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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,
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tehát jóval lágy abb a máj barna anyagnál. Olvadási foka 3 (Szabó 
szerint), szóval elég könnyen olvad fehér zománccá, de tökéletes gömbbé 
nem lesz a gázláng izzóterében. A K- és Na- festés úgy mutatkozott, 
mint az eló'bbinél. A lángelemzési viselkedésből kitűnik tehát, hogy a 
kétféle küllemű alapanyag lényegesen elüt egymástól.

Ezen keverék alapanyagban kiválva láthatók:
a) Fehér kaolinos pettyek, inkább a májbarna, mint a hamuszürke 

anyagban ritkásan elszórva, melyek mindenesetre a fóldpát maradványai. 
Sikerűit még nehány félig mállott, kissé üveges szemcsét kiszedni, 
melyek a lángelemzésnél igen bő Na- tartalom mellett igen gyenge K- 
festést mutattak, miből inkább Pl á g i  o k i a sr a, mint Orthoklasra le
het következtetni, de a mállott állapot miatt határozott eredményre nem 
juthattam, b) Igen gyéren és nagyon apró szemcsékben látható a máj
barna anyagban zsirfényű Kvarc, s itt-ott egy fekete, fémíéuyű Magne- 
tit-szemcse is.

A kőzetnek kis tömöttsége 2’42 (két mérésből a középérték) arra 
enged következtetni, hogy az kovasavban dús, tehát savanyú természetű.

A folyás irányában mindig lapított sejtüregek, melyek csupán a 
szürke anyagban találhatók, néha 5—8 mm. legnagyobb átmérővel bír
nak, s faluk sárgás vagy szürkés-fehér kristályos kéreggel van bevonva. 
Ezen kristályos anyag késsel könnyen karczolható és levakarható, ke
ménysége tehát körülbelül olyan lehet, mint a szürke anyagé, melyben 
kiválott. A gázlángban hosszabb hevítés után olvadás nyoma, kevés 
K- és Na festéssel mutatkozott, kobaltoldattal izzítva megkékült, szó
dával összeolvasztva kénmájat adott, üvegcsőben hevítve végre kevés 
viz is fellengíilt. Ezen viselkedés után csaknem teljes biztossággal 
kristályos A1 u n i t r a  lehet következtetni.

Teljes biztosság kedvéért némi vegyi vizsgálat alá vetém a kőze
tet. Porát másfél óráig izzítván, a súlyvesztesség két kísérletből tett 
2’5780/0-ot. A kiízzitott por párolt vízzel kilúgoztatván, a súlyvesztes
ség két kísérletből tett 0983%-ot. A lefolyt vízben Cl2Ba erős zava- 
rodást idézett elő H2S04-tól, ammóniákkal A120 3 csapódott le s a 
besűrített oldat erős K- festést mutatott a gázlángban ; s igy alig szen
ved kétséget, hogy a viz timsót húzott ki a kőzetből s hogy ennélfogva 
a fennemlitett kristályos bevonat csakugyan Alunit.

A k ő z e t  g ó r c s ő i  v i z s g á l a t a  végre következő eredményre 
vezetett. A májbarna alapanyag górcső alatt fahéj barnás, áttetsző, 
egynemű üvegnek mutatkozik, telve végtelen apró krystallitekkel, me
lyek az anyag folyása mentében sorban vannak elhelyezkedve. Gyé
ren még apró Orthoklas krystálykák egyénei vagy egyszerű ikrei s
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tűalakú, apró viztiszta krystályzárványok láthatók még’ benne. Utób
biak mind akkor sötétülnek el keresztezett nikolprizmák közt, mikor 
azoknak hossziránya a nikol-metszetek egyikével teljesen összeesik. 
Földpát ez által ki lévén zárva, csak K v a r c  jegeckékre lehet kö
vetkeztetni.

A hamuszürke alapanyag apolár fahéj barnás, áttetsző' üveg és 
halmazpolarisatiót mutató viztiszta anyag szemcsés elegyének látszik. 
Az üvegfoltok egészen azonosak a máj barna anyag bázisával, ezek is 
telve vannak krystallitekkel, de ezek keresztül-kasul fekszenek. A viz
tiszta polarizáló anyag szabálytalan repedések által mezőkre van be
osztva s krystalliteket alig tartalmaz; valószínűleg kaolinos Földpát és 
Kvarcnak igen aprószemű keveréke, Alunitnek nyomaival is, mert erre 
mutatnak a lángelemzési és a vegyi kísérletek közölt eredményei és a 
physikai tulajdonságok is. Végre ritkásan még határozatlan Kerületű, 
fekete átlátszatlan foltok (Opacit), nehány Magnetit-szem és egyes na
gyobb Kvarc szemek is el vannak hintve a kétféle anyagon belül.

Az összes tulajdonságok nyomán a kőzet alunites lithoiditnek 
vagy általánosabban a l u n i t e s  r h y o l i t h n a k  nevezendő.

I p a r i  a l k a l m a z h a t ó s á g á t  illetőleg az eddigi összes vizs
gálatok alapján a következő vélemén)t nyilváníthatom.

1. Az Alunit kimutatott igen csekély mennyisége miatt a légbeliek 
behatása nem bírhat a kő állandóságára hátrányos befolyással.

2. Kimutatott szilárdságánál, savanyú természetével járó kemény
ségénél, nagyobb tömzsökben való összeállításánál és állandóságánál 
fogva falazat , burkolat-, kövezet- és kavicsoló kőnek alkalmazható.

Azon körülmény, hogy a kőzet kétféle alapanyagnak, t. i. egy 
csaknem Kvarckeménységűnek és egy jóval lágyabbnak keveréke, az 
továbbá, hogy a szürke anyag likacsossága és sejtüregei miatt a kő
zet igen érdes, annak kimutatott szilárdsága mellett igen valószínűvé 
teszik a kőnek alkalmazhatóságát m a l o m k ő n e k  is.


