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Kedves kötelességemnek tartom e helyütt köszönetemet nyilvání
tani tisztelt barátaimnak és kollegáimnak Franzenau Ágoston műegye
temi tanársegéd, Halaváts Gyula m. k. segédgeolog és dr. Sckafarzik 
Ferencz tud. egyetemi tanársegéd uraknak, szives segédkezésükért, mely- 
lyel a gyűjtött anyag feldolgozásában közreműködtek. Dr. Sckafarzik 
Ferencz ur lekötelező szívességgel vállalta magára az általam a Pojána- 
Ruszka vidékén és az erdély-magyarországi határhegység egyéb helyein 
gyűjtött kőzetek beható petrographiai tanulmányozását. A Pojána- 
Ruszka eruptiv kőzeteit illető vizsgálatainak eredményét a saját meg- 
ligyeléseim kapcsában adva, ezáltal tetemesen kiegészité és tökéletesité 
azokat.

F ü g g e l é k .

A Pojana-Ruszka környéke nehány eruptiv kőzetének 
petrographiai tanulmányozása.

Dr. Sckafarzik Ferencztől.

1. Labradorit Quarz Borphyrit (Biotit) Bumunesty, Krassómeyye. 
A kőzet habitusa kitünően porphyros. A barna íelsites alapban látunk 
kis földpát, quarcz szemeket és Biotit lemezeket. Az üveges földpát, 
melyből több szemet szedhettem ki, a lángkisérletben állandóan Lobra- 
dóriinak bizonyult, maga a felsites alapanyag lángfestése nem enged 
káliföldpát jelenlétére következtetni. Górcső alatt zavaros felsites alap
ban tiszta repedezett földpát, többnyire ikrek, melyek közül néhány 
Labradorit-By town it-féle extinctiót m utat; Oligoklas-íéle elsötétedést csak 
egy esetben észleltem. Ezeken kívül Quarcz és Biotit. Ennélfogva ez a 
kőzet Labradorit Quarcz Porphyrit [Biotit).

2. Orthoklas Quarcz Trachyt {Biotit). Tomesty, Krassómeyye. Vöröses 
alapban fekete, fénylő kis Biotit lemezek, kisebb-nagyobb, egész (4 m. 
m.) üveges földpát, kisebb, szintén üveges quarcz szemek vannak kiválva.

Idegen zárványok fehér kaolinos tömegek üveges földpáttal és egy 
fekete kőzet kis törmeléke. — A kőzet földpátja lángkisérletileg Orthok
las (Loxoklas), a kaolinos zárvány földpátja szintén Loxoklas, maga a 
vörös alapanyag pedig káliban szegény; kálit csak gipszszel mutat. — 
Górcső alatt e kőzet vörös alapja kitűnő elágazó sphärolithos szövetet 
tüntet fel, ebből kiválva látjuk az Orthoklast, a Quarzot és a kitűnő
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dichroismussal biró Biotitot. — Ezek alapján a tomestyi kőzet Orthok
las (Loxaklas) Quarz Trachyl (Biotit) sphárolithos szövettel.

3. Andesin Trachyt (Biotit Amphibol). Roman Oladna, Valyemare, 
Krassómegye. A kőzet külső kinézése trachytos. Szürke aprószemü alap
ból kiválva egész 5 mm. dimensiojú földpátok láthatók, melyek szélei
ken kissé mállottak, fehérek, belsejükben épebbek, ltt-ott a PM élre 
függőlegesen átmetszeteket látunk (közel négyzet). Ezenkívül vannak 
kisebb fekete amphibol tűk és egyes nagyobb egészen 6 —7 mm. hosszú 
ampli. kristályok co P, se P  cc oP -]- mP felismerhető combinatióvaP, 
különösen a nagyobbak mállási kéreggel vannak körülvéve. Végre né
hány roncsolt, elváltozott (steatitos) 3 mm. átmérőjű biotit lemez. Föld- 
pátja lángkisérletileg könnyebben olvadó Calciumplagioklasnak bizonyult 
(Andesin), csak egy esetben találtam egy szemet, mely nehezebben ol
vadóit. Górcső alatt az alap szennyes fehéres, mely kettős nikol közt 
hatalmas polarizátiót mutat. Porphyrosan kiválva belőle látjuk a zöldes 
Amphibolt elég jó dichroismussal, többnyire foszlányos kinézéssel. A Pla- 
gioklasok zavarosak és extinctiói kísérletekre nem igen alkalmatosak, egy
két esetben sikerült azonban azokat az ikercsik szerint beállítani és ek
kor az egyik esetben a Labradorit-féle, a másikban pedig még baziso- 
sabb földpátot megillető extinctiót tapasztaltam. Továbbá látni még ki- 
sebb-nagyobb magnetit szemeket, részint az alapanyagokban, részint pe
dig az amphibolokban zárványként előfordulni. Többször földpátot is 
láttam bezárva nz amphibolba, egy esetben makroskoposan is. Végre a 
Biotit is meg van a csiszolatban, de oly különös habitussal, hogy köny- 
nyen kikerülhetné a néző figyelmét; belseje színtelen steatit, melynek 
tömegén át egyes még meglehetősen dichroistikus Biotit levelek húzód
nak át; a kristály szélén a Biotit anyaga jobban tartotta meg magát. 
Mindezek után e kőzetet Andesin (Labr.) Trachytnak (Biotit Amphibol) 
nevezhetjük.

4. Augit Trachyt '1 A  nadrág i bányateleptől l)Ny-ra a főv'ólgyben. 
Szürke tömött alapanyagból fehér Plagioklas oly apró szemekben van 
kiválva, hogy csak nehezen lehetett egy tiszta darabkát lángkisérletre 
kifesziteni; a földpát lángkisérletileg Andesin. Górcső alatt szennyes 
szürke egyes Chlorit pikkelyeket tartalmazó alapanyagból vannak ki
válva zavaros belsejü Plagioklasok, melyeknél néha csak a legkülső öv 
tiszta. A extinctió szerint szintén Oligoklas Andesinre lehet következte
tést vonni. Ezenkívül van még elegendő mennyiségben Magnetit. Legfel
tűnőbb az, hogy a pyroxenes elegyrész teljesen hiányzik, mi a kőzet 
megnevezését igen megnehezíti. Kívánatos volna ezen kőzet pontosabb 
felismerése czéljából nagyobb számú kézi példányokon tanulmányo
kat tenni.
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5. Andesin Quarcz Trachyt Nadrág közelében, a Kornyel patak völ
gyében. — Makroscoposan: világos-barna, nagyszemü Biotit-Amphibol- 
Plagioklas-Quarcz-Trachyt. Földpátja Andesin. Górcső alatt is teljesen 
megegyezik az előbbivel. A csiszolatban egy Biotit-Gneisz zárvány is 
látható. Ez a kőzet tehát szintén Andesin quarcz Trachyt (.Biotit, 
Amphibol).

6 . Andesin quarcz Trachyt (Biotit, Amphibol). Nadrág közelében, a 
Kornyel patak völgyében. Makroscoposan: Szürke alapanyagú, szép 
nagyszemü Biotit-Ampkibol-Plagioklas-Quarcz-Trackyt. Földpátja láng- 
kisérletileg Andesin. Górcső alatt aprószemü földpátos alapból kiválva 
vaunak az Andesin nagy polysynthetes és zonalis szerkezetű ikrei, me
lyek belsejükben már nem egészen színtelenek, továbbá kisebb mennyi
ségben a quarcz gömbölyödött viztiszta buborékokkal telt szemei, oly
kor amphibol-zárványokkal. A színes elegyrészek közül megemlítendő 
az Amphibol, mely nagy kristályokban és gyakran ikrekben mutatkozik 
és a Biotit, mely szintén néha kristály-óriásokat képez, de nagyságra 
nézve górcsői kicsinységig is lesülyed, a mennyiben apró pikkelyek 
alakjában az alapanyag alkotásában is résztvesz. Egyes kisebb kristá
lyok, melyek optikailag rhombos viselkedésnek Dichroit-nak tarthatók. 
Mindezek után kőzetünk : Andessin-quarcz-Trachyt (Biotit, Amphibol).

7. Orthoklas- Andesin- Quarcz-Tr achyt {Biotit- Amphibol!) Tinkovai 
völgy. — Szürke alapanyagból kiválva, látjuk a Plagioklas nagy fehér 
iker rovátkos kristályait, továbbá alárendelten határozatlan körvonalú 
vöröses Orthoklas szemeket és ezeken kívül Biotit hexagonokat, makros
coposan egy-két szemben biztosan felismerhető a Quarcz is. Lángkisér- 
letileg az uralkodó fehér földpát Andesin, az alárendelt vörös pedig 
Orthoklas (Loxoklas). Górcső alatt az ikerrovátkos és belsejében több
nyire zavaros földpát-extinctiója változik az Oligoklas-étól a Labrado- 
ritéig. Quarcz gömbölyded, viztiszta szemekben tele lég- és folyadék- 
interpositiókkal. A Biotit egyes nagyobb kristályokban vagy kristály
halmazokban fordul elő. Különösen utóbbiak azok, melyek a vizsgáló 
figyelmét tetemesen lekötik, a mennyiben ezen számos apró egyénből 
álló halmazok nem egyebek, mint pseudomorphosisai a már csaknem 
teljesen elpusztult Amphibolnak. Egy-két esetben ugyanis látni a Biotit- 
halmazok belsejében egy Amphibol magvat, melybe az Őt környező 
Biotit-lemezkék észrevétlenül átmennek ; ezenkívül figyelemre méltó egyes 
Biotit halmazok alakja, a mennyiben ez nem más, mint az Amphibol 
rhombalakja ( oP) a jellemző szögekkel, mely kifelé élesen körvona- 
lozva van. A csillámlemezkék egyes esetekben kiválóan az Amphibol 
oo P cc lapja iránya szerint vannak elhelyezve, úgy hogy egy kisza

badított ilyen Amphibol pseudomosphosis nem a cc P, hanem a cc P cc
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szerint volna hasítható. Ez nem első eset, hogy magyarhoni kő
zetekben az Amphibolnak Biotitba való átváltozását észleljük; ilyen 
eset előadja magát a ditrói Elaeolit-syeuit nagy amphiboljainál, va
lamint a ledinczei Phonolith Amphiboljaiuál is, hol az átválto
zás gyakran még középstádiumban észlelhető. Az átváltozás min
dig kívülről befelé történik és avval kezdődik, hogy az Amphi
bol egy biotitburok által vétetik körül, mely később mindinkább vasta
godik, mig végre az egész egykori Amphibol-kristály Biotitból áll. A 
tiukova völgyi nagyszemii Trachytban az átváltozás a legtöbb egyénnél 
már be- van fejezve. r) Ennélfogva kell ezen Trachytban megkülönböz
tetni Biotitot egyes nagy kristályokban mint eredeti elegyrészt és 
Biotit-halmazokat mint 'pseudomorphosdkot Amphibol után. A Biotit elő
fordul ezen kívül apró pikkelyek alakjában még az alapanyagban is. 
A Magnetit egyes nagyobb kristályokban vagy halmazokban fordul elő. 
Egy esetben nagyobb mezőt látunk Magnetitből, melynek tömege egy
mást keresztező keskeny rések által van megszakítva, még pedig oly 
módon, mint az Amphibolnál az anyag folytonossága a hasadási irányok 
által. Szem előtt tartva ezen, az Amphibolra oly annyira jellemző szö
vetet (midőn olJ-vel j) ezt a Magnetitet ngy tekinthetjük, mint pseudo- 
morphosát Amphibol után. Mindezeket összevetve, a szóban forgó kőzet 
ásvány-associatióját következőképen állapíthatjuk meg : Uralkodó Plagi
oklas (Andesin), alárendelt Orthoklas (Loxoklas), Quarcz, Biotit (egy része 
pseudomorph Amphibol után) és Magnetit (egy esetben pseudomorph 
Amphibol után): habitusánál fogva Trachytnak tartható, még pedig 
petrographiai néven: Orthoklas-Andesin Quarcz-Trachytnak, (.Biotit,
Amphibol.')

8. Oligoklas Trachyt (Amphibol) Tinkovai völgy. Makroscoposan 
sötétszürke tömött alapanyagból kis fehér földpát-kristálykák láthatók 
nagy mennyiségben kiválva. A földpát lángkisérletileg Oligoklas-ként 
viselkedik. Górcső alatt világosbarna isotrop, apró Magnetit szemcséktől, 
melyek sokszor rövid sorokká nőttek össze, csaknem trichites kinézésű 
alapanyagból csak két ásványt látunk kiválva: a földpátot és az Am- 
phibolt. A földpát jól körvonalozott kristályai nagy mértékben vannak 
megtámadva, mit polarizált fényben mozaikos szinjátéka árul e l ; de 
azért a legtöbbnél felismerhető még az ikerrovátkosság. Az Amphibol 
sem ép ; alakja kitünően van megtartva, de anyaga Magnetit, melynek 
szemei különösen a kristály széle felé sűrűén sorakoznak egymás mellé; 
a kristályok belseje néha hézagokat vagy elágazó öblöket tüntet fel, *)

*) V. ö. B l u m  R. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches II. 31. III. 96 és 
276. és IV. 46. hol a Kenngott, Tschermak és Blum különböző lelőhelyekről írnak le 
Biotit-pseudomosphosákat Amphibol után.
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melyek egy színtelen polarizált tényben szemcsés kinézésű szinjátéku 
anyaggal vannak kitöltve. Olykor ezen színtelen terek vékony fekete 
magnetit vonalak által vannak átszelve az Amphibol liasadási irányának 
megfelelőleg. A Magnetit ezen esetben valóságos pseudomorphosdkat ké
pez Amphibol után. 2) Ezenkívül előfordul a magnetit mint eredeti 
elegyrész is az alapanyagban, s ugyanitt fordul elő mint mállási ter
mény foltonként élénk hagymazöld Chlorit, mely a foltok széleitől be
felé sugaras rostos kérgeket és pamatokat képez. Ez a kőzet ezeknél 
fogva egy nagymérvű elváltozást szenvedett Oligoklas Trachyt (Am- 
phibollal.)

9. Kaolinosodott közét. Nemesesty, Valye Zemdny, Krassómegye. Fe
hér, helyenként husveres, fénytelen alapban, rozsdasziníi foltokon kiviil más 
nem látszik, mint itt-ott kis fekete Biotit lemezek. Az egész kőzet kaoli- 
nos és anyaga egészben a lángban csak nagyon kevés nátriumot mutat, 
a kálium pedig csak gipszszel lesz látható. Górcső alatt az egész kőzet 
kaolinizáltnak mutatkozik; itt-ott barna mállási termények és egy-két 
biotit van. Vájjon ezen kaolinosodott kőzet trachyt vagy porphyr el vál
tozási terménye-e, azt laboratóriumban eldönteni nem merem.

10. Bazaltos közét. Kostej, Krassómegye. Sötétszürke apró szemű; 
loupéval kis, de jól hasadó földpdtok és gyéren elhintve fekete fényes 
lapu egészen 2—3 mm. nagyságú Amphibol kristályok láthatók. A föld- 
pát, melyből egy nagyobb szemet sikerült kiszednem, lángkisérletileg 
határozottan Labradoritnak bizonyult. A lángkisérleti eredmény a kö
vetkező volt:

I. II. Ili
Na K olv. Na K olv. Na K

2—3 0 1 —2 zománczos 3 0  3 zománczos 4 2 Labr.
Az egész anyag lángkisérletileg szintén csak oly mennyiségben 

mutatta az alkaliákat mint maga a földpát:

Na K olv. Na K olv. Na K
2 0 1 —2 alig változott 3 0 1 —2 alig vált 4 2

Górcső alatt ez a kőzet lényegesen más képet nyújt, mint a követ
kező (11) lukareczi Bazalt. Apró szemű kis Magnetitek és B'öldpát-mdki'ohto
kat tartalmazó fluidál szövettel biró alapban porphyrosan kiválva talá
lunk nagy Angitokat, Földpdtot, Magnetitet és már csak egészen elpusz
tulva Olivint is.

A Földpát viztiszta, nagy, többnyire a PM él irányában nyújtott 
ikreket képez; extinctiójának foka 15—22° közt változik, Oligoklas-féle *)

*) V. ö. Blum R. Die Pseudomorphosen des Mineralreiches III. p. 280, hol 
Tschermák hasonló pseudomorphosákat ismertet a banoco-i (Morvaország) Trachytból.
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extinctiót sohasem, AnorthitAélét csak egy-két esetben észleltem. Az 
extinctió változik néha a zónák szerint is oly módon, de nem oly vál
tozatossággal, mint azt a csörögi kőzet földpátjánál mutattam ki. A föld- 
pátok középtája sokszor tele van iir- és szennyes szinii üveginterpozi- 
tiókkal, szélei ellenben mindig tiszták és kitünően mutatják a héjas szer
kezetet. Az Angit világos zöldes barna vagy néha tisztán barna 
egyes kristályokban vagy kristálycsoportokban lép fel, úgynevezett 
„Augitszemeket“ képezve (Möhl „ Angit Augen“), néhány esetben iker
képződést is figyeltem meg ooPoo szerint. A barna szinii Angitok 
dichroismusa észrevehetőleg erősebb, mint a zöldeseké Csaknem mind
egyik kristályban találunk egy két nagyobb Magnetit szemet mint zár
ványt és számtalan mikroskopieus kicsinységü üveginterpositiohat nyugvó 
libellával. Több esetben Föl (Ipát is fordul elő bezárva az Augitba.

A Magnetit előfordul a kőzet alapjában kis szemekben és azonkí
vül porphyrosan kiválva nagyobb szemekben i s ; Titanvasnak tarthat/» 
lemezeket nem látni.

Az Olivin ámbár sokkal kisebb mennyiségben fordul elő mint a 
lukareczi Bazaltban, mégis elég gyakori elegyrésznek mondható. Inkább 
csak alakja mint optikai viselkedése által ismerhető fel. Az átalakulás 
akként történt, hogy az Olivin viztiszta anyaga kívülről vagy a repedé
sektől befelé fehér rostokká változott át (Magnesiumhydrat?). Vasbydro- 
xyd mint mállási termény nem látható sem a kristályok belsejében, sem 
pedig körülettök, mi azon gondolatra vezetné az embert, hogy itt az 
Olivin család egy vasment féleségével volna dolgunk. (Forsterit ?) Ilyen 
fehéren elmálló vasszegény Olivinek ritkábban szoktak előfordulni kőze
tekben ; hasonló külsejű Olivint ismerek a tótgyörki (Hegyeshegy) köze
lében és egy styriai bazaltban (Weitendorf, Wildou mellett.)

Az Amphibol határozottan praeexistált elegyrész, mit vastag fekete 
karimája és csekély dichroismusa eléggé elárul, különben is egy 
nagyobb csiszolat terén csak 2  szem fordul elő; ennélfogva nem tekint
hető e kőzet ásványassociatiójában lényeges társásványnak.

Mindezeket összefoglalva, kitűnik, hogy a kérdéses kőzet egy ba- 
zisos foldpátu (Labr. By ti) Angit házét, melyben Olivin is van. Tekintve, 
hogy kőzetünk különösen bazicitása által tér el a typikus bazaltoktól 
és ez által inkább a bazisos földpátu Augit-Trachytokhoz közeledik, 
másrészt pedig Olivin tartalma által a Bazaltokra emlékeztet, sem az 
egyikkel, sem a másikkal nem azonosítanám e kőzetet, hanem egy cso
portba állítanám a Csöröghegy kőzetével, melylyel minden tekintetben 
még legjobban egyezik, mely csoport kőzettani szempontból a typusos 
Bazalt és typusos Augit-Trachyt közt áthidaló helyet foglal el. Az am~ 
phibol pedig e kőzetben határozottan nem lényeges elegyrész és igy a
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kőzet meghatározásánál tekintetbe sem jöhet. Ily praeexistált Amphibo- 
lok nem csak Augit-Trachytokban, hanem typusos Bazaltokban is na
gyon gyakoriak és régóta ismeretesek.

] 1 . Bazalt. Lukarecz, Krassó megye. Sötétszürke aprószemü — hólya
gos — az egyes hólyagiiregekben mészcarbonát mandolákat képezve. 
Éles nagyitóval parányi Olivinszemecskék és még parányibb földpátok 
láthatók, melyek átlátszóságuknál fogva a mögöttük levő többi fekete 
elegyrészek miatt szintéu sötéteknek látszanak. A íöldpát azonban nem 
ér el olyan nagyságot, hogy kiszedni lehetett volna. A kőzet viselkedése 
lángban:

I. II. III.
Na K olv. Na K olv. Na K

3—4 1 3 barna 3—4 1—2 4 barna üveges 4—5 2—3

Feltűnő a sok Káli, mely alighanem a kőzet alapanyagában lévő 
kevés Kalihydrosilicattól származik, miként ezt más (nógrádmegyei) ba
zaltoknál kimutatnom sikerült. E kőzetnek HC1 oldatában szintén sok 
Nátrium (5), sok Kálium (3) és kevés Ca (2) látható.

Górcső alatt erős kristályossága és Magnetitban való szegénysége 
az, mi először feltűnik. Azon nagyobb fekete szemek, melyek táblasze- 
rüek s átmetszetükben léczeket tüntetnek fel s egy-két esetben, — hol t. i. 
a lemezke kellő vékonyságot ért el — barna színnel átlátszók, ha nem is 
mind, de mégis nagy része Titanvas (Menakkanit)-nak tartható. Egyik fő
elegyrésze e kőzetnek az Olivin, aránylag kis, de a többi elegyrészeknél 
mégis nagyobb szemekben, sohasem hiányzó zárványa a Picotit nagy 
mennyiségben fordul elő; ezenkívül rozsdaszinü foltok jellemzik az Oli- 
vint, melyek a kezdődő mállás első jelei. Az Augit világos-barna, több
nyire zárvány nélküli kisebb-nagyobb metszetei a csiszolatban uralko- 
dólag lépnek fel. A Plagioklas hosszú, többnyire polysyntetes ikreket 
képezve, egyszerű fényben csakis éles határa és ikervonalai által külön
bözik a szintén színtelen alapanyagtól. — Extinctiói kísérletekre nagyon 
alkalmas és az elsötétedés foka a legtöbb esetben megközelíti a 0 °, mi 
Ólig oldás-Andes inre enged következtetni; de vanuak olykor egyes leme
zek, melyek Labradorit-féle viselkedést árulnak el; Anorthit-féle visel
kedést nem észleltem. Ezen kísérletekből azt lehetne következtetni, hogy 
e kőzet földpátja főképen Oligoklas. Az alapanyag félig kristályos fold- 
pát vagy talán egyenesen íöldpátszerü (Káli és Nátronhydrosilikátok 
anyagból áll, melyben szórványosan kis Magnetit kexaederek, itt-ott egy *)

*) A kőzet víztartalma nagy.



jól kifejlődött benőtt M^úbkristály és számtalan Apátit-tü foglal helyet. 
E tekintetben hasonlít kőzetünk néhány nógrádmegyei bazalthoz, (Medves 
némely részéről, Borkút stb.), hol tulajdonképeni amorph alapanyagot 
szintén nem észleleltem. Ezek után Ítélve a lukareczi kőzet csakis typu- 
sos Bazalt lehet.

Selmeezi és mátrahegységbeli gömbös és sphaerolilhos tra-
chytok.

Szterényi Hugótól.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1881. évi márczius 2-án, április 6-án és 
október 12-én tartott szakülésein.)

A múlt tél folyamában d r. S z a b ó  J ó z s e f ,  egyetemi tanár úr 
szíves megbízásából Selmecz környéki trachytok petrografiai vizsgála
tával lévén elfoglalva, vizsgálataim közepette figyelmemet nagy mérték
ben lekötötte az ismeretes selmeezi g ö m b ö s  t r a c h y t, vagyis régebbi 
irodalmi nevén és jelenleg is leghasználtabb elnevezése szerint, az úgy-' 
nevezett g ö m b ö s  d i o r i t. x) Minthogy ez a kőzet tudtommal részlete
sen vizsgálva s leírva nincs, beható tanulmány tárgyává tettem.

A tárgy érdekességénél ingva kiterjeszkedtem Magyarországnak 
más vidékein, igy legkivált a Mátrában is előforduló s az idevágó iroda
lomban még teljesen ismeretlen hasonló képződményekre, vagyis az 
onnét való gömbös és sphaerolithos trachytokra, valamint ezekkel kapcso
latban némely variolitos jellemű traehytjainkra is.

Jelenleg azonban csak a selmeezi gömbös, valamint a mátrai göm
bös és spbaerolithos trachytokról van szerencsém vizsgálataim eredmé
nyeit közzé tenni, mig a variolitos féleségről más alkalommal óhajtok 
értekezni.

A vizsgálat részint dr. S z a b ó  J ó z s e f  egyetemi tanár úr által 
több Ízben gyűjtött s nekem tanulmányozás végett szívesen átengedett, 
részint pedig áitalam gyűjtött mátrai anyagon történt. Az igen szép és 
meglehetős gazdag anyag a budapesti egyetem ásvány-kőzettani intéze
tének tulajdona.

Legyen c helyen is megengedve, dr. S z a b ó  J ó z s e f  egyetemi 
tanár urnák, nagybecsű útmutatásaiért, valamint azon folytonos érdek
lődéséért, melylyel vizsgálataimat kisérte, nemkülönben az átengedett 
anyagért is hálás köszönetét mondanom.

A tárgyalás sorrendjét illetőleg legczélszerübbnek találtam a se b  *)

*) A selmeezi zöldköveket tudvalevőleg régebben dioritoknak tartották.


