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M agyarország é s  Serbia nehány je lieg es vulkáni 
kőzetének mikroskopi tanulm ányozása.

Dr. S z a b ó  J ó z s e f t ő l .

(Felolv. a m. földt. társ. 1876. jan. 12-iki szakgyiilésén).

Mióta a kőzetek tanulmányozása vékony csiszolatokban 
általánosabb lett, az irodalmi termékek mellett létrejött a 
taneszközöknek erre vonatkozó uj neme is, t. i. jelleges 
kőzeteknek vékony csiszolataiból összeállított gyűjtemények. 
Ilyenekből kiadott Berlinben Fuess R. mechanicus és opti
cus már több sorozatot 30 példánynyal; hasoulóképen Göt- 
tingában Voigt és Hocbgesang is árulnak kőzetcsiszolatokat.

Ha a példányok jól vannak összeállítva és szakava-

* )  Egy ilyen gyűjtemény 30 csiszolatból iskátulyában elhelyezve 
és leírással ellátva 15 tallér. (Fuess, Berlin, Wasserthorstrasse 46.)
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tottan meghatározva, valóban hasznot hajtanak, és ezen ér
dekes vizsgálat természetébe sokkal jobban vezetik be a 
kezdőt, mint rajzok vagy puszta leírások. Fuess néhányszor 
Zirkel, lipcsei tanár, közreműködését vette igénybe és a kő
zettani mikroskopia ezen jeles szakemberétől, valóban érde
kes gyűjteménynek jutottunk birtokába. Magyarországi jel
leges kőzetek összeállítására, valamint a diagnosis megké- 
szitésére Fuess engemet kért fel, mit elfogadván, Magyar- 
ország és Serbia trachytjainak olyan jellegesebb példá
nyait állítottam össze, melyek nemcsak lángkisérletileg, ha
nem geológiai tekintetben is már tanulmányaim tárgyai 
voltak. A megküldött kézi példányokból, a melyeknél ter
mészetesen ki volt kötve, hogy elég szilárdak ltgyenek 
arra, hogy a csiszolási műtétet kiállják, a készítményeket 
már megkaptam, s azokat van szerencsém bemutatni, mint 
olyanokat, a melyek kiviteli tekintetben ép oly kifogás
talanok, mint Fuessnek előbbi gyűjteményei. A lemezek 
finomsága mellett feltűnik azoknak egyenlő vastagsága, 
és a tetemes nagyság mellett a többé-kevésbé négyszög
letű alaknak következetes egyformasága. Ez nagyobbrészt 
onnét van, hogy az optikusok a csiszolatok megkészitésé- 
nél először durván egy négyszögletes oszlopot állítanak elő 
és annak tengelyére függélyesen lemezeket fűrészelnek és 
azokat csiszolják; mi csak kalapácscsal szoktunk leütni 
többé-kevésbé lapos darabokat a további feldolgozásra.

Ha már a csiszolatokhoz mellékelt jó diagnosis emeli 
az ilyen gyűjtemények becsét, még tanulságosabbakká vál 
nak az által, ha az illető kőzet a maga természeti állapo
tában is mellékeltetik; én Fuess második számú gyűjtemé
nyénél ezt a vételnél kikötöttem és meg is kaptam, ennél
fogva az sokkal tanulságosabb lett, mint az első számú 
gyűjtemény, a melyből ilyes példányokkal már nem szol 
gálhatott. A csiszolatok és a példányok természetes állapot
ban egymást a kőzet tanulmányozásában kiegészíteni van
nak hivatva.

Miután az általam összeállított kőzetek nemcsak a mikro- 
skop alatt, hanem lángkisérletileg és földtanilag áttanulmáuyo-
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zott lelhelyekre vonatkoznak és igy teljes kőzettani meghatáro
zás eredménye, a csiszolatok mikroskopi diagnosisának meg
állapításánál is befolyással van, nem tartom feleslegesnek 
azon kőzetek petrograpkiai megismertetését legalább vázla
tosan a következőkben összeállítani.

Az 1—22. szám magyarországi trachytokból áll, 24—30 
Serbia nevezetesebb trachytjaiból valók, mig a 23-ik e két 
csoportot összekötő szám gyanánt, a granítos szövet kimu
tatására és megkülönböztetésére a granitoidostól, a mely 
nehány trachytnál előfordul, a ditroitot, honunk ezen ne
vezetes kőzetét, vettem.

1. Orthoklas-olígoklas-quarztrachyt, rhyolitos (semivitreux) . 
Nagy-Kopasz hegy, Tokaj.

A kőzet feketéssziirke, s a hegy tövéből leütött pél
dányban makroskoposan látni quarzot egyes krystályokban 
vagy szemekben, gyérebben nagy földpátokat, de krystály- 
körvonal nélkül. A mikroskop ^alatt ezen két említett ásvá
nyon kívül, a melyeken legtöbb esetben meglátszik, hogy 
anyagjokban meg vannak támadva, látni apró ép plagiokla- 
sokat, biotitot tetemesen elváltozott állapotban, szennyeszöld 
színnel és csekély átlátszósággal. Angit sárgászöld, néha 
elég gyakori, soha sem nagy, de mindenkor ép. Magnetit 
sok. A választott példány mikroskopos alapanyaga isotrop, 
helyenként sötétebb és világosabb; mikroÜuidál szövegnek 
némi nyomai vehetők ki.

A tokaji hegy kőzetének meghatározásához szükséges 
az egész hegy anyagának átkutatása, minden változatával 
együtt; a részleteket máskorra hagyván fel, ezen meghatá
rozások végeredményét abban foglalhatom össze, hogy a 
tokaji hegy trachytja két különböző trachyt-typus keveréke, 
a melyek közül egyiket a másiktól egészen menten is lát
hatni. Az egyik typus orthoklas-oligoklas-quarztrachyt bi- 
otittal, a másik anorthit-trachyt augit és sok magnet.it- 
tal; az említett quarztrachyt helyenként egymagában is 
található, de soha nem normál állapotban, hanem külön
féle s leginkább domitos és rhyolitos módosulatokban. Az 
anorthit-trachyt, mint későbbi eruptió terménye, behatolt a
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fölötte fekvő quarztrachytba, és anyagjaikat összekeveredve 
találjuk oly módon, hogy a hegy tő vében, a kitörési közép
ponthoz közelebb a régibb trachytból csak egyes krystá- 
lyofeat, nevezetesen quarzot az Orthoklas- és oligoklasnak a 
végképeni fölolvadásból fenmaradott romjait és a módosult 
biotitnak foszlányait találjuk, mig távolabb az eruptió köz
pontjától a régibb trachytnak zárványai nagyobbak, fokoza
tosan ezek vergődnek uralkodásra, s végre a fekete anor- 
thit-trachyt egészen kifogyván, az orthoklas-oligoklas-quarz- 
trachyt annak anyagától teljesen menten is észlelhető s 
ilyenkor színe egészen világos.

Minthogy a tokaji hegy e vegyes typusú kőzetének 
csaknem minden példányában a quarz mikroskoposan is 
felfedezhető, úgyszintén egyes nagyobb Orthoklas vagy pia 
gioklas (oligoklas — andesin) zárvány sem hiányzik, az ás
vány associátió alapjáu történt elnevezés szellemében azt 
orthoklas-oligoklas-quarztrachytnak nevezem rhyolithos, és 
nevezetesen Bendant által semivitreuxnak nevezett módosu
latban.

2. A  tides in-guarztra chy t (dacit), granitoidos. Kis-ldebes, 
nyugati Erdély.

Ezen kőzettel Stäche óta, ki annak a dacit-nevet 
adta, Dölter és én foglalkoztunk, úgy, hogy itt csak rövi
den említem meg, hogy makroskoposan a nagy andesinek 
válnak ki legjobban a világosszürke és szemcsés alapanyag
ból. Nagy ritkán orthoklas is fordul elő benne veres szín
nel, miként azt sikerült is mechanikailag szétválasztani és 
lángkisérletileg meghatározni.

A mik.oskop alatt a plagioklas és a quarz tűnnek fel 
legjobban; a csillám világos-barna midőn ép, és sárgás, ha 
mállásnak indult. Néha fölületén sugárosan rostos halmazok 
fordáinak elő. Az amphibol elpusztulva lévén, ritkán hatá
rozható meg. Magnetit gyér. Az alapanyag krystályosan 
szemcsés.

Andesin-trachyt (rhyolitos). Visegrád, dunai trachyt-
csoj)ort.

Blagioklas (audesin-labradorit) éle& ikervonalok nél-
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kill, erősen üveges, övrajzokkal. ‘Zárvány bőven. Biotit és 
amphibol csak romokban, melyeket magnetit pontozás jelöl 
ki. Az egész tömegben különben nem gyakori a magnetit. 
Hämatit és iimonit mint festő anyagok szerepelnek. A 
mikroskopos alapanyag átlátszó isotrop üveg, a mélyből 
zöldes, oszlopos mikrolitkok és magnetit vannak kiválva.

4. Labradorit-trachyt, gránáttal (normál). Bogdán, dunai 
trachyt-csoport.

Magyarországi trachytjaink egyik nevezetessége lévén 
a gránáttrachytok, ezekből többet vettem fel. A makrosko 
posou vérveres gránát a csiszolatokban színtelen és isotrop. 
Plagioklas szép iker-rovatokkal. Biotit néha még felismer
hető, többnyire elpusztult. Magnetit és pyrit parányi sze
mekben. Alapanyag krystályosan szemcsés.

5. Labradorit-trachyt, gránát- és chabasittal. Szobi), du
nai tr achy lesöpört.

Plagioklas nagy, de mállófélben. Gránát gyér. Ampbi- 
bol csak magnetit pontozások által kimutatva; inig a biotit 
anyaga néha még megvan, és akkor felismerhető. A mik
roskopos alapanyag isotrop és abból sok parányi augit és 
kevesebb magnetit vannak kiválva. A chabasit ürfalakon 
makroskopos krystály-csoportokban lép fel, épen úgy oly
kor az előbbi szám trachytjában is.

6. Labradorit-trachyt (normál). Maria-Nostra, dunai 
trachyt-csoport.

Ezen trachyt épen úgy, mint az előbbeni, a melynek 
közelében fordul elő, Hauer és Stäche által valódi trachy- 
toknak neveztettek és csakugyan a kiképződési módot te
kintve, jelleges trachyinak mondhatók. Mikroskop alatt a 
plagioklas nagy, üveges, hasadékos és anyagában megtá
madott. Amphibol elpusztult ; biotit is pusztulásnak indult, 
helyenként sárgás-barna, sugaras halmazok maradtak viasza. 
Mikroskopos augit számos. Alapanyag szemcsés. Magnetit 
nem gyakori.

7. Labradorit-quarztrachyt gránáttal (quarzitos). Karancs- 
hegység, Salgó-Tarján mellett.

A gránát makroskoposan jól látszik, néha mogyoró
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nagyságú ; anyaga nem egészen egyöntetű. Plagioklas gya
kori ; quarz gyér, de azért olykor nagyobb darabokban is for
dul elő. Amphibol és biotit többnyire elpusztulva; a biotit 
tovább állott ellent, ebben többször találni még épen mara
dott részeket, mig az elpusztultaknál magnetit-pontozás mu
tatja ki az egykori alak rajzát. Az egész anyagot kovasav- 
oldat járta át, mi az egyes elegyrészek viselkedésében nem 
csekély változást idézett elő. Vogelsang ezen leihelyről rliyo- 
litos módosulatot ir le és kitüntet rajzban,*) a hol a fluidál 
szöveg jól látható és még mint nagy ritkaság dichroit is 
jön elő, miről magam is meggyőződtem egy általa hozzám 
küldött példányon, de a mit az általam vizsgált számos pél
dányon felfedezni nem sikerült, valamint Vogelsangnak sem 
azon példányokon, melyeket én tőlem kapott. Vogelsang pél
dányát egykor Zipser küldötte ki Bonnba, az egyetemi 
gyűjtemény számára, és az valószínűleg a basalt szom
szédságából, egy olyan pontról való, melyről én még nem 
gyűjtöttem. A basalt a Karancs-hegy trachytján keresztül 
tör, abban a fluidál szöveget előidézvén.**)

8 . Bytoionit-trachyt. Ungvár.
Plagioklas (bytownit-anorthit) sok zárványnyal, a me

lyek közül némelyik krystályos, más nem krystályos. A föld- 
pátok néha tetemes [nagyságúak. Angit világos zöld s néha 
szintén nagy példányokban van kiképződve. Az isotrop alap
anyagból maguetit van kiválva, s annak környékén hämatit 
nyomul be az elegyrészek hasadási síkjába, egy különböző 
erősségű színezést idézvén elő, néha elmosódott határszélek
kel ; ezen festés az alapanyagba ritkán hat be.

9. Anortkit-tracJiyt (Mátrait). Lórinczi hegy, Zagyva völgy, 
Mátra-csogjort.

Sűrűn feketés kőzet, melyben nagyobb krystályokban 
plagioklas, néha polysinthetesen, és augit van kiválva, vala

*) Die Krystalliten von II. Vogelsang, herausgegeben von F. 
Zirkel Bonn 1875.

**) Dichroitot találtam még a Vlegyá^za-csoport hegység trachytjá- 
ban, az egy andes.in quarztrachyt, amphibol-biotittal; D, agan-völgy, Se
bes-Kőrös.
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mint legtöbbször ennek közvetlen szomszédságában a mag
netic Mikroskopos alapanyag kiválólag mikrolít-halmaz, egy 
átlátszó, isotrop gyér magmában.

10. Obsidian, szürke. Mád ; Tokaj- Hegy alj a.
Makroskoposan is világosabb és sötétebb szürke, egy- 

közes rétegek. Tetemesebb (700 szoros) nagyításnál az amorph 
alapanyag világosabb s átlátszóbb vagy helyenként kevésbé 
átlátszó és sötétebb. Mikrofluidál-szöveg jól kivehető'. Az 
egyes rétegekben hengerded légcsövecskék félgömbös végek
kel nagy számmal vonulnak rendesen a rétegek határának 
irányában. Két réteg határán ellenben egymásfelé hajolnak. 
Egy igen finom csiszolaton a szöveget 1300 szoros nagyításnál 
is lehetett vizsgálni. Magnetit finom por-alakban van elhintve. 
Polarisált fényben (120 n.), keresztezett nikolok között 
isotrop az alapanyag és a légcsövek, de ezeken kivtil látni 
még anisotrop mikrolitokat, valamint zárványokat, mint 
praeexistált ásványok (földpát, quarz) maradványait, minden
kor szabályos határvonal nélkül; egyedül a biotit tesz ki
vételt, ennek hatszöges pikkelye néha még kivehető', noha 
az anyagban tetemes változás állott be, mert az átlátszósá
got elvesztette. Nem ritkán követhetni figyelemmel, hogy mi
ként foszlik a biotit mindig és mindig finomabb hártyákra 
és miként ragadja magával a sebesebb folyásban levő ár a 
gátot képező biotit-zárványból az elvált részeket; máskor 
az épen elváló félbeü levőket lehet megkülönböztetni. Mikro- 
fit apróságú darabok válnak le végre belőle és igy ellen 
tétet képeznek azon mikrolitokra nézve, a melyek az üve
ges alapanyagból képződnek ki; ezen utóbbiaknak rendesen 
szabályosabb körvonalai vannak s átlátszók; mig az előb- 
benieknél azok mindenkor határozatlanok, és csak áttetszők.

11. Obsidián, fekete. Tolcsva, Tokaj-Hegy alj a.
Egyöntetű, feketés-sziirke anyag, melynek alapanyaga 

a mikroskop alatt világos-szürke, átlátszó és isotrop; benne 
a légcsövek egész raját lehet látni egyenlően eloszolva, ki
véve ott, hol a fluidál mozgás kis torlódást idézett elő, ilyen
kor fizok elhajolnak és nagy számban képeznek conform 
szerkezetű csomókat. A magnetit mint por van igen finoman



eloszolva. A nagyobb krystályok közül a kissé áttetsző bio- 
tit szenynyes barna színnel vehető ki, valamint a földpát- 
nak és qnarznak csekély romjai. Keresztezett nikolok kö
zött kevés számmal anisotrop, hosszúkás mikrolitok is láthatók.

12. Obsidian, veres. Tolcsva, Tokaj-Hegyalja.
Csekély (45. n.) nagyításnál kurta fekete és hosszabb 

veres longulitok zavartan rostos halmaza egy átlátszó, kékes 
fehérnek tetsző alapanyagban magnetit-porral együtt. Na
gyobb darabokban, de gyéren kiválva látható földpát, quarz, 
néhány szem magnetit és biotit; ez utóbbinál a hexagon 
legalább részben még kivehető, mig az előbbenieknél a krys- 
tályos körvonal mindenkor hiányzik ; 700-szoros nagyításnál 
az üveges alapanyagból légcsövek vannak kiválva, a melyek
nek körvonala többnyire sötétebb s ez által az idom hatá
rozott, mig e csövek falain hämatit van kiválva s azt ve
resre festi. Máskor a csövek görbe lapokká terjednek szét, 
a melyeknek idoma úgy a körvonalokra, mint az irányra 
nézve a legváltozatosabb; ezeknél az ürfalakon szintén hä
matit van elterülve s igy ezek is veresek. A fluidál szöveg 
igen határozott, de a hämatit béllelte csövek és körhéjas 
ürek, ha sok helyen egyközes rendeződést mutatnak is, a 
részletben felette sokféleképen módosítják a szabályosságot.

120-szoros nagyításnál, keresztezett nicolok között iso
trop a világos alapanyag és a veresfalú légcsövek vagy a 
görbe héjas laprongyok; anisotropnak csakis a nagyobb, 
szabálytalan körvonalú zárványok, Orthoklas, plagioklas és 
quarz mutatkoznak, mint még egészen fel nem olvadott 
krystály-maradványok az egykori normál trachytból.

A tokaji hegy kőzeténél sokszor látni makroskoposan, 
hogy a plagioklas veres, mig az orthoklas nem, s ezen ve
res obsidánnál is látni a mikroskop alatt hogy a hämatit 
festette plagioklasnak valószínűleg van része a veres belfalú 
légcsövek és a körhéjas lég-ürek képződésében. Némely csi
szolatban világosan látni, hogy ezek képződése közvetlenül 
egy nagy plagioklasböl indul meg.

A veres obsidián nemcsak a Tokaj-Hegyaljának kivé
teles előjövetele, hanem általában is véve kőzettani ritkaság.



13. Perlitporphyr. Szántó, Tókaj-Hegyalja.
Orthoklas, plagioklas (andesin-oligoklas), quarz és blotit 

nagyobb/krystályokban kiválva perlit-anyggban. A biotit és 
quarznál a mikroskop alatt az alak olykor kivehető a kör
vonalak szerint. Az átlátszó, világos-szürke, isotrop alapanyag
ban számos mikrolit.

Ezen példány valóságos átmeneti stádium az üveges 
állapotba : a normál kőzet elegyrészeiből a nagyobbak még 
nem olvadtak fel, csak az apraja. Angit, mi egy más tra- 
cliyttypus képviselője volna a Tokaj-Hegyalján, ezen kőzet
ben merőben hiányzik.

14. Rhyolith, sugaras sphaerolithoJcJcal. Szántó, Sátor hegy, 
Tolraj-Hegyalja.

A kőzeten, magában nézve, háromféle anyag látszik: 
egy barna obsidián, mely már legnagyobbrészt sugáros 
spherolithokká változott át, a melyeknek közepében nagyobb 
íöi őpát vag}' quarz szem vehető ki. A törlapon nem vehető 
ki a szerkezet oly tisztán, mint a kőzetnek csiszolt lapján ; 
egy ilyenen tisztán vehetni ki, hogy a spherolithképződés 
egy már azelőtt is megvolt földpát- vagy quarz-zárványtól 
indult ki.

47-szeres nagyításnál, keresztezett nikolok között az 
említett nagyobb ásványok igen szépek. A sphaerolith csak
nem annyira isotrop, mint az obsidián alapanyag; azonban 
dacára annak, hogy keresztezett nikolok között sötétek a 
sphaerolithok, és az obsidián-alapanyag, különböző fényverő- 
désök által, mely a sphaerolithoknál szürkés, fénytelen s az 
obsidiánnál fekete s fényes, egymástól jól megkülönböztethetők. 
A sphaerolithok közül, közönséges világításnál a mikroskop 
alatt némelyiknek udvara van, itt a sphaerolith-anyag vilá
gosabb és átlátszó.

Nagyobb (700-szoros) nagyításnál az obsidián-alapanyag 
zárványokban felette gazdag: abban légbuborék és légcső, 
és Vogelsang által jelzett globulit, margarit, longulit és mik
rolit rajok vannak kiválva oly módon, hogy ezek közül a 
sötétebbeket a spliaerolithoknak nemcsak a világosabb színű 
•udvarába, hanem a sötétebb színű spliaerolith-anyagba is át
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menni látjuk, világos jeleid annak, hogy a sphaerolithok az 
iiveganyaghan megindult krystályodásnak utóbbi terményei.

Alig van rhyolitkjaink között tudtomra ])éldány, a mely 
az iivegtelenedés illustrátiójára alkalmasabb volna, mint ez. 
Vogelsang, kinek az ő megkeresésére Tokaj-Hegyalja rhyo- 
litlijaiból több ]»éldányt küldöttem, fönebb emlitett munká
jában egy eliez hasonlót leir Tolcsváróí (147. 1. 1G. táb. 1.), de 
az korántsem oly szép és jellemző, mint a szántói Sátor hegy
ről való.

15. Sugaras, bojtos sphaerolithok, obsidian nélkül. Olasz- 
Liszka, Tokaj- Hegy alja.

A kőzet magában tekintve annyiban hasonlit az élőb
bemhez, hogy szintén földpát vagy (quarztól kiindulva sphae 
rolithok képződtek ki, de először azok sugarai nem tom
pán gömbszerüen, hanem finom bojtokká elágazva végződnek, 
másodszor az obsidián-alapanyag helyett lithoidit van.

47-szeres nagyításnál a barna sphaerolithokon keresz
tül fekete vonalak látszanak keresztül húzódni, a melyeknek 
egyközessége az egész sphaerolitk-anyagra általános. Két 
sphaerolith közötti világos alapanyagban azon fekete vona
laknak folytatása olykor megvan, de gyakrabban áll azon 
eset, hogy azok itt meggörbiilést vagy megszakadást szen
vednek. Vogelsangnak előbb emlitett rajzában, a tolcsvai 
példányban ezen fekete vonalak szintén le vannak Írva. Ke
resztezett nieolok között a sphaerolithok részben nem átlát
szók, részben egy kissé áttetszők, ellenben a világos alap
anyag anisotrop. Földpát és quarz csak romjaikban tűn
nek fel.

16. Sugaras sphaerolithoklithoiditban. Tolcsva, Tokaj-Hegfi
alja.

A kőzet magában planparallel szerkezetű rhyolith, mely
nek egyes rétegei különféle módosulatot árulnak el, némely ré
teg alapanyaga már egészen lithoidittá változott, másnál hyalin, 
de a melyben az átmenet a krystályos állapotba megindult, 
és pedig spliaerolith-alakban. Gyakran látni, hogy ezen át
változása praeexistált elegyrészek még megmaradott magvá- 
ból, leginkább földpát (orthoklas és oligoklas), ritkábban
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quarztól indul ki, és elterjed szabálytalan sugarakban oly 
módon, bogy ezek a felső és alsó rétegbe nem mennek át, 
hanem csak saját rétegök határai között maradnak, de itt 
a réteg síkjában az elterjedés túlnyomó.

Kis nagyításnál (45) a csiszolatlan háromféle szövetű 
hely tűnik ki : a barnás szövetű sphaerolitliok keresztmetszete, 
az ezek közti hely, és végre egy harmadik, a melyben a 
Jitkoidit-tömeg ment a spliaerolithoktől. Ezen példány és az 
előbbeni között különbség van : a sphaerolithokban a fekete 
vonalak itt csak részben egyközesek, többnyire görbültek, 
vagy egészen hiányoznak. A világos anyagban a sphaerolitliok 
között fluidál rajz látható. Keresztezett nicolok között a sphae
rolitliok dendrites rajznak és gyengén, — míg a közbülső világos 
anyag határozottan anisotrop. A lithoidit, vagyis a trachy- 
tos felsit sugaras, anisotrop-halmazokból áll, a melyek egy 
átlátszó, isotrop-alapanyagból váltak ki. A földpát és quarz 
csak mint romok vehetők ki.

17. Lithoidit, fekete. Szántó, Tokaj-Hegy alj a.

Makroskoposan planparallel fluidál-szövet. Orthoklas, 
plagioklas, quarz és biotitból romok többnyire a világos 
csíkban és avval egyközesen letelepülve; vannak azonban 
kivételek úgy az irányra mint a rétegre nézve is. Kereszte
zett nicolok között a sötét rétegeken kevés, a világosakon 
több fény hat át. Nagy (700) nagyításnál a sötét csikók
ban sűrűn látni barna és fehér mikrolitokat összekeverve 
fekete, sötét ásványporral egy gyér isotrop alapanyagban. A 
világos csikókban egy kékesfeliérnek feltűnő isotrop-anyag 
(tán kovasav?) és bel}énként haematitos pikkelyek vannak.

18. Lithoidit, veres. Szántó, Tokaj-IIegyalja.

Makroskoposan planparallel fluidal-szövet, mit a mikros- 
kop alatt a világosabb csíkokban a longulitok és az azokhoz 
tapadó globulitok jól feltűnővé tesznek. A sötétebb csíkok 
szövete olyan, mint az előbbeni példányban. Földpát, quarz 
és biotitból csak romok. A világosabb csíkokban az ural
kodó átlátszó, összevisszarepedezett, színtelen alapanyag iso 
trop, és valószínűleg későbben beszüremkezett kovasav.



19. Rhyolith, lithoidos. Sólymos, Mátra.
Földpát, quarz nagyobb szemekben felismerhető, úgy

szintén a biotit is, a melyből vannak jól megtartott és el
pusztult példányok ; az épeknél az oszlopmetszetek egy ni- 
collal egészen elsötétednek. Fluidul szövet makroskoposan fe
hér (lithoidos) és szürke, hyalinos planparallel csíkok — mi- 
kroskoposan színtelen és sárgás részek, még inkább azonban 
hengerded légcsövek raja által tűnik ki. Keresztezett nicolok 
alatt a színtelen isotrop, mig a sárgás üvegtelenedési (litboidit) 
helyeken csekély fény hat keresztül.

20. Rhyolith, quarzitos. Nagy-Bozsva, Tokaj-Hegyalja mö
gött éjszakra.

Orthoklas, oligoklas, quarz és biotit nagyobb szemekben. 
Biotit lemezei o P szerint nem átlátszók, ex. P szerint átlátszók 
és dicliromatosak. Alapanyag részben krystályosan szemcsés, 
részben amorph és a jellemző szegélyrajzok által felismer
hető chalcedon.

21. Rhyolith (quarzitos). Zalathna, nyugati Erdély.
Nagy, világos krystályok, szürke sűrű alapanyagban.

Uralkodik a quarz, utána jön orthoklas, plagioklas és biotit ; 
ez utóbbi többnyire elpusztulva.

700-szoros nagyításnál az alapanyagban amorph kova
sav mint iirtöltelék s azonkívül szemcsés vagy sugaras mi
le rolit-aggregátok láthatók.

22. Oj)dl-trachyt. Vörösvágás ; Opálbánya Eperjestől dél
keletre.

Plagioklas (labradorit) részben el van tolva opál által, 
valóságos pseudomorph-képződés eltolás által. Angit, ampái
ból és biotit alig kivehető romokban. Magnetit, chalcedon 
vesék, s néha ezekben sugaras antimonit-halmazok, a melyek 
határozottan oda mutatnak, hogy a kovasav-beszüremkezés 
következett be legutoljára. Előbb képződött az antimonit, és 
annak képződése befejeződvén, következett a kovasav-beszü
remkezés. Az isotrop mikroskopos alapanyagban túlnyomólag 
hosszúkás mikrolitok halmaza vehető ki.

Ritkaság gyanánt nemes opálban is fordul elő antimo
nit sugaras halmokban; e jelen esetben is lehet a kézi pél-
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(lányon az antimonit-szálak kiálló végeit makroskoposan meg
határozni. A mikroskop alatt kékesfeketék az antimontüskék.

23. Ditroit, grdnitkömy ékből. Ditro, Székelyföld, keleti 
Erdély.

Gránitos. Keresztezett uieolok között szépen festve: pla- 
gioklas (csikós), Orthoklas (homogen), nephelin (foltos), so- 
(lalith (sötét, isotrop), biotit többnyire átváltozó félben, a mi 
még ép belőle, az sárgásbarna és egy nicollal elsötétedik.

24. Orthoklas-oligoklas-quarztracliyt, granitoidos. Rud
ink, Central-Serbia.

Quarz nagyobb krystályokban, egyenként vagy csopor
tokban, de nem egyközes állásokban összenőve, zárvány 
benne nem ritka. A földpátok meg vannak támadva; az 
orthoklasban keresztrepedések és zárványok láthatók, s néha 
plagioklassal vannak összenőve. Biotit málló félben: o P la
pokon kissé olivazöld és néha sugaras szövetű, nem dichro- 
itos; mig a keresztmetszetek x  P szerint világosan zöldek 
és egy nicollal elsötétednek. Magnetit gyér. Alapanyag fel- 
sites, krystályos, szemcsés. Limonit-infiltratio sárgás foltokat 
idéz elő.

25. Andesm-quarztrachyt, rhyolitos. Górni Milanovacz, 
Central- Szerbia.

A nagyobb földpátokban isotrop- és anisotrop zárványok 
gyakoriak; a hasadás-sikok néha elenyésznek és keresztre
pedések mutatkoznak. Polarisált fényben a színjáték nem 
élénk; az apróbb fölpátok jól mutatják a plagioklas ikerro
vatait. Quarz nagyobb és kisebb, krystályos szemekben szá
mos repedéssel és zárványnyal. Biotit o P szerint olivabarna, 
x  P szerint világos barna, és ezen irányban dichromatos ; 
krystályos zárványokban bővelkedik. A gyér amphibol sár
gásbarna és szintén cliehromatos ; a gyakoribb augit világos
zöld és keresztül van repedezve. Magnetit kevés. A barnás 
alapanyagban világosabb és sötétebb helyek szabálytalanul 
vannak eloszolva s abban oszlopos mikrolitok keresztül-kasul 
fekve vehetők k i ; isotrop; semmi fluidal szövet.
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26. Andesin-quarztrachyt, rhyolitos. Slatni-Vrh, nein 
messze Górni Műanovacztól, Közép-Serbia.

Amphibol dichroismusa és histologiai viszonyai által 
jellemezve; biotit a főtengelylyel egyközes metszetekben 
csaknem oly szinű mint az amphibol és szinte dichroitos; 
a hasadással egyközesen sötétebb és nem dichroitos. Augit 
világoszöld. A barna, isotrop alapanyagban mikrofluidal-szövet. 
Quarz gyér, valamint a magnetit is.

27. Labradorit - quarztrachyt (Grünstein). Majdan-Ku- 
cajna, éjszakkeleti Serbia.

Nagy plagioklasok (labradorit); quarz makroskoposan 
szép, bennőtt krystályokban is gyakori, de csiszolatokban 
sem hiányoznak hexagonos, egy optikai tengelyű átmetszetei. 
Amphibol jobban elpusztulva mint a biotit. Magnetit nehány 
nagyobb, de leginkább mikrolitos szemekben egyenlően el
hintve. Alapanyag felsites kryptokrystályos.

28. Labradorit-quarztrachyt. Gamsigrad, keleti Serbia.
Ez azon elhiresedett trachyt, melyet legelőször Brek

ii au pt ismertetett meg és a régiek Timachus (Timok) folyója 
mellett találván, timacitnak nevezett, a benne előforduló szép 
amphibolt pedig szokatlanul nagy mangan-tartalmánál és 
némileg eltérő hasadási viszonyainál fogva külön fajnak tart
ván, gamsigradit-néven irta le. Ezen amphibol a csiszolat
ban igen jól tűnik fel a dichroismus és a rhombos mezők 
által, melyeken az amphibol nagyon különböző fokú szögei 
láthatók egymás mellett; biotit szintén sok és oszlopos metszetei 
ép úgy sötétednek el, mint az amphibol bármily irányú metszete.

Plagioklas nagy és apró krystályokban legtöbbször za
varos, quarz apró krystályokban vagy szemekben igen ritka, 
magnetit gyér; alapanyag felsites, zavaros.

29. Labradorit-quarztrachyt. Saska-völgy, délre Majdan 
Péktől, éjszak-keleti Serbia.

A kőzet szürkés alapanyagából sok fekete amphibol 
és biotit van kiválva, úgyszintén zavaros plagioklas iker- 
rovatokkal. Mikroskop alatt a földpátok szintén jól kivehe
tők, de legfeltűnőbb az amphibol, melynél egy nicollal, bár
minő fekvésben legyen is a metszet, az elsötétedés, valamint



15

a gyakran mutatkozó mezőcskék amphibolos szögkülönbsé
gei jellegesek; a biotit is nclia igen nagy, oP szerint nem, 
de a főtengelylyel egyközösen egy nicollal épen úgy sötéte
dik el, mint az amphibol. Quarz ritka és csak apró sze
mekben jön elő, melyek a polárisait fényben jól feltűnnek. 
Alapanyag krystályos-szemcsés.

30. Anorthit-tracliyt, semicitreux. Bordes, dél-Serbia.
Barna alapanyagból plagioklas van túlmennyiségben 

nagyobb és apróbb kristályokban kiválva; utána jön a vi
lágoszöld s csaknem szintelen augit. Helyenként magnetit 
szemek által, mintha elpusztult krystályok (amphibol? bio
tit?) körvonalai volnának kimutatva. Magnetit.

A magyarországi és a serbiai példányokból kitűnik, 
hogy a különböző trachyttypusok hasonló elegyrészekkel 
jönnek elő mind a két helyen ; a magyarországiaknál bőven 
vannak képviselve még a legérdekesebb módosulatok is, t. 
i. a rhyolíthos és a quarzitos.

V e g y e s e k .
St. J. — T e r m é s a r a n y a g o t t h a r d i  c s i l l á m  p a l á b a n .  

A gotthardi alagutban, Airolo felőli nyílásától 500 m.-nyire, egy acsil 
lámpalát átható mészpát-éren csekély számú termésarany-lemezkéket 
találtak. Ezen előjövetel egyelőre nem hozható összeköttetésbe az alpesek 
egyéb arany-előjövételeivel. A legközelebb fekvő aranylelhelyek, a Sim- 
plon-on és a M. Kosától délre fekvő völgyekben,a piemonti gneiszhegységhez 
tartoznak, mely utóbbi a gotthardi tömeghegységtől, a Val Bedrcttó mész- 
csillámpalaitól és a Nufeu-ek által különittetik el. Az ezekben előforduló 
arany nincs is tisztán kiválva vagy mészpáton felnőve, hanem vas- 
kénegben behintve (Mitth. d. Bern. nat. Ges. 1875.)

St. J. — V a 1 ó d i s z é n k o r s z a k b e l i  n u m m u l i t .  B r a d y -  
nak, ki nem régen Skót-országban az alsó szénkorszakbeli mészkőben egy 
nummulitalakú foraminiferát fedezett föl és azt A r c h a e o d i s c u s  
Ka r r e r i - né v  alatt irta le, újabban sikerült a belgiumi mészkőben egy 
valódi szénkorszakbeli nuunnulinát: N u m m u  l i n a  p r i s ti n a Brady 
constatálui, mely ezen nem harmadkori képviselőihez egészen hasonló 
(N. Jahrb. f Min. Geol. u. Palaeont. 1875.)


