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ÁSVÁNYTAN. MINERALOGIA.

ADATOK NÉMELY PISTAZIT-EREK KÉPZDÉSÉHEZ.

Dr. Roth SAMU-tól.

A pistazit igen gyakran található fennöve, repedések falain. Ilyenkor

egészen természetesnek látszik azon magyarázat, hogy a praeexistált repe-

désben kijegeczedett. De ugyanazon magyarázatot alkalmazzák al)l)an az

esetben is, ha valahol eret találnak, mely teljesen ki van töltve pistazit által.

És ezen magyarázat annál inkább mutatkozik elfogadhatónak, miután foly-

tonos átmenet létezik e kétféle jelenség között. Itt azonban oly esetet szán-

dékozom megismertetni, melyben zöld erek nem praeexistált rcpecUsehhen,

hanem a tömör kzetben, annak bizonyos irányban történt átváltozása folytán

keletkeztek. De elre akarom kijelenteni, hogy távol van tlem, a képzdés

módját az összes pistazitokra alkalmazni.

Az alacsony Tátra több helyén zöld ereket találtam, melyek közül

egyesek lassan átmentek az anyaközetbe ; a már magában is sokat nyomó

tényhez járult még egy másik körülmeny is, mely egy praeexistált repedés

ellen szól ; ugyanis észleltem zöld ereket a képzdés különböz stádiumai-

ban ; kezdetöket egyes zöldszíuü melaphyr változatokban láttam, hol részben

csak mint apró, vékony és egymással egyközösen futó erecskek, részben

pedig mint egészen 3 %,, vastag és 5 '«/„i hosszú erek léptek fel. Én ezt a

kzetet vékony csiszolatban megvizsgáltam és azt találtam, hogy az erekben

meg felismerhet porphyros földpát, mely többnyire még a hasadási irányo-

kat mutatja, és gyengén kettsen tör, zöld szinü és háló módjára össze-

függ területekre oszlik; hasonló változást szenvedett a mikrojegeczes föld-

pát is, csak hogy nem szolgáltat oly nagy zöld területeket. Ilyen átváltozás

folytán kovasav vált ki, mely egyes helyeken a zöld területekben, tehát a

földpát tömegében lerakódott. A kovasav által kitöltött helyeken kivül van-

nak olyanok is, melyek mcszpát által kitöltvék. A mi a két ásványnak egy-

máshoz való viszonyát illeti, általában azt tapasztaltam, hogy némely helyen

a quarcz a mészpát rovására gyarapodott, míg másutt megfordítva i örtént.

De mind a két esetben egyformán ment véglie a pistazit-képzdés. Egyes

helyeken egy középpont körül, másutt egy középsík irányában helyezkednek

el a tüalakü, világoszöld jegeczek, a köztök lev területek egyes helyeken

quarcz, másutt mészpát által kitöltvék.

A kzet azon területei, melyeken a pistazittá való átváltozás már vég-

hez ment, zöld színvé válik, míg a szomszéd területek szürkés barnáknak

maradtak. Az átváltozás mindég egymással többé-kevésbbé párhuzamosan

futó rétcgeklx-n történik. Ezek a rétegek néha egyesülnek és sokkal vasta-

gabb ereket alkotnak. Az elbl) az anyakíizet által kitöltött kcizök ilyenkor
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vagy quarcz vagy meszpát által kitöltvék. Ha a mészpát a légkörbeliek beha-

tása folytán eltávolodott, üregek támadnak az erekben. Ezen oknál fogva

még akkor sem lehet mindég praeexistált repedést feltételezni, ha a pistazit

csak az üreg falain van elhelj^ezve, miután az üreg akként támadhatott,

hogy a pistazit közeit kitölt mészpát eltávolodott.

A pistazit-erek ilyképeni képzdése melaphyrból vegj^tani úton is igen

könnyen magyarázható ; a pistazit singiilosilikat lévén, a nagyobbára andesin

földpátból álló melaphyrból olyképen képzdött, hogy a földpát kovasavának

egy része — az andesin tudvalevleg bisilikat — eltávolodott és a calcium-

tartalma növekedett. Hogy kovasav kivált, azt bizonyítják kivált a quarezerek

és hogy calciumvegyekben nem szkölködik a melaphyr, azt bizonyítják a

néha 1 ^(«.-nyi vastag calcit-erek. így tehát vegytani szempontból is megállja

feltevésünk a bírálatot. Különben számos eset ismeretes, hogy a földpát

pistazittá átváltozott.

KÜLÖNFÉLÉK.

J^TXTU^ŒtajTSOJJ'hTtl'lOZ.

Minthogy a füzetekben foglalt közléseket szak és rendszer szerint

csojwrtositjuJc s azonkívül a Bevue párhuzamos szerkesztésérl is gondos-

kodnunk kell, az els kötetnél tett tapasztalások alapján a következket

ajánljuk t. immkatársaink szíves figyelmébe :

1. Tessék az értekezéseket a papirnah csak egyik oldalára írni.

2. A Bevuebe szánt dolgozatokat külön kell adni.

3. Tapasztalván, hogy a szerzk egy része a terjedelniesehb, táblás

dolgozatokat is csak az utolsó bezáró határidre (a megjelenést megelz

hónap TO-kén állattan, 12-én növénytan, 15-kén ásvány- és földtan) küldi

be, a mi mindig a megjelenés pontosságának rovására esik, ezennel kinyi-

latkoztatjuk, hogy a bezáró határnapokon az illet füzet számára már

csak apró, a különfélék rovatába tartozó dolgozatokat fogadhatunk el .

Minden nagyobb.^ kivált rajzokkal ellátott dolgozatot egyáltalában

minél elbb kérjük.

Minthogy azon vagyunk, hogy a füzetek kiállítása minden ízében

magyar legyen, a mümellékletek sok utánjárást s így idt követelnek;

hogy ezt megnyerhessük, ez egyenesen munkatársaink belátásától függ.

A SZERKESZTSÉG.

Jelen füzet ketts u. m. a Il-dik és Ill-dik, minél fogva ez évben mái* csak

egy füzet, a IV-dik, még pedig október elején fog megjelenni. Erre a beosztásra az

kényazen'tett, liogy tisztelettel alulírott, máskülönben kéi^telen lenne korább vál-

lalt kötelezettségeinek megfelelni. Tartozom ugyanis a «Magyar pókfauna»


