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tályrendszerbeli különbség van, mely teliát a képződés viszonyaiból ma
gyarázandó dimorphismus példáját adja. Teljes jogunk van tehát a Do 
lerit nevet a szokásos értelemben csupán szövetbeli válfaj megjelölésére 
használni. De ha Sandberger értelmében ezt a nevet csak oly ásvány- 
vegyiilékre alkalmazzuk, a szövetre való tekintet nélkül, mely Plagioclas, 
Augit, Olivin és Titanvasérczből áll, és mint ilyen, geológiai tekintetben 
is, azaz képződését és előfordulását tekintve, bizonyos ellentétben áll 
a Magnetittartalmú Bazaltokkal, akkor, a mi esetünkben, azt a hibát 
követnők el, hogy egy helybeli és épen nem állandó modiíicatióra oly 
nevet alkalmazunk, mely Haiiy értelmében, ki azt legelőször alkalmazta 
egy typicusan durvaszemü, de különben a Bazalttal egyanyagú kőzetet 
illet. A fentebb leirt előfordulás pedig azt mutatja, hogy abból az anyag
ból, mely valódi Bazaltsziklákat alkot, bizonyos körülmények között 
valóságos Dolerit is képződhetik, és hogy ennélfogva a Dolerit név szö
vetbeli különbségre igenis, de anyagi változatra helytelenül alkalmazható.

Megjegyzések a dobsinai „Zöldkőről“.
Dr. P o sew itz  T iva d artó l.

(Előadatott a földtani társulat május hó 8 ári tartott szakülésén.)

A Dobsinai kobalt- és nikelérczek anyakőzete tudvalevőleg bizo
nyos feketés-zöldes kőzet, melyet az ottani bányászok zöldkőnek nevez
nek és a tudomány eddig „Gabbro“ név alatt ismert. A mint Hauer 
geológiája említi, azt tartják, hogy ezen zöldkő feküjén, t. i a zöld 
palán áthat és benne mint eruptiv kőzet viselkedik. Az idevágó iroda
lomból azonban kitűnik, hogy a zöldkőnek a zöld palákhoz való viszo
nya még nincsen egészen kiderítve; ez pedig a zöldkő természetéről 
széli) kérdésre lényeges befolyással van.

A vastagrétegű zöld palák, melyeket devoniaknak tartanak, Dob- 
sinától Göllnitz tájékáig vonulnak; bennük" szemcsés kőzetek lépnek 
föl helyenként, u. m. Göllnitz vidékén, egy pár ponton, valamint Dob- 
sinánál is.

A zöldkőről (Euphotide granitoide) és a zöld paláról (Eupbotide 
schistoide) már B en d á n t  tesz említést*: szerinte e két kőzet petro- 
graphiailag egyenlő és csak szövetben különbözik egymástól; a zöld

* Beudant: „Voyage mineralogique en Hongrie“. 1818. 111. köt.



pala észrevehetetlenül átmegy a zöldkőbe, melylyel, a mint látszik, egy 
tömeggé olvad össze. Ze u s  e l me r *  az egész zöldpala-vonulatot Gabbró- 
nak nevezi; ő is csak szövetbeli különbséget talál a kőzetben, mely 
nagyobb részt tömött, de gyakran észrevehetetlen fokozatban szemcséssé 
válik. Csak Adrian ** tesz szigorú különbséget a zöldkő és a zöld 
pala között; szerinte a zöldkő az utóbbin keresztül tör. S tur*** nézete 
szerint a szemcsés kőzetek Göllnicz mellett majd észrevehetetlenül át
mennek palás kőzetekbe, majd emezekkel váltakoznak. Lodin**** Adrian 
nézetéhez csatlakozik.

Ezek szerint a szerzők véleményei még mindig szétmennek azon 
kérdés íölött, hogy a zöldkő áthat-e a palákon vagy pedig átmenetek 
által összekötve, csak egy tömeget képez-e velük ?

Már most tekintsük meg közelebbről magát ezt a zöldkövet. Beu 
dánt, Zeuschner és Adrian Gabbrónak nevezik. Az utóbbi szerint, ki 
a kőzet leírásában az előbb nevezettekkel egyetért, „ezen Gabbró főal
katrésze világoszöldtől egész sötétbarnáig, majdnem feketéig változó 
színű, a hasadáslapokon félig fémfényű és leveles szövetű Diallag. Az 
ezen ásványból álló alapanyagból számos zöldesfehér, különböző nagy
ságú, gömbölyded földpátszemek válnak ki. Más irányban felhasitva, 
a kőzet hosszúkás egyéneket is tüntet fel, de a kristályalak ezeken 
sem határozható meg. A lapok mind a két átmetszetben, de különö
sen a kereszttörésen igen fénytelenek és érdesek. Mindezen tulajdon
ságok, valamint az, hogy a forrasztó cső előtt meglehetősen könnyen 
megörülik, a Saussuritre utalnak,“ Zeuschner a „Gabbro“ elnevezést 
a Göllnitz közelében előforduló zöld kőzetekre is kitérj észté. Ezen elne
vezés ellen legelőször Stur lépett fel, ki a Göllnitz tájékán fellépő ***** 
zöld kőzeteket helyesen ismeré fel mint Dioritokat. „Az ottani finom 
szemcsés kőzet hagymazöld Amphibolból és valamely klinoklasticus 
Földpátból áll, mely, ámbár az Amphibollal szorosan össze van nőve, 
helyenkint egész tisztán mutatja a párhuzamos rovátkosságot; ezen 
kőzet tehát Diorit.“

* Zeuschner: Geogn. Beschreibung der Gangverhältnisse bei Porács u. Kot
terbach. (Denkschr. d. k. k. Akademie d. Wissensch. 1853.)

** Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1859.
*** Bericht über die geol. Aufnahme der Umgebung von Göllnitz u. Schmöll- 

nitz. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1869.)
**** Annales des mines: memoir sur les filons du comitat de Zips (Hongrie) 1875.
***** még pedig három helyen, u. m. : a Mara kohónál Göllnitz mellett, a Po- 

tokvölgyben Bélától D.-re és Zsakaróez mellett.
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Szintúgy áll a dolog a szemcsés kőzettel Uobsinánál, melyet ed
dig Gabbrónak néztek, mely azonban a górcsővi vizsgálat szerint sem 
egyéb mint Diorit, még pedig Kvarcdiorit.

Ezen zöldkő, mind szövetre nézve, mind alkotó részeinek keveré
két illetőleg, nagyon váltakozó. Némely helyen egészen sűrű, úgy, hogy 
a sűrű paláktól meg nem különböztethető, a mint a fentnevezetf szer
zők is említik. Más helyt igen finomszemű, úgy, hogy alkotó részeit 
ki nem vehetjük ; de viszont helyenkint középszemcsés szövetet vesz 
fel, melyben az egyes ásványok meghatározhatók.

A kőzetet a következő ásványok alkotják: világos szürke Föld- 
pát, mely nagyobbrészt szemek, de némelykor kristályok alakjában is 
fellép, üvegfényű és fénytelen törésű; továbbá zsirféuyű és kagylós tö
résű szürkés szemek Kvarc. Ezek közé egy sötétzöld vagy feketés 
ásvány vegyül, mely tisztán hasad és gyenge fémfénynyel b ir : ez 
Amphibol. Az utóbbit, úgy látszik, helyenkint fekete csillám pótolja, 
melynek pikkelyei mindig ott lépnek fel legsűrűbben, hol az Amphibol 
csak ritkásan fejlődött ki, ellenben egészen visszaszoríttatuak ott, hol 
nagyobb mennyiségű Amphibol mutatkozik. A Csillámot és az Arnphi- 
bolt gyakran bizonyos szürkészöld szegély övedzi, mely bizonyára 
chloritos anyagnak tekintendő. Mint járulékos elegyrész, helyenkint 
roppant mennyiségben, vaskovand mutatkozik, egyes darabokban mint 
sűrű impregnatio.

Ezen ásványoknak egymáshoz való viszonya ép oly gyakran 
változik, miut a kőzet szövete. Majd a Földpát uralkodik, mely eset
bén a kőzet rendesen szemcsésebb és világosabb ; majd túlnyomókká 
lesznek a sötét ásványok, a Csillám és az Amphibol ilyenkor a kőzet 
szövete a palásba hajlik és színe elsötétedik. Gyakran csoportokba 
egyesülnek a különböző ásványok, a mint egyes kézi példányokon is 
kivehető.

A górcsövi vizsgálat eredményei a következők : a szövet mikro- 
krystallin. A kőzetalkotó ásványok ezek: Földpát, Amphibol, Kvarc, 
Magnetit, Chlorit mint mállás! termény, helyenkint Magnesiacsillám 
mint az Amphibol helyettesítője.

A mi a F ö l d p á t o t  illeti, ez rendesen már igen mállott és homá
lyos anyaggá átalakult. Ennélfogva a legtöbb vékonycsiszolatban nem 
is sikerült észrevenni, váljon Plagioklas vagy Orthoklaszszal van-e dol
gunk; mégis sikerült egy csiszolatot készítenem, melyben a homályos 
földpátanyagban a jellemző ikerrovátkosságot, többé-kevésbé tisztán, 
majdnem mindenütt észre venni lehetett; a Földpát tehát Plagioklas.

A Plagioklas túlnyomókig csak kristályos szemcséket képez, me-
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lyek az Amphibol kristályai közé helyezkednek, csak kis számú töre
dékeket lehet látni, melyeken egyes kristály lapok még észlelhetők. 
Úgy látszik tehát, hogy a Plagioklas ebben az esetben a később ki
képződött ásványokhoz számítandó. A homályos anyag, mely a Földpát 
átalakulásából keletkezett, helyenkint világosabbá és szélein átlátszóvá 
vá!ik és akkor kitűnik, hogy az anyag csupa apró pikkelyből áll, me
lyek közül némelyek gyenge zöldes színezettel bírnak. Helyenkint va
lami rostos anyaghalmaz is látható. Az eredeti szövet már fel nem is
merhető. Zárványok, egy pár mikrolitkon kivül nem fordulnak elő.

A második alkotó ásvány az Amphi bol ,  mely gyakran oly töme
gesen lép fel, hogy a kőzetet majdnem egymaga alkotja, de más he
lyeken ismét háttérbe szorul, majd egészen elenyészik, mely esetben a 
Magnesiacsillám vállalja el szerepét. Az Amphibol többnyire nagy és 
széles kristályokat képez, melyek azonban nagyobbrészt meg vannak 
támadva, úgy hogy csak kristályfoszlányok maradtak hátra, melyek 
között Plagiokát mutatkozik. A még ép kristályok színe világosbarna 
egész a sárgásbarnáig.

Érdekes elmállásnak nyomait az Amphibol majdnem mindenütt 
mutatja és részben már teljesen át is alakult. Az átalakulás terménye 
chloritos anyag, mely az Amphibolkristályok széleit körülveszi és min
den repedésükbe és hasadékokba benyomul. A Chlorittá való átválto
zást az Amphibol színezete is elárulja, mert ilyen esetben az ásvány
nak eredetileg világosbarna vagy sárgásbarna színe mindig már zöl
dessé válik ; egyúttal a dichroismus is kevésbé feltűnővé válik, mig a 
polarizált színek különbsége sem. oly feltűnő. A mállás kezdetén a zöl
des színezet majd észrevétlenül megy át az eredeti barnásba, majd 
attól élesen elválasztatik. Az átváltozás előrehaladván, az Amphibol 
pikkelyes kinézést nyer, az által, hogy a rostos szerkezet elenyészvén, 
chloritpikkelykék képződnek. Az átalakúlás ezeD nemei szépen észlel
hetők. Az Amphibol zárványai közül különösen Plagioklos-zárványok 
nevezendők.

Harmadik ásvány, mely szintén a kőzet lényeges alkatrészeihez 
számítandó, minthogy állandóan és meglehetős mennyiségben találtatik 
benne, a Kva r c ,  mely mindazon tulajdonságokkal bir itt, mint 
általában a szemcsés-granitos kőzetekben. Mindig különböző nagyságú 
szemcsék halmazát képezi, és igy tölti be az Amphibol és Plagioklas 
közt lévő hézagokat. A Kvarcszemcsék viztiszta minőségük és fölötte 
élénk polarizált színük áltál tűnnek ki, folyadékzárványokat és szín
telen mikrolithókat, épp úgy, mint a Granit Kvarca, gyakran tartalmaz
nak. A Kvarcok egy része itt másodlagos termény.



További ásvány a M a gn e s i ac  s i 1 Iá m, mely — a Kvarcdiori- 
tokban gyakori eset — az Amphibol mellett gyakran fellép, sőt helyen 
kint annyira túlnyomóvá lesz, hogy a vékony csiszolatban Amphibol 
alig látható és a kőzet egész jellege megváltozik. A csillám vékony 
léczeket képez, melyek néha tinóm rostos szövetet mutatnak ; erős di- 
chroismussal, de csak halavány polarizáló színekkel bírnak. Ugyan az 
a chlorittá való átváltozást, melyről már az Amphibolra vonatkozólag 
szóltunk, a csillámon is észlelhető.

A Chloritról, mely majd pikkelyes, majd rostos alakban lép fél, 
már említettük, hogy az Amphibol és a Magnesia-csillám átváltozásá
ból keletkezett anyagnak tekintendő.

Szintoly másodlagos termény, legalább nagyobbrészt, a mint lát
szik, a Magnetit s részben Titanvasércz. A csillámban gazdag kőzet 
részekben ez utóbbi egészen tisztán jelentkezik, ellenben ott, hol az 
Amphibol uralkodik, mállási terménynyel van körülvéve, melynek 
mennyisége a Titanvasérczéhez megfordított viszonyban áll.

Az imént leirt ásványokból alkotott kőzet tehát mindenesetre 
Kvarcdiorit; e mellett szól a basicus kőzetsorban kissé nagynak fel
tűnő kovasavtartalma, mely Lodin szerint (az emlitett helyen) körülbe
lül 85%, az én meghatározásom szerint átlag (50 százalékra rúg.

A mi kőzetünk helyzetbeli viszonyait illeti, Adrian tömzsalakú 
előfordulást ir le. Szerinte a zöldkőtömeg körrajzai igen szabálytala
nok; a főtömzsből számos elágazás szakad el, melyek mindig a Cobalt- 
és Nikel-érczek lelhelyeire vezetnek, elszigetelt tömegről is szól, mely 
a Hosszúhegy éjszaki lejtőjén lép fel.

Ha Adrian véleményét, mely szerint a Kvarcdiorit a zöld palá
kon keresztül hat, elfogadjuk, úgy kőzetünk régibb, mint a kőszénképlet, 
de a devonnál fiatalabb ; a nevezett palákat Hauer fekvési viszonyaik 
és a Sudetákban fellépő hasonló kőzetekkel való többnemíí analógiák 
nyomán a devonképletbe helyezi.

Azonban láttuk, hogy a kőzet természetére nézve a kutatók véle
ményei szétmennek és hogy nevezetesen Zeuschner a szemcsés és a 
palás zöld kőzetek között nem mást, mint szövetbeli különbséget talált. 
Csak későbbi, részletes vizsgálatok dönthetnek e kérdésben. Az utóbbi 
nézet mellett szól a Kvarc-Dioritok nagy változatossága mind a szövet
ben, mind az ásványok keverékében, minek folytán, mit mindnyájan 
bevallanak, gyakran lehetetlen a „Zöldkövet“ a „zöld palától“ kőzet- 
tanilag különválasztani. Különben az odavaló bányászok „Grünstem“ 
névvel egy kiválólag- palás kőzetet, Dioritpalát, is illetnek.

Nem valószinütelen, hogy Dobsinánál, hol ugyanazon zöld palák
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vaniiak; mint Göllnicz tájékán, a szemcsés és a palás kőzetek között 
hasonló viszony áll fenn, minőt Stur Göllnicz vidékéről leirt, hol t. i. 
az egyik kőzet észrevétlenül átmegy a másikba, tehát vele egykorú. Ez 
esetben Zeuschner nézete oly módon igazoltatnék, hogy az egész zöld- 
kőösszlet Dobsinától Göllnicz vidékéig egy és ugyanazon kőzetből állana, 
mely helyenkint szövetbeli módosulatoknak volna kitéve; csakhogy ek
kor a szemcsés változatokat Kvarcdioritnak kellene nevezni, a palás 
kőzeteket pedig Dioritpaláknak, a mint már Stur indítványozta. Ekkor 
azonban a Kvarcdiorit, legalább ebben az esetben, nem tekinthető eruptiv- 
kőzetnek. A két nézet közül, melyik a helyes, azt eldönteni, a mint 
már említettük, későbbi részletes vizsgálatok feladata leend; minden
esetre annyi bizonyos, hogy a dobsinai „Zöldkő“ nem Gabbro, hanem 
a Dioritok osztályába tartozó kőzet.

A zápszonyi hegy (B e r e g h  m.) közétének petrographiai
vizsgálata.

D r. K o c l i  A n t a l t ó l .

A leírandó kő a zápszonyi hegy északi oldalából, az Aranka-féle 
kőbányából való s Yukovich István m. é. k. v. felügyelő főmérnök úr 
által küldetett be megvizsgálás végett.

A beható petrographiai vizsgálat eredményeként a következőket 
közölhetem.

A kőzet uralkodólag alapanyagból áll, mely kétféle anyagnak a 
keveréke. Az egyik májbarna, tömött, szarukőnemű, pontonként csil
lámló anyag, mely igen vékony, párhuzamos s hullámzatos rétegecs- 
kékből van összetéve s körülfolyván a másik anyagot, a kőzetnek vi
lágos folyásos szövetet (Fluidalstruktur) nyújt. A keménysége 6*5, 
tehát közel áll a Kvarc keménységéhez. Olvadás foka 2 (Szabó sze
rint), szóval: nehezen olvad. A gázláng izzóterében fehér zománcos 
bevonat képződött a próbán. Magában gyenge Na- és semmi K-festés, 
gypszszel összeolvasztva 3—4 fok Na- és 1—2 fok K-festés mutatko
zott a gázlángban.

Az alapanyag másik anyaga kékes vagy hamvasszürke, teljesen 
fénytelen részletkéket képez, s az előbbivel egyenletesen van keveredve. 
Szövete aprólikacsos, ezenkívül kisebb-nagyobb, ritkásan elszórt sejt- 
ürök is növesztik ezen anyag érdességét. Keménysége csak 3'5—4,


