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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
— Egy Málnásvidéki (Háromszékmegyebeli) kőzetről. Dr. Schmidt 

Sándor az 1884 november 5-iki szakülósen * mutatványokkal kísért köz
leményt terjesztett elő, melynek kivonatát egy tagtársunk az ülésen készí
tett jegyzetei után a következőkben foglalta össze.

A vizsgálat tárgyául szolgáló közetet Zsigmondy Vilmos, társulatunk 
alelnöke gyűjtötte s a budapesti egyetemi ásványtani intézetnek ajándé
kozta. Schmidt tagtársunk az intézettől vette át megvizsgálás végett.

A kőzet azért kiváló érdekességü, mert üregecskéiben — különösen 
a fris törésű — lapokon a Pyroxéncsoport rliombos tagja, a Hypersthen 
számtalan fennőtt kristálykában mutatkozik.

A Pyroxén csoport rhombos tagjai egyáltalában igen ritkán kerültek 
még vizsgálat alá. D es Cloizeaux 1862-ben mutatta ki legelőször, hogy 
a Mont Dore trachytjában előforduló Pyroxenek voltaképen rhombos Ensta- 
titok, később Lang foglalkozott tüzetesen a breitenbachi meteorvasban 
előforduló Bronzitkristályokkal, A laachi kolostor mellett található vul
káni bombákban apró barna és sok lapokkal biró kristáíykák vannak, 
melyeket G. vom Rath Amblystegit név alatt írt le, de később kitűnt, hogy 
ez semmi egyéb mint egy rhombos Pyroxén. Újabb időben B laas a dema- 
vendi (Perzsia), Krenner pedig az aranyi hegyi (Piski mellett, Erdély) tra- 
chytban mutatták ki a Hypersthen előfordulását.

Schmidt a málnási táblás kristályokat az egyhajlásu Pyroxén szerint 
állítja fel s a nagy véglapot o o P o o - n e k  veszi; ezenkívül meg van még a 
prizma övében a ooPoo és a ooP, a tetőn pedig domák és piramisok zár
ják be a kristályokat. A mérések által megállapított lapok sorozata a kö
vetkező :

a (100) ooPoo; u (324) 3ö  P 3A ;
b (010) ooPoo k (104) V4 Poo
m (110) ooP 1 (102) V2 Poo

i (122) P2 ;

A mérések nem egyeznek egészen az aranyi hegyi és a demavendi 
kritályokéval, minek okát talán a chemiai constitutióban kell keresnünk.

Pleochroismusuk a brachy-symmetria síkon zöld és sárga; hasonló 
kísérleteket tett Schmidt a másik véglapon és a bázison is.

A Hypersthenek mellett alárendelten még kis Amphiboltűk és fehér

* I.. a jegyzőkönyvi kivonatot e Közlöny tavalyi (XIV.) kötetében az 570-ik lapon.
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Tridymitek fordulnak elő a kőzet üregeiben. Ezeken kívül látható a repe- 
déses és üreges kőzetben néhány Quarczszem mint zárvány és egy na
gyobb elváltozott csillámos rész.

A vékony csiszolatban az alapanyag mikrolithosnak bizonyul. A mi- 
krolithok szabálytalanul elrendezett kis Plagioklas léczecskék által képez- 
tetnek, melyek között azonban inkább az egyszerű kristályok dominálnak. 
Ezen alapból egyes nagyobb Augitok válnak ki, melyek optikai viselkedése 
és hasadása a rendes. A túlnyomó elegyrészt az üde és zónás szerkezetű 
Augitok képezik ezen kőzetben, Hypersthen csak szórványosan fordul elő 
imitt-amott és szerző nem is hajlandó az utóbbi ásványt kétségtelenül a 
kőzet lényeges elegyrészei közé sorozni. Magnetit bőven fordul elő az 
alapanyagban, gyéren Apatittűk és Hámatittáblácskák is; a Tridymitet 
szintén megtalálhatjuk a csiszolat üregeiben.

Ezen ásványassociatió alapján Schmidt e megvizsgált kőzetet Hyper- 
sthen-Tridymit tartalmú Angit-Andezitnek nevezi.

A kőzet valószínűleg azon kőbányából való, mely a málnási fürdőtől 
K-re fekszik; H erbich ugyan a Székelyföld geológiai viszonyai czímü 
munkájában, illetőleg a hozzá csatolt térképen Kárpáti homokkövet jegy
zett be, de tekintetbe véve azt a körülményt, hogy Budai József szintén 
ellene mond H erbich adatainak s a Nagy-Murgóról Amphibol-trachytot, 
Bibarczfalváról pedig Augit-trachytot ismertetett, H erbich térképe ezen a 
helyen is kijavítandó.

Ezek után röviden ismerteti előadó mind azon kutatásokat, melyek 
a rhombos Pyroxénnek kőzetekben való előfordulására vonatkoznak.

PtosENBuscH «A kőzetek physiographiája» czímű munkájának második 
kötetében még kétségbe vonta F ouqué azon észleleteit, melyek szerint a 
santorini lávákban Hypersthenek fordulnának elő és inkább abban a 
véleményben volt, hogy azok nem egyebek mint erősen pleochroos Augitok. 
Azóta azonban már többen is kimutatták a Hypersthennek Trachytokban 
való előfordulását. így például I. B laas megvizsgálta azokat a csaknem 
1 mm. nagyságú, üvegfényű barnássárga kristálykákat, a melyek a Demavend 
perzsiai hegység több pontjáról (Nasra, Kordun, Borigosziklák) származó 
trachytok üregeiben, felnőve fordulnak elő. Arthur Wichmann a csendes 
oczeánbeli Witi szigetek Andesitjeiben (Munia szigetről) magát a kőzetben 
lévő pyroxenes elegyrészt találta az egyenes extinctió folytán rhombosnak. 
Friedrich Becke pedig bennünket közelebbről érdeklő helyekről t. i. a 
Hargita közelében (Tusnád, Közrez havas, Homoród falu mellett) és a 
Bukovina felé terjedő vidéken is fölfedezte a Bronzitot mint elegyrészt. 
Amerikában Cross amerikai Andesiteken kívül igen sok magyarországi 
Augit-Andesitet vizsgált meg, Hegyaljáról, a Mátrából, továbbá Szerbiából 
s azt állítja, hogy a Pyroxen túlnyomó része rhombos természetű s hogy 
ezeket a Plypersthen-Andesiteket el kellene különíteni az Augit-Andesitek-
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tői. Ugyanez alkalommal Cross háromhajlású Pyroxent is talált, de ez sem 
a Babingtonittal, sem pedig a Szabóittal nem egyezik meg, hanem újnak 
látszik. Cross ezt a három hajlású Pyroxént nem csak amerikai, hanem 
25 más helyről származó kőzetben is fölismerte. Előadó azonban e triklin 
Pyroxén létezése iránt kétséggel viseltetik, a mennyiben nincsen kimutatva, 
hogy az illető kristálymetszetek kellően orientálva voltak-e? Köztudo
mású dolog lévén, hogy vékony csiszolatokban még a rhombos rend
szerű ásványoknak is lehetnek számos olyan metszetei, a melyeken a 
fénynek ferde kioltása mutatkozik: az egyhajlásuaknál pedig vékony- 
csiszolatokban az egyenesen kioltó metszetek már valóban a ritkább 
esetek közé tartoznak. Ebben a tekintetben tehát még újabb vizsgálatok 
lennének teendők.

— A heterogén testek kettős fénytörésének bemutatása.*)
A mai optika szerint a feny-iether rugalmasságát a testek legkisebb 
részecskéi között ható erők módosítják. így ha átlátszó homogén, isotrop 
testtel van dolgunk, akkor a fénysugár abban minden irányban meg
egyező módosítást szenved, azt mondjuk, hogy az a fényt egyszerűen töri. 
Homogén, de anisotrop testeknél azonban, a legtöbb esetben a fénysugár 
a változó irányok szerint más és másképen módosul, azoknál kettős fény
törést és ezzel együtt polárossági tüneményeket észlelhetünk. Ezen utóbbi 
kategóriába tartoznak a kristályok, míg az előbbi osztályba az amorf teste
ket sorozzák. De a kettős fénytörés nincs kizáróan a kristályokra szorítva, 
épúgy a mint az egyszerű fénytörést a kristályok egy csoportjánál, a sza
bályos kristályrendszerbelieknel is megtaláljuk. Ha azonban kettős fény
törést a kristályokon kívül egyéb testeken is tapasztalunk, vagy azt épen 
elő is idézzük, mindannyiszor heterogén testekkel van dolgunk. Ilyenek pél
dául a fényt kettősen törő gyapot- és lenszálak, a keményítőszemek, a leg
több állatnál a szem kristálylencséjé, a préselt vagy gyorsan lehűtött 
üvegek, sok collooidális anyag (collodium , gelatine stb.). Érdekesek e 
heterogén testeknél a kettős fénytörés tüneményei főleg akkor, ha az in
homogenitás eloszlása bizonyos szabályt követ.

Ha például egy gömbszerű lapos átlátszó testnél a homogenitás el
változása concentrális rétegekben történt, akkor az ennek folytán előidézett 
kettős fénytörési tünemények is ezen határolásoknak megfelelők fognak 
lenni. Ha az ilyen gömbön egyenközü, poláros fénysugarakat bocsátunk 
keresztül, akkor azok u. is a mint a gömb különböző helyein haladnak 
keresztül, egyúttal különböző módosítást fognak szenvedni. A testből ki
jutó sugarak ennek folytán a gömb egyes helyein más és más fázis-különb
séggel intérferálni fognak, de könnyű belátni, hogy az inhomogenitási

* Szakülés 1884 december 3-ikán. L. a múlt évi (XIV) kötet 572-ik lapján.
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határokon belől egyformán változnak el. Ezen testeknél tehát parallel 
poláros fényben hasonló interferenczia tüneményt kell látnunk, mint az 
egy főtengelyű kristályoknál, ha a főtengelyre normális irányban metszett 
lemezeken convergáló poláros fényt bocsátunk keresztül. Ezt a jelenséget 
igen jól lehet észlelni azon gömböcskéknél, a melyeket legújabban 
H. Reinsch (Groth’s Zeitschrift IX. 561) készített. Ha a többi között Spha- 
leritot salétromsavban feloldunk és a részben kivált kéntől leszűrt, vízzel 
higított oldatból egy csöppet üveglemezen elpárologni hagyunk, akkor 
számos apró gömböcske válik ki, a melyeken mikroszkóp alatt sötét Nico- 
lok között az érintett tüneményt igen szépén észlelhetjük. A lapos golyócs
kák láthatólag számtalan concentrális kéregből állanak és a mikroszkóp
ban sötét Nicolok között dimensióik szerint különböző élénk szinekkel 
ékeskednek; a finom szines gyűrűk és a fekete kereszt teljesen hasonlók 
az egy főtengelyű kristályok tengelyképeihez. Loczka .József kartársam 
volt szives ezt az oldatot megkészíteni és egy készítményen van szerencsém 
a jelenséget be is mutatni. Hogy e gömböcskék nem kristályok, az köny- 
nyen belátható, mert parallel poláros fényben kristálylemezeknél interfe- 
renczia-gyürűket nem lehet látni, mivel az anyag homogenitása folytán az 
egyenlő irányban beeső fénysugarak mind megegyezően módosulnak. To
vábbi különbség az is, hogy e kis gömböknél az interferenczia-kép csakis 
bizonyos helyekre szorítkozik, az a készítmény mozgatásával szintén mo
zog, a görbék alakjokban a gömbök határolását követik stb., míg a kristá
lyoknál mindez a helytől és a kristályok határolásától független. Ezekre a 
csinos készítményekre, m'nt az érintett kettős fénytörési tünemény demon
strálására kiválóan alkalmas és könnyen megkészíthető tárgyakra óhaj
tottam ez alkalommal a tisztelt szakülés szives figyelmét felhívni.

Schmidt Sándor.


