
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.
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m e c z i gömbös trachyttal megkezdeni, a vizsgálat keretébe vonván 
egyszersmind annak szomszédos kőzeteit is. Ezután a gömbös és más 
hasonló kiképződésekről átalában, keletkezésökről és képződésökről, va
lamint szerkezeti viszonyaik különféleségének okairól leszek bátor szó
lam, s csak ennek végeztével fogom a hasonló képződményeket a Mátra 
különböző tájairól külön-külön leírni és az eredményekből, valamint a 
már ismeretes tényekből kifolyólag képződésök körülményeit fejtegetni.

I.

A  selmeezbányai István almabeli gömbös-trachyt és szomszédos kőzetei.

Az ismeretes gömbös kiválásu zöldköves trachyt Selmeczbányán 
az István aknában fordul elő, még pedig annak csak egyetlen egy nem 
épen nagy kiterjedésű pontján. Czélszerünek láttam, mint már emlitém, 
a szomszédos kőzetekkel is röviden foglalkozni, legalább aunyiban, 
amennyiben azok a gömbös-trachyt előfordulási viszonyainak feltünteté
sére s a vele való összefüggés kimutatására szükséges, s igy az István 
akna geológiai szerkezetét főbb vonásokban megismertetni.

Dr. S z a b ó  tanár úr szívességéből a mellékelt rajzban az István- 
akna alaprajzát adhatom, melyben számok jelölik a vizsgálat anyagát 
képezett, ott gyűjtött kézi példányokat. Az István-akna teljes mélysége 
218-433 méter s majdnem közép táján találni néhány ölnyi kiterjedés
ben e tanulmány kiindulási pontját képező kiválást.

Vessünk egy pillantást az akna kőzeteire.
Az István-akna kezdetén b i o t  i t  t r a c h } r t o t  találni, melyből az 

István telér áll egészen a 170-ig, mely épen az ezután következő más 
typusu fiatalabb trachyt határán van. A biotit-trachytról legyen elég 
annyit felemlítenem, hogy az a górcsövi és a lángkisérleti vizsgálat al
kalmával b i o t i t - o r t h o k l a s - q u a r z - t r a c h y t n a k b i z o n y u l t ,  csak
hogy kevéssé zöldköves módosulatban; elegyrészeiről csak annyit mond
hatni, hogy földpátja vereses s megletős ép, biotitja steatitos felületű, 
górcső alatt némelyek még szennyes barnák ; quarz meglehetős sok ki- 
sebb-nagyobb szemekben. (A 170, mely a rajzból kimaradt, a 171 előtti 
utolsó tárnanyilás és a karikákkal jelzett hely közé esik.)

A 170 az Isován-telér feküjéből való s mint mondva volt két 
typns határán van. Külsejére nézve az előbbihez igen hasonló, csak
hogy kézi nagyitóval jól megtekintve a vereses földpát mellett még ke
vés fehéret is látn i; az előbbi a lángkisérletben orthoklasnak (Loxoklas 
sorozat), az utóbbi labradoritnak bizonyult. Górcső alatt alapanyaga he
lyenként mikrokristályos, majd mikrofelzites, mely kettő közötti viszony 
kettős nikolok közt igen jól feltűnik. Földpátja egészen zavaros s egye-
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sek belsejében, különösen a nagyobb kristályoknál, rozsdabarna, majd 
vereses kiválást látunk, a mi nem egyéb, mint vasoxyd, vagyis azon 
anyag, mely a födpátuak vereses színét kölcsönözte; némelyeknél a 
széle felé apró szennyesbarna szemek láthatók, mintegy fürtökben ki
válva s ezek a vas kiválásnak elsődleges állapotául tekinthetők, mire a 
kettő közötti szoros viszony is utal.

Színes elegyrészei közül első sorban a b i o t i t  tűnik fel, mely 
piszkos-barna szinü s csak itt-ott zöldes, a kőzet legépebb elegyrésze; 
egyes oszlopos metszetei szép hullámzatos felületet mutatnak, még pe
dig a különböző egyének szerint majd haránt, majd hosszirányban vo
nulnak a hullámok. A biotiton kívül vannak jóval kisebb mennyiség
ben majdnem már teljesen chloritos hosszúkás oszlopos kristálymetsze
tek vagy ezek foszlányai, mely előbbiekben néhol még jól felismerhe
tők a terminál-lapok, melyek legtöbbnyire az a u g i t  hemipyramis szögeit 
közelitik ugyan meg, de vannak egyesek határozott a m p h i b o l o s  
tompább szögű lappal, úgy, hogy ebben a kőzetben a biotiton kívül 
még augit és amphibol is fordul elő elegyrészül. Q u a r c z nagy szemek
ben látható, igen tiszta. Felemlítendő még, hogy a csiszolatban egész 
calciterek mutatkoznak, valamint az, hogy ez az anyag, mint kiválás 
is szerepel egyes elegyrészek pusztulásánál, de leginkább az augit és 
az amphibol belsejét tölti ki, a biotitban pedig csak itt-ott igen finom 
lemezecskék alakjában fordul elő és ennek (biotitnak) épsége azt en
gedi feltételezni, hogy helyenként a mész ellepte, részint akkor, a mi
kor mint utólagos beszivárgás jutott a kőzetbe, részint pedig a calcium- 
földpát elváltozása alkalmával.

Ez a kőzet tehát, mint a mikroszkóp kiderité, a két érintkező 
typus keverékeid tekintendő, mit ezen elegyrészek egymás melletti elő
fordulásán kivid, a természetbeli érintkezésük is igazol.

Miként a felhozottakból már kitetszik, az István-aknában tovább 
hatolva a biotit-trachytot, a m p h i b o l - a u g i t - t r a c h y t  vá ltja ié i; 
de itt sem normál állapotban, hanem ennek a typusnak többé kevésbbé 
zöldköves módosulatai. így a fönt leirt keverék-typus közvetlen szom
szédságában oly annyira mállott zöldkő (171) léptei, hogy kellő finom
ságú csiszolatot sokszori kísérlet daczára sem sikerült belőle készítenem 
s csak nehezen volt olyan készíthető, a melyben legalább színes elegy
részek alakjáról szerezhettem tudomást, és sikerült is benne a m p h i 
b o l  s a u g i t  metszeteket felismernem. Földpátja lángkisérleti meghatá
rozás szerint l a b r a d o r  i t - b y  t o w n  it, de nem hagyhatom itt em
lítés nélkül azt a körülményt, hogy a mállottabb, — de még összetartó 
— szemek lángkisérleténél az a különös, s már nem egyszer észlelt eset 
mutatkozott, hogy az első s a második kísérletben a lángfestés majdnem



0  volt és csak a harmadik kísérletnél, vagyis gipszszel összeolvasztva 
mutatkozott lángfestés, de akkor a K  oly erősen (3), hogy kalimnföld- 
pátnak volna megfelelő, ha egyéb körülmények nem szólnának ellene; 
nevezetesen az olvadása is a bytowniténak telel meg; Na =  2—3. Ily
nemű szemeket a Borickv-féle mikrochemiai eljárásnak is alávetettem. 
Ez az eljárás sok calciumot, sokkal kevesebb nátriumot s csak néhány 
koczka alakú kristályt, mint kaliumsiliciumfluoridot ismertetett fel.

Ez után 10 méternyire E-nak az előbbinél jóval épebb és szilár
dabb kőzet következik (172), mely szintén a m p h i b o 1 - a u g i t - 1  a b- 
r a d o r i t - 1 r a c h y t- z ö 1 d k ő, melynek földpátja még megletős ép, az 
angitok és amphibolok pedig teljesen chloritosak, górcső alatt azon
ban még felismerhető metszetek által áruitatnak el s csak terminál-lap
jaiknak szögkiilönbségci által különíthetők el egymástól. Egy esetben az 
amphibolt még kissé sárgásbarnának találtam, jó absorptioval. Mind az 
augit, mind az amphibol anyagát itt is elég gyakran kisebb-nagyobb 
mértékben calcit helyettesíti. Fel keli még említenem, hogy a felzites 
alapanyagban itt-ott egyes mozaikszerü részletek találhatók, leginkább 
quarz lemezkékből, melyeknek előfordulási körülményeit ha figyelemmel 
kisérjük, azt találjuk, hogy mindig egy szennyes zöldes, biztosan meg 
nem határozható chloritos anyagot környeznek s evvel együtt kisebb- 
nagyobb szabálytalan geodákat töltenek ki, miből következtethetni a 
kovasavnak utólagos beszivárgására, mely csak ott kristályosodhatott ki.

Az ezután következő kőzet (173) közvetlenül a gömbös-trachyt 
előtt van s avval szoros összefüggésben ; külső kinézése majdnem ugyanaz, 
vagyis legalább arra nagyon emlékeztet. Hasonlókép a m p h i b o l - a u g i t -
1 a br  a d o r i t~ t r  a c h y  t zöldköves módosulata; az augit benne tulnyo- 
móbb az amphibolnál. Itt is található, számos szabálytalan üreget betöltve, 
ama zöldes, valószínűleg a zöldkövesedés folyamata alatt utólagosan kép
ződött anya g ; helyenként igen finoman rostos szövetű s többször csak 
szegélyét képezik az üregnek s ez esetekben az üreg közepét kristályos cal
cit tölti ki. A calcit az augit és amphibol belsejében ritkán található.

Ezt követi aztán, mint emlitém, az a trachyt, melyben a gömbök 
vannak kiválva (174). E kőzet különböző épségü és aszerint szilárdsága is 
változik. Igen typusos zöldkő, melyben néhol még egyes kisebb-nagyobb 
feketés foltok is mutatkoznak, mint épebb maradványai az eredeti tra- 
chytnak, mire az a körülmény is utal, hogy mig a zöldes anyagból pu
hasága miatt, csak bajosan lehet kellő finomságú csiszolatot készíteni, 
addig a fekete anyag könnyen és sikeresen csiszolható.

Makroszkoposan a zöldes alapanyagban helyenként még meglehe
tős ép füldpátkristályok láthatók, melyek némelyikén kézi nagyitóval 
ikerrovátkákat is észlelhetni, ezek lángkisérleti meghatározás szerint ty-

3*
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pusos 1 a b r a d o r i t o k ; hasonló földpáttartalomra utal, magának az 
alapanyagnak lángkisérlete is.

Két kézi példányban a fentebb enditett feketés foltok közt még 
elég ép, zöldes fekete, kevéssé fénylő amphibol-kristályt ismertem fel, 
inig a zöldes anyagban a színes elegyrészek már nincsenek felismerhető 
állapotban. Ezt az amphibolt lángkisérletnek is alávetettem s meglepett 
nem épen könnyű olvadása, amennyiben az olvasztó térben még csak 
gömb lyödui is alig kezdett, olvadása tehát 2 —3, mit annál is inkább 
ki kell emelnem, minthogy később erre hivatkozni fogok.

Górcső alatt igen érdekes alapanyagban kisebb-nagyobb földpát 
kristályok, továbbá augit s amphibol látszanak; az utóbbi kettő igen 
ekloritos s szintén csak alakjuk által áruitatnak el; szövet nem vehető 
ki. A legtöbb esetben ezeket barnaveres vagy pedig fekete szegély környezi, 
valamint belsejükben is itt-ott hasonló anyag található, néha pedig e 
vöröses haematites anyag teljesen elborítja belsejüket, mi leggyakoribb 
az ampkiboloknál. Mint emlitém, anyaguk már majdnem teljen cblorittá 
változott, mely néha egészen sugaras rostos, s polározott fényben gya
koriak rajtuk az iuterferencziális keresztek.

Hasonló chlorites anyag, mely majdnem kizárólag mindig sugaras 
rostos, igen nagy mennyiségben fordul elő üregeket betöltve, mint az 
a zöldköveknél gyakori s az előbbieknél is említve volt; itt ritkábban 
található mész társaságában, habár ez utóbbi erekben vagy üregekben 
ezeknél sem ritka. Ezeken kívül utólagos képződményül, piszkos zöldes
sárga anyag tölt be egyes hossznkás üregeket, melyeknek közepét he
lyenként zöldes anyag borítja e l ; különböző szinváltozatok s átlátszósági 
határok közt változik; dichroismusa határozottan kivehető, nem egyéb 
mint epidot, s hogy erről határozottabban meggyőződjem, a kőzetnek finom 
csiszolatát sósav hatásának tettem ki, mikor is 24 óra lefolyta után e zöl
dessárga anyag csak kevéssé támadtatott meg, ellenben a zöldes chlorit 
nagy mértékben s egyes helyeken teljesen feloldatott Eleinte e két 
anyag közti szoros összefüggésre kellett gondolnom, de számos csiszolat 
vizsgálatából kitűnt, hogy inig a chlorit a színes elegyrészek elváltozási 
termékéül tekintendő, addig a zöldessárga epidot a calcium földpát meg- 
támadtatásának produktuma.

A kőzet feketés kinézésű részében mikroszkóp alatt is az amplii- 
bolon helyenként még igen jó absorptió vehető észre és jóval épebb a 
teljesen chlorites augitnál, mely esetekben az amphibol színe kevéssé 
sárgásbarna s szövetének nyomai is még felismerhetők.

A f ö l d p á t  átalában meglehetős épségü, de sokszor egészben 
vagy részben zavaros, felhős; gyakori az öves kiképződés. Egyik csi
szolatban igen érdekes egy öves földpát-kristály, melynek belsejét vili-
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dites anyaggal szennyezett alapanyag- tölti k i ; felső szélei meglehetős 
szabályosak, az alsók befelé czafrangosak és biztosan engedik felismerni 
azt, bogy onnan anyag szakiitatott le ; szélei valóságos kullámzatos gyű
rődést mutatnak, különösen egyik oldala, bol az már az első rátekin- 
tésnél is igen szembe ötlik; végei kevéssé gömbölyödöttek. Ezeknél 
fogva igen valószínű tehát, hogy ez a földpát-kristály akkor, mikor az 
alapanyag kikristályosodott, nem volt még teljesen kiképződve s nem le
hetett merev állapotban, úgy hogy az alapanyag közepébe tódulhatott, 
oldalaira nyomást gyakorolt; ugyanakkor azonban még kívülről is szen
vedett nyomást, minek eredménye az említett gyűrődés.

Mig az előbbiek a l a p a n y a g a  nagyobbrészt mikrofelzites és 
csak helyenként mikrokristályos, addig a gömböket tartalmazó trachyt 
alapanyaga túlnyomóan mikrokristályos, habár ritkán tisztán, mert köz- 
ben-közben átmenetet is találni egyikből a másikba. Legtisztábban mu
tatkozik a mikrokristályos szövet a feketés szinti részletekből készített 
csiszolatokon, melyekuek alapanyaga különben is igen érdekes viszonyo
kat enged felismerni. A górcsőbe való első tekintetre feltűnik már ezek
ben a mikrokristályos alapanyag különös ki nézése, amennyiben az egyes 
szemek bizonyos szabályos alakú csoportokká s mintegy gomolyokká egye
sültek. Figyelmesebb vizsgálásnál azt látjuk, hogy az egyes mikroszko
pikus szemek mind gömb alakúak s egymás mellé csoportosulva kisebb 
nagyobb kerek vagy tojásdad idomú halmazokat képeznek, anélkül 
azonban, hogy az egyes szemek közt bárminemű szabályos elbelyeződés 
volna észlelhető; gyakran fürt alakjában illeszkednek a szemek egy
máshoz, de látni elég szabálytalan halmazokat is. Az egyes csoportok 
közt részint fehéres-szürke isotrop anyag, részint pedig zöldes, vhidites 
foltok vehetők ki.

Az egyes kerek szemeket vagyis gömböcskéket tekintve azok színte
lenek, majdnem mind egyenlő nagyságnak, átlag 0-06—0-09 milli
méter átmérőjüek; egyszerű fényben köztük semminemű különbség 
fel nem ismerhető, kettős nikolok között a legtöbb polarizál, igen érde
kes aggrégát-polarizátiót mutatva; számosnál elmosódottan interferen- 
cziális kereszteket ismerhetni fél, de van sok olyan is, mely egészen 
isotropnak látszik. Az észlelés első perczétol fogva a legtöbbet polari- 
zatiőjuk s egyéb viselkedésüknél fogva földpát szemeknek tartottam, 
keverve egyéb színtelen üveges kerek szemeeskékkel, ezért lángkisér- 
letnek is alávetettem az alapanyagot s azt találtam, hogy az igen meg
közelíti a labradorit magaviseletét, megegyezik tehát a nagyobb kris
tályok minőségével.

Az egész anyag élénken emlékeztet V o g e l s a n g  cumulitjeire s ha 
azt a meghatározást, mely szerint cunuüitek egyes szemeinek (ylobulitok)
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nem kell physikailág sőt chemiailag sem egynemüeknek lenni, továbbá, hogy 
optikai viselkedésük igen különböző és elütő lehet, kissé tágasabb érte
lemben veszszük, akkor bátran mondhatjuk ezeket a fent leirt, az egyes 
szemek elbelyeződésében semminemű szabályosságot nem mutató kerek 
vagy fürtös halmazokat c u r n i i H t o k n a k ,  de megyjegyzendő, csak is 
V o g e 1 s a n g értelmében, *) mert már R o s e n b u s c h  2) ezen név 
alatt kizárólag az isotrop globulitok által képezettekct érti.

Bizonyos tekintetben emlékeztet ez továbbá a R o s e n b u s c h  
által (idézett munkájában ugyanott) említett némely porphyr alapanya
gára, hol a íöldpátszemek különös gömbölyű alakban mutatkoznak s 
látszólagos sphaerolithos szövetet kölcsönöznek a kőzetnek; csakhogy 
mig ezeknél a szemek tisztán földpátok, addig a mi esetünkben a föld- 
pát mellett más egyéb szemek is léteznek, továbbá pedig a leírásból 
következtetve ott oly alakulatok, mint itt, nem fordulnak elő. Ismételve 
kiemelem, hogy ezek a viszonyok csakis a kőzet feketés féleségénél 
tűnnek fel ily tisztán, mig a teljesen zöldköveseknél az csak helyen
ként ily határozott, többé kevésbbé pedig elmosódott, de még mindig jól 
felismerhető, kiváltképen ha avval összehasonlitólag vizsgáljuk.

A kőzetben megemlítendő még a pyrit-tartalom; habár ez nem igen 
nagy mennyiségben fordul benne elő.

Vegyük ezek után magukat a g ö m b ö k é  t szemügyre
Ezek a most leirt trachytban rendesen jó szorosan, de éles határ

ral bírva ülnek s csak igen ritkán találni olyat, hol a kettő közötti 
határ nem volna élesen kivehető, és ha első tekintetre ez nem látszanék 
is, a csiszolás legott elárulja, mert vékonyodván mindig jobban s job
ban mutatkozik a kettő közötti határ, mely ugyanis ekkor oly laza, hogy 
vékony összefüggő csiszolat a gömbből és a kőzetből együtt sok próbál
gatás daczára sem volt készíthető.

Alig kell említenem, hogy a különben a kőzetben szorosan ülő 
gömbök, idővel a kőzet mállásakor kihullanak s ekkor a kőzetben 
gyakran csak a gömbök helyei látszanak, mint kerek gödröcskék s 
akárhányszor találni a felületről vett kézi példányokat, a melyekből a 
gömbök már mind kihullottak.

Alakjuk leginkább többé-kevésbbé szabályos gömb, de van ovális 
alakú is, valamint nem ritka az az eset sem, midőn kettő vagy három 
egymással mintegy egybeolvadt s úgyszólván ikergömböket képez; 
jóllehet ezek összenövésénél szabályosságról szó sem lehet, mégis nem 
hagyhatom említés nélkül, hogy a látott számos összeolvadt közül egy

') Die Krystalliten p. 133.
2) Mikr. Physiograplűe der m áss. Gesteine p. 81.
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sem volt olyan, hol három gömb összeolvadása hosszirányban követ
kezett volna be, hanem mindig akként, hogy a három gömb alakja 
háromszöghöz a hasonlított.

Nagyságuk különböző, a mogyoró nagyságútól egész nagy diónyi 
nagyságig s még nagyobbig találunk képviselőket, de leggyakoriabbak 
ezeknek közbülső fokozatai.

Számuk, illetőleg mennyiségük változó és a rendelkezésemre álló 
nagyszámú példányokból Ítélve, a trachytban nincsenek egyenletesen 
elosztva.

Külsejükre nézve alig ütnek el magától a trachyttól, felületük 
szintén zöldes, nem úgy belsejük, mely többnyire szürkés fekete, de 
sohasem zöldes ; inig maga a trachyt feltűnően puha, addig a gömbök 
felette kemények, szívósak s igen tömörek, mi épebb voltuk mellett dús 
kovasav tartalmuknak tulajdonítható, mi már makroszkoposan is azon 
körülményből kitetszik, hogy mig magában a trachytban még mikrosz
kopikus quarcz szemek sem fordulnak elő, addig a gömbök közül sok
ban kisebb üregeket kristályos kovasav tölt ki.

Tömöttségük többszörös meghatározás után hignyugtaui mérleg s 
piknométer segítségével 2* 55-nek találtatott, mi közel megegyező a tra- 
ehytéval, mely 2*59, az eltérés pedig az utóbbi pyrit tartalmának volna 
tulajdonítható, mig az a gömbökben teljesen hiányzik.

Belsejükben az alapanyag és földpát kitűnő épséglt, az előbbi kézi 
nagyitóval vizsgálva, nagyobbára tömött felzites, ritkábban szemcsés; 
utóbbi gyakran üveges. A színes elegyrészek ellenben nagyon is ehlori- 
tosak, habár távolról sem mutatják az elváltozásnak oly nagy fokát, 
mint a trachyt színes elegyrészei; de számos szétütött gömb között 
egynél sem találtam makroszkoposan teljesen jól megtartottakat s csak 
egy-két esetben kissé feketéseket, de minemitségök eldöntésére, t. i. 
hogy augitok-e vagy amphibolok, ezek sem nyújtottak igy nagyban elég 
támpontot.

Különböző gömbökből készített számos praeparatum górcsövi vizs
gálatának eredményéül csak a következőket említem itt fel.

A gömbök alapanyaga helyenként igen megközelíti az őket körül
záró kőzetnél leirt cumuli tes ki képződést, csakhogy itt ritkábban látni 
oly szép gömbölyded halmazokat és fürtöket, hanem leginkább csak 
szétterült kerek szemek csoportját, a melyeknek legtöbbje ezeknél is 
kétségkívül földpát; egyes szemecskék szintén szépen mutatnak inter- 
ferenczialis keresztet, mások megint teljesen isotrop viselkedésitek. Mig 
azonban magánál a kőzet alapanyagánál ennek ilynemű kifejlődése volt 
túlnyomó, addig itt közben-közben egészen felzites, majd üveges, isotrop 
alapanyag sem nagyon ritka, melyekből azután egyes fehéres kerek
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szemek tiinuek polarizált fényben elő, az előbbiekre emlékeztetve. Az 
apró, gömbölyded csoportok között, mint annál, úgy itt is előfordulnak 
isotrop közök és viridites foltok. Polározott tényben igen szép kép tárul 
elénk s ba eltekintünk az említett viszonytól, akkor az alapanyagot 
helyenként finoman apró szemcsésnek kellene neveznünk. Említésre méltó 
továbbá az a körülmény, bogy az alapanyag felépítésében úgy látszik, 
mintha a színes elegyrészek csak igen csekély mértékben vettek volna 
részt, legfeljebb ha a viridites foltocskákat azok elváltozásának tekint
jük. Az alapanyag apró íöldpátszemcséi a gömb nagyobb íöldpátjaival 
azonosaknak látszanak, legalább az alapanyaggal ismételten megejtett 
lángkisérleti eredmények arra engednek következtetni.

Az alapanyagban kivált elegyrészeknek semmniinemii szabályos, 
sugaras vagy concentrikus elhelyeződését sem makroszkoposan, sem 
mikroskop alatt nem észlelhetni.

Földpátjai többnyire igen épek s jó nagy kristályalakot mutatnak, 
gyakran üvegesek s majdnem mindnyája össze-vissza repedezett; iker- 
rovátkok legtöbb esetben láthatók; lángkisérleti meghatározás szerint 
typusos l a b r a d o r  i t  ok,  mit a legtöbbnek extinctiója is igazolt. Meg
lehetős tiszták, némelyek azonban üvegzárványokban bővelkednek. Egyes 
földpátkristályok alapanyag részleteket zárnak be ; nem ritka az az 
eset, hogy a födpátkristály két vége s egyik oldala, vagy pedig csak két 
vége, sőt csak két oldala, vagy egy oldala s egyik vagy másik vége 
van meg, a többit alapanyag tölt ki. — Ezek némi tekintetben talán ha
sonlók a fentebb a kőzet leírásánál emÜtett gyíirődött oldalú földpát- 
kristályhoz s úgy látszik, hiányos kiképződésii kristályokkal van dol
gunk, melyeknek nagy száma arra látszik utalni, hogy az alapanyag 
kikristályosodása nyomban követhette az elegyrészek kiválását, mire 
továbbá az a körülmény is mutat, hogy találni jól kifejlődött földpát- 
kristályokat, melyekben az alapanyag nyúlványait láthatni.

A színes elegyrészek itt is a m p h i b o l o k  s a u g i t o k ,  mind
kettő szintén előrehaladott chloritos állapotban, de igen szép és jól fel
ismerhető kristályokban ; mennyiségre nézve körülbelül egyenlők.

Az a m p h i b o l  néhol még zöldes sárga, majd sárgás barna s 
ezekben az esetekben absorptiója elég jól kivehető ; leggyakoribbak azok 
a metszetei, a melyeken a tompaszögű hemipyramis lapok kivehetők. 
Érdekes egy még rhombos mezőket is meglehetősen mutató amphib 1 

kristály, melyben két teljesen chloritos, kiilön-külön feketén szegélyezett 
meggömbölyödött augit kristály van bezárva. Az amphib >1 egyik részét 
vastag keret foglalja be, ennek az amphibol anyagával közvctetlenül 
összefüggő része teljesen fekete szemcsékből van összetéve, mire egy 
szélesebb színtelen isotropnak jelentkező sáv következik, melynek külső
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széle szintén fekete, de vékonyabb at belsőnél; ezen fekete szemcsék 
nem egyebek, mint vaskiválások, mi kisebb-nagyobb mértékben mind az 
ampbibolt, mind pedig az augitot elégszer szegélyezi, sőt néhol azokat 
teljesen el is boritja, de ily kettős sávban közte átlátszó anyaggal csak 
ennél észleltem. Ugyanerről az amphibolrói, melynek egy része teljesen 
hiányzik, felemlitésre méltó az is, hogy alsó részéből az őt övező széles 
kerettel együtt egy kis részlet letörött, mi azonban nem messze tőle az 
alapanyagban ismét fellelhető. A kristály maga az elszakadt részszel 
ellenkező oldal felé észrevebetőleg hajlott s ez alkalommal következhe
tett be a leszakadás, e mellett szól az a körülmény is, bogy a széles 
keret alsó része, melyhez a kisebb részlet ép hozzá illik, az amphibol 
anyagától kevéssé elválva látszik s mintegy csüng. — Van továbbá egy 
fekete keretű hosszú amphibol kristály, melynek egyik oldalába egy 
szomszédos augit kristályból részletek nyúlnak.

Az a u g i t  mindig zöldes, cbloritos, metszetei változatosabbak az 
amphiboléinál, leginkább azonban a főtengelyre függélyes, tehát nyolcz- 
szögii metszeteket (<xP, oo P x , a>Poo) mutat; egyéb alakjai közül leg
gyakoribb az, hol a pyramis lapok szögkülönbsége jól kivehető, tehát az 
ortkodiagonalis metszet.

Elváltozási terményük a chlorit, gyakran igen finoman rostos, su
garas s polározott fényben jól láthatni rajta a számos interferenczialis 
kereszt váltakozását, de sokszor csak hosszú finom sugarakat keresztek 
nélkül. Zárványokban mind a kettő szegény, elvétve látni egyikben-má- 
sikban hatszögii apatit táblácskákat; gyakori azonban ezeknél is az az 
eset, midőn bennük az alapanyag apró kerek földpát szemecskéi vagy 
pedig alapanyag részek egészen a zöldes foltokkal együtt fordulnak 
elő, a mi szintén elég bizonyíték a fentebb az alapanyagról mondot
takra nézve.

Egy augit-kristály zárványa még különös említést is érdemel. A 
csiszolatok egyikében ugyanis egy augit metszet közepén vékony gör
bült barnás vonalat látni, a melynek két oldalán egymás mellé sora
kozva apró hosszúkás világos barna kristálykák ülnek, olykép, mint a 
toll gerinczéből kiinduló sugarak. A középső hajlott vonal iíren jól mu
tatja a dichroismust, rnig a kiistálykákon a dichroismusnak nyoma sin
csen, polározott fényben azonban anizotropok.

Ez a zárvány már 90-szeres nagyításnál is igen jól feltűnik, de 
legtisztább 140-szeres nagyítás mellett, mikor is az egyes kristálykák 
határai, jóllehet szorosan vannak egymás mellett, eléggé kivehetők; még 
nagyobb nagyításnál (300) a középső hajlott vonal nem látszik folyto
nosnak, hanem egyes részecskék sorozatából áll, melyek szoros kapcso
latban állanak ugyan egymással, de két részlet között mindig csekély
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vastagodás mutatkozik és. mindegyik részecskéhez két oldalt egy-egy lé- 
czeeske illeszkedik.

Ugyanezen angitmetszetben, valamint kivüle is, de közvetetleu méh 
lette még két, illetőleg egy ehhez hasonló, de korántsem oly szépen ki
vehető zárvány van s aligha tűnnének ezek olyként fel, ha az előbbit 
nem észleltük volna. Ezek közül az egyiknek a középső része, csak 
egy rövid, az előbbivel teljesen egyező vonalocskából áll, s a barnás 
kristálykák, melyek némelyike félkör alakban van meghajtva, körűié 
majdnem körben csoportosulnak. Leginkább emlékeztet ez engem a Dr. 
S c h a f a r z i k  Ferencz ur által a doboii diabázban leirt1) oly augit- 
csoportra, a melyben az augit-léezek két oldalt ülnek egy vékony 
földpát-kristályon, s hajlandó volnék ezeket a hosszúkás kristálykákat 
szintén augitoknak, a középső vonalat pedig amphiboiocskák sorozatából 
állónak tartani, úgy hogy két augittiieske egy amphibol mikrolith által 
tartatik össze, mire a hajlott vonal szaggatottsága is mutat.

A gömböket tartalmazó kőzetnél oly gyakran s nagy mennyiség
ben előforduló chlorit és epidotos anyag által betöltött üregek e göm
böknél felette ritkák és számos csiszolat közül csak egyben mutat
kozott, de igen alárendelt mennyiségben. Calcit-szemcsék szintén csak 
elvétve találhatók egyes gömbök átmetszetében.

Q u a r z  s z e m e k  kis mennyiségben gyakoriak egyik s másik 
csiszolatban is ; igen tiszták s alig láthatók benne üvegzárványok és 
légbuborékok.

*

Hogy képünk az István-aknáról teljes legyen, folytatom a gömbös- 
trachyt után következő trachytoknak rövid, ismertetését, még mielőtt a 
gömbök keletkezésének és képződésének vázlatára áttérek.

A gömbös trachyt után köz vetetlenül következő kőzet (175) kül
sejére nézve hasonlít az előbbiekhez,, nem nagyon mállott zöldkő. Gór
cső alatt alapanyaga felzites; földpátjai meglehetősen épek ; lángkisérlet 
szerint l a b r a d o r i t - b y t o w n i t ;  — van benne sok a m p h i  bol  s 
a u g i t ;  az előbbi helyenként épebb, úgy hogy még nála itt ott némi 
szövet s dichroismus is észlelhető; leggyakrabban azonban mind a kettő 
chloritos, széleiket, valamint sokszor belsejüket is, vasoxyd szemek lepik 
el. Epidot és chlorit által betöltött geodák nagy számai; nem hiányzik 
a calcit sem.

Innen tovább menve, az amphibol-augit-traehyt nemsokára véget 
ér, még pedig nevezetes, hogy valamint kezdetben igen mállott zöldkő 
lépett fel, úgy ez a typus nagyon mállottal be is fejeződik (17(5); en-

') Földtani Közlöny, IX. évi. 1879 (9 12. szám)
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nek csiszolatában a színes elegyrészek már csak romokban ismerhetők 
fel s itt is csak azt találjuk, hogy az augit sokkal előbb pusztul el, 
mint az amphibol; mert mig az előbbi alak jainak még1 csak egyes nyo
mai lelhetők fel, addig az utóbbinak körrajzai elégszer megvannak, ha
bár belsejét részint zöldes, pusztulásban levő anyag, részint pedig mész 
tölti ki. Földpátja igen meg van támadva, de találni még egyeseket, 
melyek kevéssé polarizálnak; lángkisérletben bytownitba hajló Labradorit 
magaviseletét tanúsítottak. A kőzetbe még egyes quarzszemek is jutot
tak, talán utólagosan.

Az István-aknában a Mária-akna felé az amphibol-augit-trachyt meg
szűnte után trachyt-brecciák következnek (177), ezek után ismét augit- 
trachyt, végül pedig már a Maria-aknához közel, rhyolith.

A selmeczi gömbös trachytuak eme petrografiai ismertetése után, 
szabadjon a gömbös kiválásokról átalában, valamint kcletkezésökről és 
képződésükről, és egyszersmind szerkezeti különbségeiknek okairól, kiváló 
tekintettel a selmeezire, röviden szótanom.

a különféle vulkáni kőzeteknél előforduló gömbös kiválás már 
régóta fölkeltette és magára vonta a geologok és petrografok figyelmét, 
s ehhez képest a hozzá fűződő kérdéseknek az irodalomban is számos 
nyomával találkozunk; de minthogy nem lehet jelenleg feladatom e 
kérdéseknek történeti fejlődését vázolni, egyedül csak a legfontosabbakra 
és legszükségesebbekre szorítkozom, s e sorok folyamában csak azok 
neveit említem föl, akik ezzel a tárgygyal az újabb időkben behatóan 
foglalkoztak.

A jelen értekezés, mint a cziméből is kitetszik, nemcsak a göm
bös, hanem a sphaerolithos kiképződésü trachytokkal is foglalkozik; s 
minthogy c két fogalomra nézve az irodalomban mindeddig nem jött 
végleges megállapodás létre, szükségesnek találom e két fogalmat a mi 
kőzeteinkre vonatkozólag a magunk szempontjából megvilágítani.

A s p h a e r o l i t h  vagy s p h a e r u 1 i t h szó tisztán morphologiai 
fogalmat fejez ugyan ki és hozzá sem különös genetikai, sem pedig 
szerkezeti fogalom nem fűződik, mégis eddigclé leginkább csak vulkáni 
üvegekben (obszidián, perlit) előforduló mikroszkopikus vagy makroszkopi
kus gömbölyű képződményekre, vagy pedig némely quarcz:porphyr alap
anyagában előfordulni szokott ezekkel megegyező, azaz tulajdonképeni 
kristályos kiképződést nem mutató mikroskopikus alakulatokra alkal
mazták, mi mellett főjellemül a sugaras-rostos szövet szerepel.

Egyéb kőzetekben makroszkoposan látható kristályoski képződésli, 
legtöbbnyire öves, ritkábban öves és sugaras szerkezetit gömbölyű kivá
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lásokat ellenben, a nagyságot tekintetbe netn véve, gömböknek, a kőzetet 
magát pedig gömbösnek mondották. A spkaerolitkos és gömbös kikép
ződést tehát szöveti és szerkezeti viszonyok alapján igyekeztek egy mis
től elktilöniteni. Legkivált S t e l z n e r 1) és Co l i é n  2) voltak azok, a 
kik ezt a felfogást nagyon is támogatták és ezeket a képződményeket 
egymástól szorosan el akarják választani, daczára annak, hogy gene
tikai rokonságukat elismerik, sőt azt egy és ugyanazon okra vezetik 
vissza.

Már V o g e l s a n g 3) utalt azonban az ilynemű felfogás és elktilö- 
nités tarthatatlanságára s kiemelte, miszerint ezen képződményeknél 
egyedül a képződés azonossága mérvadó, az anyagi, szöveti s egyéb 
különbségek pedig csakis al-osztályozásokra szolgáltatnak okot; úgy 
hogy a teljesen kristályos szövetii, de semminemű szabályos szerkezetet 
nem mutató gömb szintúgy csak oly sphaerolith, mint a kevésbbé, vagy 
épen nem kristályos kiképződésü s tán öves vagy sugaras-rostos szer
kezetű. V o g e l s a n g  al-osztályaira alább még visszatérek.

A mi szempontunkból, és különösen a leirt s még leírandó kőze
teinkre vonatkozólag, a melyeknél, mint látni fogjuk, lényeges szerke
zeti különbségek alig forognak fen, szükségesnek találom a gömbös és 
a sphaerolithos kőzetek elkülönítésénél tisztán külső tulajdonságokra 
vonatkozó különbségeket tekintetbe venni, és ezek szerint gömbös kőze
teknek azokat mondjuk, a melyekben az eredetileg kivált gömbök leg
alább is kis golyó nagyságúak, vagyis körülbelül több mint 5 mm. át
mérő j tick, mig az ennél kisebbeket, tehát már a borsó nagyságuakat is 
a sphaerolithos kőzetek neve alatt foglaljuk össze. Az ezen értelemben 
vett sphaerolithos, valamint gömbös kiképződések a szövet és szerkezet 
szerint ismét lehetnek: vagy olyanok, a melyek elegyrészeik clhelyező- 
désében bizonyos szabályosságot, öves, sugaras-rostos, vagy mindkét 
kiképződést egyszerre — (szabályos szerkezetű gömbök vagy sphaero- 
lithok); vagy pedig semminemű szabályosságot nem mutatnak (nem sza
bályos szerkezetű gömbök vagy sphaerolithok); végtére pedig olyanok, 
hol a kiváláskor az anyag tökéletes kikristályosodása nem állhatott 
még be, tehát vagy még egészen üveges, vagy pedig részben már üveg-

[/
*) , Petrographische Bemerkungen über Gesteine des Altai“ von Alfred 

Stelzner;  Bernhard v. C o t t a :  ,;I)er Altai“ czimii munkájában. Lipcse 1871. p. 135.
2) Die zur Dyas gehörigen Gesteine des südlichen Odenwaldes. Heidelberg 

1871. p. 89.
3) , Die Krystalliten“. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Ferd. 

Zirkel. Bonn 1875. p. 132. Ez a munka tulajdonképen már előbb franczia nyelven 
Íratott és az „Archives Néerlandaises“ VII kötetében (1871) folytatólagosan látott 
napvilágot.
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telenitve van. Mig az előbbi két eset a gömbös kiképződésnek a mi 
értelmünkben vett mindkét neménél előfordul, addig az utóbbi eset csakis 
a kisebbeknél, és pedig leginkább a vulkáni üvegek sphaerolithjainál, 
a mely elnevezés tulajdonképen ezeknél szülemlett meg, *) és hogy ha 
szükségesnek találtatnék ezeket a többitől megkülönböztetni, ajánlatos 
volna ezekre a s z o r o s a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  s p h a e r o l i t h  
megnevezés.

Mind a gömbös, mind a sphaerolithos képződmények az eredeti 
képződési folyamatnak lényegesen ugyanazon termékei lévén, k i  v á l á s 
it a k mondhatók, megkülönböztetésül a sok kőzetnek sajátságát képező 
g ö mb ö s  e l v á l á s t ó l ,  melynek az oka eredetileg talán szintén a kőzet 
képződése alkalmával végbe ment folyamatokban keresendő, de csakis 
a kőzet elmállása következtében nyerik ezen alakjukat, tehát ekkor 
válnak csak le, még pedig leggyakrabban héjasán, úgy hogy ekkor 
hagy maszer Illeg több héj fejthető le róluk s csak közepe felé találni 
rendesen egy még ép, szilárd magot. Ezek legtöbbször szabálytalan 
alakú, nem ritkán lapos gömbök, és néha több lábnyi átmérőjüek. Az 
ilynemű elválás elég gyakori különféle tömeges kőzeteknél, de legkivált- 
kép bazalt- és augit-trachytnál, kevésbbé a porphyrnál és a gránitnál; 
hogy többet ne emlitsek, elégszer tapasztalható ez a mi bazaltjainkon 
és trachytjainkon, igy például igen szépen a Visegrád vidékiu is, a 
Lepencz patak jobboldalán levő kőbányákban.2)

A gömbös kiválás 3) azonban már nem oly gyakori jelenség s a 
külföldi irodalomban azt a vulkáni üvegeken és szurokköveken kívül 
csakis quarcz-porphyrok- s dioritokban említik, ellenben nálunk trachyt- 
ban fordul elő.

A külföldi gömbök közül legrégebben és legjobban ismeretesek a 
corsikaiak, újabban tanulmányozták az Altai hegységből és az Odenwald- 
ból vabikat, valamint a wuenheimi (felső Elsass), les boutiquiéresi (Fran- 
cziaország) és néhány más helyről valókat. — Dr. Sz a bó  tanár ur szi
ves megkeresése folytán R o s e n b u s c h  heidclbergi tanár a budapesti 
egyetem ásvány-kőzettani intézetének több külföldi gömbös quarcz- 
porphyrt volt szives beküldeni, a melyeket szintén alkalmam volt gór
cső vileg megvizsgálhatni. Fentartván magamnak bővebb ismertetésüket, 
ez alkalommal csak annyit akarok róluk felemlíteni, hogy mind többé- 
kevésbbé az elegyrészek szabályos elbelyeződését mutatja, szerkezetre

‘) Ezekre alkalmazta legelőször W e r n e r  a sphaerolith szót.
2) Dr. K o c h  Antal: A dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani le- 

irása. Budapest, 1877. 234. lap.
"j Ha gömbös kiválásról átalában van szó, akkor az alatt a sphaerolithos is

értetik.
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nézve tehát teljesen eltérők a mieinktől, melyekben mint a selmeczinél 
láttuk, s a mátraiaknál még látni fogjuk, semminemű szabályos szerke
zet fel nem ismerhető.

A szerkezeti különbségek kitüntetésére és okainak fürkészésére 
czélszerünek találtam az ismert corsikai gömböket Összehasonlító vizs
gálat alá venni és minthogy később ezekre is hivatkozni fogok, szüksé
gesnek tartom e helyütt főbb vonásokban ismertetésüket adni.

A corsikai gömbök részint quarez porphyrokban fordulnak elő, 
mint Curso és Osani között, részint dioritban (régi értelemben vett 
zöldkő), mint a Sartenne város mellettiek ; az első tehát gömbös porphyr, 
vagy H á n y  elnevezése szerint pyromerid*), sőt porphyre Napoleon név 
alatt is fordul elő az irodalomban ; az utóbbi pedig gömbös diorit (dio- 
rit globulaire), vagy általánosan c o r s i t név atatt ismeretes.

Ezeket legelőször B e s s o n  irta le 1789-ben, később H á n y ,  
R e y n a u d ,  M o n t e i r o 2) és D e 1 e s s e 3), legutoljára pedig V o g e 1- 
s a  tig 4) értekezett róluk 1862-ben. — A dioritban gyakoribbak a göm
bök, mint a porphyrbau, és az szemcsés elegye nagymennyiségű földpát 
— typusos a n o r t h i t, — nem sokkal kevesebb zöldes rostos a m p h i b o 1, 
kevés q u a r e z  és valami pyroxen ásványnak. Ebben ülnek ugyanazon 
elegyrészü, részint szabályos, részint ovális gömbök, a melyekben már 
makroskoposan is, de tisztábban mikroskop alatt láthatni, hogy az elegy
részek concentrikus és sugaras elhelyeződésben vannak, még pedig 
akként, hogy a centrum vagy tiszta födpát, avagy amphibol, vagy pe
dig mind a kettő halmazából áll és ezek körül csoportosulnak több öv
ben felváltva igen finoman sugaras földpát s amphibol, közben-közben 
pedig találni néhány quarez szemet és a kérdéses pyroxeu ásvány leme
zeit, előfordul továbbá az az eset is, hogy a központot igen sürii kristályos 
alapanyag képezi. — Fel kell azonban említenem, hogy V o g e l s a n g  
szerint találtatnak, habár ritkán, (például a Levie hegyen), oly gömbök 
is, melyeken ezt az öves sugaras elhelyeződést nem észlelhetni, mikor 
természetesen a középen nem is találni az elegyrészek egyikét sem.

Közel hasonló körülményeket említ S t e l z n e r 5) az altaji gömb-

‘) Ez a szó tulajdonképen azt akarja kifejezni, liogj a gömb földpátja kön) - 
nyebben olvad, mint a quarez.

2) Journal des Mines 1814 I.
:l) Bull. de la Soc. géol. de France. IX. 1852. 175. lap.
4) „lieber den Kugeldiorit und Kúgelporpliyr von Corsika“. Sitzungsbericht 

der Niederrh. Ges. für Natur- und Heilkunde 1862. — Neues Jahrb. für Miner, u. 
Geogn. 1863. p. 102 és 207.

5) Idézett munkájában.
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porphyrokról, hol azonban a eonccntrikusan sugaras elhclyeződés leg- 
többnyire quarcz körű! történik, mi különben egyebeknél sem ritka.

Forduljunk ezek után a gömbök keletkezésének és képződésének 
magyarázatához. Mint fentebb már többször említők és hangsúlyoztuk, 
a gömbös kiválás szoros kapcsolatban van a kőzet képződésével, melyet 
eredetileg alig lehet máskép, mint hevenfolyö állapotban képzelnünk, 
ennek a megmerevedése alkalmával jöhettek tehát csak létre a gömbök. 
De miként ?

Alig lehet kétség abban, hogy a gömbök és a kőzet többi anya
gának megmerevedése nem egy és ugyanazon időben következhetett be; 
továbbá, hogy az összehúzódásnak, mely nélkül megmerevedést gondolni 
sem lehet , a gömböknél erősebbnek és egy-egy középpont télé irányuk
nak kellett lennie, hogy végeredményül ily alakot ölthessenek. Megme- 
reviilés csakis kihűlés folytán állhat be és hihetőleg ennek módja, va
lamint az akkor uralkodó körülmények által van feltételezve a rnegme- 
revülési folyamat rendes menete és az akközben netalán felmerülő rend
ellenességek. Az izzón folyó magma megmerevülésének rendes menete, 
azaz mindenütt egyenlő mérvű kikristályosodása, akkor következik be, 
ha azt minden oldalról és minden legcsekélyebb részén egyenletes s nem 
hirtelen kihűlés éri; — ha a kihűlés hirtelen áll be, akkor üvegszerii, 
csak kevéssé, vagy egyátalában nem kristályosodott merevedés az ered
mény. Ellenben ha a kihűlés nem egyenletes, ekkor az anyag megmere
vedése, nemcsak hogy egyes helyeken előbb kezdődhetik meg, hanem 
ennek folytán még ugyanott egy-egy bizonyos pont, mint középpont 
felé a magma erősebb contrakriója is állhat be és eredményezi a göm
bös kiválást Ezen rendellenességnek a kihűlésben tulajdonítható csak a 
gömbös kiválás ritka volta is.

Igen könnyen elképzelhető, hogy az egyenlőtlen kihűlés ott lehet 
leggyakoribb, ahol a körülmények úgyis hirtelen kihűlést idéznek elő, 
s csakis ekként magyarázható a vulkáni üvegeknek elég gyakori göm
bös, illetőleg sphaerolithos kiképződése, továbbá pedig a sok kristályo
sán kiképződöttnek szerfeletti merevsége. — Alig kell kiemelnem, hogy 
az clőrebocsátottaknál fogva, ugyanaz a mi a gömbökről áll, áll ép úgy 
a sphaerolitokról is.

Ezeket a feltevéseket eléggé igazolják a nem egyszer üveghuták
ban is, akkor képződött gömbök, midőn különös okoknál fogva a meg
olvasztott tömeget rendellenes módon le kelletett hűteni. így, hogy töb
bet ne említsek, V o g e l s a n g  egy pyrenéi, S t e l z  ne r egy drezdai 
üveghutából emliti, hogy alkáliákban gazdag teljesen megolvasztott 
üvegmasszának lassú kihűlése alkalmával, a tömeg egyes helyein igen 
szép 1  - 3. cmnyi nagyságú gömbök álltak elő, mi mellett az is észlel-



tetett, hogy csakis ezeknek kiképződése s megmerevedése után mereve
dett meg az üvegtömegnek többi része, melyben a gömbök éles hatá
rokkal voltak beágyazva. Ha meggondoljuk, hogy a mesterséges lehű
tésnél a hőviszonyok alig lehetnek az egész folyós tömegre nézve mind
végig teljesen egyenletesek, úgy ezek a példák is már elég tanúbizony
ságai annak, hogy a gömbképződés szerző oka, vagyis amint mondani 
szokás, a c a u s a  e f f i c i e n s e  nem az egyenletes kihűlésben keresendő.

Ami továbbá a gömbös kiválások szerkezetét illeti, az első sor
ban attól függ, hogy vájjon a nem egyeuletes kihűlés következtében 
egyes pontokon beállott erősebb contractió, a hevenfolyó magma elegy
részeinek megmerevedési pontja, tehát kiválása előtt, vagy pedig csak 
az után következett-e be? — Utóbbi esetben az elegyrészek a még 
folyós magmában bizonyos rétek szerint helyezvék el, az erősebbeu 
egy középpont leié összebúzódott magma rétegenként fog megmerevedni 
és képződnek a eoncentrikusan héjas szerkezetű, legtöbbuyire nem 
szabályos gömbök, melyeknél természetesen az ásványi elegyrészek el- 
helyeződésében bárminemű szabályosságról szó sem lehet. A friss kőzet
ben természetesen, az egyes rétegek közti határok nem tűnnek föl, de 
igen is annál feltűnőbbé válnak akkor, ha a kőzet mállásnak indul, 
minthogy tulajdonképen akkor válnak le a kőzetből maguk a gömbök 
is, melyek a hevenfolyó anyag nyomban megszilárdult többi részével 
szorosan össze voltak forrva. Ennélfogva, mint már fentebb említők, 
ez tulajdonképen nem egyéb, mint elválás.

Ha ellenben a gömbképződés akkor áll be, midőn az izzón folyó 
magmából az egyes elegyrészek még nem váltak ki, akkor a gömbök 
szerkezeti viszonya az ásvány associátiotól, illetőleg az ásványi elegy
részek kisebb vagy nagyobb olvadási fokától függ, amennyiben a 
nehezebben olvadó elegyrészek nagyobb hőfok mellett kristályosodhat
nak ki, mint a könnyebben olvadók, minélfogva amazok előbb válván 
ki, a későbben kiválóknak elhelyezkedésükben mintegy azokhoz fog kelleui 
alkalmazkodni. Ez az alkalmazkodás rendesen abban áll, hogy a legelő
ször kiváló ásvány körül, csoportosulnak sugárosau, vagy pedig övesen 
és sugárosan a többi későbben kiváló ásványi elegyrészek; — övesen 
leginkább nagyobb gömböknél, hol az elegyrészek egyes sugarai egy
más fölött képződvén ki, öveket látszanak alkotni. — így ahol a mag
mában igen sok tiszta kovasav vau jeleu, ott az válik legelőször ki s 
quarcz alakjában fogja a központot képezni (Altáji és sok más gömb); 
vagy például a földpát és az amphibol az olvadás különböző fokai közt 
ingadozván, közülök a nehezebben olvadó fog előbb kiválni. Az igen 
bázisos földpát tehát a könnyen olvadó amphibollal szemben a kiválásra 
nézve előnyben vau; mig ha az amphibol nehezebben olvad,, mint ama
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bázisos földpát, akkor az, t. i. az amphibol, fog előbb kiválni. Ezen 
utóbbi viszonyt, találjuk leginkább a corsikai gömböknél s lángkisérlet 
által az ilyeknél meg is győződtem, hogy az amphibol még kevésbbé 
olvad, mint a gömbnek igen bázisos földpátja, olvadási foka =  0 — 1 

(Szabó), és igen nevezetes, hogv. a hol megfordított viszony létezik, t. 
i. a középet földpát képezi, ott az amphibolt könnyebben olvadónak 
találtam (olv. fok. =  2 ), mi egyszersmind szép bizonyítéka annak, hogy 
gyakran az amphibol egy s ugyanazon kőzetben különböző olvadási 
határok közt ingadozik.

Világos tehát, hogy a különböző olvadási fokkal biró elegyrészek, 
a gömb képződésénél különböző időkben válván ki, szabályos elhelyező- 
dést fognak mutatni.

Beállhat azonban az az eset is, hogy az egyes ásványi elegyrészek 
olvadási foka közt, vagy semmi, vagy legfölebb elenyésző csekély 
különbség van; ekkor megtörténhetik az, hogy az elegyrészek mind 
egy időben válnak ki, s ha ezt még bármi y oknál fogva a kihűlés 
gyorsabb volta következtében, az alapanyag kikristályosodása is nyom
ban követi, kapunk oly kemény s szívós gömböket, melyek sem nem 
öves és sugaras, vagy tán csak sugaras szerkezetűek, hanem az ásványi 
elegyrészek elhelyeződése egészen szabálytalan. Ilyenek a már ismer
tetett selmeczi István aknai gömbök, melyeknek a földpátja, mint 
emlitém, labradorit, de a melynek olvadásával majdnem teljesen, vagy 
pedig igen közel megegyezők (2—3) a színes elegyrészei is, a miről 
az épebbeknél volt alkalmam meggyőződni; és ezzel összevág magában 
a kőzetben talált, még fényes ampáiból olvadási foka is (L. 30. lap). 
Ilyennek fogjuk továbbá megismerni a mátrai gömbök és sphacrolithok 
legtöbbjét is.

A mi a vulkáni és mesterséges üvegek spbaerolitbjainál előforduló 
sugaras szerkezetet illeti, az több búvár szerint csakis a gyors össze
húzódás alkalmával, a merevülő anyag részecskéire gyakorolt nyomás 
következtében keletkezhetett, s csak ekként volna megmagyarázható 
egyszersmind e sugaraknak kettős fénytörése is.

Végül fél kell még röviden emlitenem Vo ge  1 s an  g -nak  a 
gömbök szerkezetén alapuló már fentebb jelzett beosztását. Ő ugyanis 
már a corsikai gömbökről szóló értekezésébe megérintette, és az idézett 
későbbi munkájában bőven kifejtette, miszerint bárminemű gömbös ki
válás lényegileg visszavezethető a mesterséges üvegekben gyakrabban 
képződni szokott legprimitívebb kiválásokra, az ú. n. „krystallitokra“ *)

0 Ezt, a szót eredetileg N a u m a n n  szerint (Lehrb. d. Geognosie II. p. 688), 
Krug v. N i d d a  (Karstens u. v. Dechens Archiv XI. 1838) tulajdonképen mestersé-

F ö ld ta n i K özlöny XXX. éyf. 1882. 4



azaz képződésükben félreismerhetetlen hasonlaiosság létezik. Ennélfogva 
ő minden gömbös kiválást, a mikroskopikust ép úgy, mint a néhány 
cm.-nyi nagyságút, egy és ugyanazon képződménynek tart s csak szer
kezetre nézve osztályozza azokat, még pedig minthogy közbülső foko
zatok is előadják magukat, a következő ö osztályra: 1. C um  ü l i t e k ,  
midőn a kiválás első képződési termékei, vagyis a globulitok, minden 
szabályos, tán sugaras vagy öves szerkezet nélkül gömbös alakokká 
halmozódnak; ezek némelykor fürtös, ellipsoidikus, vagy egyéb hasonló 
alakot is öltenek. — 2 . G r l o b o s p h a e r i t e k ,  ha a globulitok suga- 
rosan vagy övesen rendezkednek gömbös halmazokká. — 3, B e l o n  o s- 
p h a e r i t e k ,  a melyek szerkezete sugaras, vagy öves és sugaras, de 
szövete egyszersmind kristályos is. Példán! szolgálhatnak erre a cor- 
sikai gömbök. — 4. F e l s ő s  p h a e r i t e k ,  melyek az emlitett szerke
zeti viszonyok egyikét sem mutatják tisztán, hanem egy határozatlan 
ki képződést! felzitanyagból állanak, melyen majd elmosódottan észlelhetni 
a sugaras, majd pedig az öves szerkezetet.— Végre 5. G r a n o s p h a e -  
r i t e k midőn kristályos szövet mellett semminemű szabályos szerkezet nem 
észlelhető. Példát szolgáltatnak erre, mint V o g e l s a n g  maga is ki
emeli, a selmeczi zöldkőtrachytban kiválva levő gömbök, melyek tehát 
ebben az osztályozásban granosphaeritek volnának.

Ezt az osztályozást némi változásokkal R o s e n b u s c h  *) is elfo
gadja, csakhogy ő egyeseknél szorosabb praecisiót tart szükségesnek, 
és e tekintetben leginkább optikai tulajdonságokra támaszkodik. — 
L a s a u l x  ~) pedig azok összevonásából képez magának osztályozást.

Osztályozásról lévén szó nem találom feleslegesnek felemlíteni, 
hogy De l e s s e , 3) egyike a legelső búvároknak, a kik a gömbös kép
ződéseket behat«') tanulmány tárgyává tették, n o r m á 1 i s és a b u o r- 
má l i s  gömböket különböztet meg; az előbbiek többnyire szabályos 
alakú, kristályos szövetű, részint sugaras, részint öves szerkezetű göm
bök, melyek belsejében üregek nem találtatnak; mig az utóbbiak 
szabálytalan alakúak, kevéssé vagy egyátalában nem kristályos szöve- 
tüek, ritkán szabályos szerkezetűek és legtöbbnyire üreget zárnak körül.

ges üvegben előfordulni szokott kerek konkrécziókra, tehát sphaerolithokra al
kalmazta.

‘) Mikroskopische Physiographic der massigen Gesteine. 1877. p. 81.

2) Elemente der Petrographie. Bonn, 1876. p. 111.

*) j.Recherches sur les roches globuleuse‘ . Mém. de la Soc. géol. de France. 
2-e Serie. Tome V. 1852 — N. -Jahrb. f. Min. u. Geol. 1852. p. 691.
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II.

Mátrai gömbös és 8ph-a.eroli.thos trachytok.

Hazánkban, elvonatkozva a vulkáni üvegek sphaerolitbjaitól, melyek 
Tokajnál, Selmecznél és más vidékeken is elég' gyakoriak, a gömbös 
kiválások, amennyiben eddig ismeretes, csupán trackytban fordulnak elő, 
még pedig a leirt selmeczin kívül csakis a Mátra hegység néhány 
pontján, nevezetesen Gyöngyös vidékén Sólymos falu mellett, valamint 
Gyöngyöstől E.-K.-re a Bene pusztától nem messze a Párádra vezető 
út mellett, továbbá a Mátra nyugati részében Lőrinczi falu határában 
lévő alacsony kis hegyen. Ezek kö/.ül csak az elsőben (Sólymos) vau
nak nagyobb gömbök kiválva, ez tehát gömbös, inig a többi előfor
dulás a mi értelmünkben véve sphaerolithos trachyt.

Mindezek, mint már a bevezetésben is emlitém, az idevágó iroda
lomban még nem ismeretesek s csak röviden tesz róluk említést Dr. 
Sz a bó  J ó z s e f  egyet, tanár „Heves és Külső-Szoluok földtani leírása“ 
czimü munkájában 1), és részben „Die Amphybol-Trachyte der Mátra in 
Ceutral-Ungarn“ czimü értekezésében. 2) — Első vizsgálataimat S z a b ó  
tanár úr által régebben gyűjtött anyagon végeztem, a múlt nyár folya
mában azonban a Mátrában kutatva, ezeket a helyeket magam is meg
látogattam és előfordulási körülményeiket a természetben is tanulmányoz
hattam.

Nem mulaszthatom el már ez alkalommal dr. Gyöngyösi S. és 
Mersits Nándor uraknak Gyöngyösön, valamint Schrott Henrik urnák 
Lörinczin meleg köszöuetemet kifejezni azon szives támogatásukért, mely
ben ott tartózkodásom alkalmával részesítettek.

A) G ö m b ö s  t r a c h y t .

Említettük az imént, hogy a Mátrában csak egy helyen található 
gömbös trachyt, t. i. Gyöngyöstől E.-ra, Sólymos helység mellett, a 
hasonnevű hegy keleti tövében, a hol csekély kiterjedésben ugyan, de 
érdekes körülmények közt lép fel.

Szükségesnek tartom a Sólymos hegy geológiai viszonyait annyi
ban, amennyiben azok a gömbös kiválásokat tartalmazó trachytra vonat
kozással bírnak, röviden fölemlíteni. *)

*) Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 1869.
2) Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1869. 3. Heít.

4*



A Sólymos begy zömét rhyolitb (biotit-trachyt), ellenben É., É.-K. 
s E.-Ny. részét ép augit-trachyt képezi; nyugati s keleti lejtőjén hatal
mas rhyolith falak láthatók ugyan, de közöttük szintén ép augit-tra- 
chyt lép fel, mint egy későbbi eruptio terménye, melynek hatása a 
rhyolithra abban is nyilvánul, hogy ez annak környékén egészen perlites 
habitust vett fel. A hegy nyugati töve majdnem kizárólag igen ép au- 
git-trachyt, mig keleti tövénél az ott húzódó árkot (vizmosás) nagyobb
részt trachyttuff tölti ki s ebből üti ki magát az augit-trachyt, mely 
itt már kevésbbé ép, kissé vöröses; helyenként azonban evvel szorosan 
érintkezve igen ép, sötét fekete traehyt is látszik fellépni és eleinte az 
ember hajlandó volna azt hinni, hogy az ennek kissé mállóit félesége. 
Azonban az árokban délfelé tovább haladva, egy igen érdekes helyre 
akadunk, mely hivatva van az ott előforduló traehyt viszonyaira némi 
fényt vetni. Két egymáshoz igen közel, alig néhány méternyi távolság
ban lévő ponton tisztán s igen szépen kivehető, hogy az épebb traehyt 
d y k e x) alakban üti fel magát a másiknak tőszomszédságában s 
hogy ezen keresztül tör, úgy hogy mind az érintkezés, mind pedig a 
kettőnek egyéb viszonyai tisztán kivehetők. A dyke vastagsága az 
árokban vagy 5 méter s igen szép és érdekes illustrátió arra nézve, 
hogy fiatalabb augit-trachyt feltört régibb augit-trachyton, s ezt némileg 
elváltoztatta. Megjegyzem még, hogy a fiatalabb traehyt az árkon 
kivid is látható és még jó darabig délkeletnek is követhető. Továbbá, 
hogy a régibb traehyt gyakran összevissza van szakadozva, valamint 
még azt, hogy helyenként e két, korra nézve eltérő traehyt, mikros- 
koposan egymástól, főleg friss törési lapon, nehezen különböztethető 
meg, de ekkor mégis a mállási kérgen vehető a kettő között különb
ség észre, amennyiben a fiatalabbuál a szürkés bőrnemü kérgen jó sok 
hosszúkás augit és földpát kristály meglehetős ép állapotban áll ki, 
minthogy a mállásnak jobban ellent képes állam, mint a kőzet alapanyaga. 
A régebbinél ellenben efféle kristályok a mállott felületen már nem 
mutatkoznak s felületük sokkal inkább mállott mint amazoké. Górcső 
alatt a kettő között egyes példányokon csak az épségben mutatkozik 
eltérés, lényeges elegyrészei mind megegyezők; földpátjuk is egy s 
ugyanannak bizonyult.

Ami most a gö mb k i v á l á s t  illeti, az a fiatalabban fordul elő, 
ép ott, a hol az dyke alakjában tör fel és az egész tömeg, melyben a 
gömbök találhatók, csak 4—5 méter vastag s körülbelül ép oly magas ;

‘) Ez a kifejezés, nielylyel eredetileg az angol kőszénbányákban a trapp-kőzet 
által függélyesen keresztül tört kőszenet jelölték, jelenleg minden függélyesen ke
resztül tört vulkáni kőzettelérre alkahnaztatik, különösen pedig olyanra, mely a ke
resztül tört kőzetből kiáll. Ilyen a solymosi vízmosásban előforduló is.
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mint egy nagy tömzs áll ez ki az árokból, s megtekintve, azonnal fel
tűnnek benne a gömbök. Egyebütt, nevezetesen a másik feltörésen 
hiába kerestem ezeket, még nyomai sem látszanak.

Lássuk ezek után a petrografiai vizsgálat főbb eredményeit, ép 
úgy a gömböket tartalmazó újabbat, valamint megelőzőleg az ezzel köz- 
vetetlen érintkezésben lévő régibb trackytot illetőleg.

Az utóbbiból vizsgált példány csak két lábra van az érintkezéstől 
s a régibb trachytnak meglehetős mállóit féleségéből való. Fclsites alap
anyagában már makroskoposan kivehető sok különböző épségü fehéres 
s zöldes földpát, lángkisérleti meghatározás szerint mind a kettő by- 
t o w n i  t-a n o r t  hi  t, rövid fényes s fénytelen fekete tűk, a u g i t o k és 
sok magnetit. Górcső alatt mindezek különböző épségben találhatók fel. 
Az alapanyag igen homályos, és nagyobbára piszkos-barna anyag lepi 
e l ; a föld [»át sokszor még ép s már egyszerű fényben ikerrovátkos, 
másszor megint zavaros, meg vau támadva. Igen érdeke^ viszonyt mu
tatnak fel a színes elegyrészek; az augiton kivid, melyen néhány esetben 
még szövet is mutatkozik, igen alárendelten a m p h i b o l  is van jelen, 
mely azonban úgy látszik nem eredeti elegyrész, hanem az augit átvál- 
tozási terményeid tekintendő, amennyiben elégszer igen szépen ki
vehető az átmenet az egyikből a másikba, midőn t. i. az augit-kristály 
közepében vagy szélein képződő-félben lévő amphibol látható, vagy pe
dig a már majdnem teljesen kiképződött amphibol-kristályban augit- 
maradványok határozottan fellelhetők. Az augit kisebb szemekben is 
található a csiszolatban, gyakran egész halmazokban együtt.

Felemlítendő ezeken kivid nehány nagyobb s kisebb quarcz-szem, 
valamint számos magnetit-kristály.

Ez a kőzet ennélfogva a u g i  t - b y t o  w n i t - a n o r  t h i t t r a- 
c h y t ,  kevés quarcztartalommal, mi mellettt megjegyzem, hogy e ré
gebbi augit-trachytnak épebb féleségénél utóbbit nem találtam, valamint 
amphibolt sem, hanem igenis sokkal épebb augitot.

Áttérve a fiatalabb augit-trachytra, illetőleg annak azon pontjára, 
mely a gömbös kiválást mutatja, ismételve fel kell említenem, hogy ez 
a kőzet igen ép, de nagyon merev s törékeny, úgy hogy e tekintetben 
gyakran megközelíti akár az obszidiánt is. Sötétfekete alapanyaga igen 
sűrű, tömött, helyenként azonban mikrokristályos, földpátja s augitja 
kiválóan ép, az előbbi gyakran üveges, majd ikerrovátkos s typusos 
a n o r t h i t n a k  bizonyult; utóbbi leginkább hosszúkás, igen fénylő osz
lopokban jelentkezik, úgy hogy makroskoposan igen emlékeztet amphi- 
bolra, mely körülmény eléggé igazolja azt, hogy ezek a górcsőnek kő
zettani vizsgálatokra való alkalmazása előtt, ampkibolnak tartatván, 
akkoriban magát a kőzetet is amphibol-trachyt név alatt Írták le s ez
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a név terjedt el az irodalomban. Az augitot szintén lángkisérletnek ve
tettem alá s a többször ismételt kísérlet eredménye a következő : I. 
K í s é r l e t :  Na =  1, K — 0, olv. fok =  0, minősége fekete, nem válto
zott. II. K í s é r l e t :  N a = l ,  K =  0, olv. fok =  1, alig változott.
III. K i s é r 1 e t : Na =  2, K =  0.

A régebben gyűjtött példányok egyikében az említett elegyrészeken 
kívül már makroskoposan is néhány sárgás-zöldes o l i v i n r a  emlékez
tető szemecske található, és az ezen példányból készült csiszolatba is 
jutott abból két szem, s itt biztosan oliviuekül voltak felismerhetők. A 
kőzet tömöttsége 2’65.

Górcső alatt a kőzet alapanyaga mikrofelzites, helyenként üve
ges. A földpát nagyobbára igen ép, üveges, az egyszerű fényben 
is már látható ikerrovátkái mellett, szabálytalan repedések is gya
koriak ; leginkább kristálymetszetek, melyeknek extinctiói többnyire 
meghaladják a 30°-ot, mi szintén anorthitra u ta l; az öves szerkezet 
ezeknél igen ritka és itt-ott találni olyat is, mely széléről befelé felhő- 
zetes, zavaros. Igen gazdagok üvegzárványokban, oly annyira, hogy 
ezek néha az egész kristályt ellepik, másszor megint egész szabályos 
sorokban helyezkednek el a szélek mentében, vagy pedig a kristályok 
közepén csoportosan. Egyéb zárványai közül augit-kristályok és szemek 
említendők.

Az a u g i t  igen nagy mennyiségben s szintén igen épen vau meg, 
többnyire sárgásbarna, ritkábban zöldessárga 5 a legkülönbözőbb metsze
tekben mutatkozik, gyakran rhombos mezőkkel vagy pedig jellemző ha
rántrepedéseivel. De nemcsak kristályokban, hanem kisebb gömbölyű 
vagy kerekded szemekben, egész nagy halmazokat képezve, fordul elő. 
Kristálymetszetei közül soknak végei gömbölyödöttek, vagy pedig sza
kadozottak, részint egyes, részint pedig iker-kristályok, még pedig ez 
utóbbiak leginkább polysiuthetes ikrek s e tekintetben nagyon hasonlí
tanak polározott fényben valami plagiokláshoz, minthogy számos ikerle
meze igen szépen mutatkozik s evvel együtt az ikerrovátkái is, melyek 
azonban itt sokkal finomabbaknak látszanak, mint a földpátoknál. Ezek az 
ikervonalak ott, hol a metszeten tájékozódást szerezhetünk, legtöbbnyire 
a bázis véglappal futnak párhuzamosan, de gyakran nem egyenes lefu- 
tásuak, hanem többé-kevésbbé hullámzatosak, vagy pedig görbültek. Né
mely kristályon már egyszerű fényben tűnnek fel ezek csoportosan egy
más mellett mint hajszálnyi vonalak s olykor 50—60 ilyen finom vonal 
van szorosan egymás mellett, mikor is polározott fényben csak csopor
tonként látni rajtuk pótszineket, az egyes vonalak által jelezett lemezecs- 
kék oly finomak lévén, hogy a csoportok keretében belül a nikol for
gatásakor a szinváltozatokat a szem nem képes észrevenni. Leggyako
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ribb az az eset, midőn 3—4 ikörlemez képezi a kristályt. Megjegyzem, 
hogy az augitnak ilynemű többszörös ikrei egyéb kőzetekben sem valami 
ritkák és azt a további leírásban is lesz még alkalmam említeni. — 
Az angit-kristályok sem szegények üveg-, valamint légzárványokban, 
másnemüek azonban hiányzanak.

Egyik példány csiszolatában, mint már emlitém, két olivinszem 
mutatkozott, de ugyanabban apró quarezszemek is láthatók.

Érdekes egy csiszolat, hol az alapanyagban két apró gömb látszik 
kiválva, melyek éles határral különülnek el az alapanyagtól s nem 
egyebek, mint a makroskopos nagy golyók mikroskopikus alak jai; lát
hatni bennük kissé sárgás, igen homályos alapanyagot, ebben nagyobi) 
földpátokat s augitokat, valamint ezek mikrolitkjait, a mely előbbiek a 
kőzet alapanyagába is belenyúlnak.

A mondottakat összefoglalva ez a gömböket tartalmazó kőzet szintén 
a u g i t - a n o r t h i t - t r a c h y t .

Térjünk át ezek után magukra a gömbökre.
A helyszínén volt alkalmam meggyőződni, hogy a gömbök az 

imént leirt trachyt-tömzsnek nem minden részében foglaltatnak egyenlő 
mértékben, vagyis annak tömegében nincsenek egyaránt kiválva. A fe
lületen vannak legnagyobb számmal, befelé hatolva számuk csökken. A 
légbeliek hatásának kitett felületen szintoly barnás kéreg borítja ezeket 
is, mint magát a kőzetet s itt természetesen sokkal lazábban is ülnek, 
mint a tömzs belsejében, hol minden külső behatástól védve vannak. 
Innen van az, hogy a tömzs felületének némely részein már csak kevés 
gömb látszik, hanem igen is azoknak helyei, kerek gödröcskék alakjá
ban találhatók, a kihullott gömbök pedig az árokban lelhetők fel, né
melykor eredeti helyüktől nagyobb távolságokban is, hova az ott elfolyó 
viz által vitettek.

A kőzet s a gömb között itt is, hasonlóan a selmeczihez, mindig 
éles határ létezik, de számra nézve a gömbök határozottan kisebb meny- 
nyiségben vannak a kőzetben kiválva, mint a sclmecziek, csakhogy ezek
nél átlag nagyobbak s jóllehet vannak itt a mogyoró nagyságútól az 
ököl nagyságig váltakozók, mégis legközönségesebbek az i y 2 —2  cm. 
átmérőjiiek; az ököl nagyságúak telette ritkák.

Alakjuk leginkább közel szabályos gömb, de vannak tojásdad ido
mnak is, valamint itt sem hiányzik példa kettő egybeolvadására, hármas 
egybeolvadást azonban nem észleltem. Felületük maid sima, majd dúdo- 
ros, ez utóbbit leginkább azokon tapasztaltam, melyek kihullván a kő
zetből az árokban ugyanott, vagy távolabb szabadon találtatnak. Épsé
gük némiképen különböző, aszerint amint az atmosphaeriliáknak ki vol
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tak téve, vagy pedig a kőzet által még burkoltainak; az utóbbi eset
ben épségük alig hagy kivánni valót hátra, az előbbi esetben pedig 
úgy látszik, szintén jobban ellentállnak a légbeliek hatásának, mint 
maga a kőzet., Keménységük az épségtől függ; de a teljesen épek 
a kőzetnél mégis sokkal szivósabbak, habár bizonyos mértékben még 
mindig merevek s törékenyek.

Különböző nagyságú és alakú teljesen ép gömbök tömöttségének kö
zépértéke : 2*67, tehát a kőzetétől alig eltérő. Makroskopos elegyrészei 
közül f ö l dpá t  és a u g i t  vehető jól ki, amaz majd fehéres, sárgás, némely
kor zöldes; utóbbi zöldesfekete, fényes rövid oszlopokban s apróbb sze
mekben van jelen az igen tömött, felzites alapanyagban.

A földpát lángkisérletét illetőleg azt sok gömbből vettem vizsgá
lat alá s legtöbb esetben typusos anorthitnak találtam és erre utal a 
Bor i cky- f é l e  módszer által kimutatott tetemes mennyiségű calcium 
tartalom is. Az augit-kristályok és szemek lángkisérleti viselkedése 
ugyanannak mutatkozott a kőzetnél vizsgáltakkal, s mi a fő, ezeknek az 
olvadásuk is az olvasztó térben — 1 , vagyis megegyezik a földpátéval. 
Az alapanyagból vett részletek olvadása 1—2, Na tartalma =  2 —3, 
K gipszszel 1—2 .— A felületről való gömbökön gyakran egyes sárgás 
zöldes finom foltok láthatók, különösen pedig a gömb és a kőzet érint
kezése határán; ez az anyag, a mint arról különbözőkép meggyőződtem, 
nem egyéb, mint utólagosan ott képződött epidot.

A legtöbb gömb finom csiszolatában legelőbb tűnnek fel a rajtuk 
észlelhető veresesbarna övék, a melyekről csakhamar meggyőződ
hetni, hogy nem egyebek, mint vasoxyd öves kiválása, még pedig 
több, rendesen 2—3 övben a szélek felé. A csiszolaton ennélfogva 
3 vagy 4 öv vehető ki, még pedig egy külső vasoxyd által vc- 
resesbarnára festett, ezután következik nagyobbrészt egy keskeny fe
hér, azaz festetlen öv, utána ismét festett, a közepet ellenben testetlen 
anyag tölti ki. Ez legtöbbször igy van ugyan, de azért e rendezkedés 
általánosnak még sem nevezhető, mert olyan eset is fordul elő, midőn 
csak a széleken látni vasoxyd kiválást, ismét máshol szabálytalanul van 
a gömb átmetszetén eloszolva; sőt a számos csiszolat közt akad olyan 
is, a melyen a festés épen nem mutatkozik. Egy tekintet a praepara- 
tumokra, mind ezeket az eseteket jól szemlélhetővé teszi.

Górcső alatt mikrokristályos, ritkábban mikrofelzites alapanyag
ban igen ép nagyobb földpát s augit kristálymetszetek és szemek hit
hatók. A f ö l d p á t  kizárólag plagioklas és ikerrovátkáin kívül gyakran 
repedési vonalak is mutatkoznak rajta; extinctiója legtöbb esetben a 30°-ot 
meghaladta. Az a u g i t  a legkülönbözőbb metszetekben ismerhető fel, 
de ritkán találni rajta rhombos mezőket, leginkább harántrepedéseket;
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színe zöldesbarna, némelykor sárgás, gyakran pedig belsejének egyes 
részletei teljesen színtelenek ; némely gömb csiszolatában feltűnő leveles 
szövetet mutat. Leggyakoriabbak az egyes kristályok; a kettős ikrek 
ugyan nem ritkák, de többszörös ikret csakis egy esetben észleltem. 
Egyik csiszolatban egy igen szép ikret képez két egyén, mely x> P ce 
lapjával látszik összenőve lenni, mindkét egyénen rhombos mezők igen 
szépen mutatkoznak, maga a metszet a főtengelyre függélyes. Egy 
másik csiszolatban igen érdekes két bosszú augit-kristály összeolvadása 
egy fo 1 dpát-kristálylyal két oldalt, mi által oly kép tárul elébiink, 
mintha az augitok a földpátra rá volnának nőve ; az augit-kristályok 
között még íekszik egy-egy, melyek a földpáthoz ugyan igen közel es
nek, de a kettő közötti határ jól kivehető, nem mint a más két augit 
és a földpát közt, melyek egyidőben történhetett kikristályosodások al
kalmával egybeolvadtak. Igen szép képet nyújtanak több csiszolatlan 
földpát és augitszemek keverékéből keletkezett mozaikszerül halmazok, 
melyekben ezek az ásványok minden szabály nélkül, többnyire egyenlő 
nagyságú szemekben, helyezkednek egymás mellé s kivált polározott 
fényben nagyon is feltűnők.

Mind a földpátra, mind az augitra nézve felemlitésre méltónak ta
lálom, hogy mind a kettőben szinte hemzsegnek az üveg és a légzárvá
nyok, melyek már 80 — 90-szeres nagyításnál is jól kivehetők; gyakori 
ezek között a kettős üveg, valamint a kettős légzárvány, de folyadék- 
zárványt hosszú keresés daczára egyikben sem találtam.

Az egyes elegyrészek bárminemű szabályos elhelyeződésnek még 
nyomát sem mutatják.

A fentebb említett vasoxyd kiválás által előidézett övék mikroszkóp 
alatt csak annyiban különböznek egymástól, hogy a vereses barnás övék
ben az egyes elegyrészeket, valamint az alapanyagot barnás foltok 
szennyezik, mig a színtelenekben ez alig található fel. A vasoxyd kiválás 
leginkább az augitból eredhetett, mi egyrészt abból a körülményből is 
következtethető, hogy különböző majd iutensivebb, majd halaványabb 
szinváltozatok közt ingadozik, mely utóbbi leginkább a festett övékben 
lelhető fé l; másrészt pedig a színtelen övékben akárhányszor az ép 
augit repedésein, ritkábban szélei mentében is, vaskiválást észlelhetni, 
továbbá pedig mint emlitém, némelykor egyes részletei teljesen szintcle- 
nek, jeléül annak, hogy a festőanyag belőle eltávolodott. — Hogy az 
augitnak bő vastartalmáról tényleg is meggyőződjem, több ép, feketés 
zöldes szemeeskéjét sósavval kezeltem és ekkor kitűnt, hogy a főzés 
alkalmával, anélkül hogy az augit tulajdonképen megtámadtatott volna, 
sok vas vonatott ki.
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Magnetit szemekben a kőzet igen gazdag, két csiszolatban pedig, 
geodákat kitöltve, quarezot is találtam.

A mondottakat egybevéve azt látjuk, hogy a gömbök úgyszólván 
azonosak a rejtő kőzettel, mindkettő au  g i t an  o r th  i t - t r a  eh y t.

Meg kell még e helyt említenem, bogy a fiatalabb augit-trachytot 
olyan pontról is vizsgáltam, ahol gömbök nincsenek kiválva, és ez min
den tekintetben megegyezik a gömböket tartalmazóval, csakhogy sokkal 
szivósabb.

Áttérve e gömböknek a keletkezésére és képződésére, az emlitett 
viszonyoknál fogva első sorban azon gondolat támad a vizsgálóban, 
vájjon ezek a gömbök nem a fiatalabb trachyt által (feltörése alkalmá
val) a régibből magával ragadott zárványokul tekintendők-e ? s amely 
zárványok ebben az esetben ennek a külső mechanikai oknak köszönnék 
alakjukat. Elvonatkozva azon körülménytől, hogy már a helyszínén 
meggyőződtem arról, miszerint a gömbök csak a kiálló tömzs, illetőleg 
a dyke csekély vastagságában találhatók nagyobb számmal, befelé pedig 
mindinkább kevesbednek, ez a feltevés máskülönben is igen valószínűt
lennek, sőt lehetetlennek tűnik fel. Ha meggondoljuk, bogy a feltörő 
fiatalabb trachyt helyenként a régiebbet, valamint a közelében lévő 
rbyolithot mennyire változtatta el, akkor alig tarthatjuk lehetségesnek, 
hogy a magával ragadott részleteit a régibb tracbytnak oly sértetlenül 
tartotta volna meg. A tapasztalat továbbá azt mutatja, hogy az ilykép 
tovaragadott és bezárt kőzet-részletek a legtöbb esetben, ha nem mindig 
szögletesek is, csak csekély mértékben szoktak kopottak lenni. Ilyen 
részletek (t. i. szögletesek és kevéssé kopottak) ezen esetben is a fiata
labb frachytban egyes helyeken találhatók és ekkor meggyőződhetni 
egyrészt a kettő közötti különbségről a szint és épséget illetőleg, más
részt pedig ezen zárványok ritkaságáról. Minő gömbölyítő erőnek — ha 
szabad magam igy kifejeznem — kellett közreműködnie, mely itt-ott 4—5 
□  cmnyi téren, 5 6  szabályos gömböt eredményez ; ez jól el sem kép
zelhető. — Ezen feltevés szerint alig volna továbbá kimagyarázható az 
éles határ, mely a gömbök és a kőzet közt létezik, úgy hogy a lég
beliek behatása folytán a kettő közötti összefüggés annyira meglazul, 
hogy a gömbök kihullanak, - -  valamint a kettős összenövések és sok 
égyéb a golyók leírásánál félemlitett körülmény.

Minden arra mutat, hogy ezek a gömbök is kiválások és ugyan
azon okoknak köszönik létüket, mint egyéb eredeti gömbös képződmé
nyek, a melyeknek keletkezéséről és képződéséről fentebb szó volt, és 
hogy ezek a selmeczi gömbökkel majdnem minden tekintetben meg
egyeznek, azt külön kiemeluem tán felesleges.

Szerkezeti viszonyaikat illetőleg nem szabályos szerkezetű gömbök,
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melynek okát itt is az egyes elegyrészek olvadási fokának azonosságá
ban kell keresnünk, mit eléggé igazolnak a leírásban felhozott vizsgálati 
eredmények.

Ezekre a gömbökre vonatkozólag még csak azt kell megjegyeznem, 
bogy a kőzet kiváló merevsége azt engedi következtetni, hogy annak 
megszilárdulásánál gyors kihűlésnek kellett bekövetkeznie, mit különben 
a tömzsön mutatkozó repedések is bizonyítani látszanak.

B) S p h a e r o l i t h o s  t r a c h y t o k .

Mint fentebb a gömbös kiválásokról átalánosságban szóló fejezetben 
kiemeltem, sphaerolithok alatt oly gömböcskéket értek, a melyek, clvo- 
vonatkozva a kristályos vagy nem kristályos szövettől, valamint a sza
bályos vagy nem szabályos szerkezettől, nem nagyobbak, mint a borsó 
szemek, vagyis szabatosabban 5 mm.-nyi és ennél kisebb átmérőjück. 
Külsejükre nézve legjobban hasonlíthatók össze némely mészkő oolith- 
jaival, s ami ez utóbbi a mészköveknél, az a sphaerolitb a vulkáni kő
zeteknél, magától értetődvén, hogy genetikai és szöveti viszonyaik me
rőben eltérők.

Kristályos kiképződésii sphaerolithok, mint ismételve emlitém, ná
lunk csak a Mátrában, még pedig trachytban fordulnak elő ; a külföl
diek ellenben leginkább quarcz-porphyrban ismeretesek; és minthogy 
némely porphyrban a vulkáni üvegek sphaerolithjaihoz hasonlók is ta 
láltatnak, megjegyzem, hogy több szerző, ennek megfelelőleg a kristá
lyos sző vetít sphaerolithokat tartalmazó porphyrt s p h a e r o l i t h o s  
p o r p h y r n a k  (sphaerolitischer Porphyr), mig ellenben emezeket, t. 
i. a nem kristályos szövetű sphaerolithokat tartalmazó porpbyrokat v a- 
1 ó d i s p h a e r o l i t h o k a t  t a r t a l m a z ó  p o r p h y r n a k  (Porphyr 
mit ächten Sphärolithen) mondja; ez utóbbiak a mi szempontunkból 
szorosabb értelemben vett sphaerolithos kőzetek volnának.

Ezek előrebocsátása után áttérek az egyes pontokról való sphaero- 
líthos trachytok leírására.

1 . A G y ö n g y ö s t ő l  P á r á d r a  v e z e t ő  út  m e l l e t t ,  nem 
messze a Bene pusztától (Gyöngyöstől É. K -re) és a Benevár bérezének 
nevezett emelkedéstől, találni néhány kisebb, szálban levő sziklát, mely 
az ott meglehetős nagy számban lévő hasonlóktól abban különbözik, 
hogy közelebbről megtekintve, látni, hogy bennök felette nagy mennyi
ségben apró görnböcskék vannak kiválva, helyenként olyannyira, bogy 
csakis apró görnböcskék halmazából látszik a szikla összetéve lenni, mi
kor is méltán megilleti a sphaerolith-szikla (Spbaerolithfels) elnevezés.
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Ez az egész előfordulás itt csak erre a kis helyre szorítkozik, azonban 
S z a b ó  tanár ur szerint1) innen valamivel távolabb még- a Kallók 
völgyben is fellépnek szintén csekély kiterjedésben efféle sziklák, csak
hogy távolról sem oly számos s oly szépen kiképződött gömböcskékkel 
Ezt a helyet hosszú utánjárás daczára sem voltam szerencsés feltalálni.

Eígy a kőzet, mint a gömböcskék* színe friss, felülete vörhenyes 
barna s épségük kevés kívánni valót hagy bátra. A kőzet igen apró 
szemcsés, mig a sphaerolithok inkább felziteseknek mondhatók. Utóbbiak 
felette nagy számmal vannak vagy egyenként, vagy egyes esetekben 
kármasával-négyesével összeforrva a kőzetben kiválva; alakjuk több
nyire szabályos gömb és leginkább apró borsó nagyságúak, de van 
számos még kisebb is. A kőzet és a sphaerolithok közötti határ rendesen 
éles ugyan, de összefüggésük mégis oly erős, hogy lehetséges volt a 
kőzetből a gömböcskékkel együttesen esiszolatokat készíteni. A kettő kö
zötti szoros kapocsra utal az a körülmény is, hogy mállás következté
ben a gömböcskék magukban nem nagy mennyiségben hullanak ki a 
kőzetből s a sziklák mellett leginkább csak a kőzettel együtt találhatók. 
Eloszlásuk a kőzetben meglehetősen egyenletesnek mondható, egyes he
lyeket kivéve, hol oly nagy számban lépnek fel, hogy a kőzet alap
anyagából alig vannak részletek kiképződve.

Az elegyrészek közül a kőzetben meg lehet különböztetni kisebb- 
nagyobb igen ép f ö l d  p át-kristályokat s szemeket, valamint fekete, 
szépen fénylő a ug i t  o k á t ,  de ugyanezeket engedik felismerni a sphae
rolithok is, úgy hogy már makroskoposan is meg lehet győződni a kettő 
nek egyenlő ásvány associátiójárói.

Földpátjuk lángkisérleti meghatározásának eredménye a n o r t h i t, 
az augit olvadási foka tökéletesen megegyezik ezé vei, mit továbbá na
gyon is megközelít az alapanyag olvadása is ( 1 —2 ).

Mindkettőnek tömöttségeül 2-<>7 számokat kaptam, de teljesen 
ugyanezt eredményezte a kőzet és gömböcskék együttes tömöttség meg
határozása is.

Górcső alatt a kőzet alapanyaga túlnyomóan mikrokristályos, itt 
ott üveges i s : apró mikrolithjai föhlpátok- s augitoknak ismerhetők fel, 
és érdekes némely csiszolatban ezeknek csoportosulása és mintegy sza
bályosan vonalos elrendezésük, különösen nagyobb kristályok közelében 
vagy körül. Elegyrészei igen épek, s mint tudjuk, igen bázisos földpát 
s augit képezik ; előbbi vagy viztiszta, vagy pedig interpositiók által 
elhomályosított nagy kristálymetszetben, vagy kisebb szemekben van

*).,Heves és Külső-Szolnok földtani leírása“. Magyar orvosok és term, vizsg. 
Munkálatai. 1869.



jelen, utóbbi igen szép .sárgás-barna, különféle alakokban, legtöbb eset
ben typusos szövetet mutatva, ikrek ritkák, de nem hiányoznak elvétve 
többszörösek sem. Törött augit-kristályok nem kis számban, majd min
den csiszolatban mutatkoznak. Itt is fel kell említenem azt az esetet, 
hogy földpát s augit-kristályok és szemek helyenként egész halmazokká 
csoportosulnak és mintegy mozaik-szerű képet tárnak szemünk elé, kü
lönösen polározott fényben. 1 vég- és légzárványokban felette gaz
dagok

Ha a készített finom csiszolatokat egyszerit Coddington-lencséyel 
vizsgáljuk, észrevehetői rajtok a kőzet és a sphaerolithok közötti határt, 
melyet rendesen egy kerek sárga vonal jelez, továbbá, hog}' a göm- 
böcskék valamivel sötétebb színűek és tömöttebbek; de egyszersmind 
már igy is kimagyarázhatjuk annak okát, miért maradnak a gömböcs- 
kék a kőzettel oly szoros összeköttetésben, hogy mind a kettőből együt
tesen volt lehetséges csiszolatokat készíteni. Töbh esetben látni ugyanis, 
miszerint sphaerolithokból egyes augit vagy földpát-kristályok nyúlnak a 
kőzetbe, miáltal természetesen a kettő közötti kapocs szorosabbá válik. 
Hogy ezek a kristályok — legtöbbször az augitok — a sphaerolithokból 
nyúlnak a kőzetbe, é^ nem megfordítva, abból következtethető, hogy 
legnagyobb részök a sphaerolithokban található és legfeljebb csak 
harmadrészük lelhető fel a kőzetben.

Górcső alatt a sphaerolithok a kőzetével közel megegyező viszo
nyokat engednek felismerni ; a határt képező sárgásbarna vonal vasoxyd- 
kiválásnak, vagyis festőanyagnak bizonyult. Alapanyaguk abban tér el 
a kőzetétől, hogy kissé zavaros, minélfogva az azt alkotó ásványelegy
részek, illetőleg mikrolithok nem mutatkoznak, oly szépen, mint amabban 
s átalában oly nemű benyomást idéz elő, mintha nem individualizáló
dott volna ki oly mértékben, mint a kőzet alapanyaga. Földpátjairól 
s augitjairól minden tekintetben ugyanazt kellene ismételnem, mit már 
a kőzet vizsgálatából ismerünk, legfeljebb csak azt emelhetem ki, hogy 
ezek itt kevésbbé gazdagok interpositiókban, Szabályos elhelyeződésnek 
még nyoma sincs, nem hagyhatom azonban említés nélkül azt a körül
ményt, miszerint a vizsgált sphaerolithok finom metszeteinek legtöbbjé
ben a földpát s augit nagyobb kristályai a középtájon foglalnak he
lyet., mig a szélek felé az apróbbak találhatók. Ami a kőzetbe nyúló 
kristályokat illeti, azok górcső alatt még jobban feltűnnek, s itt megle
het arról győződni, bogy a kristályoknak a spbaerolitliban lévő és a 
kőzetbe nyúló részei mindenkor egy és ugyanazon egyénhez tartoznak. 
De nem csak nagyobb, hanem kisebb kristályokat is lehet némelykor 
a kettő kapcsául találni; meg kell azonban jegyeznem, hogy van akár
hány oly sphaerolith is, melynél a kőzetbe nyúló kristályokat nem látni,

c»i
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és ezek lesznek természetesen azok, melyek a légbeliek behatásakor 
a kőzetből könnyebben hullnak ki.

2. P á r á d  (C s e v i c z e) m e l l e t t ,  az üveghutától nem messze 
(attól délkeletre), az ott Verespartnak nevezett térségen, benut az erdő
ben akadtam, törmelékek által rávezetve, egy csekély méretű, alig né
hány lábnyi vastag, a Gyöngyös-Parádra vezető ut mellettihez csaknem 
teljesen hasonló sziklára, melynek anyaga azonban nem látszik oly épnek, 
továbbá pedig a sphaerolithok ennek kőzetében nincsenek oly nagy meny- 
nyiségben kiválva, mint a leírtban, s mig ez utóbbinál gyakran a kőzet 
anyaga háttérbe szorult, addig itt az állandóan nagyobb mérvben van 
kiképződve, mint a benne kivált sphaerolithok. E kettő viszonyai telje
sen megegyeznek az előbbiével és az ott felemlítettek ezekre is alkal
mazhatók. Elegyrészei s ezek sajátságai azokéval szintén egy s ugyan
azok és csak a gömböcskék górcsői vizsgálatának eredményeiből követ
kezőket tartom szükségesnek felemlíteni.

Úgy a földpát, mint az augit gyakran nem éles körvonalú kristá
lyokban van jelen, mindkettő sokszor majd egészen gömbölyödött, majd 
csak végeiken ; érdekesek némely augitban a nagy mennyiségben előfor
duló igen apró és finom színtelen tücskék, valamint több nagyobb föld
pát kristályban, a számos augit zárvány, melyek helyenként teljesen 
ellepik azokat. — Földpát s augit halmazok, illetőleg csoportos kivá
lásuk itt sem ritka jelenség és nevezetes egyik csiszolatba i egy ilynemű 
túluyomóan augit, s csak kis mennyiségben földpát szemekből álló cso
port, hol egy aránylag kis térségen oly számos szem képződött ki, hogy 
ezek egymásra nyomást gyakorolván, egészen lapultakká, majd szabályos, 
majd szabálytalan löbbszöges-, leginkább hatszög-alakúvá lettek, a szé
leken azonban gömbölyödöttek is láthatók. Az augit szép többszörös ik
rekben nem ritka s úgy rajta, mint a foldpátokon repedések felette 
gyakoriak. — Az alapanyagban zárvány gyanánt számos hosszú apa 
tit tű említendő iné.: fel. — A sphaerolitokból a kőzetbe nyúló kristá
lyok nem hiányoznak ugyan itt sem, de ritkábbak, mint az előbbinél.

Úgy ez, mintáz előbbi kőzet tehát sphaerolithos a u g i  t - auor t h i t -  
t r a c h y t.

Ami ezek után ezen sphaerolithok keletkezését és képződését illeti, 
azt hiszem, a már fentebb mondottak után nem szükséges bővebb fej
tegetésekbe bocsátkoznom, minthogy az, a mi a gömbökről átalában 
mondva volt, ezekre is érvényes, s a mint a leírásból láttuk, az ott fel- 
hozottak ezeknél is eléggé vannak igazolva, s tudjuk, miszerint a göm
bök és sphaerolithok között csakis nagyságra nézve vau különbség. En
nek okát pedig könnyen felfoghatjuk, ha meggondoljuk, hogy minél



több ponton következik he bármily óknál fogva is belső összehúzódás, 
annál számosabbak, de egyszersmind kisebbek is lesznek a kiválási ala
kok, vagyis a jelen esetben a gömbök.

Abból a fent emlitett körülményből pedig, hogy több sphaerolith- 
nak augit és földpát kristályai a kőzet anyagába nyúlnak, azt hiszem, 
nem alaptalan az a feltevés, hogy ez esetekben a gömbök már ki vol
tak válva, az emlitett kristályok pedig már egészen megmeredve, mi
dőn a kőzet többi anyaga kikristályosodott, a mi egyszersmind igen szép 
bizonyítéka a gömbök kiválási viszonyainak.

3. Lő ri nez i, Mu 1 a t  ó - hegy . — A Mátra nyugati részének egyik 
úgyszólván legdélibb nyúlványát a Lőrinczi falu mellett, a Zagyva bal 
partján, de már Nógrádmegyébe eső kicsiny és alacsony, de geológiai 
szempontból felette érdekes hegyet, az ottani lakók Mulatóhegynek ne
vezik. Ennek É.-Ny-i oldalán meglehetős bonyolódott viszonyok közt 
különféle kiképződési állapotú spkaerolithos-trachytot találunk.

A Mulatóhegyen főkép két trachyt-typus lép fél: egy igen ép, apró 
szemű, bazaltos, fekete au g it-a  no r th  it- tr  a c b  y t *) és egy vereses, 
gyakran rhyolithos külsej ü a u g i t a n d e s i n - o 1 i g o k 1 a s - 1 r a c h y t, me
lyeknek viszonyai helyenként oly bonyolódottak, hogy csak szorgos 
utánajárás és csak hosszabb megfigyelés által lehet köztük eligazodni. 
Legszebben mutatkozik azonban e kettő közötti viszony a hegy E-Ny.-i 
lejtőjén, a hol vannak pontok, a melyeken e kettő érintkezése tisztán 
kivehető, valamint helyenként támpont arra nézve is, hogy a sötét au- 
git-anorthit-trachyt a vereses augit-andesin-oligoklas-trachyton tört ke
resztül és ugyanott igen jól észlelhetni azon változásokat, melyeket e 
fiatalabb trachyt a régebbin előidézett; utóbbi (a vereses) helyenként 
rhyolithossá vált, majd pedig lithoiditos szövetű s egyes pontokon nagy
ban szépen mutat hullámzatos fluidál szerkezetet is. Azonban a fiata
labb trachyt behatása a régebbire mindezekkel még nem ért véget.

A két trachyt közti kis területen, vagyis jobban mondva a kettő 
határán, de észrevehetőleg közelebb a vereseshez, találjuk leginkább fel
lépni a sphaerolithos kiválása trachytot és az előbbiek kipuhatolása után 
arra kelletett gondolnom, vájjon nem áll-e a sphaerolithos kiválás lénye
gesen egyik vagy másik trachyttal szoros viszonyban, s nem szintén a 
későbbi erruptiő behatásának eredménye-e ? Hosszas utánajárás után 
ezt a feltevést csakugyan igazolva találtam, de erre nézve jelenleg, mint
hogy még lesz alkalmam a lőrinczi Mulatóhegy teljes geológiai szerke-

4) Ez azoü régente bazaltnak nevezett trachyt, melyet innen a fővárosba is 
hordanak és széttörve a nem kövezett utak jó karban tartására fordítanak.



zetének leírásánál, ezeket a viszonyokat bővebben ismertetni, esakis a 
következőkre szorítkozom.

A Vereskő vágónak nevezett egyik igen érdekes feltárásban azt lát
juk, bogy a vereses trachytot legfelül itt ott fekete szurokköves kinézésű 
trachyt fedi, mely vele olykor összefüggésben is van, és melyben né
melykor sphaerolitbokat is találunk kiválva: máskor megint a vereses 
trachyttal érintkezve, vagy annak közvetetten szomszédságában találjuk 
a már teljesen sphaerolithos kiképződésű, szintén szurokköves alapanyagú 
trachytot, melyeknek a települése is sok esetben észrevehetőig meg
egyezik a vereses trachytéval; a fiatalabb trachyttal érintkezve, spliae- 
rolithost egy esetben sem találtam. Ezeken kívül a vereses és a sphae
rolithos trachyt petrografiailag, úgy az ásvány associátióra, mint átalá- 
ban az elegyrészek kifejlődésére és a mi igen nevezetes és kétségkívül 
nagyon is mérvadó, földpátjuk minőségére nézve is megegyeznek, 
úgy, hogy mindezen körülmények arra a következtetésre jogosítanak, 
miszerint a vereses és a sphaerolithos trachyt anyagra nézve egy és ugyanaz, 
t. i. augit-andesin-oligoklas trachyt, csakhogy az utóbbi még inkább 
módosult állapotban ; hogy pedig ezt a fiatalabb augit trachyt idézhette 
elő, az annál is indokoltabb feltevés, minthogy az fekszik legközelebb 
és a fentebb említett egyéb hatással is volt a régebb trachytra.

Ami ezek után magát a sphaerolithos trachytot illeti, az nagyon 
változatos és e tekintetben igen érdekes fokozatos átmeneteket találni 
egészen a legszebb és legtökéletesebb sphaerolithos kiképződésiiig. Kiin
dulási pontul a tisztán szurokköves szolgálhat, mely szoros viszonyban 
vau a sphaerolithossal és úgyszólván ez utóbbi abból fejlődik ki, ameny- 
nyiben találunk olyant, melybe csak elszórva itt-ott lép fel egy-egy apró 
sphaerolith, máskor pedig ezek már nagyobb számban jelennek meg és 
kezdenek emlékeztetni a sphaerolithos trachytra ; ismét máskor azt na
gyon is megközelítik. Igen érdekes átmeneti fokozatra akadtam egyet
len egy ponton, ahol néhány méternyi területen két kisebb a földből 
kevéssé kiálló tömzsöt látni, melynek felülete barnás-szürke, mállott és 
porlékony, de üde felületet ütve s ezt figyelmesen megtekintve, azt 
vesszük észre, hogy a kőzet egész felülete nagy hajlamot mutat a güm- 
bölyödésre és csupa kifejletlen apró kerek alakokat látunk, kétségkívül 
a sphaerolithos kiválás kezdeties állapotát. Ettől valamivel felfelé alig 
néhány lábnyira délnek ehhez külső kinézésre nézve majdnem teljesen 
hasonló, de már sokkal jobban sphaerolithos kiképzodésü néhány apró 
tömzsre akadunk, a melyeken egyszeri megtekintésre is észrevehetjük a 
kiválásban levő, de még nem tökéletesen alakult sphaerolitbokat, szin
tén az egész felületen. Ezen ponttól megint nem messze délnyugatra
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már szépen és tökéletesen kifejlődött sphaefolithos trachytot találunk, 
melynek közvetlen szomszédságában pedig egy igen érdekes s eddig 
sehol sem ismeretes előfordulásra bukkanunk. Itt ugyanis a trackyt 
nem feketés, vagy feketés-barna és sphaerolitbos, hanem világos-barna, 
majd egészen fehéres rhomboidos idomú, illetőleg sokszögletű egyének
ből látszik összetéve, és már ezek gondos megtekintésénél sem marad
hat el az a benyomás, hogy az előbbiek és ezek között lényeges 
összefüggésnek kell léteznie, mit tényleg ki is puhatoltam s miről alan
tabb bővebben lesz szó.

Lássuk a n őst vázolt fokozatok rövid petrogratiai leírását, kezdve 
a tisztán szurok kövessel.

Ez, mint már emlitém, legszebben kifeilődve a Vereskővágónak 
nevezett feltárt kőbányák felületén a vereses trachytot fedve, fordul elő, 
hol egyszersmind fokozatos átmeneteket is találni a sphaerolithosba. 
Egészen szurokköves belsejií kőzet; szurokfekete, üveges, bársonyfényü 
alapanyagában hosszúkás, sárgás, fehér kristályok vannak kiválva, me
lyek jól megtekintve földpátoknak látszanak; ezeken kívül elszórtan 
myg apró zöldes sárga szemek is láthatók. A kőzet maga összevissza 
van repedezve, barnás-sárga kéreg által borittatik és minél közelebb 
van a felülethez, annál darabosabb, mig belseje törékeny ugyan, de 
amellett bizonyos szívósság rajta félreismerhetetlen. Igen érdekes egy ré
gebben Szabó tanár úr által gyűjtött példáuyon egy vereses folt, melyet 
csakhamar m inta vereses trachyt maradványát lehet biztosan felismerni, 
mi még inkább igazolja azon szoros viszonyt, mely ezen módosulat és 
a vereses trachyt közt létezik.

A szurokköves anyag láng-kísérlete: 1. K í s é r l e t  Na =  1 , K =  o, 
olvadása =  1 —2, fehéres, kissé zománcos. II. K i s é r  le  t: Na =  2, K = 0 , 
olv. =  3, olvadék minősége fehéres, közepén zománczos, szélén hólyagos. 
Ili. K í s é r l e t :  gipszszel: Na =  8—4, K = 3 ;  ez utóbbi igen tartós 
s több ismételt kísérletben ugyanazon eredményt kaptam, sőt némely 
szemnél 4-re is emelkedett, de gipsz nélkül a K nem mutatkozott egy 
esetben sem. Meg kell jegyeznem, hogy a szemek a lángba vive meg
bámulták, erősen pattogzinak és a fehéres, hólyagos megolvadt szeme
ken a legtöbb esetben egyes fekete pontok voltak láthatók, mint lát
szólagosan meg nem olvadt részei a lángba vitt anyagnak. Üvegcsőben 
izzítva nem csekély víztartalmat árult el.

A hosszúkás sárgás-fehér földpátok lángkisérletben a n d e s i n -  
o l i g o k 1 a s viselkedésüek, makroskoposan rajtok ikerrovátkák nem 
ritkák, de gyakran a kristályok már nem épek. A zöldes-sárga szemek 
a lángba vive megfeketednek, duzzadva olvadnak s a lángot alig festik, 
mind ez e p i d o t r a  mutatván.

F ö ld ta n i K özlön y  XIX. év f. 1882. 5



Tömöttsége ezen kőzetnek 2\57.
Nem nehezen csiszolódott és finom csiszolata barnássárga homogén 

üvegnek látszik, melybe kisebn-nagyobb színtelen, üveges összevissza 
repedezett kristályok vannak kiválva. Magában az üveges alapanyagban 
néha hullámszerű keskeny fehér szalagok láthatók, mintegy folyóssági 
szövetre emlékeztetve; azon kívül pedig még különböző hosszúságú 
szabálytalan barnássárga vonalak tűnnek fel, a készített számos csiszolat 
egyikében pedig kézi nagyítóval egy világosabb gömbölyít foltocskát is 
veszünk észre.

Górcső alatt az alapanyag nagy mértékben üveges ugyan, de nem 
egyöntetű, hanem hemzseg a különféle mikrolithok halmazától. Az üve
ges alapanyag majd sötétcbb, majd világosabb barnára van festve s 
némely csiszolatban helyenként ezen szinváltozat bosszú keskeny egy
másra következő sávokban mutatkozik, és az előbb jelzett makrosko- 
posan a csiszolatban látható fluidál szövet erre vezethető vissza, vagyis 
csak annak tűnik, de tényleg nem az.

A mikrolithok részint fehéresek, részint zöldesbarnák, utóbbiak ren
desen hosszabbak az előbbieknél és az átlátszóság különféle állapotait 
mutatják, többnyire azonban eléggé átlátszók arra nézve, hogy ketiős 
fénytörésüeknek lehessen azokat felismerni. A fehérek f ö l d p á t  tér 
mészete polározott fényben eléggé jól kivehető 5 ellenben nem oly 
könnyű a színes hosszúkás tűk biztos felismerése, mert csak felette vál
tozó viszonyokat mutatnak. Majd zöldesek, majd barnák, majd pedig 
zöldesbarnák, sokszor szélein feketén szegélyezettek vagy pedig teljesen 
el vaunak igen apró fekete szemcsék által lepve. Részint egyes kristályok, 
részint egész kristály csoportok, melyeknek egyénei egymást keresztezik; 
teljesek vagy törötteknek látszanak. Alakjuk felette változatos, de erő
sebb nagyításnál sok kristályka egyik vagy másik végén az augit ter
minállapjaira emlékeztet, és ezen, valamint azon körülmény, hogy némely 
csiszolatban az augitnak jól felismerhető foszlányai mutatkoznak, egyik
ben pedig még egy meglehetős szép kristály is, megerősítettek már a 
vizsgálat kezdetekor támadt ama sejtelmemben, hogy a színes mikro
lithok a u g i t o k ,  a mivel különben a szín s optikai viselkedésük is 
megegyezik. Ezek a földpát s augit mikrolithok ellielyeződésiikre nézve 
ritkán vonalosságot is mutatnak, némelykor pedig nagyobb kristályok 
köré csoportosulva találtatnak, annélkül azonban, hogy folyóssági szövet 
határozottan kivehető volna.

Már fentebb voltak említve a nagyobb hosszúkás sanidines földpát 
kristályok, melyek a csiszolatban elszórva meglehetős mennyiségben lát
hatók ; górcső alatt ezek szintén plagioklasoknak bizonyulnak, de né
melyike oly annyira összevissza van repedezve, hogy közönséges fény
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ben szövetéről ítélve qnarcznak néznők, ka alaki viszonyai a földpátéval 
nem volnának megfelelők. Extinctiójuk nagyon is ingadozó a legkisebb 
és legnagyobb határok közt. Zárványokban szegények, úgy hogy némely 
kristály majdnem viztisztának mondható.

A csiszolat makroszkopos vizsgálatánál feltűnt szabálytalan barnás
sárga vonalak itt még nagyobb számban mutatkoznak, igen változato
sak ; hol hosszabbak, hol rövidebbek, majd vastagabbak, majd véko
nyabbak és alánjuk gyakran kacskaringós, némelykor félkört, sőt rit
kábban teljes kört látszanak képezni; némelyike igen erős absorptiót 
mutat, más megint semmit, de ekkor az is tapasztalható, miszerint szí
nük sokkal balavánvabb amazokénál, melyek egy nikol forgatásánál az 
említett tüneményt mutatják. Mindezen körülmények már közönséges 
nagyításnál is valami anyag által kitöltött repedési vonalokra emlékez
tetnek, de kétségkívül ezeknek bizonyulnak nagyobb (240-szeres) nagyítás 
mellett. Ekkor a repedés szélei és a töltelék közti határok akárhányszor 
tisztán kivehetők, valamint sok repedési vonal látható minden töltelék 
nélkül, mire az absorptiót nem mutatók vezetendők vissza. A töltelék 
anyagát illetőleg az, az optikai tulajdonságait tekintetbe véve, legna
gyobb valószínűséggel epidot, annál is inkább, minthogy a kőzet felü
letén már makroskoposan is nem kis mennyiségit epidot volt kivehető 
és lángban való viselkedésük alapján szintén annak határozva. Epidot 
szemek és csoportok különben a csiszolatban nem valami ritkák.

E repedési vonalakról még csak annyit akarok már ezúttal is meg
jegyezni, miszerint a gömbös kiválással némi viszonyban látszanak lenni, 
mert mint látni fogjuk, a sphaerolithok fokozatos fellépésével szintén sza
porodnak és mindinkább kerek alakot öltenek s úgy tetszik, mintha a 
sphaerolithok ezek mentében váltak volna ki. Ilyen kör alakú repedési 
vonal által látni körülvéve az egyik csiszolatban lévő világosabb szinii 
kerek foltocskát is, mely nem egyéb, mint már itt megjelenő sphaerolitk, 
csakhogy felette kis alakban. Igen hasonlít ez a kőzet imént leirt anya
gához, fellelhetők benne hasonló alapanyagban ugyanazon mikrolithok, 
csakhogy ezek itt sokkal parányiabbak és megkülönböztetésük csakis 
erős nagyítás mellett lehetséges. Világosabb színe az említett festőanyag 
kisebb mérvű intensitásátói ered.

A mondottakat egybefoglalva ez a kőzet a u g i t-a n d e s i n-o 1 i- 
g o k 1 a s-t r a c h y t szurokköves módosulata, illetőleg a már makros
koposan benne látható hosszú földpátoknál fogva s z u r o k k ő - p o r -  
p h y r n a k  is volna mondható és mint láttuk, a sphaerolith képződés 
itt indul meg.

Áttérve azokra, melyekben a sphaerolithok már nagyobb számmal 
kezdenek fellépni, csak annyit említek fel, hogy elég szépen mutatják



ugyan a szurokköves állapotot, de még sem oly typusos szurokkövek, 
mint az imént leirt. Szinök valami csekélylyel világosodik, fényük szintén 
csökken; a nagyobb földpátok háttérbe szorulnak, ritkábbakká válnak 
a sphaerolithok szaporodásával, különben szintén andesin-oligoklasok. 
Az alapanyag lángkisérletben való viselkedése megegyezik az előbbiével 
és az 50. lapon lévő összebasonlitó táblázatban részletesen ki van tüntetve.

A mikroskopos vizsgálat teljesen ugyanazon viszonyokat tünteti 
ki, mint a melyekről föntebb szó volt és e tekintetben eltérés alig volna 
feljegyezhető, legfeljebb csak, mint mondva volt, a sphaerolithok fellé
pésével növekszik a jelzett repedési vonalak mennyisége, valamint gór
cső alatt is tapasztalható a nagyobb földpát-kristályok csekélyebb száma.

A spbaerolithokat illetőleg azok világosabbak az őket tartalmazó 
anyagnál és mindenben emlékeztetnek, illetőleg megegyeznek a teljesen 
kifejlődött sphaerolithos kőzet gömböcskéivel s minthogy ezekről alább 
bővebben lesz szó, fölöslegesnek tartom itt részletesebb leírásukat, ha
nem áttérek az átmenti alakok fentebb jelzett egyéb féleségeire, vagyis 
azokra, hol a kőzet egész felületén mutatkozik fokozatosan a sphaerolith 
kezdetleges képződése.

Ez utóbbiak, mint mondva volt, a Mulatóhegy EENy-i lejtőjén a 
kétféle trachyt közt fordulnak elő (a kőfejtő munkások tanyájától vagy 
150 lépésnyire), egy igen kis területen nem messze egymástól, mind
össze néhány jelentéktelen sziklát alkotva, melyeknek földes, barnás
szürke mállott felületein semmi különöst nem veszünk észre, de nem 
úgy friss törési lapjaikon, hol érdekes viszonyokat tapasztalunk s mint
hogy a kifejlődésben észrevehető különbség létezik köztük, külön-külön 
is kell róluk szMani, még pedig a gyűjtésnél nyert számok szerint meg
különböztetve őket, az egyik 5.G4 ( 1G/ 8 1881.) a másik 574 ( 10 / 8 1881.)

Az 564 egészben véve szintén szurokköves, csakhogy nem sötét 
fekete, hanem világos barna, bársouyfényü; nem igen szilárd, sőt in
kább laza összefuggésünek mondható. Egyszerű megtekintésénél is sze
münkbe ötlik dudoros felülete, mit lupéval figyelmesen vizsgálva, csak
hamar arra a meggyőződésre jutunk, hogy a dudorok nem egyebek, 
mint kezdeties kiképződési állapotban lévő sphaerolithok, melyek teljes 
kiképződésükben valószínűleg bizonyos körülmények által gátoltattak. 
Igen szépen látszik a gyűjtött kézi példány, k friss lapjain, miszerint a 
dudorok mellett apró kerek mélyedések léteznek melyekbe természetesen 
ugyanazon alakú anyag volt illés Ave, vagyis az azoknak megfelelő du
dorok. Ez utóbbi név alkalmazható csak reájuk, minthogy csakis egyik 
részük látszik kiemelkedve, a másik részük pedig az alapanyagban 
mintegy elmosódik; igen ritkán találunk azonban olyanokat is, melyek 
már inkább megközelítik a spbaerolithokat.
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A kőzetben elszórva itt-ott látni hosszú sárgás-fehér földpát, kris
tályokat, melyek andesinbe hajló oligoklas viselkedést tanúsítottak láng- 
kísérletben. Maga az alapanyag lángba vive erősen duzzad, mi mellett 
rögtön megfchércdik, alkáliákban nem épen szegény, K tartalma gipsz
szel tartósan 3 volt, olvadása az olvasztó térben 3. Üvegcsőben izzítva 
bő víztartalmat árult el, mire különben már az erős duzzadása is figyel
meztet. A kőzet repedéseiben, valamint 1 elületén zöldes sárga szemek 
és gyakran kisebb-nagyobb erek észlelhetők, melyek duzzadása és meg- 
feketedése a lángban epidotra enged következtetni.

A kőzet fajsulya 2'45-nek találtatott.
Nem nehezen csiszolódott és csiszolatai sötét sárgás barnák, üve

gesek ; egyöntetűségük számos összevissza kuszáit vonal által van meg
szakítva, melyek a fentemlitett repedési vonalakkal azonosoknak látsza
nak ; némelyike ezeknek hossz irányban halad, sok félkörben, de van 
elég, mely teljes kört zár be. Kisebb-nagyobb nagyon is repedezett 
üveges földpát-kristályok a csiszolatok legtöbbjébe szintén belejutottak.

Górcső alatt az alapanyag üveges, mely azonban sötét barnás 
sárgára van festve, és a festőanyag meglehetős egyenletesen látszik el
oszolva, amennyiben sötétebb s világosabb szinváltozatok nem mutatkoznak. 
Hemzseg fehéres s barnás mikrolithoktól, melyek itt is földpátokuak s 
augitoknak bizonyultak. Előbbiekről alig van felemlíteni való, utóbbiak 
rendesen hosszabb tűk, néha feketések s élénken emlékeztetnek V o g e l 
s a n g  belonitjaira; itt is az átlátszóság különböző határai közt inga
doznak; majd egyesek, majd megint több van egym ssal keresztben cso
portosan összenőve s sok mindenféle alakot mutatnak.

A mikrolithok elhelyeződésc legtöbbnyire nem szabályos, de egy 
csiszolatban párhuzamos vonalokban is látjuk és ezek többjének hullá
mossága fluidál szövetre figyelmeztet.

Az ismert repedési vonalakat itt is többnyire sárgás anyag tölti 
ki, de vaunak olyanok is, melyekben ez utóbbi hiányzik. Alakjuk leg
gyakrabban félkör és ha ezek, valamint az egészen kerekdedek által be
foglalt illetőleg környezett anyagot gonddal s kellő figyelemmel vizsgál
juk, azt találjuk, hogy az üveges anyag háttérbe szorul, a mikrolithok, 
különösen az augitok apróbbak s sűrűbben vannak egymás mellé helye
ződve, mely körülmény szintén igazolni látszik a kezdeties sphaerolith 
állapotot. Teljesen elkülönült és kiképződött sphaerolithot a számos ké
szített csiszolat egyikében sem észlelhettem

Földpát nagy üveges igen tiszta kristályokban van jelen meglehe
tős mennyiségben, nagyon is repedezett, de egyeseknél már közönséges 
fényben is látni ikerrovátkákat. Extinctiójuk legtöbb esetben csekély 
fokú, de néhánynál a 30°-ot is meghaladja. Nem hagyhatom említés
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nélkül egyik csiszolat két nagyobb földpát kristályánál látható érdekes 
repedési viszonyt. Már közönséges nagyításnál vehető ki ezek közepén 
egy csupa apró többszögit alakokból álló hálózat, mit nagyobb nagyítás
nál észlelve, azt látjuk, hogy a többszögü alakok minden egyes oldala 
egy-egy repedési vonalkának felel meg. Hasonlót észlelhetünk egy har
madik kristály egyik szélének mentében, mely csupa ilyen öt- és hat- 
szögli idomok által van szegélyezve, de itt nagyobb nagyításnál arról 
is meggyőződünk, hogy ezek nem a földpátnak, hanem magának az 
üveges alapanyagnak finom repedezései által jöttek létre.

Zárványokban a földpátok felette szegények; némelyikben azonban 
igen apró fehéres mikrolithok, illetőleg tűk halmaza található, melyek 
azonban igen nagy nagyításnál sem voltak kibetüzhetők.

Találni továbbá a csiszolatok legtöbbjében egyes hosszúkás vagy 
kerek üregekben egy közepén sárgás, szélein pedig barnás sárga anya
got, mely majd igen homályos, majd pedig tiszta, átlátszó, meglehetős 
erős absorptióval. Olykor egész csoportosan lép fel nagyobb földpátok 
szomszédságában és környezetében s váltakozva sötét és világos öveket 
látni rajtuk. Nem lesz egyéb mint a már makroskoposan a kőzetben 
felismert epidot, mint utólagos termény.

Az 574 hasonló szinti és kinézésű mint az imént leirt szomszédja, 
csakhogy előrehaladtabb fokát mutatja a sphaerolithosodásnak. Itt már 
nem is kell lupe, hanem szabad szem is elegendő, hogy felismerjük 
rajta az egész felületén tömegesen fellépő gömbölyded dudorok jelentő
ségét és mivoltát, melyek ebben a kőzetben jobban határoltak és az 
alapanyagból világosabban ki is emelkednek, színük azonban azétól még 
nem eltérő. Egyes dudorok a sphaerolithokhoz már nagyon közel áll
nak, csakhogy a legtöbb az alapanyagtól még itt sincs teljesen elkülö
nülve ; mindenesetre azonban félreismerhetetlen a köztük s a sphaeroli- 
tliok között levő szoros összefüggés. A kőzet maga tömöttebb és szilár
dabb az előbbinél, de szintén igen repedezett s ezek űrjeiben az epidot 
nem ritka. Sárgás fehér nagyobb üveges földpát-kristályok meglehetős 
mennyiségben vannak kiválva és szintén andesin-oligoklas viselkedésitek. 
A kőzet anyagának viselkedése a lángban csak olyan mint az 56,-nél 
említve volt; víztartalma hasonlóképen tetemes. — Tömöttsége 2'42.

Csiszolata világosabb barna, mint amaz, s csak helyenként oly sö
tét barnás; csupa kerek részletekből látszik összetéve, melyek mind
egyike az említett közel sphaerolithos dudoroknak látszik megfelelni; 
határait ezeknek itt is az ismert vonalak képezik.

Górcső alatt a viszonyok az előbbihez hasonlók, csakhogy az alap
anyag kevésbbé látszik festve lenni, üvegessége még inkább háttérbe
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szorul, kristályosabb, kivált a kerek részleteken belül, hol az apró föld- 
pát s augit-mikrolithok igen siirüen -vannak egymás mellett. Egyéb 
viszonyokra nézve az előbbinél felhozottakra kell utalnom.

Forduljunk végre a már jól kifejlődött sphaerolithos trachythoz, 
melynek előfordulása körülményeiről fentebb már szó volt.

Ennél igen érdekes viszonyok észlelhetők, mind a sphaerolithok 
kifejlődését, mind magát az anyagot illetőleg, melyben azok ki vannak 
válva. Miként a fentebbieknél láttuk, a sphaerolith-képződés fokozatosan 
megindult, inig azonban azoknál az elkülönülés nem volt még átalános 
s az anyag meg a benne kivált kezdeties sphaerolithok szilire és egyéb 
külső tulajdonságra, valamint láugkisérleti viselkedésre nézve alig kü
lönböztek egymástól, addig már itt mindezen viszonyok feltűnőbbek, 
úgy hogy a sphaerolithok már szinre nézve is elütnek az őket tartal
mazó anyagtól; ez fekete, bársonyfényü, hasonlít sokban a leirt tisztán 
szurokköves kőzethez; azok pedig világos barnák, majd szürkések, rit
kán feketék, mely esetben azonban fénytelenek. A kettő közötti viszony 
a kifejlődést tekintve igen változó, amennyiben a sphaerolithok majd 
kisebb, majd nagyobb számban ülnek a fekete anyagban, és e tekin
tetben igen érdekes fokozatokat s átmenetet észlelhetni, miről azonban 
esak alább lesz szó. — A szurokköves anyagban elszórva itt-ott szintén 
találni sárgás fehér földpát-szemeket, ritkábban hosszúkás üveges kris
tályokat, melyek az eddig meghatározottakkal megegyezőkig, úgy a láng- 
kisérletben, mint B o r i c k y  mikrochemiai eljárásában a n d  e s i n- 
o l i g o k i á s n á k  bizonyultak. Magának az anyagnak láng-kísérlete sem 
tér el lényegesen az előbbiektől, vizet szintén tartalmaz, mennyiségre 
azonban amazoknál kevesebbet, jóllehet lángba vive erősen pattogzott s 
csak üvegcsőben történt kiizzitás után lehetett vele boldogulni. — Tö- 
möttsége 2’56.

A gömböcskék itt is szorosan, de észrevehető határral ülnek a 
kőzetben, nagyságuk többnyire egyenlő s körülbelül borsónagyságuak, 
vannak ugyan valamivel kisebbek is, ellenben nagyobbak felette ritkák 
s az 5 mm.-t akkor sem haladják meg. Rendes alakjuk a gömbalak, de 
ott, hol nagyobb számban egymás mellett lépnek fel, az érintkezési he
lyeken lapultságot mutatnak. — A legtöbb átmetszetén egy belső széles 
világos s egy külső keskeny valamivel sötétebb öv látható, a középen 
pedig egy fehéres a többi anyagnál jobban fénylő pont vagy vonal, 
földpátra emlékeztetve ; némelyiknél pedig a középen kis üregecskét 
észlelhetni. A két övét így nagyban vizsgálva, máris azt vehetjük észre, 
hogy a kettő között a színtől eltekintve, lényeges különbség alig léte
zik. — A gömböcskék viselkedése a láng-kísérletben a szurokköves
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anyagéhoz hasonló, csakhogy olvadási foka csekélyebb; víztartalma ki
sebb, de üvegcsőben még mindig kimutatható. Tömöttségük 2‘53.

A készített csiszolatoknak majdnem mindegyikébe az alapanyaggal 
együtt sphaerolithok is jutottak ; amaz világos barna, helyenként söté
téül) pettyekkel; ezek még világosabbak, majdnem fehérek s igen szé
pen vehető ki legtöbbjüknél a szinelőidézte két öv, valamint igy jobban 
feltűnő soknak belsejében, még pedig leginkább a középen, ritkábban 
excentrikus helyen, a már jelzett földpát-kristály. A sphaerolithok s az 
alapanyag közti határt rendesen egy sárgás keskeny vonal látszik 
képezni.

Górcső alatt maga az alapanyag igen hasonló viszonyokat mutat 
az előbbenickhez, nagyon kevéssé van festve s igen finom földpát s augit- 
mikrolithok összeségéből áll ; utóbbiak kevésbbé homályosak, legtöbb 
esetben zöldes barnák, átlátszók s már közönséges nagyítás mellett is 
biztosan augit-tlicskéhnek ismerhetők fel. Üveges anyag nem hiányzik 
ugyan itt sem, de nagyon alárendelt. Néhol sárgás barna, finoman ros
tos dichroitos anyag lepi el a csiszolatot s erre vezethetők vissza a 
fent említett pettyek, nem lesz egyéb mint epidot, mely ezeken kivlil 
apróbb szemekben is látható a csiszolatok mindegyikében, de a kőzet
ben magában nagyban is kimutatható. Itt-ott nagyobb üveges földpát- 
kristályok láthatók, melyek szintén igen repedezettek ugyan, de még 
sem oly nagy mérvben, mint azt az előbbieknél láttuk. Finom repedési 
vonalak az alapanyagban nem ritkák, de leginkább a sphaerolithok kö
rül találhatók.

A sphaerolithok górcső alatt nem sokban különböznek az őket 
befoglaló anyagtól, a kettő közötti határ, mely kézi nagyítóval keskeny 
sárgás vonalnak tlint, itt igen finom pontocskákra oszlik. Egészen vilá
gosak, minthogy hiányzik belőlük az a sötétebb vagy világosabb barnás 
sárga anyag, mely a szurokköves alapanyagnak színét kölcsönözte. Szin
tén csak kristályos elegye földpát s augit mikrolithoknak, üveges anyag 
csak elvétve található. A mikrolithok igen sünien helyeződvék egymás 
mellé kiváltkép a központ táján, hol hosszabb vizsgálat után határozot
tan észrevehető, hogy a mikrolithok sűrűbben fekszenek egymás mellett 
a központ körül, mint attól távolabb, miért is az valamivel homályo
sabbnak látszik. A mikrolithok elhelyeződésében szabályosság kezdetben 
tel nem ismerhető, de nem úgy számos csiszolat hosszabb megfigyelése 
alkalmával, mikor különösen egyeseknél úgy tetszik, mintha a központ 
télé irányulnának, mintegy sugaras szerkezetre emlékeztetve, persze el
mosódottan ; legtisztábban kivehető azoknál, melyeknek központját egy- 
egy földpát kristály képezi. Emlékeztetnek ezek leginkább V o g e l s a n g  
felsosphaeritjeire, melyek szerkezetre nézve határozatlanok.
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Mint ismételve említem, sok sphaerolith belsejében, leginkább kö
zepén egy nagyobb földpát kristály ül, sőt némelyikben 3 —4 összenőtt 
kristályból álló földpát csoport, de egyes esetekben ezek nem közepes 
helyzetben találhatók, hanem a kerülethez közel s nevezetes, hogy ez 
esetben a sphaerolithok többnyire nem szabályos köralakuak, hanem 
többé-kevésbbé megnyúltak. A földpátok nagyon üvegesek, tiszták s ösz- 
sze-vissza vannak repedezve, de annak daczára némelyike már közönsé
ges fényben ikervonalakat is mutat, polározott fényben pedig legtöbb- 
nyíre ; extinctióra vizsgálván, nem kaptam határozott eredményt. Górcső 
alatt kevésbbé tűnik fel a világos és sötét öv, de igen is kitűnik, hogy 
az utóbbi nem egyéb által idéztetik elő, minthogy a szélek felé apró 
barnás sárga szemek vannak nagyobb mennyiségben egymás mellé hal
mozva és ez által mintegy elsötétítik azt. E szemek a középtájon sem 
hiányoznak ugyan, de ott nincsenek oly sűrűén behintve, hogy sötétebi) 
árnyalatot idézhetnének elő; a hol pedig e szemek a sphaerolith egész 
terjedelmében egyenletesen vannak elosztva, ott az egész sötét, ellenben 
ahol még a szélek felé is csak gyérek, ott az egész sphaerolith világos. 
Néha két sőt három vagy több sphaerolith egymással egybeolvadva is 
ta áltatik és ezek határain a barnás szemek szintén tömegesen meg- 
gyülvék, sötétebb öv látható. — Fel kell még említenem, hogy egy 
sphaerolith belsejében egy nagyobb, kevéssé már elváltozott zöldes augit 
kristályt, egy másikban pedig egy ilyen hasonlónak nagyobb töredékét 
találtam, de egészen gömbölyödve.

Fentebb a spbaerolithos trachyt változatos kifejlődésének felsoro
lásánál megemlítettem, hogy egy helyen a teljesen sphaerolithosnak 
közvetetlen szomszédságában, illetőleg avval összefüggésben egy sajátságos 
kinézésű nem sphaerolithokból, hanem csupa apró rhomboidos, szögletes 
alakokból összetett világos barna kőzet fordul elő, melynek vizsgálataim 
kezdetén, csupán egyetlen egy rendelkezésemre állott példányából is 
lángkisérleti s górcsövészeti vizsgálatok, valamint egyéb külsőleg felis 
mert körülmények alapján, indíttatva láttam magam arra a feltevésre, 
hogy ez nem egyéb, mint a spbaerolithos trachytnak egy különös kikép
ződése.1) Künn a helyszínén azonban biztos meggyőződést szereztem 
magamnak e felől és az általam gyűjtött példányok egé'Z sorozatán már 
külsőleg is igen érdekes s szép fokozatos átmenetet tapasztalhatni a 
sphaerolithosból ezen kiképződésbe, mint azokat társulatunknak 1881. 
évi október hó 12-én tartott szakülésén is szerencsém volt bemutatni.

Mielőtt ezen összefüggés szükséges részleteibe bocsátkoznám, fel 
kell említenem, hogy ezt a szögletes féleséget dr. S z a b ó  tanár ur is-

b L. „Földtani Értesítő“ 1881. 4. sz. Jegyzőkönyvi kivonat.
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mételve említett munkájában1) m ié m i t e s  szövegre emlékeztetőnek 
mondja, minek magyarázatául nem lesz tán felesleges hozzácsatolnom, 
hogy e szó „mi e m i t “ a dolomitnak egy sokszögletes idomokból össze
tett szemcsés féleségére vonatkozik, mely legelőször Miemo tájáról Tos- 
kánában lön ismeretes, legszebben kiképződve azonban a rakováczi (Sze- 
rémniegyei) dolomiton látható. Később Ha id  i n g e r - )  hasonló kinézést, 
csakhogy kisebb mérvben, dolomiton kivid egy csehországi (Melnik kö
zelében, Jenczovitz) bazaltról és egy tyroli (Trixlegg, Hilariberg) mész
kőről is emlit s kiilöuös szöveti viszonynak tekintvén azt, megjelölésére 
a mi e mi t  e s  (miemitisch) szót hozza ajánlatba. A mi kőzetünk hatá
rozottan emlékeztet az ilynemű szövetre, e név tehát arra is joggal al
kalmazható lévén, azt „mi e mi t es t r a c h y t “ név alatt mint a sphae- 
rolithosnak különös módosulatát ismertetem.

A sphaerolithos trachyt leírásánál érintve volt, miszerint a sphae- 
rolithok és az azokat magában foglaló anyag közt kifejlődés tekintetében 
változó viszonyok léteznek; majd a túlnyomó alapanyagban aránylag 
kevés sphaerolith ül, majd megiut a szurokköves anyag háttérbe látszik 
szorittatni a nagy mennyiségben kivált gömböcskék által, majd pedig 
ezek közbülső fokozatait találjuk; a rendes az, hol a kettő mintegy 
egyensúlyt látszik tartani, vagyis az alapanyagban a sphaerolithok 
egyenletesen vannak elosztva és sem az egyik, sem a másik sem túl
nyomó. Ha ez utóbbi sphaerolithjait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok 
leginkább egyenként ülnek az a'apanyagban s szabályos gömbök; 
ritkán kettes, hármas vagy négyesével vannak összeolvadva, mikor is 
a gömb alak melleti érintkezési felületükön csekély lapultság vehető 
észre, mely sajátság rendes mindenkor, midőn több sphaerolith van 
egymás mellett kiválva. Ha azon példányok sphaerölithjait figyeljük 
meg, hol ezek fokozatosan túlsúlyra vergődnek, akkor a legtöbbnél a 
gömböcskének nemcsak egy, hanem két, sőt három vagy több helyén 
veszünk észre lapot, a szerint a hány szomszédos sphaerolith-tal érint
keznek, Az olyanoknál pedig, hol a fekete szurokköves alapanyag a 
nagyobb számú gömböcskék által háttérbe szorittatik, találunk már 
ezek között több-kevesebb, öt-hatszögü alakokat is, melyeknek száma 
a spbaerolithok szaporodásával mindinkább növekszik, úgy hogy fellép
nek olyan fokozatos átmenetek, melyeken a több lappal bíró gömbök, 
vagyis szögletes idomok, a rendes gömböcskékkel egyenlő számban 
vannak, majd pedig túlnyomókká válnak, de ekkor már a szurok
köves anyagból alig látható maradvány. Végre pedig ez utóbbi tel-

‘) „Heves és Külső-Szolnok megyék földtani leírása.“ 1868. 61. lap.
-) „Handbuch der bestimmenden Mineralogie“. Bécs 1845 262. lap.



jesen eltűnik s az egész csupa szorosan egymás mellett lévő sphaero- 
lithokból van összetéve, melyek közt már csak kevés teljes gömböt találni, 
hanem leginkább többszögű, rhomboidos idomokat és előáll az igen 
sajátságos s tetszetős m ié  m it es külsejű kőzet, melynek legtökéletesebb 
s legszebb alakja az, a mely egészen csupa szögletes idomú egyének 
összességéből áll. E szögletes idomok nagysága természetesen megfelel 
a sphaerolithok méreteinek. Mint nevezetes körülmény legyen felemlítve, 
hogy a sphaerolithok szaporodásával a szinök is világosodik s végered
ményben a miemites féleség többé-kevésbbé fehéres szürke.

Előfordulási körülményeiről még c>ak annyit akarok feljegyezni, 
hogy a leirt 504 s 57t előfordulástól nem messze délnyugatnak talál
ható legszebben, azonkívül pedig a Vöröskővágó tetején itt-ott, mindkét 
esetben sphaerolithos tracbyt szomszédságában, sőt avval szoros kapcso
latban, mint az az elsőnek említett helyen szépen észlelhető. Itt ugyan
is a földből 2—3 lábnyira kiálló szikla felületén szép sphaerolithos 
trachytot találunk, — jelenleg már csekély mennyiségben ugyan, mint
hogy annak tő-szomszédságában a vereses trachytra kőbányát akarván 
nyitni nagyobb részét a felületen lévő sphaerolithos trachytnak onnan 
elhordták; alatta gyönyörű szépen látni közbülső fokozatokat, leginkább 
pedig olyant, hol a szögletes idomok nagy számban fordulnak elő; leg
alul következik a typusos miemites féleség, mely 3—4 lábra a talaj 
alatt folytatódik, úgy hogy a legszebb példányokat csak ásás által nyer
hettem. Megjegyzem még, hogy e szikla az atmosphaeriMáknak ki lévén 
téve, a gömböcskék közti összefüggés lazúl s vagy egyes gömböcské- 
és szögletes darabok, vagy pedig, a mi leggyakoribb, több gömböcskék- 
ből kisebb halmazokra esik szét, melyek nagy mennyiségben hevernek 
a szikla aljában.

A typusos miemites trachyt, mint említve volt, csupa apró rhom 
boidos, sokszögletes (5-6 szögű) idomokból van összetéve, melyek kö
zött az összefüggés többnyire laza, úgy, hogy gyenge ráütésnél a szög
letes részecskék egyesével vagy többesével leválnak, némelykor azonban 
nagyon szoros és az egyes egyének közti határ alig vehető ki rajtuk. 
Rendes színük szürkés fehér, de vannak rozsdabarna vagy vereses színit 
felületüek is, s ezek vasoxyd által festettek. Az egész egyöntetűnek lát
szik, de kézi nagyitóval figyelmesen vizsgálva sikerül a tömött anyag
ban egyes tinóm hosszúkás fénylő tücsköket feltalálni, ritkábban ha
sonló nagyobb üveges kinézésű kristályokat, melyek nyilván földpátok, 
még pedig lángkisérleti meghatározás szerint andesinbe hajló oligokla- 
sok, mint a sphaerolithos trachytnak hasonló kristályainál is találtuk. 
Több példány felületén egyes feketés sávok vagy apró foltocskák mu
tatkoznak, ezek körül megint rendesen mállott sárga porladók található,
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mely utóbbi azonban kisebb nagyobb repedéseket vagy iiregecskéket is 
kitölt, valamint azon mélyedésekben is gyakran foglalnak helyet, melyek 
az egyes szögletes darabok közt léteznek A feketés fénytelen anyag 
láncba vive megfehéredett, s viselkelkedése következő: I. N a = l ,K —0, 
olv 0, olv minősége =  fehéres-földes. II, N a = l, K = 0 , o lv .=  l, olv. 
minősége =  fehér, szélein kissé fényes s ott olvadni látszott; III. 
gipszszel Na— 1-2, K — 0-1, azaz csak nyoma látszott, de ez mindannyi 
kísérletnél; két esetben azonban valamivel könnyebben olvadónak mu
tatkozott. Tiszta anyag belőle igen bajosan volt nyerhető', ezen körül
mény, valamint igen csekély mennyisége további vizsgálatokat nem 
tett lehetővé. — A sárgás földes anyaga lángba vive megfeketedik, 
duzzadva olvad, lángfestése gyenge; sósavba téve 48 óra után a kova
sav kocsonya alakban vált ki belőle, Ca tartalma a spektroskoppal vizs
gálva nagy volt. Mindezen sajátságok tisztán e p i d o t r a  untatnak, 
mely utólagos képződményül szerepel. — Látni továbbá egyes példá
nyok felületén, kisebb részleteke: mintegy kéregként bevonva, egy sár
gás-fehér, fénytelen, alig átlátszó vagy teljesen átlátszatlan, dudoros fe
lületű, majd igen aprón fürtös külsejű, meglehetősen kemény ásványt; 
sósav nem oldja, valamint egyéb sav (kénsav, salétrom) sem hat re á ; 
lángkisérletben teljesen negativ viselkedésű, sem a lángot nem festi, 
sem nem olvad, hanem kivéve az olvasztó térből, szilárdságából és ősz- 
szefiiggéséből veszteni látszott, a mennyiben inkább földessé vált s por- 
ladozott, mely körülmény vízveszteségre emlékeztetett. Erről meggyőző
dendő üvegcsőben izzítottam, s ekkor tényleg víztartalmat árult el, habár 
nem épen nagy mértékben. A nyert összes eredmények valami víztar
talmú kovasav feleségre figyelmeztettek s összes tulajdonságai leginkább 
megegyeznek a hyalith K a c h o l o n g  féleségével. Nem lévén elegendő 
ilynemii anyagnak birtokában bővebb vizsgálatokat ez alkalommal nem 
tehettem.

A miemites anyagnak lángkisérlete közel megegyező asphaerolith 
anyagának viselkedésével, mi fentebb említetteknél fogva nagyon is ter
mészetes. Üvegcsőben izzítva víztartalmat nem árult el. A kőzet tőmött- 
sége különböző módokon meghatározva 2-52. Csiszolat készítése annyi
ban volt bajos, hogy alkalmas darabot nehéz volt ütni s csiszolás 
alkalmával az egyes darabkák sokszor szétváltak, mindannak daczára 
azonban sikerült több kellő finomságú csiszolatot készítenem; a kőzet 
nem valami nagy keménységénél fogva nem nehezen csiszolódott.

A csiszolat fehéres, kézi nagyitóval megtekintve, egyes elszórtan 
fellépő nagyobb üveges földpátokat kivéve, anyagában egyöntetűnek 
látszik, de szemünkbe ötlik rajta az egyes sokszögű alakok által elő
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idézett hálózat, mely némely csiszolatban az által válik különösen fel
tűnővé, hogy az egyes idomokat világosabb vonalak határolják.

Górcső alatt a viszonyok csaknem ugyanazok, mint a sphaerolith- 
nál. Az egyöntetűnek látszott anyag szintén fehér és barnás, közönsé
ges nagyításnál homályos, ritkán átlátszó mikrolithok igen sűrű halma
zából áll. A fehérek itt is f ö l  dp  á t o k ,  a színesek pedig, melyek 
nagyobb nagyítás alkalmazása mellett többnyire átlátszóknak és inkább 
zöldes-barnának mutatkoznak, a u g i t o k ;  semminemű szabályos elren
deződést közöttük nem észlelhetni. Barnás szemcsék elszórva ugyan itt 
is fellépnek, de oly nagy mennyiségben, mint a sphaerolitoknál láttuk, 
nem fordulnak elő. Az egész kristályosnak mondható, üveges alapanyag 
majd egészen hiányzik. Nagyobi) földpát kristályok szintén vannak je 
len, kizárólag plagioklas viselkcdésüek, üvegesek ugyan, de repedesi 
vonalok ezeken igen kevéssé tűnnek fel, s nevezetes, hogy nagyobb
részt tört kristályokat találunk, egészeket ritkán ; elhelyezésük az egyes 
sokszögű idomokban szabálytalan, szintúgy fekvésük is. Ezek határai 
mindenkor meglehetős élesen vehetők ki, minthogy ott az anyag vala
mivel világosabbnak látszik, hiányozván belőlük az a szennyes szürke 
anyag, mely a többi részt kissé elhomályosítja. — Epidot kisebb na
gyobb szemei a csiszolatokban szintén fellelhetők.

Ha most az itt leirt változatokat egymással összehasonlítjuk, azt 
fogjuk találni, hogy közöttük lényeges különbségek az anyagot illetőleg 
nincsenek, legfeljebb csak a kifejlődés különféleségéuek megfelelő elté
réseket találunk. Mindannyit ugya azon nemű s kiképződésii mikrolithok 
halmazából láttuk összetéve, melyek mindegyikében egy s ugyanazon 
földpátfaj volt nagyobb kristályokban kiválva, közel hasonló körül
mények közt s alig eltérő sajátságokkal. Különbségek egyes tulajdon
ságokban a kifejlődés fokozatával tartanak lépést. így a szin mindin
kább világosabb lett a sphaerolithos kiképződés tökéletesbülésével, ez 
pedig megint visszavezethető a víztartalom különféleségére, mely csök
kenvén a sphaerolithok kiképződésével a színre is befolyást gyakorolt. 
Az üveges alapanyagot szintén fokozatosan láttuk tűnni, aszerint a mint 
a sphaerolithos kiválás előrehaladt. Bizonyos repedési vonalakat talál
tunk fokozatos mennyiségben s változó alakban mindaddig, mig a jól 
kifejlődött sphaerolitok fel nem léptek, a melyeknek állandóan keretü
ket látszottak képezni. Fajsulyjukban az eltérés igen csekély s a jelen
tékenynek látszó 564 és 57.t-nél, az a nagyszámú repedési vonal, nagy 
víztartalom s tán egyéb esetleges körülményekre vezethető vissza. Neve
zetes és kiváltkép figyelemre méltó az a felismerhctetlen hasonlatosság 
és fokozatos átmenet, mely a különböző változatok anyagának lángki-



78

Az anyag N a K
co

'C3

c l

Az olvadék 
minősége az 
I. kísérletben

N a K
GO

cő
>

Az o’vadék 
minősége a 

11. kísérletben

N a K

o o gipszszel

A tisztán 
szurokköves 
anyag (fekete)

1 0 1 - 2 fehéres, kissé 
zománczos 2 0 3

fehéres, kissé 
hólyagos a 

széleken, töb
bi rész zo

mánczos

3 -  f 3

Szurokköves 
anyag, mely- 
ben itt-ott 

már sphaero- 
litliok lépnek 

fel (barnás- 
fekete)

1 1 - 2
barnás-fehér, 
kissé zomán

czos
2 0 Q

fehéres, az 
egész zomán

czos
3 o

Az előbbiben 
található 
sphaeroli- 

thokból

1 0 1 barnás, alig 
változott

2 0 2 kissé fehéres, 
kevéssé hó

lyagos
?, 2

ÓG4 (16/8 1881) 
barnás- fekete 

dudorai
1 0 1—2

fehér lett s 
erősen duz

zadt
1 - 2 0 2 - 3 fehéres, hó

lyagos 3 2 -  3

574 ( i 6 / 8  1881) 
barnás-fekete 

dudorai
1 0 1 - 2

duzzadt, fe
hér, kissé zo

mánczos
1—2 0 2 -3 fehér, az egész 

hólyagos •J 2

A sphaeroli- 
tos trachyt 

szurokköves 
alapanyaga

1 0 1 barnás-fehér 2 0 2—3
fehéres, az 

egész zomán
czos

3 2 - 3

A sphaeroli- 
t.hok belső 

világos 
anyaga

1 0 0—1 nem változott 1 - 2 0 1 2 kissé zomán
czos, fehér 3 2

A sphaeroli- 
thok külső 

sötét anyaga
1 0 0 - 1 barnás-fehér 1—2 0 1—2 fehér, kissé 

zománczos 3 2

A typusos 
miemites 

anyag (szür
kés-fehér)

1 0 0—1
egészen fehér 
lett, különben 
nem változott

1—2 0 1 - 2 fehér, kissé 
zománczos 3 2—3

Közbülső fo
kozat a sphae- 
rolithos s mie

mites közt

1
1 0 0—1 fehéres

l

1 - 2 0 1 - 2 fehér, kissé 
zománczos 3 2



79

sérleti maga viseletében tapasztal haté»'; hasonló mennyiségű alkáli tar
talom mellett felette fontosak az olvadás és az olvadék minőségében 
mutatkozó viszonyok, melyek hivatva vannak egyszersmind kellő fényt 
deríteni a keletkezés körülményeire is, miről alább még röviden lesz 
szó. Tapasztalni ugyanis, hogy némi eltérés mellett az olvadási fokban, 
az egyik olvadék minősége megfelel a másik rendes állapotának, mi leg
tanulságosabban észlelhető a szurokköves és a sphaerolithos, valamint 
az utóbbi meg a mienites anyag között.

Az előbbi oldalon lévő táblázatban össze van állítva az egyes le
irt kőzetanyagoknak lángkisérleti viselkedése.

Mint a táblázat utolsó rovatából ki vehetjük mindegyiknél többé-ke- 
vésbbé erős K tartalom mutatkozott a szemek gipszszel történt összeol
vasztásánál, az első két kísérletben azonban annak még nyoma sem volt 
észrevehető. Meg kell itt még jegyeznem, hogy a fentebbi eredmények 
számos kísérlet eredményéül tekintendők.

Szükségesnek tartottam továbbá a táblázatban felsorolt anyagok 
sósav oldataival is kísérleteket tenni, miért is minden egyesnek apró 
széttört szemeit coneentrált sósav hatásának tettem ki. 24 óra lefolyása 
után a folyadék egyiknél sem változott jelentékenyen, csak a szurok
köves anyagokra öntött sav lett gyengén zöldes-sárga a kivált vastól; 
hasonló szint a többi csak 48 óra lefolyása után öltött, de egyéb nemű 
megtámadtatásnak még nyoma sem volt észlelhető. Az oldatok lángki- 
sérletei alig különböztek egymástól, erős Na és K tartalom, de csak ke
vés calcium volt kimutatható.

Végre meg kell emlékeznem néhány szóval a lörinczi sphaerolithos 
trachyt keletkezésének és képződésének körülményeiről is, amennyiben 
ezekre a helyszínén és a leírt petrografiai vizsgálatok alapján következ
tethetünk.

Említettük, hogy a fekete anorthit-trachyt későbbi eruptió termé
nye, mint a vereses oligoklas-andesin-trachyt és hogy a sphaerolithos 
féleség a kettő közötti határon lép fel legszebben, továbbá hogy minden 
körülmény arra mutat, miszerint az utóbbi és a vereses trachyt anyaga 
egy és ugyanaz, csakhogy7 különféle módosulatban; az egyik többnyire 
rbyolitos, a másik szurokköves. Alig szenved kétséget, vagy legalább 
igen valószínű az a feltevés, hogy ezek a módosulatok a fiatalabb tra- 
chytnak a régebbire való behatásának tulajdoníthatók, a mely régebbiek
nek egy kis részét, mint látszik, megolvasztani sikerült és ennek újból 
történt kihűlése alkalmával szurokköves állapotot vett tel, de egyszers
mind egy részében ekkor spbaerolithok is váltak ki.
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A sphaerolithok kiválása itt is már a fentebb kifejtett okokra 
volna visszavezethető, s hogy valóban minő különböző körülmények mű
ködhettek közre a kihűlésnél, legjobban kitetszik a sphaerolithos kikép
ződésnek fentebb vázolt változatosságából, mely szerint a szurokköves 
anyag majd teljesen nélkülözi a sphaemlithokat, majd pedig esak el
szórva itt-ott vált ki benne egy-egy, másutt megint ezek már többes 
számmal jelennek meg, ismét máskor nagyobb mennyiségben, végre a 
szurokköves anyag teljesen háttérbe szorittatik a túlnyomó számban ki
vált gömböcskék által. Ezen viszonyoknál fogva is úgy tetszik, mintha 
azt az anyagot a megmerevedés különböző állapotában érték volna a 
sphaerolithos kiválást előidéző okok. Erre mutat nyilván az ismertetett 
kezdeties sphaerolithos kifejlődés két fokozata is (564 és 574), melyek
nek anyaga a megmerevedésnek már előre haladott stádiumában lehe
tett, midőn a sphaerolithos kiválásra kedvező körülmények álltak be, 
úgy hogy a tökéletes megmerevedés < lőbb következhetett be, mint sem 
a sphaerolithok teljesen kifejlődtek volna; erre utalnak egyszersmind a 
kőzet leírásánál hangsúlyozott nagyszámú leginkább kerek repedési vo
nalak is, melyek a későn beállt erős contractió eredményéül tekinten
dők. A teljesen kiképződött sphaerolithok legtöbbjének belsejében, ille
tőleg közepén található, könnyen olvadó földpát-kristályok (andesin oli- 
goklas) azonban szintén arra a feltevésre adnak okot, hogy á gömböcs
kék a kristályosodás előrehaladott állapotában lévő anyagból váltak ki, 
a mely anyagban a nagyobb földpátok már minden esetre ki voltak 
válva. Ennélfogva az utóbbiak támpontul szolgálhattak ugyan a .sphae
rolithok kiválásánál, de a kristálykák szabályos vagyis sugaras elhelye- 
ződése körülöttük természetesen a kikristályosodás már előre haladott 
állapotánál fogva nem történhetett egészen szabályosan és jól észreve
hetőig, hanem a mennyire a megmerevedés stádiuma még megengedte, 
a középen helyet foglalt fölpátkristályokhoz némileg alkalmazkodtak. 
Innen van, hogy a figyelmes górcsövi vizsgálat a sugaras szerkezetnek 
nyomát, az olyanokon, a melyeknek közepén földpátkristály látható, el
mosódottan ki is mutatja. Az ilynemű viszonyoknak tulajdonitható itt is 
a kőzet anyagának össze-vissza való repedezése, nemkülönben a nagyobb 
földpát kristályoknak rendkívüli repedezettsége is.

Ott, a hol bizonyos körülményeknél fogva a kőzet anyagának na
gyobb részén vagy esetleg egé-z terjedelmében sűrűn egymás mellett 
lévő pontokon következik be contractió, a kőzetnek túlnyomó, illetőleg 
összes mennyisége fog apró gömböcskékké, sphaerolitkokká válni. Na
gyon természetes, hogy ezek szorosan egymás mellett válván ki, egyik 
a másikra nyomást gyakorol, egymást kiképződésükben gátolni fogják 
s a gömböcskék helyett a nyomás sokoldalúságának megfelelőig sok


