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— Titkári közlemények a borítékon. —

A W ehrlit Szavasköröl.
(Második közlemény.)

Szabó József egyetemi tanártól.
(Előadva a földtani társulat ülésén 1877. junius 6.)

(1 phototypiával II. Tábla.)

A földtani társulat 1870. ápril 13. tartott szakgyülésén 
volt szerencsém első közlésemmel föllépni a szarvaskői Wehr- 
litről *) azon eredménynyel, hogy a Wehrlit összetett erup
tiv kőzet, melynek elegyrészei Magnetit, Amphibol, Anorthit

*) A Wehrlit Szarvaskőről mint összetett kőzet. „Földtani Köz
löny“ 1871. 18. lapon.
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és egy Angit-féle ásvány; ugyanegytitt emlitettem, hogy Szar
vaskő vidékéről beküldőitek Wehrlitet különböző bányákból 
s hogy az anyag között a lelkelyek szerint különbség van. 
Mindez kívánatossá tette a dolgot a helyszínén behatóbban 
vizsgálni meg.

A kirándulást megtettem 1871. junius elején ( a/5) és 
ismételve végén (2%); Egerből indulván Szarvaskőre. Auya- 
got minden pontról gyűjtöttem és annak tanulmányozását leg
nagyobbrészt befejezvén, ez alkalommal az eredményt mint 
első közleményem kiegészítő folytatását szabadjon előadni.

A Wehrlit különböző s egymástól elszigetelve álló pon
tokon jő elő Szarvaskő és Apátfalva között s mig némely 
helyen egészen olyan, mint a Kecskefarkon levő legrégibb 
s legnagyobb bányában, másutt attól eltérő kinézéssel és 
összetétellel bír.

A petrografiai tauulmányozás alapján kitűnt, hogy van
nak közös és sajátos elegyrészek s hogy ezek szerint 
megállapítható a kőzet-nem és faj.

Minden féleségben meg van a Magnetit, Amphibol és 
egy ásvány az Angit csoportból, mely pontosabban megha
tározva, Diallagitnak Hint ki s ezeken kívül van Földpát 
és Olivin. A Diallagit és Földpát együttléte folytán a kőzet 
G a b b r ó, de két fő fajra oszlik fel r az egyikben Olivin 
van Földpát nélkül megmaradván a Diallagit és az Amphibol, 
a másikban az Olivin csak igen alárendelten van, vagy leg
gyakrabban végkép hiáuyzik, de van Földpát tulnyomólag, 
úgy hogy ezen kőzeteket két csoportra oszthatjuk, a me
lyek egyike a Földpát Gabbró, másika Olivin Gabbrónak 
mondható. A Földpát-Gabbróról ez alkalommal csak általá
ban tevén említést, részletesen az Olivin-Gabbró leírásába 
bocsátkozom.

Olivin- Gabbro.
Kecskefark nevű hegy Szarvaskőnél az, melyben a 

Wehrlitet legelőször vágták mint vaskövet s a vagy 25



171

ölnyire behajtott tárnában kifogástalan épségii anyagot kap
hatni, úgy hogy tanulmányozása az itt gyűjtött anyag ruiu- 
den más leihelyinél alkalmasabb. Vékony csiszolatok ele
gendő számmal vannak készitve s ezek útmutatása mellett 
az elegyrészek a tulityomóság szerint Olivin, Diallagit, Amphi
bol és Magnetit.

a) A c s i s z o l a t o k  t a n u l m á n y o z á s a  a z  
e g y e s  e l e g y r é s z e k  s z e r i n t :

1. O l i v i n .  A vékony csiszolaton keresztül nézve, 
csak vagy 5-szörös nagyításnál Ooddington lencsével a leg- 
átlátszóbb elegyrész az Olivin színe gyengén zöld, közel 
színtelen és mivel színtelen elegyrész nincs is, annál inkább 
ilyennek tűnik fel. Szabálytalan repedés mindig látszik rajta, 
de olykor hasadási vonalakat is venni ki. Ha egy darabot 
a kőzetből durva porrá törünk, a porból az Olivint apró 
szemekben kiszedhetjük s ily darabokban színe olajzöld, 
élénken üvegfényü s ilyenkor is gyakran észlelhetni rajta 
hasadáslapokat. Ezen kiszedett Olivin a lángkisérletben a 
következő viselkedést mutatta: a lángba téve megfeketedik, 
a láDgot magában nem festi, alig mutatja még a Nátriumnak 
is csak nyomát, és nem olvad; Cfypszszel ellenben a Natrium 
festése valamivel nagyobb (1—2), és nyoma mutatkozik a 
Kálium festésnek is (0 — 1). Sósavba téve megtámadtatik s 
az oldatból oxálsavval kevés calciumot s phosphorsavas 
nátronnal magnesia csapadékot bőségesen kapkatuuk.

Ha a kőzet durva porát egy nagyszájú üvegben erős 
sósavval leöntjük, de csak annyira, hogy a sav a darabo
kat ép n födje s azt rajta 24 óráig hagyjuk, kocsonya vá
lik ki oly mennyiségben, hogy az edényt fel lehet fordítani 
a nélkül, hogy valami kiömlenék, mi arra mu at, hogy a 
sav által bontható silikát nagy mennyiségben van jelen. Az 
oldatból a nagy mennyiségű vas lecsapása után Calcium és 
bőven Magnesium volt kiválasztható. A sósavas oldat láng-

12*
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festése Ca 2 — 3, Na 2—3, K 0—1. A Kálium csak néha 
villan fel pillanatra. Valami a rendestől eltérő tünemény is 
adta elő magát ezen kísérleteknél; ugyanis a vastag platina- 
huzal kettős karikájával felszedett folyadékot a mint a szín
telen gázlángba vezettem, egyes igen fénylő villanások állot
tak be, melyek a speetroskoppal nézve folytonos színképet 
adtak. Mintha a vas átmenete magasabb oxydatiői fokozatba 
idézte volna elő. Ezen sziporkázó felvillanások gyengültével 
tűnt csak elő a Calcium az ő jellemző színvonalaival, de 
mint mindig, csak rövid időre.

A vékony csiszolatot téve ki a sósav hatásának, az 
Olivin jelenlétéről határozottabb fogalmat kapunk. A sósav 
behatása után azon helyek, a hol Olivin volt, keresztezett 
nicolok között csak sötétkék és világosak, mig a Diallagit 
és Amphibol sem szinökben, sem polarizáló képességben vál
tozást nem szenvedtek. Összehasonlítva egy ilyen étetett csi
szolatot egy nem-étetettel, igen szembeötlik, hogy a kőzet 
ezen fajának túlnyomó elegyrésze az Olivin.

Polarizált fényben az Olivin az ő érdes felületével elég 
élénken a zöld és ibolyaszint játsza, ezek közül az ibolya 
nem egészen egyöntetű, mert narancsszínű foltok is mutat
koznak ; ellenben a zöld és az átmenőleg röviden mutat
kozó egyéb színek egyöntetűek. Némely állásban az Olivin 
csak elsötétedik.

A Wehrlitben az Olivint már Zirkel is sejtette. *)

‘) WehrJit von Szurraskő (Szarvaskő helyett, az egész világ
irodalomban becsúszott ezen hibás irás) ist ein ausgezeichnetes Ge
menge von drei Körpern: reichlichem Magneteisen, einem fast farblo
sen oder schwach gelblichen Mineral, welches von zahlreichen oft 
schwarz getüpfelten Sprüngen durchzogen ist und v i e l f a c h  an  
O l i v i n  e r i n n e r t ,  sodann einer holzbraunen durchscheinenden Sub
stanz, die im Dünnschliff als rundlich ausgebuchtete Lamellen insel- 
artig in dem vorigen enthalten ist. Der W. ähnelt am meisten dem 
Eulysit von Tuuaberg. (Die mikroskopische Beschaffenheit der mine- 
ralien und Gesteine. 1873 Leipzig. 218. lapon)
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2. D i a 1 1 a g i t. Leveles szövetű, világos szürke 
szinti a levelek keresztmetszetében és a vékony csiszolatok
ban leginkább így látható. A levelek sikjában színe kissé 
barnás s néha az Ampkiboléra emlékeztet. Pleockroismust 
és absorptio-külünbséget ugyszólván semmit sem mutat, mi
által az Amphiboltól igen eltér. Az analyzátor forgatása által 
tarkás színeket játszik, a mely színek hol az egész tömegen 
vannak eloszolva minden tekintet nélkül a basadási vona
lakra s különösen a kék, sárga, zöld és bíbor, hol pedig 
megszakított vonalakban. A tarkaság némely állásnál igen 
felötlő és már ezen tulajdonság párosulva a szöveti viszony
nyal, határozottan engedik megkülönböztetni az Olivintől. 
Földpát-féle pptszinü csíkoknak nyoma sincs.

Az orientátio megjegyzése mellett keresztezett nicolok 
között valamely alkalmas egyént a csiszolatban addig for
gatva, míg az extinctio maximuma bekövetkezik, azt 
találjuk, hogy a főtengelylyel 'egy közös hasadási vonalak 
soha sem esnek össze a polarisatiói síkokkal, miből követ
kezik, hogy ezen ásvány nem rhombos és igy nem Hyper- 
sthen vagy Enstatit, hanem Diallagit lehet.

Egy további meggyőződést az olvadási fokban kerestem, 
mihez azonban az anyagot nem oly egyszerűen lehet kapni 
mint az Olivint, mert a mechanikai aprózás eredményében 
azt szétválasztani lehetetlen. Az Olivinen kívül a többi 
anyag a szemekben anyira egyöntetűnek látszik, hogy ezen 
a módon Diallagithoz nem juthatunk. Tehát más utón igye
keztem biztos anyagot szerezni s ez sikerült is oly módon, 
hogy egy csiszolatot készítettem, a lemezt csak oly vékonyra 
köszörülvén, hogy jól átlátszó legyen. Ezen a lemezen tisztán 
kivehető lévén már Coddington-lencsével is, hogy mi Olivin, 
mi Arnph ból, mi Diallagit, tolikés segítségével feszítettem az 
egyes elegyrészeket és igy sorban meghatároztam az Olivin 
olvadását, épen azon eredménynyel, mint a kiszedett szemek
nél, másodszor a Diallagitot és harmadszor az Amphibolt.
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A Diallagit sohasem egészen tisz'a a Magnetittó'l vagy 
Amphiboltól, azért azon helyekre, hol ilyen zárványok vol
tak, különösen figyeltem. Magában a Diallagit-lemez az én 
meghatározási módom szerint platinahuzalon a Bunzen-féle 
lángban 5 milliméter magasságban a lángot igen gyengén 
festi nátriumra (1), az olvadásnak alig mutatja nyomát egy 
perez múlva. Az olvasztásban alig változik, csupán szélei 
kezdenek meggömbölyödni, de a lemez alak megmarad (ol
vadása 1). A lemezen volt Magnetit és Amphibol darabkák 
megolvadtak külön s megolvadott állapotban a Diallagit le
mezeken elterültek, mit Coddington-lencsével igen határozot
tan lehet kivenni. Cfypszszel megolvasztva, Nátrium kissé erő
sebben festette a lángot (1—2), valamint Káliumnak nyoma 
(0—1) is mutatkozott.

Ezen nehéz olvadás a Diallagitok becses tulajdonsága 
és eddig minden Diallagitnál találtam a melylyel olvasztási 
kisérletet csinálni alkalmam volt s megkülönböztetésre ne
vezetesen a Hypersthentől alkalmas, a mely gömbbé olvaszt
ható (olvadási foka 3 —4).

Sósav észrevehető leg nem bántja. 24 óráig tartó étetés 
után sósavban, átlátszósága és polarizált fényben szinjátéka 
ugyanaz mint étetés előtt.

3. A m p h i b ó 1. Az Amphiból átlátszó, szine sárgás
barna, mi makroskoposan nem, hanem csak vékony csiszo- 
laton vehető ki. Kristály alakot soha sem látni rajta, de a 
kristályos szerkezetet jól ki lehet venni. Átlátszósága, szine 
és absorptio képessége a kristály különböző állása szerint 
különböző. Ha a hasadási lapok szerint jut a csiszolatba, 
úgy hogy két oszlop lapon nézünk keresztül, szine legsöté
tebb barna és a polarizátort egymagát forgatva absorptiói 
képességét legcsekélyebbnek találjuk. Legvilágosabb barnás 
sárga a bázissal parallel csiszolataiban, ekkor láthatók a két 
irányú hasadásnak megfelelő rhombos mezők s ekkor ab- 
sorptiója is legerősebb, úgy, hogy világos és sötét (barnás
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fekete) lesz. Ezen két véglet között a helyzetek igen sok
félék és ennek következtében a szin és absorptió képesség 
is felette változó. A melléktengelyek irányában átnézve, a 
hasadási vonalok csak egyközösek s ezen helyzetben az ab- 
sorptió szintén erős, de a szin csak a sötétbarnáig megy le, 
körülbelül olyan árnyalatig, a minő a hasadási lapokon már 
közönséges fényben mutatkozik.

A polarizátort forgatva, a színjáték soha sem élénk, 
legtöbbször csak elsötétedés következik be, miáltal az Amphi
bol a Diallagittól és az Olivintól a polarizált fényben nagyon 
élesen válik el.

Lángkisérletben platinahuzalon gömbbé olvad (olvadási 
foka 4—5). Tartalmaz Nátriumot (2—3 fok) és kevés Káli
umot (1). Ez utóbbi csak gypszszel összeolvasztva vehető 
ki, magában nem.

Sav nem támadja meg nagyobb fokban, úgy hogy op
tikai viselkedése egészen megmarad, ha 24 óráig etetve is 
volt sósavval.

4. M a g n e t i t .  Nem-átlátszó. Mint opák tárgy meg
világítva érdes felületet mutat vasfénynyel párosulva. Leg- 
többnyire szabálytalan spherodiál szemeket képez, amelye
ken kristály határok nagyon gyér esetekben sejthetők. A 
szemek olykor egyenkint, máskor csoportban hosszúkás fü
zérben vannak halmozódva. Néha veres-sárga átlátszó udvar 
környezi a Magnetit szemet, mi magát a szomszéd átlátszó 
ásványok liasadékaiba beveszi, ez különösen az Olivin repe
déseinél tűnik jól fel. Ezen anyag Limonitnak felel meg 
egész fellépése szerint. Pyritet nem találtam úgy mint a 
Földpát Gabróban.

Dr, Schimann ur egyik csiszolat után kérésemre photo- 
grafiát is készített 12-szeres vonalas nagyításban s azt pho- 
totypiában általa kiállítva van szerencsém ide mellékelve 
bemutatni. A négy elegyrészt meg lehet rajta különböztetnio 
M a g n e t i t  az egészen fekete nem átlátszó. A különféle



176

elegyrészek határán nagyobb szemekben s néha csoportosan 
fordul elő, mig az elegyrészekben zárványként csak egyes ap
róbb szemekben mutatkozik. Amphibol a félig átlátszó; a kö
zéptájon van a legnagyobb egyén s ez folytatódik lefelé, hol 
egy hosszúkás de Magnetit ál al megszakított tömeg vau ; 
ezen kívül van még jobbról is egy Ampiból egyén. A vilá
gos elegyrészek az uralkodók, de ezek kétfélék : Diallagit és 
Olivin. A D i a l l a g i t  a kettő között ezen a képen a 
túlnyomó. Egy nagy egyén a kép felső felében a ő párhu
zamos finom fekete vonalai által tűnik fel, úgy hogy ezt 
Plagioklasnak tarthatnék, arról azonban, hogy nem az, a 
polarizált fényben egész biztossággal meggyőződhetünk. Egy 
második nagy egyén a kép baloldalán aláfelé vehető ki az 
ő vastagabb parallel vonalaival, mig egy harmadik nagyobb 
tömeg a kép harmadában jobb oldalról foglal helyet. Mind
ezen Diallagitok felületén áttetsző foltok vannak, a melyek 
Ampkiból maradványok, melyek a csiszolt Diallagit lap mé- 
lyedményeiben maradtak vissza. Az Ol i v i n  képezi végre a 
legvilágosabb s rendesen gömbölyű szemeket, melyek sza
bálytalan repedési vonalakkal vannak átszelve. A kép felső 
bal negyedében vau egy csoport a Magnetitek között egyes 
nagyobb szemekben; mig a kép alján hosszúkás csoporttá 
sorakozva látjuk. A kép jobb alsó negyedében is több a 
fehér foltok közül Olivin, de mellette Diallagit van. A ha
tárt a mikroskop alatt élesen ki lehet venni. Ezen négy 
elegyrész mind ép, még az Olivin sem mutat elváltozást. 
Nagyító lencsével, a minővel olvasni szokás, e képnek rész
letei fokozódva tűnnek elő.

b) A k ő z e t  t a n u l m á n y o z á s a  e g é s z b e n .

A szarvaskői Wehrlit a Kecskefark hegyi bányából, 
melyből leginkább kerültek ki a gyűjteményekben levő pél
dányok, Olivin, Diallagit, Ampáiból és Magnetit kristályo
sán szemcsés és sűrűn torlódott elegye.
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Makroskoposan tekintve, a Wehrlit ép példányai vas
fekete aprón szemcsés homogén anyagként tűnnek fel, de 
ha egy üde törlapot ide s tova forgatunk, egy kiválólag le
veles szövetű elegyrészt veszünk észre, a melynek leveleiu 
s határszélein vegyest vannak a szemcsés elegyrészek elhe
lyezve. Ezen leveles elegyrész a^tulnyomó s ez a Diallagit 
meg az Amphiból vegyesen, de úgy, hogy minden nagyobb 
leveles elegyrész a Diallagit s az Amphibol csak apróbb 
részlegekben lép fel. Üde példányok törlapján e két elegy
részt nem lehet egymástól megkülönböztetni, de a mállotton 
igen jól.

A Wehrlit mállott példányain bizonyos körülmények 
között a Magnetit’eltávolodik és ekkor a fekete szint okker
sárgára váltja fel, de egyszersmind képesek vagyunk a meg
maradott három elegyrészt egymástól megkülönböztetni. A 
Diallagit a legvilágosabb szinii, szürkés finoman leveles 
csillámlását megtartotta s leveleinek helyzetét jól ki lehet 
venni. Az Amphiból fekete és szintén leveles, de levelei me
revebbek, vastagabbak. Az Olivin feketés-zöld szemeket ké
pez, melyek gömbölyű felülete és kagylós törése a megkü
lönböztetést elősegítik. Daczára a Magnetit eltávolodásának 
Limonit alakjában, melyből a felületen egész kéreg van kép
ződve, a többi elegyrész ép.

Benn a bányában, noha már közel 60 esztendeje, hogy 
nem dolgoznak, a lámpafény viszaverődése a sok Diallagit 
tükörről meglepő tünemény. A tükröző lapok nagysága a 
Diallagit-egyének nagyságára enged következtetést vonni, de 
azok megszakítva vannak az Olivin és Magnetit által, me
lyek a Diallagit leveleken myriádokban ütik ki magokat, 
úgy, hogy az átlátszó s igen kevéssé festett Diallagit finom 
levelei mint üveglapok a mögöttük levő fekete vasfényü 
szemeket tüntetvén elő, az egész benyomás olyan, mintha 
csak szemcsés Magnetitet látnánk.

A mikroskop a négy elegyrészt megismertetvén, egy-
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szersmind a létrejövés időszaki viszonyaira nézve is nyújt tám
pontot. A legrégibben kiválni kezdett elegyrész a Magnetit. 
Ez zárványként kisebbrészt mind a három társásvány
ban előfordul, de előfordul azok határain is, még pedig na
gyobbrészt igy. Jön azután az Olivin, ebben már zárvány 
nem mutatkozik mint Magnetit, egy esetben az Olivinben 
látni való volt, hogy a benne foglalt Magnetit szemtől su- 
garosan mentek szét a repedések úgy, mint a megkoczczan- 
tott üvegnél látjuk; viszont az Olivin, a Diallagit testében 
kiválva számtalanszor jön elő épeu úgy, mint a többi elegy
rész határszélén. Harmadik a Diallagit, a mi, magába zárva 
Olivin és Magnetit szemeket, nagy egyénekben, de némileg 
rendes határvonalakkal képződött k i ; mig végre as Amphi
bol a legépebb állapotban megtartva vált ki és a legsza
bálytalanabb alakokban nyúlt el olyan helyeken, hol ür volt. 
Ez a legutóbb létrejött elegyrész, a mely a még fenmaradott 
helyet foglalta el. Az Araphiból merevebb tömegű testtel bir, 
mint a Diallagit, ez utóbbinak finom levelei sokszor mutat
nak ki- s begörbiilést' s ezen homorúságba a vékony csi- 
szolaton olykor Amphiból részek jutottak bele s ott a szili 
és absorptio tünemények által felötlenek. A Diallagit egyé
nek lapterjedelemre nézve minden elegyrész között a legna
gyobbak, de vastagságuk soha nem jelentékeny. Azon nagy 
szívósság, melyet az idomitásnál tapasztalunk, a Diallagit 
egyének sajátszerü beszövődésének tulajdonítandó, ez a 
többi elegyrészt a maga s z í v ó s  lapjaival hehálózza és igy 
a szakadás nehezíti s többé-kevésbbé leveles törlapot idéz 
elő. Az olyan darabok, melyekben a Diallagit levelek között 
a paralellismus meg van, elég könyen hasadnak, de a hol 
ez hiányzik, ott a kőzet csak nehezen és aprón törik.

Az e g y o l d a l o n  c s i s z o l t  W e h r 1 i t e n 
az elegyrészek más viszonya vehető ki jól, Három anyag 
tűnik itt szembe: két fekete a túlnyomó és egy szürke. A 
két fekete közül az egyik sima üvegfényü, a másik érdes
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és vasfekete. Ez a Magnetit, amaz az Olivin. A kettő kö
zött uralkodik az Olivin, ez nemcsak a szemek számára, de 
nagyságára nézve is a legkiválóbb. Fekete színe némileg 
optikai csalódás, anyiból, hogy igen világos üveganyag lé
tére saját színét nem, hanem a háttérben levő rétegek Mag
nezitjének fekete színét tünteti elő, melyek előtt mint üveg
lap foglal helyet. A világos szürke csekélyebb fényű leveles 
ásvány a Diallagit. Amphiból nem vehető ki.

Ezen csiszolt lapon egyszersmind az tűnik ki, hogy 
az Olivint vagy 4O°/0-re, a Magnetitet vagy 15-re lehet be
csülni s ez a vegyelemzés által is többé-kevésbbé iga
zolva van.

A vegyelemezésnél *) a sósavban felolvad 50■25°/o
nem olvad 49'750/o-

A felolvadó esik az Olivinra és nagyrészt a Magnetitra, 
mig a Diallagit és Amphiból csak kevéssé támadtatnak meg.

Az oldhatóban A nem oldhatóban
k̂2 o 2 2-93 Si o 2 57*79

Fe2 o 3 58-76 Fe, 0 3 25*tü
Ca 0 13'99 Ca 0 3*02
Mg 0 2 2 « Mg 0 14*74

98-52 9 9 17
A kovasav kiválasztva lévén, legnagyobbrészt a nem

oldható részek között szerepel. A mi azonban kivehető, az, 
hogy a legnagyobb ásványban előjövő elem a vas s ennek 
tulajdonítható azon ismételt kísérlet ezen anyagot mint vas- 
érczet felhasználni; de másrészt a Magnesium is oiy nagy 
menyiségben van jelen, hogy nehezen olvadó Magnesium- 
silikátokra abból is lehet következtetni. Mind a két osztály

ban van sok Magnesium, az oldható átlagokéban a Magne
sium az Olivint alkotja, mig a nem oldható ásványoknál 
a Diallagit- és kisrészben az Amphibólból kerül ki. Az l

l) A budapesti egyetemi ásványtani intézetben Dr. Lengyel ta
nár ur felügyelete alatt véghez vitte Kovács Elek. 1877.
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Olivin és a Diallagit a túlnyomó anyagát képezvén a Wehr- 
lítnek és mind a kettő úgyszólván nem olvasztható lévén, 
megfejthetjük, hogy miért találták minden olvasztási kísér
letnél nagyban az érczeket nem olvadóknak.

A sósav tetemes mennyiségű Calciumot is húzott ki, 
honnét van ez?. — Ez nagyrészt szintén az Olivinből van, 
mit kicsiben is tapasztaltam az által, hogy Olivin szemeket 
tisztán kiszedve tettem ki a sósav hatásának s meggyőződ
tem, hogy az Oíivin Calcium tartalmú, ennélfogva lehet, hogy 
az Olivin-féle elegyrészek között ezen kőzetben Monticellit 
is van. Hogy menyire bázisos természetit ezen kőzet s hogy 
mily arányban múlja felül a Magnesium a Calciumot, az a 
kőzet összes elemezéséből kivehető, mit első közleményemből 
ide is átveszek.

A szarvaskői u. n. Wehrlit vegytani öszetétele Dr. 
Lengyel Béla egyetemi tauár elemezése szerint (1868):

Si 0 2 35 '25
Fe2 0 3 9 -8 0

Fe 0 33-42
Ala 03 '̂46

Ca 0
Mg 0 8*1,
Mn 0 0 * 5 7

Viz 1-17 
100-29

Az u. n. Wehrlit elegyrészei közül háromnak a tömött- 
sége nagyobb mint 3, a Magnetité 5 körül, ennélfogva előre
láthatólag 3—4 közé esőnek tehetjük fel a tömöttséget. 
Többszörösen ismételve a meghatározást, az 3’6-nek tűnt ki.

A szarvaskői Wehrlit mindezek után tehát öszetett 
kristályos Oliviokőzet, melyet a benne nagyon szereplő 
Diallagit a Gabbro családba juttat, ennélfogva az ásványtani 
eddigi Wehrlit nevére ezután szükség nincs, az a történe
lemnek engedendő át, és ezután O l i v i n g a b b  r ó n a k
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nevezendő, a mely viszont csak egy tagja az ott előjövő 
Gabbró-családnak s ezen tagok, miként kezdetben említet
tem, már Földpátot is tartalmaznak, de azokról épen ugy, 
mint az angitkőzetekről (Diabas), melyek ugyanazon vidéken 
előjönnek, ^lam int mindezeknek geológiai viszonyairól is, 
más alkalommal fogok szólani.

A „B iharhegység“ egy sa já tsá g o s  völgyalakjáról.

Lóczy Lajostó l.
(Előadva a kir. m. term. tud. társ. május 16-án tartott szakülésén.)

(Egy kőnyomatú táblával. III. Tábla.)

1873 ik év óta szabadidőm nagy részét a m a g y a r 
e r d é l y i  határlánczolat megismerésére fordítva, a völgyek 
egy sajátságos alakja tűnt fel nekem egyebek közt, mely 
nem hiányzik más hegyvidékeken sem, de talán sehol sem 
fordul elő nagyban és kicsiben oly gyakran, mint ép az 
említett határhegység nyugati lejtőjén. A völgyalakok azon 
nemét értem, meljnél a folyó nem a völgyet kitöltő lágy és 
laza anyagon, hanem a völgy oldalak valamelyikének szilárd 
sziklatömegén vésett magának medret.

Annálinkább föltűnt nekem itt e jelenség, mivel a dom
borzati és geológiai viszonyok annak általánosan elterjedt 
magyarázatát valamely előzetes h a s a  d ó k b a n  nem en
gedik föllelni.

Mielőtt az egyes eseteket fölsorolnám, legyen szabad 
a későbbiek megérthetése czéljából röideu vázolnom a ma
gyar-erdélyi határlánczolatot.

Geológiai alkatánál fogva joggal lehet ezen határlán
czolatot, értve a S e b e s K ő r ö s  (talán épen a kSzilágy- 
ság) és T e m e s-B é g a közt eső részt B i h a r  h e g y 
s é g  neve alatt tág értelemben öszefoglalni.

Kristályos ős- és paleozoi palák ? képezik a hegység


