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A TOKAJI-HEGYSÉGI PIROKLASZTIKUMBAN ELŐFORDULÓ 
ÜVEGEK ME GME RE VÉDÉSI FORMÁI

Irta: Csán k  E k e m é r n é

ATokaji-hegységi laza és lazítható tutitok s homokok vizsgálata közben feltűntek 
a csöves horzsakövek mellett eltérő jellegű, savanyú — feltehetően riolitos — üvegfé
leségek, horzsakő és sima üveg társaságában. Fénytörésük l,493<n<  1,496, de köze
lebb esik 1,493-hoz, vagyis azonos a velük együtt előforduló horzsakövek fénytörésével.

Míg a horzsakő csöves, légbuborékokkal átjárt (I. tábla 1—4), addig ezek a 
szemcsék látszatra finom csipkézettel, vagy hálóval borítottak. Mikroszkópos érte
lemben is vékony, finom repedések hálózata borítja a felületet, mely alatt sok eset
ben apróhólyagos szerkezet látható (I. tábla 7). Vannak olyan üvegszemcsék, melye
ken e repedések kissé bemélyednek (I. tábla 6), ill. kiszélesednek (I. tábla 6), sőt 
olyanok is akadnak, melyeken ezek a repedések árkokká tágulnak; szegélyük zeg
zugos, kimart, felületük pedig — az árkokkal körülvett szigetecskék miatt —rücs
kösnek látszik (I. tábla 8). Egyes szemcsék sima üvegén kezdeti repedezettség lát
ható, ami rövid, vékony, irányítottság nélküli vonalkákként mutatkozik (I. tábla 9). 
Egy preparátumon belül, a sima üvegtől kezdve (I. tábla 10) a kiárkoltig, az átmene
tek teljes sorát lehet megkülönböztetni, de a csipkehálózatos szemcsék dominálnak. 
Ez a megfigyelés kiválási sorrendre enged következtetni.

Tufaszóráskor a mélységi nyomás és hő „átfújja”  a viszkózus üvegolvadékon 
a gőzöket és gázokat — az így csövessé vált, lehűléskor megmerevedett üveg a hor
zsakő. Majd csökken a nyomás és a hő, az üveg viszkozitása is csökken, horzsakő már 
nem jöhet létre. Az alacsonyabb hőfokú üvegolvadékban dolgozik még a gőz és a 
nyomás, de kifúvódásra már nem képes. így keletkezhetnek az apróhólyagos szer
kezetű üvegszemcsék. Ha a hólyagos olvadék nem hirtelen merevedik meg, hanem 
hűlése lassúbb s külső felülete hamarabb szilárdul meg, akkor a kihűlő felület meg
húzódik s a meleg, nagyobb térfogatú belső felett megrepedezik és zsugorodni kezd. 
így  magyarázhatók az üvegszemcséken a hajszálrepedésekből egészen árokszerűvé 
szélesedett repedések.

A hűlő és merevedő üvegből kitörni akaró gőz és gáz gyenge feszítőerejének 
nyoma látszik azokon a sima üvegszemcséken, melyek felületét rövid, vékonyka 
repedések bontják csak meg. (A merevedésnek fokozatbeli különbségeit az említett 
felvételek mutatják. )

Az utóbbi, a merevedési jelleg, a Vizsoly környékéről gyűjtött mintákban volt 
a legfeltűnőbb. A Vizsoly 6/2 sz. mintában jelentékeny számmal vannak képviselve a 
finom hálózatos szemcsék (40—50 darabszázalék). Más Vizsoly környéki mintákban is 
megtalálhatók ezek a szemcsék, de kisebb mennyiségben. Az egyéb Tokaji-hegységi le
lőhelyekről vizsgált számos tufitmintában nem mutatkoztak ilyen finom hálózatos 
üvegszemcsék, legfeljebb elvétve akadt egy-egy. Ez a körülmény arra enged következ
tetni, hogy Vizsoly környékén a kitörés körülményeinek eltérőeknek kellett lenniök.
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I. Tábla — Planche I.

Lelőhely: Vizsoly 6. akna 2. minta
1. Horzsakő-töredék. 176 X
2. Horzsakő. 126 X
3. Horzsakő-töredék légbuborékkal. 227 X
8. Horzsakő-töredék kezdetleges csőrészlettel. 252 x
<5. Hálózatosán repedezett szemcse, a repedések kissé szétnyílnak. 227 X
6. Hálózatosán repedezett szemcse, kissé mélyült repedésekkel. 227 X
7. Hálózatos szemcse, a hálózat zárt csatornaszerű, még nem felrepedezett.

A hálózat alatt látszik az apróhólyagos szerkezet. 192 X
8. Rücskös felületű szemcse, árokká kiszélesedett repedésekkel. 252 X
9. Sima üvegszemcse, kezdődő repedésekkel. 252 X

10. Sima üvegszemcse. 252 X
* **

Localité: Vizsoly, puits 6, échantillon 2
1. Fragment de pierre ponce
2. Pierre ponce
3. Fragment de pierre ponce à bulles d’air
4. Fragment de pierre ponce à une partie de tubule primordiale
<5. Grain fendillé réticulairement, les fendilles s’entrouvrant un peu
6. Grain réticulairement fendillé, avec de fendilles un peu approfondies
7. Grain réticulé, la réticule forme un système de canaux fermé, pas encore fendillé. 

Sous la réticule on voit la structure de petites bulles d ’air
8. Grain à une surface rugueuse, avec de fendilles élargies en forme de fossées
9. Grain de vitre lisse, avec des fendilles en voie de formation

10. Grain de vitre lisse
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LES F O R M E S  D E  R A ID IS S E M E N T  D E S  V IT R E S  D U  
P Y R O C L A S T IT E  D E  LA M O N TA G N E  D E  T O K A J

par
Mme E. Csán k

Dans la Montagne de Tokaj, aux environs de la commune Vizsoly, les tuffites 
et les sables tuffiteux contiennent beaucoup de vitres rhyolithiques. Parmi les pierres 
ponces caractéristiquement tubulaires, ils se distinguent par leur masse des grains 
couverts de réticule apparente de soi-disantes «dentelles». Cette réticule montre des 
fendilles les plus diverses, depuis les fils légers comme un souffle jusqu’à ceux sem
blables à une fossée. Sous cette dentelle une structure de bulles est visible.

De ces conditions, on pourrait en conclure que la matière fondue n’avait pas 
atteint une température nécessaire à une transformation complète en pierre ponce et 
que le raidissement des grains ne s’est pas accompli instantanément. La fonte de 
vitre d’une température plus élevée avait encore exécuté son effet à l’intérieur des 
grains, tandis que la surface extérieure a déjà commencé à raidir. La fonte pleine de 
gaz et de vapeurs de l ’intérieur du grain dont la température était supérieure à celle 
de la surface, s’était efforcée à se dilater, et ainsi la surface extérieure refroidissante 
a été tendue d’abord d’une forme rubaneuse, puis elle a été fendillée et elle a commen
cé à se contracter. Les fendilles capillaires se sont ainsi approfondies et élargies. On 
peut observer les faibles tendances d’éruption des gaz et des vapeurs de dessous la 
surface refroidissante et raidissante sur les grains de vitre lisses, dont la surface est 
décorée par de fendilles courtes et minces. Les différences des degrés de refroidisse
ment sont représentées sur les photos.


