.

Palaeozoi sedimentek.
A Pilishegy alsó, nagyobb része paheozoi sedimentekből áll. Muskovitos agyagos homokkövek, palák ezek, a melyek a nyugati oldalon inkább
agyagosak, az éjszaki és keleti részen pedig inkább muskovitos quarzconglomerátból állanak.
Az éjszak-nyugati aljban több kisebb-nagvobb feltárás van, a melye
ket kőnyerés végett mélyesztettek. Említésre méltó ezek közül egy elhagyott
nagy bánya a Pilishegy és Ivis-Káté között,* a melyből a kihordott palás
kőzeteket a magy. északkeleti vasút építésénél használták fel. Itt is inkább
a felületen dolgoztak, mélyre nem hatoltak le. A kőzet ezen a helyen is

* Kis-Káténak nevezik a Pilishegy é-ny-i nyúlványát.
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többféle. Sötét kékes, barna színű, vékony palás, nagyon agyagos rétegek
váltakoznak világos szürke színű rétegekkel ; majd ismét az agyagos réte
gekre erősen quarzitosak következnek. A sötét agyagos palák között talá
lunk grafitos rétegeket is, a melyeknek váladék lapjai helyenként nagyon
calcitosak, savval élénken p e z s e g n e k és itt-ott csinos, vörösszinü, lencse
alakú barnapát kristálycsoporttal vannak fedve.
A jobb feltárásokban több helyütt tisztán látni, hogy a rétegek álta
lában EENy— DDK-re csapnak és KEIv-re (4— 5 óra felé) dőlnek 35— 50
fokos hajlással. A csapásra nézve nem igen van eltérés, de a dőlési irányra
nézve többször zavarba hoz az, hogy igen jó elvállási lapok mennek a dőlés
irányára merőlegesen nyugat délnyugat felé, sőt egy helyütt még a csillá
mokat is ebben az irányban találtam ellapúlva. A nagy palabányában
azonban a különböző színű rétegek világosan mutatják, hogy az igazi dőlés
a keleti. Nagy csúszásokat és kisebb vetődéseket is látunk ezen nagy bányá
ban. Ezen települési irány egészen jól megfelel a hegység éjszaki részében
lévő településnek, sőt a mi több, a nagy bányában lévő grafitos pala egye
nesen azon irány felé csap, a melyben Nagy-Toronya mellett a növénymaradványokat is tartalmazó grafitos és anthracites sedimentek előfordul
nak. Ezek alapján valószínűnek tartom, hogy a Pilishegy nyugati lejtőjén
levő palæozoos sedimentek a carbon sistémába (Culm) tartoznak. Maga a
kőzet is nagyon hasonlít azon dobsinavidéki culmpaláklioz, a melyben
kövületeket is találni.
Nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy a Kis-Káté éjszaki lejtőjén
levő kőfejtőben, S zemebe J ózsef úr birtokán, olyan sok muskovitot tartal
mazó agyagos, quarz os sediment van, a melyben diónagyságú és nagyobb
teljesen legömbölyödött conglomerátok fordulnak elő, a melyek valami
nagy folyó által hurczolva kophattak ennyire le.
Ezen agyagos homokkőből készített vékony csiszolatban arról győződ
tem meg, hogy legtöbb a nagy kristályok között a muskovit, a melynek
hosszú vékony, hajlongó, összekuszált, összegyűrt lemezei általában véve
egy irányba vannak elhelyezve, de találunk azért lemezeket, a melyek ezen
főiránynyal derékszögletet képeznek. A muskovit után következik mennyi
ségre nézve a quarz. A quarz szögletes kisebb-nagyobb, csak ritkán legöm
bölyödött szemeket alkot, a melyek vagy egy negyedét foglalják el a láttér
nek. Vannak benne összezúzott szemek is, a melyek polarizált fényben
nem sötétednek egyszerre egész terjedelmükben. Van benne végül nagyon
kevés, többnyire erősen kaolinos oligoklas, a melynek vékony ikerlemezeit
már csak bajosan lehet felismerni és elvétve nem iker földpátmaradék, tán
orthoklas.
Ezen nagyobb kristályszemek a cbromogen elemek oxydálási és
hydroxydálási terméke által zöldes sárgára festett, alapanyagféle részbe
vannak beágyazva, a mely a maga részéről szintén csaknem egészen át van
(153)
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kristályodva és csillámfele, hajlongva egymásba szövődő, egy közösen söté
tedő mikrokristályokból áll.

Hypersthen-andesit (Labradorite, Fouqué).
A Pilishegy kúpjának andesitje, daczára annak, hogy csupán csak
gyeppel van elfedve, még sincsen sehol jól feltárva. Kőfejtő nincs benne,
meztelen sziklák hiányoznak, legfeljebb egy lábnyi tüskék állnak ki itt-ott
a fűből, vagy pedig még kisebb szabadon álló görgetegekként találjuk a
lejtőkön.
Nagyobb számmal gyűjtöttem példányokat a nyugati kúppár nyugati
lejtőjén és a keleti kúpocska tetején. Nagyjából ezek hasonlítanak egymás
hoz. Színük sötét szürke, a mállottakó világosabb szürke. Mindkét kúpon
vannak tömör, valamint likacsos féleségek is ; mindkét kúp andesitjében
találunk elvétve olykor igen nagy quarzszemeket, a melyek kétségkívül a
palseozoi quarzconglomerátból kerültek belé. Közös a két kúp kőzetére
nézve az is, hogy sok helyütt szép, némelykor eléggé vastag hyalith-kéreggel
vannak burkolva. A nyugati lejtőn a görgeteg között vörös jáspis darabot is
találtam, a mely éppen úgy mint az andesit, vastag hyalit-kéreggel van
borítva.
Ezen közös tulajdonságokon kívül, a melyeket már szabadszemmel
láthatunk, sok egyéb hasonlatosságot árúi el a mikroszkóp is ; de ezek mel
lett találunk azután olyan lényeges különbségeket a két kúp andesitja
között, hogy czelszerúnek tartom külön írni le őket.

A nyugati kúp hypersthen andesitje (Labradorite, Fo’tqué).

A nyugati kúp nyugati lejtőjén lévő tömör, valamint likacsos andesitok nagy része már szabad szemmel üvegesnek (semivitreux) látszik kis
fokban.
a)
A tömör fajtát finoman porpliyrossá teszik a félig üveges alapanyag
ból kivált, középmérték szerint 3— 4 mm átmérőjű földpát-szemek, a
melyek sokszor földpát-csoportokból állanak. Figyelmes vizsgálás mellett
pyroxen-szemeket és csoportokat is látunk már szabadszemmel, de színük
hasonló lévén az alapanyag színéhez, nem tűnnek olyan jól fel, mint a
földpátok. Ezek képezik javarészben a föld gyomrában, tehát az eruptio
előtt képződött kristályokat, az úgynevezett első kristályodási idő ásványait.
A pyroxenek kezdették meg a kristályodást. Hogy ezek csakugyan a
kitörés előtt képződtek, azt fényesen mutatja a nem csak ebben, hanem
minden pilishegyi andesitban látható összetört darabok, van ezenkívül
benne számtalanféle mechanikai eltorzulás is. A pyroxenek úgy mennyisé
gükét, valamint fejlettségüket tekintve, nagyon mögötte állanak aföldpátok(154)
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nak. A hypersthenek vannak túlnyomó számmal ; egyhajlású augit az első
kristályodási időből csak nagyon gyéren fordul elő.
A hypersthenek is rendesen le vannak gömbölyödve, le vannak oldva
felületükön és nem ritkán bastitosodott, apró augitokból álló vékony keret
fogja őket körül. Pleochroismust a kellő vékony hypersthen-metszeteken
(0,03 mm) nem tapasztalunk. Némelykor csoportosulnak, sőt egy, a hosszú
átlós dóma szerint összenőtt ikert is láttam.
Augit nagyon kevés és rendesen apró fordúl elő a metszetekben, úgy
hogy e tekintetben közeledik az eruptio után képződött augit-mikrolithokhoz. Találtam közöttük eltorzult keresztalakú ikerféle összenövést (ext. 38°),
a melynek karjai mind el vannak görbülve.
A pyroxenekkel egyidőben kristályodtak a nagyobb földpátok is.
Többnyire ikrek ezek az albit törvén)7 szerint nem sok ikerlemezzel ; elsötétedésük leggyakrabban a bytownit sorozatának felel meg. Nem nagyon
tiszta az elsötétedés, mert a földpátok az erős mechanikai hatásoknak vol
tak alávetve : össze vannak gyúrva, törve, a hosszabbak meggörbülve, sok
szor minden kristálytani orientatio nélkül halmozódnak egy csoportba. Az
első időből származó földpát-kristályok is különböző nagyságúak, vannak
közöttük apróbbak, a melyek már a mikrolithokhoz közelednek. Sok földpát
magjában üvegzárvány van.
A lángban Szabó tanár úr módszere szerint, négy megvizsgált külön
böző csoportból való szem egymáshoz hasonlóan viselkedett ; ennek közép
eredménye a következő :
I.
Na 3— 2, K 0, Olv. 1— 2 ; II. Na 3, K 0. Olv. 2— 3; kelleténél
kisebb szem víztiszta gömbbé olvad; III. Na 3, K 1.
Minthogy a lángkisérleti és optikai eredmények között egy kis eltérés
észlelhető, a mit egyébként a földpátok üvegzárványa és az üveges alap
anyagnak a földpátokétól különböző viselkedése egészen jól megmagyaráz,
még egy harmadik módon is iparkodtam meghatározni a nagy földpátokat.
Több kiválasztott földpátszemet összetörtem és az így kapott, a jó hasadási
irányok (oP és o o P o o ) szerint való porszemeket vizsgáltam meg optikailag.
Azon lemezkék, a melyeken ikerösszenövés nincs, a melyek tehát a ooPoo
(0 1 0 ) szerint hasadtak, convergens fényben egy optikai tengelyt mutatnak,
de ferde helyzetben. Eg)7 ilyenen azt is megmértem, hogy a oP (001) szerint
való jó hasadási iránytól 32°-ra sötétedik el parallel poláros fényben.
Mindez szintén bytownit sorozatú földpátra vall. Ezt mutatja a legtöbb, de
akadtam olyanra is, a melynél az egy optikai tengely egészen a látótérre
esik, a mely tulajdonság tehát anorthit földpátra vall. Vannak továbbá
olyan lemezek is, a melyeknek tengelypontja egyáltalában nem jelenik meg
a látótéren, hanem csak a fekete liyperbolák láthatók, ezek labradoritsorozatú földpátok lemezei.
Az első kristályodási időből származnak részben a spinellidek cso(155)
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portjába tartozó fekete kristályos szemek. Nem nagy mennyiségben fordul
nak ezek elő és egyenlően látszanak elosztva az egész kőzetben. Nem mind
átlátszatlanok ezek, vannak közöttük, a melyek szélükön 0,08 mm vékony
csiszolatban barnás színnel áttetszők kezdenek lenni, helyenként meg zöl
des festés van körülöttük. Ezek alapján chromitra gondoltam, a mit meg
erősít az is, bogy ezek nagy része tömör sósavban sem oldódik.
A második időben, vagyis a felszínen kristályosodott ásványokra
térve át, a pyroxen-mikrolitbok között van augit, valamint hypersthen is ;
augit-mikrolithok veszik körül részben az első időből való, megrongált
hyperstheneket is.
A loldpátmikrolitbok között vannak nagyobbak, vastagabbak, a melyek
többnyire kettős ikerből állanak, 2 0 ° körül sötétednek (16— 2 6 °); vannak
továbbá vékony tűk, a melyeket csak igen erős nagyításnál látunk, a melyek
kisebb szöglet alatt (6— 14°), sőt némelykor egyközösen sötétednek. Harántul metszve a földpát-tűk apró négyzetalakúak. Labradoritok nagyobbára
ezen földpát-mikrolithok, a melyek után az ilyen kőzeteket «labradorit»nak nevezi a franczia iskola ; de a legapróbb, legvékonyabb egyközösen
sötétedő tűk az andesin sorozatba tartoznak. Földpát-mikrolitbok képezik
az üveges alapanyagból kivált mikrolithok legnagyobb részét.
A legutoljára megszilárdult üveges alapanyagról kell még szótanom.
Csupán csak mikroszkóppal látjuk, bogy az üveges alapanyag tulajdon
képen kétféle szinti : zöld és barna sávok hullámos egymásba szövődéséből
áll. A barna rész kevéssel több, mint a zöldes és az üveges alapanyag
több, mint a belőle kivált mikrolithok. A földpát-mikrolithok egyformán
épek mindkétféle színű alapanyagban, a színkülönbséget az okozza, bogy a
sárgás zöldes részben az alapanyag a chromogen elemek hydratatioja követ
keztében zöldre van festve és az augit és hypersthen-mikrolithok, részben
bastittá alakultak. A zöld részben több a kristályos kiválás, helyenként az
amorf alapanyag is nagyon gyenge kezdődő polározást árul el.
Az üveges alapanyag az ő mikrokristályos képződményeivel egyetem
ben ezeket mutatja a lángban : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 3., II. Na 2— 3, K 0.
Olv. 4., barna, külliólyagos felfúvódva nincs. III. Na 3— 4, K 3.
P e t r ik L. tanár szives volt kérésemre a Pilishegy nyugati kúpjának
éjszak-nyugati lejtőjéről származó üveges labradorit kőzetet megelemezni ;*
az eredmény a következő :
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* Legyen szabad szivességeért e helyütt is köszönetét mondanom.
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1,34
1,26
2,82
1,77
100-38

AIII-ik táblán közölt 2m ikrofotografia elseje, melyeket H ala váts G yula
osztály-geolog úr szívességének köszönök, ezen üveges kőzetről van véve.

b)
A nyugati kúp lejtőjén gyűjtöttem likacsos andesitet is, a mely
sok szempontból igen nevezetes kőzet. Félig üvegesnek találjuk alapanya
gát, melyben szabad szemmel nézve pyroxenek és földpátok és ezek halmazai
vannak porphyrosan kiválva, csakhogy a földpátok felületükön mintegy
beolvadva látszanak az alapanyagba, az által, hogy a földpátoknak belső,
zárványos magvai fehéreknek tűnnek föl, míg külső üveges, tiszta, szaruféle
burkaik átmenetet látszanak képezni a barna alapanyagba.
Egyik nevezetessége ezen kőzetnek, hogy üregeiben itt-ott csinos
barytkristályok és kristálycsoportok vannak kiválva. A kristálykák alakja
oszlopos. Az oszlopos megnyúlás a rövid tengely szerint van. A legnagyobb
oszlopkák hossza 4 mm, szélessége a/* mm, mindkét végükkel az üreg falai
hoz ütköznek. Optikailag a rhombos rendszer követelményeinek megfelelnek.
Az anyag nagyon csekély volta miatt részletes vizsgálatokra nem telt
belőle. Optikai tulajdonságairól úgy győződtem meg, hogy egy apró szemecskét összezúztam és az így kapott port mikroszkóppal megvizsgáltam.
Többnyire téglaalakú táblácskákból áll ezen p o r; a melyen tisztán látni a
tégla oldalaival egyközösen menő, egymásra derékszögű jó hasadást. Az
elsötétedés ezen jó hasadási irányokkal egyközösen következik be. Conver
gens fényben az optikai tengelyek síkját mindig a positiv jellegű hasadás
irányában találjuk. A vastagabb lemezeken az egyik optikai tengely fekete
vonalán kívül színes gyűrűket is látunk, a melyeknél ; < u . Ezen fekete
vonal a baryt optikai tengely szögletének kicsinysége ( + 2 V = 35°) miatt
nagyon mereven halad át a látótérén. A lemezek legnagyobb része nem
a jó hasadási irányok szerint vált el a porrátörésnél, mert a kétféle jó hasa
dási irány derékszöglet alatt látszik a lemezeken , csak kevés olyan, a legjobb
hasadás szerint képződött lemezt találunk, a melyen közel 74°-os rhombos
mezőket alkotnak a hasadási irányok. Az összehasonlítás végett összetört
budai baryt is egészen megegyező tulajdonságokat árult el.
Vegyelemzésre az anyag csekély volta miatt gondolni sem lehetett,
de a báriumot tisztán fel lehet ismerni az által, hogy a lángot erősen és
tartósan zöldre festi, spektroszkóppal pedig látjuk a sok zöld- és narancs
színű vonalat.
Kérésemre M blczek G usztáv úr utólagosan szives volt megmérni e
kristálykákat ; az eredményt a következőkben közli •
(1571
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«A megvizsgálás végett átadott kristálytöredékek hosszúkásán hatszö
ges keresztmetszettel bírnak és ezen látszólag 2 simmetriasíkkal. A lapok
közül 4 együvé tartozó fényes és 2 nagy uralkodó homályos.
Ez utóbbiakra fektetve a kr-okat, mikroszkóp alatt a rhombos simmetriának megfelelő rajzokat látni rajta és erre a felületre normálisán
menő prizmás hasadást, melynek tompa szöge a kristályok hosszasági ten
gelyének végén van (kbelől 74°). Egyszersmind látni, hogy a kr-ok egyének
és a hosszú élekkel sötétednek el.
Mérés alkalmával alkalmam volt konstatálni, hogy a domináló egye
netlen felületű és az apró lapok (keresztmetszetben) csakugyan simmetrialapok (9Ö°-os hajlásúnk) ; a prizmás formák egymással képezte szög pedig
összesen G élen mért középértéke 74° 58', a nagyobb kristályon a 3 élen
mért szög középértéke 74° 36 Va', s így ez a forma a barytnak normális
brachydomája P dó {0 11 j (Miller állítása) mely formára nézve (011) : ( 011 ) =
74° 36. Ez után tehát a domináló széles lapok a bázis {001 ’ lapjai, a mit
különben a goniometeren is lehetett konstatálni, mert daczára egyenetlen
felületének, az egyes hasadási lapocskák párhuzamossága következtében
relatíve igen jó reflexet adott.
A megmért formák tehát ezek

{001} =
{011} =

oP
Pöö

{010} = ooPÖÖ"
Egy másik nevezetessége ezen likacsos labradorit-andesitnek az, hogy
egy diónagyságú zárványféle rész van benne, a mely elmosódó határral
megy át a bezáró kőzetbe, de azért úgy szerkezete, valamint ásványai és
vegyalkatára nézve is lényegesen különbözik a bezáró kőzettől. Találunk
ezen foltban legömbölyödött összehasadozott quarzszemeket, a melyek
nyilván a palæozoos sedimentekből származnak,*
A labradorit-andesitben is meglévő basikusabb földpátokon kívül a
zárványféle részben találunk oligoklás sorozatút is. Ezek le vannak gömbölyödve és nagyon sok vékony ikerlemezből állanak. Lángban a követ
kezőképen viselkednek : I. 4, 0, 4 zavaros, zománczos ; II. 4, 0, 5 megtisz
tult belliólyagos üveggömb ; III. 5, 2— 1.
A quarzszemek mellett némelykor füstquarzhoz hasonló apró obzidiánszemeket találunk, a melyek vegyalkata a lángkisérleti viselkedésből
következtetve, lényegesen különbözik az andesit félig üveges alapanyagától,

* Itt említem meg, hogy a nyugati labradorit-andesit lejtőn lévő homokban
is sok lekopott, összetördelt quarzszem van, a melyek szintén a palæozoos sedimen
tekből származnak, de találunk benne bipyramisos, néha kissé legömbölyödött szeme
ket is, a melyeknek már a lávában kellett újra kikristályosodniok.
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ugyanis egy ilyen, kicsiben is barnaszinű szem lángban ezt mutatta :
I. 3— 4, 0, 4 szivacsos, külliólyagos ; III. 4, 3— 2. A sok káliumból és a
többiekböl is azt következtetjük, bogy ezen apró üvegfoltok vegyalkatukra
nézve is inkább az obsidiánnal egyeznek meg, mint ezen andesit félig üveges
alapanyagával.
Ezen körülmény tisztán mutatja, hogy a kőzetek vegyalkatuk és ásvá
nyos összetételükre nézve hirtelen megváltozhatnak még egy kézi példány
ban is. Olyan tény ez, a mi a sommás vegyi elemzések értékét sok esetben
nagyon leszállítja.
Vékonymetszetbe is került ilyen különböző színre festett üvegfolt ;
benne nagyon vékony, kettős határvonalú, meghajolt, rövid trichites kép
ződmények vannak, a melyek ott, a hol elbomlanak, zöldes szürke, piszkos
hólyagos pálczává fúvódnak fel. Ezen trichitek sötét-barna, csipkés határú
üveghői nyúlnak ki világos harna üvegbe. Van ezeken kívül csaknem egé
szen fekete színű, szürkén pontozott üveg is, a melyből igen hosszú,
tűalakú, 6— 8° alatt sötétedő földpát-mikrolithok állanak ki.
Hypersthent és spinellideket, (chromitfélét is) találunk ezen zárvány
szerű részben helyenként. Ezek hosszú sorokat és sorhalmazokat is alkot
nak és sokszor össze van szövődve a földpáttal és hypersthennel, úgy hogy
csupán csak a zöldes spinellideknek van kristályos alakjuk. A körültük
lévő hypersthennek színe zöldes szürke, úgy látszik, hogy ez is kontaktképződmény.
Lényegesen különbözik ezen zárványszerű rész a bezáró andesittől az
elsorolt ásványos elegyrészeken kívül az által is, bőgj7 nincs üveges alap
anyaga. Egészben véve inkább gránitos, hypidiomorph szerkezetű. Az obzidianféle üvegszemek csak egyes foltokat képeznek a többi ásványsze
mek között.
De lássuk magát a bezáró andesitot. A pyroxenek közül ebben is több
a hypersthen mint az augit. Sok hypersthennek végei le vannak oldódva.
Általában nem jó kristályok és némelyekben légbuborékos üvegzárvány van.
Sokszor — valamint a földpátok, úgy a hypersthenek is — nagyobb halma
zokká csoportosulnak. Egyik 0,04 mm vastag csiszolatban a hyperstbenek
gyengén pleochroosak és pedig c (nR) = világos zöld, b (nm) = zöldes sárga,
a (np) = vöröses sárga. A közönséges hypersthéneknél a = barnás vörös,
b pedig vöröses sárga szokott lenni. A hypersthenben chromitszemet is látunk,
helyenként pedig foltonként bastitosodni kezd. Erős külső behatásra mutat
az, hogy a hypersthen belsejében szálka alakú részletek vannak, a melyek nem
sötétednek egyszerre a hypersthen többi részével és egyközösen az oldalakkal
és poláros színük elmosódva megy át a normális, bezáró hypersthen részletbe.
Egy olajbarna áttetsző hyperstbenszemet lángkiserletileg is megvizs
gáltam a következő eredménynyel : I. Na 1, K 0, Olv. 0— 1 ; II. Na 1, K 0,
Olv. 0 — 1 ; III. Na 1— 2, K 1— .0
(159)

Augit kevés van, szélein összerepedezett, legömbölyödött, sokszor
igen zavartan sötétedő ikreket alkot ; több szem teljesen szét van nyomva.
Az első kristályodási időből származó földpátokról általában az áll,
a mit a tömör andesit megfelelő földpátjáról már említettem. Az albittörvény szerint képződött ikreken sokszor látjuk a periklin törvényt is. A zónás
szerkezetű földpátnál a belső mag nagyobb szöglet alatt sötétedik, mint a
külső keret és a lapok által bezárt szögletek is különböznek a külső és belső
részben ; ennek oka az, hogy legelőször a legbázisosabb földpát válik ki és
a kristályodás által a magma mindinkább savanyúbb lesz. Hogy a bytownitsorú földpátokon kívül anorthit is van jelen, arról nem csupán az optikai
módokon — a nagy elsötéted esi szöglet, a földpát hosszában positiv és negatív
charakter, a hasadási lemezeken az egyik optikai tengely kiléjjése alapján -—
győződtem meg, hanem lángkisérletileg is, mert egyik szem a lángban
mutatott I. Na 2, K 0, Olv. 0-— 1 ; II. Na 2, K 0, Olv. 0— 1 ; III. Na 3,
K 0— 1.
Spinellidek valamivel nagyobb számmal vannak ezen kőzetben, mint
az előbbeniben. Ezek egy része valószínűleg chromit, mert soknak széle,
daczára annak, hogy a kőzet likacsossága miatt 0,03 mm-nél vékonyabb
metszetet nem tudtam kapni, barnás színnel áttetsző kezd lenni és tömör
sósavban nem oldódik. Az apró szemeken és megnyúlt pálczikás képződmé
nyeken kívül vannak benne nagyobb csoportok, sokszor sajátságos, elágazó
bizarr alakkal. Körülöttük némelykor szennyes, zöldes barna foltok vannak,
valószínűleg a hydratatiónak eredményeként. Kevés vörös folt és sáv
(hámatit) is látszik ezen kőzetben, talán amagnetit bomlási terménye.
Az eruptio után képződött pyroxen-mikrolithok sokkal nagyobb
számmal vannak, mint a nagy pyroxenek. Nevezetes dolog, hogy ebben a
hypersthentűk uralkodnak határozottan, az augitszemek csak nagyon alá
rendelve fordulnak elő. E kétféle pyroxen-mikrolithok alakjukra nézve is
lényegesen különböznek egymástól. A hypersthen-mikrolitliok hosszú,
tüalakú képződmények, éles határral bírnak és a legkisebb földpát-mikrolithoknál valamivel nagyobbak, harántúl metszve igen tiszta, többnyire
nyolczszögletü pontocskákat alkotnak, a melyeknél az oldalas véglapok
erősebben vannak kiképződve, mint az oszlop lapjai. A hypersthen-tükhöz
gyakran magnetit-pont tapad. Az augit-mikrolithok többnyire pontszerű
képződmények, a melyeknek soha sincs olyan éles határuk, olyan szabályos
alakjuk, mint a hvperstheneknek.
Hypersthen-mikrolitli bőven van az üveges alapanyagban, de még ennél
is több a földpát-mikrolith, a melynek nagyobb fajtái többnyire lépcsős cso
portokká egyesülnek. Vannak ezenkívül nagyon vékony, magános tüalakú
földpát-mikrolithok, továbbá kezdetleges lemezkék az ismeretes villa- vagy
újjszerü végződéssel. Földpát-mikrolithok harántúl metszve sokszor szabá
lyos négyzetkéket adnak. Elsötétedési viszonyaikból ezeknél is azt kell
(
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következtetnünk, hogy nagyobbára labraclor-fölclpátok, hogy tehát a kőzet
«labradorit» a franczia nomenklatura szerint.
Trichitszerűen egy irányba sorakozott rövid fekete pálczikákat is
találunk a barna, üveges alapanyagban ; némelykor ezek nem hoszszuk sze
rint, hanem keresztbe állva sorakoznak úgy, hogy egyik az egyik oldalon,
a mellette lévő a másik oldalon áll ki. Vannak esetek, a midőn ezeket
valóságos trichitszálak kötik össze. Olyan képet nyújtanak ezek, mintha
valami mágneses erő gyűjtötte volna össze az apró képződményeket.
Immersioval nézve egyik végükön vonás módjára kihúzott, apró vöröses
barna foltocskákat és sávokat is találunk az alapanyagban.
Az amorph, üveges alapanyag a benne lévő mikrolith okkal együtt
valamivel többet, mint az egész kőzetnek felét teszik ki. Lángkisérleti visel
kedése a következő : I. Na 2, KO, Olv. 3, szürkés fehér, fekete pontos szem;
II. Na 2— 3, K 0, Olv. 4 szürke, külhólyagos gömb ; III. Na 3-— 4. K 2— 3.

A keleti kúp augit-m ikrolithos hypersthen-andesitje (labradorit).
A Pilishegy tetejéről származó andesit makroszkoposan nézve a követ
kezőkben különbözik a nyugati lejtő most leírt andesitjától : a ) jóval sötétebb barna szinű, b) nem félig üveges, c ) földpátja rendkívül apró, sokszor
vöröses szemecskéket alkot, csak elvétve akad benne egy-egy nagyobb
sárgás-vöröses szem.
Ha az ásványokat a képződési idő szerint irom le, a nagy quarzszemekröl kell legelőször szólanom, a melyek minden kétséget kizárólag a
palæozoi sedimentekből kerültek az andesitbe. Nagyon gyéren fordulnak
ezek elő, szögletes, összerepedezett szemeket alkotnak, a melyek közül
egyiknek legnagyobb átmérője 1 cm. Vékony csiszolatba quarz nem is került.
Az andesit magmájából a föld gyomrában legkorábban kezdettek
kristályodni a pyroxenek. A földpátba bezárva is találunk hypersthent.
Hypersthenek nincsenek nagy számmal és a mi van, sem tartotta meg kris
tályos alakját, szét van nyomva, sokszor nyúlványokban, czafatokban vég
ződik és kivétel nélkül augit-mikrolithokból álló keret veszi körül őket. Az
első kristályodási idejű liyperstheneket környező ezen második kristályodási időből származó augit-mikrolithok részben szemeket, részben pálczi
kákat alkotnak és ezen utóbbi esetben a keret nagyobb része gyakran
egyenlő orientálású pálczikákból áll. A hypersthenekben zárványként alap
anyag-magot, vagy sötét barnás, vörös hámatitot, magnetitot, találunk.
Vannak benne kisebb hypersthenekből álló csoportok is. Ezeknek
csak közös külső szélén van meg az augitkeret. A csoportosodás tehát még
a föld gyomrában történt.
Augit az első kristályodási időhői nagyon ritka ezen kőzetben.
A nagy földpátok rendesen többszörös, de nem sok lemezből álló
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ikreket alkotnak. Az albit és periklin törvényt gyakran látjuk együtt ;
némelyik zónás szerkezetű és azon érdekes jelenséget árulja el, hogy a külső
zónában a különböző kristálylapoknak megfelelően különböző gyorsasággal
történt a növekedés és ennek megfelelőleg a zóna különböző oldala külön
böző vastagságú, továbbá, hogy a külső réteg kevesebb kristálylapú alakot
ad, mint a belső kristálymag. Optikai viselkedésük alapján bytownit- és
anorthit-sorozatuaknak kell őket tartanunk. Vannak közöttük hoszszuk sze
rint negativ és positiv charakterüek is. Zárványként hypersthent, továbbá
üveges, sötétbarna alapanyagot és némelykor benne spinelloideket találunk.
Némelykor hámatit, limonit sávok járják át, ettől származik a makroszkoposan sárgás színe. Lángban ezt mutatta : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 2, fehér
lett; II. Na 3, K 0, Olv. 3— 4 tiszta; III. Na 3, K 0— 1.
Spinellidek nem nagy mennyiségben vannak ezen kőzetben az első
kristályodási időből. Csak elvétve találunk egyes nagyobb fekete magnetitszemet az alapanyagban és cliromitféle zárványt hyperstlienben és földpátban. Foltonként azonban találjuk nagyobb mennyiségben is földpáttal és
pyroxennel szemcsésen elegyedve', hypidiomorph szerkezettel. Tán contaetio
termékei ezek.
Az áttörés után, a második időben nagyon kedveztek a viszonyok a
kristályodásnak, mert az alapanyagban a mikrokristályok raja között alig
maradt vissza egy kevés üvegbázis. Már ez is lényeges különbség ezen és a
nyugati kúp kőzete között ; de sokkal nagyobb az, a mi a pyroxenek fajtáira
és a kristályodási sorrendre nézve áll. A pyroxenek közül u. i. az augitmikrolithokat találjuk igen nagy számban és nem hypersthen-mikrolithokat,
mint az előbbeniben találtuk ; a kristályodás egymásutánját tekintve pedig
úgy látszik, hogy nem a földpát-mikrolithok váltak ki utoljára, hanem
eltérve az általános szabálytól, az augitok. Itt tehát azon ritkán előforduló
kőzettel van dolgunk, a melynek mikrokristályai gyenge fokban ophytos
szerkezetűek. Ebből arra következtethetünk, hogy a láva kihűlése itt lassan
történt. Ezen következtetés mellett szól az előfordulási viszony is, hogy
ezen labradorit-andesit láva nem igen folyt le a felületen, mert a föltóduló
tömeg nagy részben fedve van a palæozoi sedimentek által.
Az alapanyag az ő mikrokristályaival elég jól, közbülső kristályok
nélkül különül el az első időben képződött nagyobb kristályoktól és az
egész kőzetnek felénél valamivel nagyobb részét teszi ki. A mikrokristályok
nagyjából egy irány felé tartanak, de hogy jó fluidal szerkezetet mutatná
nak, azt még sem lehet mondani.
A földpát-mikrolithok vannak benne legnagyobb számmal, csak egyes
kisebb foltok vannak, melyekben az augit-mikrolithok is nagyon felszapo
rodnak. A földpát mikrolithok általában megegyeznek a már leírt andesitok
(labradoritok) földpát-mikrolitlijaival és legnagyobb részben labrador-sorozathoz tartoznak.
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Hypersthen-mikrolith csak alárendelten fordul elő a sok augitszem
és oszlopalakú mikrolith mellett. Ez azon kőzet, a melyben legtöbb augit
fordul elő ; ezek éjiek, külső részükben némelykor sok apró magnetit szemecske van. Némelykor földpát-lemezkóket közre fognak és alakjuk elárulja,
hogy legalább is részben a földpát-mikrolith ok után váltak ki.
A mikrokristályok között helyenként visszamaradt egy kevés amorph
üveg, a mely színére nézve közönséges fényben hasonlít az augitokhoz, de
különbözik az által, hogy benne pontszerű apró kiválások látszanak, a mi
az augitból hiányzik. Az alapanyagnak nagy kálium- és nátriumtartalma es
az ezzel összefüggő könnyű olvadása tűnik ki a lángban : I. Na 3— 2, K Ü,
Olv. 4. (fekete nem likacsos üveggömb); II. Na 3, KO, Olv. 5 ; III. Na
4 — 5, K 2-— 3. Ez is mutatja, hogy a kristályodással mindig savasabbá válik
a visszamaradt alapanyag.
P etrik L. tanár szives volt ezen kőzetet is megelemezni, a mely szerint
van benne :
SiOa ...

...

_

...

A1A ...............F e O ........... ...........
CaO
... ... ...
M gO ... ... ... ...
K20
........... ...
Na20 ... ... ... ...
Égetési veszteség_

55,19
20,24
8,18
8,68
4,97
0,27
1,83
0,79
100,15

H alaváts G yula osztá ly -g eolog lir p ed ig m ik rofotografiai felvételeivel
kötelezett le, a m elyek egyike (L. a III-ik táblán II.) ezen k őzetb ől való.

2.
Egy likacsos labradorit-andesitet is részletesen megvizsgáltam a
Pilishegy keleti kúpjának tetőkőzetéhől. Ezen hyalith-kéreggel fedett,
barnás szürke színű kőzet szabad szemmel nézve sokkal világosabb szürke
színű, mint az előbb leírt, és kissé elváltozottnak látszik. Likacsai egy
irányba vannak kihúzva.
M ikroszkóp alatt h a son lít az előb b en iek h ez és p ed ig k özeled ik tu la j
d on ságaira nézve a n yugati kúp tö m ö r labrad orit-an d esitjéh ez.

Az erős mechanikai hatás minden első idejű kristályán látszik.
A pyroxen általában véve kevés benne, de helyenként nagyobb cso
portokba gyűlik és pedig a hypersthen.
Van hypersthen-csoport, a mely közönséges fényben egyetlen nagyobb
szemnek látszik, de jiolarizált fényben úgy találjuk, hogy hat különböző
helyzetű hvpersthenből áll. Ezek egyikében rhombos, vagy hatszöges apró
üvegzárványkák vannak szigorúan egy irányba rendezkedve hossztenge
lyükkel. Csaknem minden üvegzárványkában van egy-egy légbuborék.
(163)
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Augit csak igen gyéren fordul elő, mindössze egyetlen augitiker töredéket
találtam benne, a rendes ooPoo (100) lap szerinti ikerképződéssel. A pyroxenek részben bastitosodva vannak.
A földpátok nagyobbak, mint az előbb leírt tömör andesitban, legna
gyobb átmérőjük 1— 2 m m ; szabad szemmel nézve nem fényesek, albit és
periklin törvény szerint vannak az ikrek összenőve és a bytownit és anorthit
sorozatba látszanak tartozni. A lángkisérlet inkább labradoritra vall, de ez
talán a mikroszkóppal tisztán kivehető sok üvegzárványnak a következmé
nye. Több lángkisérlet közép eredménye ez : I. Na 2— 3, ív 0, Olv. 1— 2 :
II. Na 3, K 0, Olv. 3 ; III. Na 4, K 1.
Apró és nagyobb magnetit-szemek elég nagy számmal vannak benne,
valamint barnás áttetsző szélű cliromit-szemecskék is.
A második idő kristályait tekintve, ezen kőzet eltér a keleti kúp tömör
andesitjétől és inkább a nyugati kúp tömör andesitjéhez hasonlít.
A pyroxen-mikrolithok között ugyanis már nincs oly sok augit, mint
az előbb leírt kőzetben volt és ezen labradorit eg}’ál tálában nem közelít
az ophytos szerkezetű lábradoritelihez. A pyroxenek bastitosodva van
nak sokhelyütt. A nagy hyperstheneket környező augit-mikrolith-keret
hiányzik.
A földpát-mikrolithokra nézve sincs új dolog. Nagyságra és az elsötétedés fokára nézve ezek is kétfélék. Nagyobbára a labradorit-sorozatba
látszanak tartozni. Vannak közöttük villás végződésű mikrolithok, továbbá
két egyénből álló tűalakú ikrek is. A legvékonyabbak, legutoljára képződöttek között vannak andesin-sorozatúak is, a melyek egyközösen, vagy
közel egyközösen sötétednek ; tehát ezen kőzet már átmenetet képez a
labradoritek csoportjából a valóságos andesitek csoportjába. Andesin termé
szetűek az alapanyagot képezni látszó fehéres elüvegtelenedési foltok és
sávok is.
Ezen kőzetben haladt legtovább a kristályodás, mert amorph üveges
alapanyagot egyáltalában nem találni benne és valószínű, hogy a fehé
res földpátszerű foltok az eredetileg megvolt üveg devitrificatiója által
keletkeztek. Ezen egészen átkristályosodott alapanyag mutat a lángban
legkevesebb alkáliákat és valamivel nehezebben is olvad, mint a töb
biek : I. Na 2— 3, K 0, Olv. 2 ; II. Na 2— 3, K 0, Olv. 2— 3 ; III. Na
3— 4, K 2.
A már feljebb említett bastitos elváltozásán és az üveges alapanyag
nak földpátféle devitrificatióján kívül szép, többnyire legyező alakban cso
portosult tridymitet kell még megemlítenem az utólagos képződmények
között. Barnás színű, amorph, tán opálanyagba vannak ezek beágyazva
egyes likacsok falán. Sárga limonitos foltok is vannak ezen kőzetben.

(164)

A PILISHEGY NAGY-BARI MELLETT.

239

Obzidián (m arekanit).
Egyik nevezetessége a Pilishegynek, hogy meztelen tetején és lejtőin
nagyon sok obzidián darabkákat találni, a melyekkel helyenként kevés
rhyolith-kavics és quarz szem is előfordúl.
Az obzidiánok rendesen hosszúkásak, hoszszuk általában véve 1— 2
cm. Megnyúlásuk irányában figyelmes vizsgálásra nagyon merev, tökéletes
rétegzettséget látunk, a mi a fekete üvegben levő egy-egy világos szürke
elüvegtelenedett sáv, vagy pedig légbuborékos rész által van alkotva. Sok
szor legömbölyödött, lekopott kristályokhoz hasonlítanak ezen obzidiánszemek, máskor pedig szabálytalan alakú, kimart felületű kavicsot képeznek.
A nagyobb obzidiánok színe fekete, a szabad szemmel nézve egészen
tiszta üvegnek látszó kisebb daraboké pedig füstszürke. Nevezetes dolog,
hogy egyesek felületén a mélyedésekben igen kevés vékony quarz-rhyolith
kérgecskét is láttam, a mely kereg könnyen ledörzsölhető az obzidiánról.
Az obzidiánnal együtt - előforduló, sokszor egészen legömbölyödött,
lesúrolt felületű rhyolith-kavics fehér, fénytelen quarz-rhyolithból áll.
Vékony csiszolatban az obzidiánszemok egészen tiszta, színtelen,
amorph üvegnek bizonyulnak, a melyben csak helyenként találunk rende
sen mereven a folyóssági irányban kihúzva több-kevesebb táblás földpátmikrolithokat és mikrolith-csoportokat, biotit-mikrolith-táblákat, kettős
táblákat, piczi triehiteket, kezdetleges trichit-csoportokat és nagyon kihúzott
levegőszálkákat (III-ik tábla 1— 9. ábra).
A trichit-csoportok úgy látszik biotitból alakultak át, pleocliroismusuk
hosszirányban fekete, harántúl vöröses sárga. Némi átmenet is észlelhető a
foszlányos biotit és a trichitek között. (3. 4. 5. ábra).
Ezen újonnan kivált mikrolithokon kívül találunk nagyon ritkán
nagy földpátból származó apró léczeket és átalakult nagy biotit foszlá
nyokat is (3. ábra).
Széttörve ezen obzidián egészen víztisztának látszik, akár csak a leg
tisztább mesterséges üveg. Lángba vive hirtelen felfúvódik annyira, hogy
eredeti térfogatának ötszörösét is felveszi, később azután ismét lelohad.
A lángfestésnél feltűnő az, hogy sok káliumot tartalmaz, már gipsz nélkül
is látszik a kalium festése: I. Na 3 —4, K 0 — 1, Olv. 4 szivacsos, ldilliólyagos; II. Na 3— 4, K 0— 1, Olv. 5 ; III. Na 4, E 3.
Ha most ezen obzidiándarabkák eredetét kutatjuk, az első kérdés,
vajon itt keletkeztek-e ezek, vagy ide hozattak ? Hogy itt keletkeztek és a
bezáró pyroxenandesit elmállása folytán szabadultak volna ki, arra e két
kőzet nagyon különböző vegyalkata miatt nehéz ugyan gondolni, de ez
sem látszik lehetetlennek, ha visszagondolunk arra, hogy a nyugati kúp
kőzetében a zárványos helyeken valósággal találtunk apró üvegszemeket.
De hogy a felületen lévő obzidiándarabkák mégsem az andesitból keriil( 1 6 5)
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tek ki, azt biztosan következtetjük a kétféle üveg nagyon eltérő szerkezeté
ből és azon merev réteges elrendezésből, a melyet az obzidiánok mikrolithjai
mutatnak és még inkább abból, hogy elvétve vékony rhyolithkérget is talá
lunk az obzidiánszemeken. E mellett szól az is, hogy ilyen obzidiándarabkák nem csupán labradorit felületén, hanem a Pilishegytől délre eső
lithoidit lejtőn is előfordul.
Az obzidiánszemek tehát másunnan kerültek ide. l)e miképen?
Ezen a vidéken nagyon sok helyütt találunk obzidiánokat kőkorszaki elő
deink lakóhelyein, a melyeket odahordtak, hogy különféle szerszámok és
nyílhegyek készítésére felhasználják. A Pilishegyen lévő obzidiánok azon
ban sokkal kisebbek, semhogy ilyen czélokra alkalmasak lettek volna és
nem is találunk mellettük feldolgozott szilánkokat. A szél, víz, vagy a vul
káni erő postáján kellett tehát ezeknek ide kerülni. Lösznek azonban
nyoma sincs itt a tetőn és az oldalakon, az obzidiánszemek egészen sza
badon feküsznek a csak kevéssé mállott andesiton, a melyet csak igen
vékony kávébarna szinti nyirok lepel borít.
Legvalószínűbbnek tartom ezek alapján, hogy a vulkáni működéskor
dobattak ezek ide a rhyolithdarabokkal együtt a közeli szöllöskei perlit és
obzidiánból. A Pilishegy nyugati lejtőjén, az alj felé, a szőlők között kis
darabon fehér rhyolith-tufát is találtam.
Ha ezen feltevés helyes, akkor a Pilishegy labradorit-andesitja öre
gebb, mint a szöllőske-vidéki rhyolith.
Köszönetét mondok végül Dr. S zabó J ózsef egyet, tanár úrnak
azért, hogy a tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézet berendezését kuta
tásaimnál készségesen rendelkezésemre bocsátotta, továbbá S ze m e k e J ózsef
urnák és T ökös B é l a gyrnn. tanulónak azon szívességükért, a melylyel a
helyszíni kutatásoknál segítségemre voltak.
Budapest (Egyetemi ásványtani intézet), 1890 november havában.

A TÁBLA MAGYARÁZATA.
I. Labradorit-andesit a Pilishegy nyugati kúpjának északnyugati lejtőjéről.
I. Magnetit, augit, liyperstheti, bytownit. II. Magnetit, chromit (?), augit, hyperstlien,
labradorit, andesin, üveges alapanyag.
II. Labradorit-anderit a Pilishegy keleti kúpjának tetejéről. 1. Magnetit, clirom it ('?), augit, hyperstlien augit-mikrolitokkal környezve, anorthit, bytownit. II. Mag
netit, chrom it (’?), labradorit, augit.
1— 9. A Pilishegy keleti kúpjának tetejéről való obzidiánból.
1. ép, 2. elváltozott biotit-mikrolit ; 3. elváltozott biotit töredék; 4, 5. trichit;
ö— 8. földpát-mikrolit és mikrolitesoport ; 9. megnyúlt léghólyag. Nachet-féle mikrosz
kóp locular, 7 objeetiv immersioval rajzoltam.

