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R ozlo zsnik  PÁLtól.

A múlt év vége felé dr. Papp K á r o l y  kollegám átadta nekem a 

Maros-Kőrös közén gyűjtött gazdag kőzet-gyűjteményét meghatározás 

végett.. Egyidejűleg dr. E m s z t  K á lm á n  az alább közölt hat kőzetet meg
elemezni is szíves volt. Az elemzés és a mikroskopos vizsgálat eredmé
nyeit az alábbiakban közlöm. Megjegyzem, hogy a földpátokat F o u q u é  

módszerével határoztam meg. A kőzetek fogyó bazicitásuk szerint vannak 

elrendezve. A mi az elterjedésüket, korviszonyaikat illeti, utalok dr. Papp  

KÁROLYnak az 1901, 1902 és 1903 évekről szóló földtani fölvételi jelen 

téseire.

G abbro és o liv in es  gabbro.

Kazanesdtől ÉNy-ra található. Innen való az a két példány, a 
melyeknek egyike közönséges g abbro ,l a másik olivines gabbro. Az első 
durva szemű kőzet. Üveges fényű, M. szerint táblás Plaglioklasból s ba r
nás szürkés, a széleken zöldesen fénylő Diallagból áll.

Mikroskopban nézve: Szövete: gabbroid. Alkotó részei: Magnetit, 
Pyrit, Apatit, Plagioklas és Diallag.

Plagioklasa  (labradorit-bytownit) még üde. Ikreket az albit, periklin 
s olykor a karlsbadi törvény szerint is alkot. A Diallaghoz képest idiomorph. 
Olykor — különösen az olivines gabbronál — szabálytalanul határolt, de 
feltűnően széles s alacsony Plagioklas roncsok lépnek fel, vagy Diallágtól 
körülvéve vagy több ilyen roncs összeforrott egymással. Ezek minden
esetre primär jelenségek, a miket a kőzetek kisérleti előállításánál is ész
leltek2 és a megmerevedésnél uralkodó nagy belső molekuláris feszültség
ről tanúskodnak.

1 Dr. P a p p  K á r o l y  : Alvácza és Kazanesd vidéke Hunyad vármegyében. 
A m. kir. föld. int. 1903. évi jelentése 78. oldal.

2 J o s e f  M o r o z e w i c z  : Experiment Untersuchungen über die Bildung der 
Minerale im Magma. T. M. u. P. M. 1899 p. 195.
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A D iallag  csaknem színtelen, halvány zöldes, gyakran telve fekete 
Titan vas léczekkel, vagy porral. Ikreket (100) szerint alkot. Olykor sötét 
zöldes barna Amphibol szegélyezi vagy szabálytalanul át is szövi azt. 
A Diallag szélén rendesen uralitos vagy bastitos, ritkábban bomlástermény 
gyanánt Chlorit is található.

Az olivines gabbro  apróbb szemű (1 mm);  alkotórészei azonosak az 
előbbivel. Diallagja inkább bastitos, s e mellett még elég sok Olivint is 
tartalmaz, teljesen üde s csak a szabálytalan hasadékai mentén ferrites.Ez 
a kőzet a csungányi Prizlop tetőn, az 542 m ponttól délkeletre található.

A ugitos-am phibolos-gabbro.

Almásszelistyétől keletre lép fel a (templom mellett a 388 m pont 
alatt, felmenet a tetőre). Az előbbi kőzettől főleg Amphibol tartalmában 
tér el. Szövete gabbroid. Alkotó részei: M agnetit, gyakran 0  4—0*6 mm 
oktaédereket képez. Ritkábban Apatit  és Chalkopyrit. Az A m phibol  
(j =  sötét zöldes barna, b =  zöldes barna a =  világos sárgás barna) ren 
desen a Diallagot veszi körül és azt poikilitesen át növi. A Diallaggal egy
forma mennyiségben fordul elő. A Diallag  hasonló az előbbi kőzetéhez, 
csak nem uralitos, se nem bastitos ; Plagioldasa  a labrador vagy labrador- 
bytownit sorba tartozik.

A m p h ib o losod ott gabbro.

Nagyobb mennyiségben két helyen fordul elő, még pedig Almáséi és 
Cserbia mellett. Egy Almáséiról való kőzetet már dr. K o c h  A n t a l  is nagy
szemű uralit-diabásnak1 irt le. Papp K á r o l y  Alvácza- Kazanesdről szóló 
(1903) jelentése 78, 79. oldalán m ár szintén idesorolja ezeket.

Az öreg szemű kőzetek szövete a diabatikus-szemcsés szövethez 
hasonlít. Plagioklasa az M szerint táblás, olykor 30 mm hosszú és 8  mm 
vastag karlsbadi ikreket képez; ritkán üveges fényű, rendesen fehéres 
fénytelen és 60c alatti elrendezéssel bir. A Földpátok között levő tereket 
uralitos zöldes feketés, rostos Diallag tölti ki. Ezekről a Diallag kitölté
sekről gyakran meglehet állapítani, hogy azok ugyanazon Diallag egyén
hez tartoznak.

A kőzet szemnagysága változó: öreg szemű, közép szemű vagy a 
finoman szemcsésbe hajló. Az utóbbi esetben a szövet is typusosan gabb
roid (Cserbia fölött levő kereszt mellett a 418 m-es ponton, a Fetyilor 
aljában).

1 A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység kristályos és tömeges kőzeteinek, vala
mint Erdély néhány hasonló kőzetének is petrographiai tanulmányozása. Földtani 
Közlöny VIII (1878) 20. oldal.
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M. a. vizsgálva a kőzet M agnetilenés Titanvas&n és a ritka Apatiton  

kivül Plagioklcisból és Diallagból á l l ; Plagioklass, többnyire labrador, 
de az öreg szeműeknél valamivel savanyúbb földpátok is fordulnak e lő ; 
ikreket helyenként csak a karlsbadi, de rendesen az albit és periklin tö r
vény szerint alkot; zárványai gyéren Titánvas és Apatit. A hasadások és 
szabálytalan repedések mentén utólagosan Amphibol tűk képződtek, melyek 
gyakran még a földpátban is alkotnak sugaras fészkeket.

A D iallag  ritkán ép, rendesen rostos, erősen színezett, ritkábban 
szálas Amphibollá ($ =  kékes-zöld, b =  halvány) alakul át. Az ép Diallag 
magot olykor barna Amphibol szövi keresztül. Ügy látszik, hogy a barna 
Amphibol is szintén átalakul zöldes Amphibollá, mert átalakult kőzetek
ben barnát nem lehetett találni. A rostos Amphibol gyakran a fölclpátba 
is átnő s abban ecsetszerüen szétágazik.

A kőzet kataklázos, a mi részben a Földpátokon mutatkozó repedé
sekben is nyilvánul, a melyek mentén a Földpát gyakran el van tolva, 
de főleg a zúzódási szakadékok mentén észlelhető. Egy csiszolatban oly
kor több ilyen szakadékot is lehet látni. Ezek mentén az Amphibol és a 
Földpát teljesen össze van roncsolva, úgy hogy egy Földpát egyénnek 
néha 10 töredékét is lehet felismerni. A Földpát roncsok között sugarasan 
rostos magnetit törmelékkel telt Amphibolos aggregátumot látunk, mely
nek finom tűi a Földpát roncsokat keresztül s kasul is átnövik. A szaka
dékokban bomlás termények, még pedig: Epidot, Chlorit, vashydroxyd s 
ritkán Leukoxen képződtek.

A m p h ib o losod ott  gabbro-porphyrit.

Almásszelistye temploma fölött az 552 m ponton fordul elő.
Sötét szürke kőzet, a mely 1— 2 mm hosszú üveges Plagioklástól 

ritkán uralitos Diallagtól porphyros. Alapanyaga finoman holokristályos; 
a benne levő apró Földpát léczek egy feketés zöldes, tűs anyagba van 
nak beágyazva. M. a. vizsgálva azt látjuk, hogy a beágyazott Plagiok- 

lasok hasonlóak az eddig leírtakhoz: gyakran több részre széttörtek s 
egyes részeik egymástól el vannak tolva, a repedésekbe pedig Amphibol 
tűk nőttek be. Némely egyén a periklin törvény szerint 50-nél is több 
ikerlemezt mutat, a mi talán dynamometamorphosis eredménye.

Az alap anyag a csiszolat kisebb felét teszi ki.
0*3—0*4 mm hosszú Plagioklas Uík amphibolos aggregatumban 

feküsznek. Az lehet vagy sugaras rostos, vagy 0*02— 0*14 mm tűs aktinoli- 
tos Amphibol, mely utóbbi az Amphibol jellemző hasadását is jól mutatja. 
(j =  kékes zöld, ű =  sárgás zöld, b =  nedv zöld) Az Amphibol telve van 
fekete porral és tűvel. Bomlás termény gyanánt benne itt-ott Calcit 
található.

31*
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M i k r o - g a b b r o .

Ez szürke, finoman czukros-kristályos kőzet, melynek alkotó-részei 
m ár fel nem ismerhetők. Csak egy helyről ism eretes: Almáséiról a 484 m 
és 468 m tetők közt, a völgy felső részében. M. a. vizsgálva szövete mikro- 
gabbroidalis : a Földpát idiomorph az Augithoz képest. Alkotórészei 0*03— 
0*05 mm Magnetit oktaéderek, Földpát és Augit. A 0#04—0*2 mm-es üde 
Plagioklasa  (labrador-bytownit, meghatározása — apró kifejlődése követ
keztében — azonban nehéz), a gabbrokra jellemző idiomorph kifejlődés
sel bir. Olykor centrikusán hólyagos v. magnetites zárványok felhalmo
zódnak benne. Zárványa az A pati t  is. Az Augit  (Diallag?) többnyire tel
jesen eluralitosodott; zárványa apró Magnetit, ritkán utólagos eredetű 
Rutil is. Elosztása változó: vannak részek, hol az Urálit uralkodik, más 
helyeken ismét a Földpát ju t  túlsúlyra.

A csiszolatot végül néhány 0 01 mm vastag uralitos ér járja át. — 
Vegyi összetétele dr. E m s z t  K á lm á n  m. kir. vegyész ú r elemzése szerint:

S iO t „  ... _  _  _  -  _  _  48*402
TiO] _ _  0*071
Fe0Ö3 _  „  _  4*811
FeO  .._ _  6*321
A h 0 3 _  _  _  15*380
CaO  „  _  „  _  ... _  _ 11-610
MgO  „  _  „  „  _  _  _  _  _  _  8-088
h \ 0  0*724
N a*0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2*879
i / 2Ö „  _  __ 1*868

Összesen 100*154

O sa n n  1 módszere szerint ezen adatokból a következő értékeket 
nyerjük :

51*37, A  =  3*45, C = 6 * 1 4 ,  F =  29*43, n =  85; a kőzet tehát 
az (d) sorba tartozik; továbbá Al-msl nincsen telítve, m =  7*6, sor v, 
K  =  0*825, a =  1*77. c =  3*13, f =  15*1. Képlete s51.5 a vs c3 f l5.

A Földpátok képződésére a Si  0 2-ból 32*98 használódik föl, ma
rad tehát még színes alkotórészekre 18*39 Si  0 2. Tekintve azt, hogy az 
F =  29*43-ból a F e — 9*40 főleg Magnetit képzésre használódik föl, a 
többi színes alkotórész metasilikát lesz. Az átlagos plagioklasa kb. A b f 
An, tehát labrador.

Kifejlődésére a kőzet igen hasonlít a Beerbachithoz , a melylyel csak

1 A. O s a n n :  Versuch einer chemischen Classification der Eruptivgesteine. 
T. M. u. P. M. XIX. 351., XX. 399., XXI. 365., XXII. 322. és 403.
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nem egyforma Si  0 2 tartalm a is. De már a mikroskop alatt is megkülön
bözteti ettől a nagyobb szines alkotórész tartalom, a mi a mellékelt táb
lázatban a megfelelő értékek összehasonlításából is szembeötlők.

s A C F a c / ’ n sor.

Beerbachit _ 52-78 5*78 7*6 ' 20-7 3*5 4*5 12 9-6 a

Mikro-gabbró .... 51*37 3*45 6*14 29-43 1-77 3*14 15 8*5 a

A kőzet geologiailag az amphibolosodott gabbrohoz van kö tve ; míg 
azonban ennél a Földpát ju t  túlsúlyba, a mikro-gabbronál megfordítva áll 
a dolog, tehát a gabbrotól lamprophyros értelemben tér el.

F

1. ábra.

Ezen eltéréseket tekintetbe véve, ezen — különben normális gabbro 
összetételével bíró — telérkőzetet egyszerűen m ikro-gabbronak  nevez

tem el.
Viszonyát a gabbrokhoz, a gabbroporphyritekhez és a malchit-luciit- 

beerbachit-sorhoz az 1. ábrán látható Osann-féle projektio világosan 

mutatja.
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Saussurites-am phibolos-quarczos-diorit.

Elterjedése az itt leírt területtől nyugatra esik (Baja völgy, Ripa 
nevű hegy laposán). Dr. K och A n ta l  már szintén leírja nagy szemű diorit1 
néven.

Középszemcsés kőzet, szövete nagyjában emlékeztet a pisztrángkőre. 
Főleg fénytelen saussurites, halvány zöldes sárgás Plagioklasból, s feketés 
zöldes Amphibolból áll. Továbbá található még Biotit utáni pseudomor- 
phosákat alkotva Chlorit is s végül elég gyakori az igen szép halvány
kékes színeződése által feltűnő Quarcz. M. a. szövete a gabbroszerü szö
vet felé hajlik. Alkotórészei Magnetit, kevés Titánvas s Apatit , továbbá 
Gránát  a mely kétségtelenül másodlagos eredetű és 0*6 mm élesen hatá 
rolt szemekben elég gyakori az Amphibol és Földpát határán, de főleg a 
Földpátban található. Halvány vereses színű, szabálytalanul összehasado- 
z o t t ; a hasadékokon olykor Calcit rakódott le. Plagioklása igen saussuri
tes : az így keletkezett nagyobb Gránátot már említettem.

A Saussurit alkotórészei gyanánt is találhatók apró szemei. Továbbá 
többnyire 60^ alatt járja át a Földpátot az élesen határolt karcsú oszlo
pokat képező Zoisit; hol karcsúbb, hol nagyobb 0*01 mm-es köpczös 
oszlopokat képez az optikailag (+ )  Clinozoisit. Ugyancsak köpczös oszlo
pokban lép fel az Epiclot. Felismerhetők továbbá még sericites, ritkábban 
tremolitos, chloritos, calcitos részletek is. Ezek többnyire átjárják a felhős 
Plagioklást vagy az eredeti Földpát már teljesen eltűnt. Vékonyabb csi
szolatban, bizonyára több elváltozási terméket lehetne meghatározni. Az 
Amphibol  xenomorph a Földpáthoz képest. Valószínű, hogy nagy része 
az Augitnak uralitosodásából keletkezett. Különösen feltűnik a (j)nek 
megfelelő Javendulakék színeződése (j =  lavendulakék, 6 =  nedvzöld, 
a =  sárgászöld. Úgylátszik azonban, hogy többféle Amphibol fordul elő 
(j =  e =  14°, máskor 24°-on felül is). Rendesen tömve van fekete (Titán
vas?) léczekkel, melyek csillagszerűen összenőve gyakran átlátszatlanná 
teszik, vagy pedig az Amphibol léczeket harántúl áthatoló szalagokká 
egyesülnek. — A chloritos, epidotos, ritkán muscovitos hullámos pseudo- 
morphosák bizonyára Biotitból keletkeztek. Itt-ott még pleochroitikus 
udvarok is észlelhetők benne. A Quarcz kissé kataklázos ; sok benne a 
gyakran sorosan elrendezett gáz és folyadékzárvány. Kékes színét bizo
nyára a benne fellépő igen apró 0*003 inm hosszú opákoknak látszó tűk
nek köszönheti.

Ezen kőzet — ha elegendő nagy mennyiségben fordul elő - -  bizo
nyára megérdemli a technikai feldolgozást is.

1 Dr. Koeu A n t a l  : A  Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység kőzetei, 185. oldal.
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P yroxenes-b iotitos—quarczos-diorit.

Már D o elt e r  C. em lít1 hasonló — de Amphibolt tartalmazó — kőze
tet Kazanesd mellett Vácza felé. Ez az előfordulás ismeretlen előttem, 
de valószínű, hogy ez is Pyroxen tartalmú lesz. Az itt leírt kőzet a Valea 
Ponoruluiban, az 504 m-es ponttól keletre, fordul elő.

Finoman szemcsés kőzet, melyben csak fénylő Plagioklas, apró 
Quarcz és egy zöldes szinű alkotórész ismerhető fel. M. a. Szövete 
hypidiomorph-szemcsés. Alkotórészei:

Magnetit, csaknem mindig biotitszegélylyel. A Biotit 0*2 mm-es lécze- 
ket alkot, magnetites, zirkonos és apatitos zárványokkal bir. A Pyroxen 
0*3 mm-es kristályokban fordul elő. Egyrésze rhombusos, (001) szerint 
elválik; a hasadások mentén bastitosan s ferritesen bomlott. Gyengén 
pleochroitos (vereses- sárgás barnás), meglehetősen kis tengelyszöggel bir 
és optikailag (—), tehát Hypersthen. — A szines alkotórészek egyáltalában 
elég gyéren lépnek fel s helyenként gyakran összehalmozódnak. Plagio
klas (főleg andesin) 0*3— 0*7 mm nagy kristályai mindig szépen ikresek a 
három rendes ikertörvény szerint és gyakran igen szépen zónásak. Sok 
bennök a Magnetit, Apatit, Pyroxen- és Biotitmikrolit zárvány; az 
utóbbiak helyenként csomókba gyűlnek össze. Itt-ott porphyrosan emel
kedik ki 1’5 mm-es, remekül zónás Plagioklas. Ortoklast nem sikerűit 
meghatároznom ; az apróbb szemek valószinűleg hozzátartoznak. A (Juarcz 
a hátramaradó tereket tölti ki. Hólyagos zárványokkal bir. Mennyisége a 
quarczos dioritoknak felel meg.

Biotitos-augitos-quarczos-diorit (Granodiorit).

A «La Mujeri» bányától délre lép fel (Felvácza). Középszemcsés, fakó 
szinű kőzet, melyben üveges Plagioklas, Biotit, barnás vereses Augit s 
alárendelten zsíros fényű Quarcz ismerhető fel. M. a. Találhatók b en n e : 
Magnetit, gyérebben 0*15 mm-es Titanit és 0*15 mm-es Zirkon. Továbbá 
Biotit Magnetit, Apatit s Zirkon zárványnyal; az utóbbi körül pleochroi- 
tikus udvarak is észlelhetők. Nagy része még meglepően ép, más része 
elbomlott. Az Augito t (Diopsid) gyakran szegélyezi v. poikilitesen átnövi 
a Biotit. Sok benne a Magnetit, olykor uralitos, rendesen zavaros vagy 
teljesen Chlorittá Calcittá s Epidottá bomlott. Keresztmetszetei és a bom
lás termények közt mutatkozó foltok felismerhetővé teszik. Bhombusos 
Pyroxent vagy primär Amphibolt nem találtam. A 0*7— 1*5 mm-es Pla
gioklas (Oligoklastól-Andesinig változik) rendes ikerképződésű; gyakoriak

1 C. D o e l t e r :  A u s  d e m  Siebenbürgerischen Erzgebirge. Jahrbuch der k. k. 
Geologischen Reichsanstalt. XXIV p. 24.
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benne a hólyagos zárványok, melyek részben augitos, részben biotitos 
anyaggal vannak kitöltve, melyek rendesen Magnetithez vannak kötve. 
Ezek gyakran czentralisan felhalmozódnak. Gyakori zárványa még az 
Apatit is. Olykor kissé bomlott, rendesen azonban ép. Az Ortoklás ren
desen xenomorph a Plagiokláshoz képest s aránylag elég bőségesen 
fordul elő. A Quarcz  a hátramaradó szögletes tereket tölti ki.

Vegyi összetétele a következő:

Si02
TiOz

F e ß z
FeO

a l o 3
CaO
MgO

K f t
Na%0
HoO

59982 
0-066 
5022 
3-252 

14-785 
5 794 
2*141 
3 036 
3*771 
1-955

Összesen 99 804

Ezekből s =  66*54, A =  6*19, C =  3*45, F  =  14*14, n =  6*54, 
Sor =  ß ; a kőzet Al-al  nincsen telítve. A Földpát képzésre kell 44*04 

F Si20 . marad még 22*5 Si  0 2 ; minthogy
F  — 14*14, azért szabad kova-savnak 
kellett kiválnia: k =  1.15, m  =  7*1 sor, 
tehát <p. Feltéve továbbá, hogy a /CO 
tartalom az Ortoklas képzésre haszná
lódik fel, az átlagos Plagioklas Ab ,r3 

An, mi oligoklas andesinnek felel meg. 
Képlete s66.5 a5.2 c2.9 f119 

Általában jellemző rá a nagy (Fe 
tartalom, a nagy színes alkotórész ta r 
talom és a savanyú Földpát. A mellé
kelt OsANNféle projektióból helyzete vi
lágosan kitűnik. Az összehasonlításul 
felrajzolt projektiók: 1) =  Augitosgránit 
(Laveline) 2) Syenit (Plauensche Grund 
3) Granodiorit (Butte Co. Cal.) é s  

quarczos-pyroxenes-amphibolos-biotitos- 
diorit (Electric Peak) 4) Augitos-diorit 
(Montrosa Point).
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Biotit-augit-quarcz-dioritos-porphyrit.

Ide sorozom azon kőzeteket, a melyek szorosan csatlakoznak a 
quarczos-diorithoz. Az alapanyag mennyisége, olykor a csiszolat alig 
Va részét teszi ki. Jellemző tulajdonságuk : a sürün fellépő beágyazás főleg 
A ndesin; Quarcz beágyazásszerüen rendesen nem lép fel s az Ortoklással 
együtt képezi a holokristályos alapanyagot. Színes alkotórészek mérsékelt 
mennyiségben lépnek fel. Ezen kőzetek egy része — különösen az ércz- 
előfordulások közelében — igen bomlottak. Meglehetősen épek fordulnak 
elő Felváczától délre (Magura és Kalemoga között; Kalemoga, 758 m-es 
tetőtől délre, a forrás mellől stb.). Leírásuk a következő:

Eitkán üveges fényű, rendesen fénytelen Plagioklas, barnás vereses 
Augit és chloritos Biotit feküsznek halvány zöldes-szürkés alapanyagban. 
M. a. találhatók: Magnetit:  titán-tartalmára vall a bomlásánál keletkező 
leucoxen. Sok A p a t i t , ritkábban Titanit  és Zirkon . A Biotit  csaknem tel
jesen elbomlott s vagy elszintelenedik, vagy többnyire Chloritá, Epidottá 
és Calcittá bomlik el. Az Augit  (Diopsid) rendesen 0*6— 1*5 mm, olykor
4 mm-es és halvány veresesbe játszó árnyalattal bir. Rendesen (100) sze
rin t ikres és sok benne a magnetites s üveges zárvány. Sajátságos, hogy 
sokkal jobb megtartású, mint a dioritban. Olykor Chlorittá s Epidottá 
bomlott. A Plagioklas  (rendesen andesin, a kisebb szemek oligoklasok) 
0 5— 2 mm-es kristályai a bomlásterményektől rendesen zavarosak. Zár
ványai : Apatit, Magnetit, augitos hólyagok s olykor üveg is. Itt-ott zónás 
szerkezetet is mutat. A lapanyaga  holokristályos: 0 1 5 m m  nagy, többnyire 
isometrikus Földpát léczek — melyek főleg Ortoklasból állanak — és 
Quarcz ismerhető fel benne. Gyakran látható Apatit is. Színes alkotó rész 
nincsen b en n e ; a gyakori Chlorit és Epidot a beágyazások nak köszöni 
eredetét. Itt-ott mandulaszerű helyeket tölt ki a Quarcz, Epidot s Calcit.

A Kazanesd és Felvácza körül előforduló kőzetek erősen elbomlot
tak. Ép színes alkotórész egyáltalában nem ismerhető fel. Bomlástermé
nyük gyanánt igen elterjedt a Pennin, továbbá a többi Chlorit, Calcit, 
Rutil, olykor talkos vagy muscovitos részletek is. A Földpátok gyakran 
még meghatározhatók és kevésbbé bomlottak e l : bomlásterményeik Kaolin, 
Muscovit és Calcit.

Itt említek meg még egy csiszolatot a kazanesdi kénkovand bányá
ból, mely különbözik a többi — rendes elbontott — dioritos-porphyritek 
csiszolatától. Ez is igen bomlott kőzet, szines alkotórészekre csak a 
chloritos-calcitos helyek mutatnak. Földpátja erősen kaolinos. A quarcz- 
bán igen szegény alapanyagban — mely szintén erősen bomlott — 0 04— 
0 14 mm élesen határolt s teljesen ép biotitos tűk és táblák nagy meny- 
nyiségben fordulnak elő. A Biotit szine feketés-barna, jól pleochroitos, 
széjjel váló tengely képet mutat, opt. negativ. Valószínű, hogy ezek utóla-



4(14 ROZLOZSNIK PÁL

gosan képződtek hydrochemiai folyamatok által. A kőzetnek viszonya a 
dioritos porphyritekhez bomlottsága miatt nem dönthető el.

G-ranitit és aplit.

Poganesd, Almásszelistye és Cserbia között lépnek fel.
Kristályos szemcsés, közepes, szemnagyságú kőzetek ezek, melyek 

változó mennyiségű Biotitbó), húsveres Földpátból (főleg Ortoklás) és 
zsíros fényű Quarczból állanak. Gyakran be vannak hintve Chalkopyrit- 
tel. Az aplitos kőzetek szemnagysága kisebb szokott lenni. A Poganesd 
mellett (241 m völgy fejnél) fellépő kőzet telérkőzetes typ u sú : kitűnő 
miarolitos szövetet mutat. A miarolitos terekbe rendesen igen szépen 
kifejlődött 0*5— 1 mm-es Quarcz kristályok nyúlnak be. M. a. vizsgálva 
a fent említett alkotórészeken kívül találunk Magi/elitet, ritkábban Hä- 
malitot is. A Biotit Magnetit, Apatit s Zirkon zárványokkal bir. Olykor 
bomlott s akkor titán tarta lm a Butil alakjában válik ki. Az Ortoklás az 
uralkodó földpát. Itt ott karlsbadi ikreket alkot. Zárványt képez benne a 
llám atit és Apatit. Bomlás folytán gyakran homályos s gránophyros ösz- 
szenövéseket is mutat.

A Plagioklas  landesin-oligoklas v. oligoklas) alárendelten található. 
A Quarcz  mindig bőségesen lép fel. Sok benne a gyakran sorokba elren
dezett gáz s folyadékzárvány, olykor libellával.

A kőzet szövete az aplitos szövet felé hajlik, mi a nagy Quarcz 
tartalmával függ össze. — Biotit és Plagioklas tartalma gyakran csökken 
s csaknem biotitmentes aplitba megy át typusos aplitos-panidiomorph 
szövettel.

A Poganesd mellett fellépő kőzet szövete mikropegmatitos, s a P la
gioklas teljesen háttérbe szorult. Aránylag nagy Apatit s olykor 1 mm 
nagy Hämatit táblák találhatók benne.

A granitit-porphyr typusu kőzeteket a quarczos porphyrokkal együtt 
fogom tárgyalni.

Az eddigitől eltérő aplitos kőzet lép fel Almásszelistye mellett 
(552 m alatt). Makroskoposan czukorszerüen finom szemcsés (0 5 — 0*7 
mm-es), hófehér kőzet, zöldes-szürkés vagy sárgás-barnás foltokkal. M. a. 
vizsgálva uralkodó benne a gyakran zónás plagioklas (andesin oligoklas). 
Ortoklás alárendelten lép fel, Quarcz tartalma nagy. Rendesen Amphibol- 
lal együtt felhalmozódva gyakoriak benne a borsárga Rutil-mikrolitok. 
Az Amphibol 0*15—0 3 mm-es oszlopokat képez, halvány*zöldes, gyengén 
pleochroitos, kioltódása 26° fok körül van. Kisebb oszlopai helyenként 
felhalmozódnak, a nagyobbak önállóan lépnek fel s poiklitesen vannak 
kiképződve. Egyes nagyobb 1*5— 2 mm-es zónás plagioklások porphyrosan 
emelkednek ki.



A granitit ill. aplit helyenként (pl. Cserbia templom felett) teljesen 
elkaolinosodott a vulkáni utóhatások folytán.

D i a b a s .

Az idetartozó kőzetek képezik az egész terület alapkőzetét s így a 
későbben kitört kőzete contact hatásai, a kitörésekkel járó post vulkáni 
hatások s végre az atmospheriliák igen elbontották.

Először D oelte r  C. említi őket.1 D r .  K och A n tal  említett munká
jában szintén leir egy kazanesdi chloritos diabás-aphanitot“ s végül dr. P app  

K ároly felvételi jelentésében 1903-ról szintén tüzetesen van leírva egy
néhány idetartozó kőzet.3

Nagyjában két typus különböztethető meg: egy szemcsés és egy 
porphyros typus.

Szemcsés diabas.  A Zám mellett levő Fetyilor hegy körül, Petris 
körül, Szelistyétől ÉNyra stb. lép fel.

Finoman diabatikus szemcsés, tömött, zöldes-szürkés kőzetek ezek, 
melyekben Plagioklas s olykor vereses-barnás Augit is felismerhető. 
A bomlott példányok hol világos zöldes színűek, hol sárgás zöldes árnya- 
latuak (ha sok bennük az Epidot), s gyakran található bennök Pyrit is. 
M. a. vizsgálva következő alkatrészek különböztethetők m e g :

Titánvas vagy titán tartalmú Magnetit, mindkettő többnyire erősen 
leukoxenes. P yrit , nagyobb mennyiségben csak a bontott kőzetekben fordul 
elő. A Plagioklas  0*5—0*8 mm-es, az albit törvény szerint ikres léczéket 
alkot. Többnyire erősen bomlott, calcitos, chloritos. Közte foglal helyet a 
halvány vereses szinü Augit , de ez már többnyire teljesen elbomlott, s 
helyébe Chlorit, Calcit, Epidot vagy Chalcedon, Ferrit s amorph kovasav 
rakódott le. A hézagok (mesostasisok) egy részét egységes Quarcz tölti ki, 
melynek egyrésze kétségtelenül primär.

A Granitit szomszédságában fellépő kőzetek uralitosak. A básza- 
rabászai szemcsés diabás dr. P app  K ároly  jelentésében részletesen le 
van írva.

Érdekes a Petris mellett (243 m-el szemben az iparvasut völgyé
ben) fellépő rendkívül szívós  kőzet, melyet formálni egyáltalában nem 
lehet. M. a. sok Titánvus&t s Magnctitet ta r ta lm az ; a 0 4—0*7 mm-es 
Plagioklaséit, hol ocellar, hol pedig pálmalevélszerü elrendezéssel átnövi 
az Angit , melynek szélei rendesen uralitosak v. chloritosak. Olykor azon
ban 3 mm hosszú Plagioklas is ta lá lh a tó ; tengelye mentén rendezkedik el

1 1. c. p. 24.
-  1. c. p. 199.
:l 1. c. p. 79.
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a szálas Augit. A Földpátnak Augittal való átnövését Z ir k e l  is említi 
(olivines diabásban) az «implikátiós* struktura tárgyalásánál.1 Mellékelt 
rajzban megkíséreltem ezen összenövést kb. 70-szeres nagyításban visz- 
szaadni.

Földpátja olykor kissé bomlott. Itt-ott Quarcz is lép fel mezostázis 
g y an á n t; egyes bomlottabb részeiben Chlorit és Pyrit is található. Általá
ban azonban még jó megtartásúnak mondható.

Vegyi összetétele:

S iO t _  _. -  50-693
n Ö 2 _  ... 0*600
Fe90 3 .... 10*187
FeO  _  -  ... 7*600
A l O s 12*400
CaO  „  ... 6901
MgO  ... _  5 575
K , 0  ... . „  _  1*297
N a90 ............... . ._ 2-318
l inb  „ 2*160

Összesen 99*713

Ebből A =  3*37, C =  4*49. Átlagos Plagioklasa tehát Ab^An^ és 

közel áll az andesinhez. F =  28*08, n  =  7*3, sor =  ß, s =  56*70. A föld
pát leköt 29*20 kovasavat, marad még 56*70—29*20 =  27*5 S i 0 2 ; tekintve 
azt, hogy F =  28 08, melynek egyrésze érez, továbbá azt, hogy c sa k  

metasilikatok vannak jelen, kevés szabad S i 0 2 is válhatott ki. m  =  8*7 
k =  0-98.

Képlete : s5ß.7a 1.88c , . / 15.6.
Ö s s z e h a s o n l í t á s ú i  s z o lg á l j a n a k  k ö v e t k e z ő  d ia b á so k ,  m e ly e k n e k  O s a n n - 

f é le  p r o j e k t ió j á t  i s  m e l l é k e l t e m  (1. a  k ö v .  o l d a l o n ) :

1
| s A C1 F a c r  \ n jsor

1
i
, Hunne diabas Halleberg (Svéd

ország) ............ 55*41 4*17 3*77 28-63 2-5 2

i
1

15-5 7-5

1

a

a Petris ........................  .... „  _ 56-70 3-37 4-49 28-08 1-9 2*5 15-6 73 ; p
2 Kvarcz diabas Richmond, Cap. 59-84 3*30 4-42 24-72 2 i 3 . » 1 6-6 p
3 Diabas Jersey City N. J. 55-42 3-00 5-43 27*72 i 1-5 3 15-5! 7-7 a

Sajátságos szövete által tűnik ki a most leírandó bászarabászai 
(Pareu Sirisoja) kőzet. Makroskoposan sötét zöldes szürke kőzet ez, a

1 Lehrbuch der Petrographie. Zweite Auflage. I. Band p. 470. Továbbá W. 
R e i s s  und A. S t l b e l  : Reisen in Südamerika. Das Hochgebirge der Republik Equador. 
Von den Ambatobergen bis zum Afnay, bearbeitet von A d o l f  K l a u t z s c h  p. 248.
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melyben csak itt-ott vehető észre apró Földpát lécz. M. a. vizsgálva 
radiálisán léczes, kéveszerüen elrendezett 0*4—0*8 mm hosszú és 0*015— 
0*14 mm vastag Plagioklas  léczeket találunk; ezen — egyes czentrumok- 
ból kiinduló — kévék kereszteződése vagy egymás mellé sorakozása adja 
meg szövetének a jellegét.
A Plagioklás maga rende
sen két ikerfélből á l l ; oly
kor villaszerűén végződik.
Hasonló kifej lődésü Föld- 
pátokat írt le H erz  1 is a 
Andesbeli diabasokban. A 
Földpát optikailag positiv 
s elég kicsiny tengely- 
szögű ; kettős törése meg
lehetősen alacsony s elég 
savanyú Földpátnak lá t
szik. Jellemző még rá a 
keresztbe menő éles hasa
dás. Közelebbi meghatáro
zása nem sikerült. A Föld
pát léczek között A u git ,
Magnetit  és Titánvas  fog
lal helyet. Barnás üveg 

változó mennyiségben for
dul e lő : bőségesen lép fel 
ott, a hol a szövet inter-
zertálisba megy át. A mezostazisokban az apró éles Augit kristályok 
csaknem merőlegesen rakódtak lea Földpát léczekre, közepén főleg üveg 
fordul elő.

Itt-ott az üveg köralakú tereket tölt ki.
Hasonló szövetü, de Olivin  pseudomorphosákát tartalmazó kőzet 

lép fel Csungány mellett (Pareu de Mitri), mely dr. P app  K ároly  évi jelen
tésében is részletesen le van írva.2 A Földpátok elhelyezése hasonlít az 
előbbihez. A kőzet azonban — úgy látszik — üvegben gazdagabb volt, s 
erősen bomlott. Az üveg bomlásterményei olykor feltűnően hasonlítanak 
az Olivin bomlásterményeihez. Olivin után már csak 0*6—0 7 mm-es 
szerpentines pseudomorphózák lépnek fel, gyakran sok Pikotittal.

Kétes helyet foglal a Tomasesd mellett (317 m a  völgy fenekén) 
fellépő földpátos pikritszerű kőzet. Olivinjének és Augitjának kifejlődése

3. ábra.

1 R i c h a r d  H e r z  : Pululagua bis Guagua-Pichincha, p. 88.
2 A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1903-ról p. 79.
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azonos a mellette fellépő basaltokéval. Fiatalabb kora mellett bizonyít 
üveges Földpátja és ép Augitja is. Az Olivin a kőzet belsejében még ép, 
a kerületén ellenben bomlott.

A kőzet leírása a következő: Feketés zöldes kőzet, melyben mak- 
roszkoposan csak az üveges Plagioklas vehető jól ki. M. a. a Magnetit 
gyakran alkot nagyobb oktaédereket. Ritkán található A patit  is. Az Olivin  

a csiszolatnak csaknem felét teszi ki s általában igen jó idiomorph kifej- 
lődésü. Zárványa a Pikotit és a Magnetit. A csiszolat egyik felében az 
Olivin még é p ; kezdődő serpentinesedés folytán azonban már szép hálós 
szerkezetet mutat. A Serpentin hol nagyobb Magnetittel, hol trichit-szerüen 
elágazó Ferittel van tele. Bomlástermény gyanánt még egy jól pleochroitos 
(zöldes-kékes — élénk sárgásbarnás) Chlorit is fellép. A csiszolat más 
részében az olivin dohánybarna, vashydroxydos, keresztezett nikolik között 
alig reagáló aggregátummá bomlott el.

Az Olivin után hátramaradó tereket Földpát és Augit tölti ki. Kivá
lásuk egymás mellett folyhatott le, mert hol az Augit képez zárványt a 
Földpátban, hol megfordítva. A Plagioklas  igen üde, az albit s periklin 
örvény szerint ikreket alkot. Az Augit halványvereses szinü s szintén 
teljesen üde. A kőzet szövete hypiodomorph-szemcsés.

Vegyi összetétele legjobban hasonlít a nassaui Földpát tartalmú pik- 

ritéliez.1

Földpátos pikrit Földpátos pikrit
Tomasesd Burg. Nassau.

Si0.2 ... 42-541 40-37
/'e.,0, 4-775 4-76

FeO ' _ 8 640 8-34

A l ß z ... -  7-956 9-86
CaO 6-036 4-74
MgO 19-793 21-63
K J j 0-993 0-82
Na»0 2-568 3-61

PÓ* 0-089 —

CO, 0-561 —
h /> _  ... 5-876 5 04

Összesen 99-828 99-17

Az Olivin bomlottsága miatt az elemzésből további következtetése
ket vonni nem lehet. Nagyobb darabból talán lehetne teljesen üde a n y a 
got kapni ez elemzés számára, nekem azonban csak egyetlenegy, megle
hetősen kicsiny példány állt rendelkezésemre.

1 H. I í o s e n b u s c h :  Elemente der Gesteinslehre. Második kiadás. 1.
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Feltűnő a kőzet nagy NazO tartalma, mi igen savanyú Földpátra 
m utatna (oligoklas), méréssel azonban bytownit-anortit Földpátot találtam. 
Ez nyilván a bomlással (Ä20  =  5*876!) áll összefüggésben.

Fellépésére háromféle magyarázat lehetséges. Lehet az olivines 
gabbrohoz, lehet az olivines diabáshoz és lehet hasaitokhoz a geologiailag 
kötve. Az olivines gabbroktól kifejlődésében tér e l ; a diabásoktól Föld- 
pátjának és Augitjának üdeségében különbözik. így tehát két magyarázat 
marad hátra ; lehet a basaltnál idősebb, de a diabásnál fiatalabb pikrit, vagy 
pedig a basalttal egykorú. Én ez utóbbi esetet tartom valószínűnek.

A porphyros typus  nagyon elterjedt s főleg Kazanesd és Fel- 
vácza között, Kazanesdtől E-ra és D-re található.

Makroskoposan csak itt-ott, gyéren behintett Földpát ismerhető fel. 
M. a. Beágyazásszerüen 0 6— 1*5 mm-es Plagioklas  s elvétve Augit  is 
látható. A beágyasások száma azonban igen csekély. Alapanyaga hol ép, 
doleritos : 0*2—0*5 mm-es Plagioklas  közbe Titánvas , Magnetit és Augit. 
De található intersertalis alapanyag is változó mennyiségű barnás üveggel.

Eendesen azonban erősen bontottak. Bomlástermények ugyanazok, 
mint a szemcsés kőzeté. Az intersertalis kőzeteknél gyakori a bomlott üveg, 
a mely apró Magnetitoktaerderekből épült kvistályvázos Ferrittel van tele. 
Olykor a  beágyazásszerü Földpát után Quarcz képez élesen határolt pseudo- 
morphosákat, az alapanyag ilyenkor erősen ferrites, (Kazanesd, 107 sz. ipar- 
vasuti profillal szemben K-felé hajtott tárna kőzete). Végül a kőzet csak 
bomlásterményekből áll s Zeolitokkal át van járva.

Az elbontás az érczelőfordulásoknál a legnagyobb. Néhány érczet 
tartalmazó csiszolat leírása a következő:

K a z a n e d ,  78. P r o f i l .  A csiszolatot erek hatolják á t:  ezek főleg 
Chalkopyritet tartalmaznak, mellette Spbalerit is fellép. Az érczes részek 
között Quarcz aggregátum található. — Továbbá fellépnek benne mandulák, 
melyeknek széle Quarcz, belseje Chalkopyrit vagy Sphalerit. A mellék 
kőzet erősen bomlott: zeolitos quarczos és chloritos stb. Az érez termalis 
eredetű.

A k a z a n e s d i  k é n k o v a n d  b á n y á n á l  fellépő kőzetek teljesen el
bontottak ; az érczet tartalmazó kőzetben a bomlástermények érszerűen 
rendezkednek el és részint monoklin Zeolitból, részint Calcitból, vagy 
apró leukoxen foltocskákkal tarkázott Chloritból és Quarczböl állanak 
Főleg az utóbbiak szélén található a Pyrit.

Itt említek még meg egy, a kazanesdi bányából való kőzetet. Sötét 
szürkés-fekete színében és tömöttségében már makroskoposan is elüt a 
bomlott diabásoktól. M. a. A kőzet főleg Plagioklas  léczekből áll, a melyek 
teljesen át vannak járva a 0*001—0*002 mm vékony, hol kötegekké 
egyesülő, hol pálma levélszerüen, hol 60° alatt elrendezett amphibolos  

tűkkel. Más részeiben az Amphibol uralkodik s vastagabb, szálas egyénei
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olykor mandulaszerü aggregátumokat formálnak. Nagyon elterjedt még a 
Magnetit is. A kőzet Quarczerekkel van átjárva, a melyekbe itt-ott az Amphi
bol is bele nő, másutt Epidot is található benne. Főleg ezen Quarcz 
ezek szélén található az érez (Magnetit s egy Sulfid, Pyrit?)

Ezen két kőzet az elbontás két nemét m u ta t ja : a diabás termalis, 
a másik hydrochemiai folyamatokra utal. Úgy látszik azonban, hogy az 
utóbbi kőzet nagyobb elterjedéssel nem bir és az érez előfordulás képző
désénél csak pasziv szerepet játszott. így a kazanesdi előfordulás termális 
folyamatoknak köszönné létét. A  diabástól való magmatikus kiválást — 
mint azt L ackner  A ntal  úr hajlandó elfogadni1 — nem tartom valószí
nűnek. — Véglegesen természetesen csak beható helyszíni vizsgálatok 
után lehetne eldönteni; én itt csak a megvizsgált kőzetekből vonható 
következtetésekre akartam a figyelmet felhívni.

Közvetlenül a porphyros diabásokhoz csatlakoznak a Maguraea 
körül fellépő augitporphyrit  typusú kőzetek (diabasporpbyritek). Míg az 
előbbiekben beágyazások igen gyéren fordulnak elő, addig itt igen bőven 
lépnek fel. Alapanyaguk finomabb intersertalis, olykor átmenve a fluida- 
lisba. Typusosan lépnek fel a Maguraea ÉNy-i gerinezén, a Maguraeától 
Ny-ra a Kalemogára vivő utón. Leírásuk: Beágyazásokat képez az Augit 
és a Földpát. A 0 5— 1 mm-es nagy Angit  halványvereses, olykor zónás 
vagy ikereket alkot a (100) szerint. Gyakran erősen corrodált s itt-ott 
üveges zárványokkal bir. A 0 5 — 1*5 mm nagy Plagioklas olykor zónás 
s tele van üveges zárványokkal. Rendesen igen bomlott. Alapanyaga in ter
sertalis: 0*05—0*1 mm hosszú Plagioklas közben Augit s Titánvas, Mag
netit vagy pedig barnás üveg ; illetőleg bomlásterményeik: leukoxén, 
Chlorit, Epidot, Calcit s tb . ; az üveg sferulitesen elbomlott.

Mandulaszerű tereket tölt ki a Calcit, Epidot s Chlorit.
Ide soroztam még néhány igen bomlott kőzetet (pd. Maguraea, 

háromszögelési pont).
Itt tárgyalok végre még egy kitünően mandulaköves kőzet typust, 

melyben beágyazások nagy számban lépnek fel. Alapanyaga igen finom, 
60° alatt elrendezése, olykor átmenve fluidalisba. Három kifejlődését 
említem meg 1. Recice, 476 m tetőről 2. Felvácza (Reiner-féle kőfejtő) 
4. Petresd-Godinesd Rudanulultól É-ra a hágón. Az 1-ben a beágyazás 
Plagioklas, a 2.-ben mellette Angit  is lép fel, a 3.-ban az Augit  igen 
gyakori s feltűnően ép, míg a Földpátra már csak egyes Calcittal kitöltött 
conturos helyek mutatnak.

1 L a c k n e r  A n t a l  : A  Kazanesdi kénkovand bánya Hunyad vármegyében. 
Földtani Közlöny XXXIV. 405. 1. Különben szerző ezen nézetét később maga is 
megczáfolja, midőn a képződési sorrendet így állapítja m e g : diabás, granodiorit, 
pyrit és quarczos porpliyr. (Utólagos jegyzet. 403. 1.)
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Az alapanyag eredetileg intersertalis — üvegtartalmú — lehetett : 
0 01— 0’2 mm hosszú Plagioklas, s közbe a rendes bomlástermény. A nagy 
számban fellépő mandulák Zeolitokkal, Calcittal, Quarczczal, Chlorittal 
v. Chalcedonnal vannak kitöltve.

M elaphyr.

Basaltszerüen sötétszürke kőzet ez, melyben a beágyazások között 
csak az Augit ismerhető fel. A kőzetet hosezukás-hernyó alakú m andula
vonulatok járták át. Felváczán lép fel (Szocsiula aljából) M. a. Mag
netit és Apatit  kisérő alkotórészek gyanánt találhatók. Az Olivime a 
magnetites-ferrites pseudomorphosák utalnak. Belsejük gyakran Calcitos. 
A 0 ’5— 2 mm nagy Augit gyengén pleochroitos (halvány vereses-zöldes), 
gyakran zónás; rendesen csomókba gyűl össze.

Alapanyaga többnyire fluidalisan elrendezett Plagioklasból, Magne- 
titből, kevés Augit mikrolitból s zöldes-barnás, ferrites kristályvázaktól 
átjárt bomlott üvegből áll. A mandulák Quarczczal, Calcittal, Zeolitokkal 
vannak kitöltve. Szélük gyakran ferrites.

Az Alvácza, Prihogyest, Porkului és a Kovács bányája között talál
ható kőzetben zónás, üvegzárványos Plagioklas (bytowonit-anortit) is fellép 
beágyazás gyanánt.

Egy innen való telértöltelék főleg quarczos-kaolinos aggregátumok
ból áll. Található benne még egy zöldes, erősen pleochroitos, csillám is. 
Végül még magnetit is látható benne. A szabálytalanul elosztott érez, 
Galenit és Chalkopyrit, termális eredésü.

Ugyancsak Felvácza mellett (Maguraea 735 pontjáról) lép fel a m e
laphyr eruptiós brecciája. Makroskoposan egyes sötétebb szarukőszerüen 
tömött, szögletesen határolt részek vehetők ki a némileg világosabb szinü 
kötőanyagból. Be van hintve Pyrittel. M. a. Az egyes szögletesen határolt 
részek főleg bomlott üvegből állanak, Földpál változó mennyiségben talál
ható bennük : némelyikben csak m int beágyazás, másban az alapanyagban 
is. Az Angit ritka; végül még egy ép Olivin szilánkot is találtam benne. 
A kötőanyag azonos a brecciás részekével.

Pyroxenes-porphyrit.

Három helyen lép fel. — Miután a három előfordulás különbözik 
egymástól, mindegyiket külön tárgyalom.

V. C s e m a r e  B a l a n u l a  B i r t i n .  Feketés szürke alapanyagából 
1— 2 mm nagy Augit és Plagioklas vált ki. M. a. járulékosan még a 0 ’15 
mm nagy Magnetitvagy Titánvas , mindkettő leukoxenes és Apatit  található. 
Az 1 mm nagy Augit veresesbarna, c : $ ^  42°. Az augitos hasadáson

Földtani Közlöny. XXXV. köt. Í905. 32
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kívül még (100) szerint is hasad. Kereszt metszeteiben olykor zónás, bel
seje sötétebb szinü. Ikreket alkot a (100) szerint.

Zárványként előfordul b en n e : apró, jól pleochroitos Biotit tű, Mag
netit s végre helyenként 100° alatt egymást keresztező, átlátszatlan agg
regátumot képezve, Titánvaslécz. Az Augitot olykor chloritos, calcitos 
pseudomorphosák veszik körül, melyekben még ép Biotit tű is található. 
Ezek talán Augitból keletkeztek. A Hypersthen  rendes pleochroismussal bir 
s főleg kisebb léczeket alkot. A 0*4— 2 mm nagy Plagioklas olykor telve 
van 0*02—0 04 mm nagy gömbölyű vagy tömlő alakú Augit zárványok
kal s rendesen Magnetittel is. Olykor Calcittá bomlott. Az alapanyagban 
igen alárendelten lép fel az üveg; különben Plagioklas léczekből, Biotit- 
tal szegélyezett Magnetitböl, Angii mikrolitokból s bomlásterményekből 
(Calcit, Chlorit) áll.

Y a l e a  P o n o r u l u i ,  az  504 m-es p o n t t ó l  f e l f e l é  az  u t  k a n y a 
r o d á s á b a n .  Feketés szürke alapanyagából bőven tűnik ki az 1— 2 mm bas
titos Pyroxen, Földpát csak alárendelten található. Helyenként sárgás-zö'l- 
des ferulitos, mandulaszerü képződmények észlelhetők rajta. M. a. vizsgálva 
a bastitos Pyroxen nagy része Eiistatit (optikailag + ) ;  az augitos hasa
dáson kivül, még (100) (010) és (001) szerinti is észlelhető rajta. Innen 
indult ki a bastitosodás s most már alig található ép mag. A Bastit pisz
kos zöldessárga, opt. negativ s igen gyengén pleochroitos. — Pyroxenes 
conturokban gyéren lenticularis, jól pleochroitos Urálit is található. Hogy 
monoklin Piroxen előfordul-e, biztosan nem dönthető el, A 0*7— 1 mm 
nagy Plagioklas jellemzően összetöredezett s a törések mentén másképen 
orientált Földpátos anyag járja  át. Itt-ott Urálit lepi el a töréseket.

Alapanyaga 0-2 mm nagy Plagioklas léczekből, elég bőséges Magne- 
titból s Uralitból áll. Továbbá találhatók még egyes mandulaszerü te re k ; 
ezek hol radial-rostos Uralittal s Magnetittel, hol Epidottal, Calcittal s 
Quarczczal s Magnetittel vannak kitöltve. Apró uralitos tű azonban az 
utóbbiaknál sem hiányzik. — Itt-ott a kőzetet uralitos erek járják át.

Ezen kőzet szorosan csatlakozik a gabbrókhoz s valószinűleg ezek
nek tellérkőzetét képezi.

M a g u r a  a l j a ,  735 m t á j án ,  az  U r z i k a  felé.  Feketé6 szürkés 
tömött alapanyagából 1— 5 mm nagy üveges, táblás Plagioklas vált ki. 
Szines alkotórészekre egyes sötétebb foltok mutatnak.

Érdekesek a benne fellépő s olykor 15 mm hosszú érczes lencsék 
is, melyeket gyakran Földpát vesz körül. Az érez főleg Pyrit, melyben 
azonban szabad szemmel is apró Urálit-tűket lehet észrevenni: lehetséges, 
hogy a Pyrithez még egyébb suliid is van hozzákeverve. M. a. Beágyazáso
kat képez a zónás Plagioklas  (labrador-bytownit)), mely az albit s gyakran 
a periklin törvény szerint is ikreket alkot. Gyakran csomókba gyűl össze. 
Olykor belsejében szabálytalan határokkal érez is található. Az érezhez
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több uralitostűvel ellepett repedés vezet. Különben a Földpát, a szabály
talan repedések mentén, másként orientált Földpáttal van átjárva. A Föld
pát ezen összetöredezése, érczczel való impregnálása és behegedése nyilván 
még a kőzet teljes megmerevedése előtt történt meg.

Szines alkotórésze elváltozott. Ritkán található még szétroncsolt 
Pi/roxen  (nagyrésze ezeknek bastitos rombusos Pyroxen). Ugyancsak r i t 
kán található nagyobb poikilitisen kifejlődött zöld Amphibol,  mely (100) 
szerint ikreket alkot. Benne a Földpát és sok érez (Magnetit és Sulfidok) 
képez zárványokat. Valószinűleg másodlagos képződésü. Gyakrabban 
találhatók 0*2— 1 mm-es tűs Amphibollal (aktinolittal) kitöltött gömbölyű 
nagy szegletes terek, melyek rendesen sok érczet tartalmaznak. Ezekben 
néhol apró Biotit is található, belsejük meg néha Quarcz.

Az alapanyagból 0*15 mm hosszú Plagioklasléczek tűnnek ki. Maga 
az alapanyag igen f i nom: 0*008—0*02 mm-es rácsosán elosztott zöldes 
ásvány (Amphibol ?) földpátos anyagban. Sok benne a Magnetit is s gyak
ran meg van festve vashydroxyddal.

Ezen kőzet csak egy helyről ismeretes. Valószinűleg szintén a 
gabbró telérkőzete; ércztartalma magmatikus kiválással magyarázható meg.

Am phibolos-augitos-porphyrit.

Fellép: a kazanesdi bányától délre, a 413 ponttól keletre, a Kale
moga alatt a nyakon (Felvácza ; V. Csemare felett: Birtin és Tartaresd 
között s Brassó keleti völgy elején, a forrásnál.

Zöldes-szürke alapanyagából 1— 10 mm hosszú Amphibol 1—4 mm 
Augit és Plagioklas vált ki. M. a. vizsgálva Magnetit (titán tartalmú), talán 
kevés Titánvas is található járulékosan. Az Am phibol  (j =  zöldesbarna, 
a =  sárgásbarna, b =  barna), vékony magnetites szegélylyel van körül
véve s ikereket alkot a (100) szerint. Gyakran zónás, hol belseje, hol 
széle sötétebb szinü s olykor corrodált. Az Angit halvány vereses szinű s 
szintén gyakran zónás. Ikreket alkot a (100) szerint. Némelyik csiszolat
ban teljesen elbomlott (Brassó, Ponorvölgy) és akkor némileg hálós el
rendezést mutat a zöldes bomlásterménye, míg a csokrokat Calcit tölti 
ki. Maga a bomlástermény erősen zöldre színezett, kissé pleochroitos 
(nedvzöld—világosabb zöld) optikailag egy tengelyű, negatív ; a Quarcz
czal csaknem megegyező kettős törést mutat. Valószinűleg valamelyik 
Chlorittal van dolgunk. Fellép még benne az Epidot is bomlástermény 
gyanánt. A Plagioklas  rendes ikerképződéssel s sok zárványnyal található 
(amphibolos, augitos, apatitos zárványok). A Kazanesdtől délre fellépő 
kőzeteknél a Földpát háttérbe lép. Rendesen m ár erősen elbomlott.

Alapanyagában fluidalisan elrendezett 0 05—0*1 mm Plagioklas
léczek, leucoxenes Magnetit, változó mennyiségű augitos Mikrolit s bom

3 2 *
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lástermények feküsznek halványbarnás üvegbázisban. Mandulaszerű tere
ket tölt ki a Chlorit, Calcit, Quarcz és Chalcedon. — A Kazanesd melletti 
kőzetek kifejlődése ismét eltér a többiekétől; és ez hasonlóan a Gabbro 
telérkőzeteihez csatolandó.

Porphyritbrecciák.

Az I z v o r u p a t a k b a n  a nagy kanyarodáson felül, az oldalon (Bir- 
tin) találhatók. Sötétszürkés kőzetek ezek. Brecciás structurájuk a sötétebb 
és világosabb részek váltakozásából tűnik ki. Itt-ott apró quarczos és 
pyrites mandulák észlelhetők bennök. M. a. a 10—20 mm nagyságú részek 
többnyire legömbölyödöttek s magnetitos szegélylyel vannak egymástól 
elválasztva. Beágyazásokban hol szegényebbek, hol gazdagabbak. Egyes 
részekben sok a részben bomlott Plagioklas , itt-ott bomlott Angit  (talán 
romb. Pyroxen is) található. Csak egy szilánk bizonyult barna Amphibol- 
nak. Az alapanyag is üvegben hol dúsabb, hol szegényebb. Belőle fluida- 
lisan elrendezett Plagioklas mikrolitok és Magnetit vált ki. Egyes részek 
hólyagosak; a 0*03—0*15 mm-es hólyagok Opállal, Calcittal és Quarczczal 
vannak kitöltve. Egy nagyobb mandula belseje kristályos Quarcz, körülötte 
opálos anyagban főleg aktinolit tűk, mellette Epidot, Zoizit és Titanit 
található.

A C s e m a r e  p a t a k b a n  a 451 m-es p o n t  a l a t t  (Birtin). Beágya
zása bomlott Plagioklas. Az egyes részek közt calcitos erek vonulnak végig.

T a t a r e s d t ő l  é s z a k r a  f e l m e n e t  a R a k o v á r a .  Beágyazásai 
vereses A ngit  és bomlott Plagioklas. A bomlott üveges alapanyagban 
Augit s Magnetit található. A kőzet a repedések mentén calcitos hálóval 
átj árt.

Quarczos-porphyrok.

Ezek kőzet-telérek alakjában az egész területet átjárják. Először 
D oelter  C. említi őke t1 (tufaszerüen elquarczosodot orthoklas porphyrt). 
Dr. K och A ntal szintén leírt néhány idetartozó kőzetet 2 (Nagyzám kör
nyékéről.)

Egyrészük közvetlenül a granititekhez csatlakozik és graniti tporphy-  

roknok  nevezhetők el. Idetartozik pl. az Almásszelistyétől É-ra fellépő 
kőzet mikrogranitos — , a Yalea Kukurbatulujban fellépő igen szép 
granophyros alapanyaggal. Ezeknél a beágyazott Földpát 1— 2 cm-es 
nagyságot is elér.

Rendesen azonban a quarczporphyrok felsites alapanyaguak. Be- 
ágyazásszerűen feltűnik a húsveres Földpát és a Quarcz. Utóbbi azonban 
gyakran hiányzik. Biotit szintén változó mennyiségben fordul elő s ren 
desen már chloritos. M. a. alkatrészei a következők: A Magnetit  titántar-

1 1. c. p. t>4. 2 1. c. p. 178.
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ta lm ú ; olykor nagyobb Hämatit is található. A Biotit Apatit és Zirkon 
zárványnyal, többnyire bomlott, chloritos vagy muskovitos, Ti tartalma 
ilyenkor Eutil alakjában válik ki. Rendesen csak alárendelten fordul elő. 
A Plagioklas (oligoklas-andesinig) az uralkodó beágyazás. Zárványa az 
Apatit és a Hämatit.

Az Orthoklas rendesen csak kisebb kristályokat alkot. — A grano- 
phyros alapanyagú kőzeteknél a Földpátokat gyakran kristályos őv veszi 
körül. A Quaicz rendesen erősen corrodált s szintén gyakran kristályos 
ővtől van szegélyezve.

Alapanyaga, mint már említettem, lehet mikrogranitos, granophyros 
és felsites s benne rendesen elég sok Hämatit fordul elő. A felsites kőze
tek rendesen allotriomorphul bomlottak.

A kőzetek nagy része erősen bomlott. A Földpát kaolinos, kevés 
Calcittal. Ritkábban Epidot és Zoisit is lép fel bomlás termék gyanánt. 
(Petresi völgy bal sarkán.) Alapanyaga eredetileg erősen meg volt festve 
vashydroxyd által, később színtelen kaolinos, muscovitos, quarczos aggre
gátummá válik. Alárendelten Calcit, Zoisit s Leukoxen is található benne.

A Kovács bányájában, a mészkőfejtő völgyében, Felváczán fellépő 
kőzet Pyrittel impregnált. Az érczelőfordulások mellett előforduló kőzetek 
egyáltalában igen bontottak. Végső stádiumát az elbontásnak mutatják a 
Rossián (Petrosa, 695 m-es tetőről) fellépő kőzetek.

Ezek külsőleg halványvereses szinü tömött mészkőhöz hasonlítanak. 
Földpátja után egy fehér, késsel könnyen vágható anyag pseudomorpho- 
sákat képez, a Quarz beágyazásként nem fordul elő. M. a. A Földpátok után 
pseudomorphosákat alkotó anyag meghatározása nem sikerült, mert csak
nem amorph tömeg gyanánt viselkedik; víztiszta, nagyobb nagyítás mel
lett keresztezett nikolok között apró részecskéi gyengén reagálnak alacsony 
szürkés interferens színnel. Valószinűleg a kaolinhoz közel álló víztartalmú 
^/-silikatból áll. Az elemzéssel talált Al tartalom nagy része bizonyára 
ezekben van. Alapanyaga főleg 0*015— 0*04 mm nagyságú Quarczokból 
álló mozaikot mutat. Az egyes Quarczszemek között ismét a fent említett 
anyag foglal helyet. A Quarczot pedig vékony kaolinos foszlányok járták át.

A petrosi kőzet vegyi összetétele a következő:

S i0 9 
TiO, nyom.

nyom.
12*575
0*311
0*121
0877
0*338

2-340

A l O s
CaO
MgO
K ,0
Na-sO..
Izzüási veszteség

Összesen 99 827
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S c h m id t1 — a ki a kénes savnak a kőzetekre és ásványokra való 
behatását tanulmányozta — azt találta, hogy egy trachytkonglomerátból 
kénsavas nátriumot tartalmazó víz behatása folytán kio ldódott:2 MgO =  
100%, Feaß 3 =  35*95%, N a ß  =  35%, CaO =  27*35%, h \ 0  =  23*99%, 
A l20 3 =  8*20%, S i0 3 =  0*75%. Ezen eredmények nagyjában megfelelnek 
a mi esetünknek is, hol minden valószínűség szerint szintén solfatárák 
működtek közre a kőzetek elbontásánál. Összehasonlítva az analysist egy 
normális quarczos porphyr összetételével, azt találjuk, hogy a SiO t  tarta 
lom relativ mennyisége nagyobbodott; az A/30 3 tartalom  csaknem egy
forma m aradt; a többi elem csaknem teljesen eltűnt.

Basalt.

Korára nézve nincs a d a t ; az idetartozó kőzetek nagy részének az ép 
volta s basaltos kifejlődése harmadkori kőzetre mutat.

Lelőhelyeik a következők: Zárni Magura, Grujul Sterp 568 m-es 
tető, Secinior tető 470 m, Godinyesdi hágó 425 m-es tető, Dealu Fetyilor 
déli oldalán, Almáséi s Mikanesd között Pareu Gruiul Fusului.

Sötétszürke kőzetek ezek, hol egyenetlen, hol kagylós töréssel. Be- 
ágyazásszerüen 2— 10 mm-es csomókba összegyűlve sárgászöldes üveges 
Olivin s apróbb kristályokban s csomókban Pyroxen emelkedik ki a lap
anyagukból. Ásványos összetételük annyiban változik, hogy hol az Olivin, 
hol a Pyroxen uralkodik; továbbá a Pyroxenek közül hol Augit, hol 
Hypersthen a túlnyomó. Alapanyaguk lehet holokristályos vagy hypo- 
kristályos.

Olivines-augitos kőzetek.

Ide tartoznak pl. a zárni Magura, a Pareu Gruiul Fusului és a 
Grujul-Sterpen fellépő kőzetek. M. a. Az első kettő holokristályosan, az 
utóbbi hypokristályosan porphyros. Alkotórészei: járulékosan Magnetit s 
gyéren A patit  is fellép; az Olivin  ritkán mutat teljesen idiomorph hatá 
rokat, rendesen legömbölyödött, vagy pedig corrodált s ilyenkor az alap
anyag tömlőszeríien mélyen belenyulik. Szemnagysága 0*15—0*7 mm, de 
lesülyedhet az alapanyagot alkotó ásváüyok nagyságáig, mi nyilván a 
corrosió mértékétől függ. Hasadások mentén vagy kerületén megindult a 
serpentinesedée, különben teljesen üde. Zárványa a Pikotit s a Magnetit. 
Itt-ott (011) szerint ikreket alkot. Olykor az Augittal együtt csomókba 
összegyűl. Az Augit  (Titán-augit) 0*1—0*7 mm-es szemeket képez. Halvány-

1 W a l t h e r  B e r n h a r d  S c h m i d t : Untersuchungen über die Einwirkung der 
schwefeligen Säure auf einige Mineralien u. Gesteine M. u. P. M. 1882 p. 28—29.

- Az általános oldhatósági sorozat: MgO, FeJ)H, CaO, NaJ), A K J ) ,  SiOá.
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vereses szinü s gyengén pleochroitos. Igen gyakran zó n ás : hol csak a 
széle sötétebb, vagy sötétebb és világosabb sávok váltakoznak egymással 
s végül gyakori a homokóraszerü szerkezet is, a mikor a kétféle anyag 
némileg eltérően oltódik ki. — Ikreket alkot az (100) törvény szerint, 
továbbá egymást áthatoló ikreket az (101) szerint is előfordulnak. Zárványt 
képez benne a Magnetit. Nagyobb léczei — nyilván a magmatikus áramlás 
következtében olykor több részre vannak törve. Az egyenetlen növés foly
tán az alapanyag — különösen a nagyobb kristályokat — mintegy átrágta.

Néhol augitos conturok találhatók: a szélek felé augitos mikrolitok, 
közepében pedig földpátos mikrolitok foglalnak helyet.

Hasonló hosszúkás hernyóalakú s az alapanyagtól a nagyobb szem
nagyságban eltérő képződmények az alapanyagban is előfordulnak : szélén 
Augit, Magnetit, belseje Földpát-mikrolit.

Az Augit szintén gyakran összegyűl csomókba.
A HyjJersthen csak alárendelten fordul elő. A Plagioklas (labrador- 

bytownit) 0*3—0*4 mm hosszú léczei beágyazásszerüen emelkednek ki az 
alapanyagból. Tulajdonképeni beágyazásokat nem képez.

Az alapanyag: Plagioklás-léczekből, 0*02 mm-es Augitból 0*015 
mm-es Magnetitből áll. A hypobristályosoknál még kevés Magnetit porral 
telt üveg is fellép, melynek mennyisége azonban oly csekély, hogy szintén 
holokristályosoknak vehetők.

A Grujul Sterp 568 m-es tetején fellépő kőzet chemiai összetétele:

Összesen 99*908

Ezekből A =  1*43, C =  7*67, F =  25*66, 6 =  56*18.
Ezen eredmény meglehetősen rosszul egyezik meg a mikroskop 

által nyert adatokkal.1 A kőzet Olivin tartalm a és a k  =  1*11 nehezen 
egyeztethetők össze. Hogy ez összefüggésben áll-e azzal, hogy az Olivin

1 Kérésemre dr. E m s z t  úr szíves volt uj anyagon a SiLh, N a ß  é s  KJ) tar
talmát ellenőrizni. Az uj analysis teljesen megegyezett a régivel.

S i 0 o
TiCÍ
Fe*Ó3
FeÖ

a i , o 3
CaO
MgO
K X )

S a ,  O
PO\
HaO

_  14-763

52-848
0-588
5745
4-132

10-062
8-864
0 - 3 0 1

1-213 
0-235 
1067
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tartalom a kőzetek egy részénél alá száll, annak eldöntésére több analy- 
sisre volna szükség. Chemiailag a kőzet tehát a pyroxen andesitekhez kö
zeledik, de mindenesetre még a basaltokhoz tartozik.

Bomlott olivinnel biró kőzetek lépnek fel Godinyesden, a papiak 
felett és a Secinior tetőn, 470 m-es pont mellett.

Uralkodó Augittal biró kőzet található a Godinyesdi hágón (452 m 
tető). Augitja gyakran szépen van coriodálva. Azonkívül még beágyazás 
gyanánt 0*5—1*5 mm-es Plagioklás (bytownit-anortit) is fellép. Ez az 
alapanyagtól gyakran teljesen át van járva. Alapanyaga holokristályos.

Nagyobb Hypersthen-tartalma által tűnik ki a Glódivölgyben fellépő 
kőzet. Olivinje bomlott és háttérbe lép. Olykor benne a Hvpersthent 
teljesen körülnövi az Angit s beágyazásszerüen emelkedik ki a Föld
pát is.

O livines-hypersthenes-augitos basalt.

A Fetyilor hegy keleti csúcsán (481 m) a forrás felett fordul elő. 
Alkotórészei: Olivin elég gyakori s többnyire bomlott. Olykor zárványt 
képez a Hypersthenben, vagy pedig körülnövi a Hypersthent. Hypersthen  

az uralkodó Pyroxen. Igen jól mutatja a Hypersthen jellemző pleochrois- 
musát és optikailag negativ. Augit csak alárendelten fordul elő. A 0*5— 
0*6 mm-es Plagioklas  sürün képez beágyazásokat. Alapanyaga hypo- 
kristályos: belőle Magnetitek (olykor biotitos szegélylyel), Pyroxen és 
Földpátmikrolitek váltak ki.

B iotitos-pyroxenes-basalt (Biotitos kersantit).

Nagyzám mellett a Valea Cukurbatuluiban lép fel. Makroskoposan 
is feltűnnek benne a nagy Biotittáblák. M. a. M agnetit, ritkán Pyrit  is és 
A p á ti t  találhatók benne járulékosan. Az Olivinnek csak egy szilánkját 
találtam az egész csiszolatban. Lényeges alkotó részei: A Biotit  hosszúkás 
lemezei (1— 1*5 mm-es) széles opaczit szegélylyel vannak körülvéve. Egy 
helyen az erősen resorbeált Biotitot az alapanyag Biotitja egységesen és 
parallel orientálással körülnőtte. Belül még ép Biotit található, rá követ
kezik egy opaczitos zóna, erre egy világosabb. Földpátot is tartalmazó 
zóna és erre jön az alapanyag ép Biotitja. A Hypersthen igen jól pleoch
roitos (violás sárgásbarnás) s rendesen kisebb léczeket alkot. Hasadásai 
mentén bomlott; a bomlástermények erősen vashydroxydosak. Olykor 
összenő az Augittal s azt homokóraszerüen áthatolja. Az Augit főleg 
nagyobb szemeket alkot. Halvány veresesszinü s rendes kifejlődésü.

A Plagioklas (basisosabb a labradoiitnál) 0 5 —0 6  mm*es léczei be
ágyazásszerüen emelkednek ki az alapanyagból.

Alapanyaga holokristályos s 0*2 mm-es Plagioklasból, Magnetitbol,
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kevés Titánvasból, sok Biotitból,  rendesen Magnetittel (az alapanyag 
Biotitja még teljesen üde), p yroxenes  mikrolitokból (sok közte a bomlott 
vashydroxydos Hypersthen) s kevés A p á t i /ból áll.

Basaltok O livin nélkül.

Ezek Godinesden (a falu első házánál átjőve Tomanesd hágóján) 
lépnek fel. Hypokristályosak, máskülönben megegyeznek az olivines ba
saltokkal.

Igen tömött ilyen hasalt lép fel a Fetyilorhegy déli oldalán. Oszlo
posán elváló, szürkés kőzet. Benne csak itt-ott ismerhető fel apró Pla
gioklas. Az elválási lapok mentén 0 5 mm-es világos sárgásbarnás, limonitos 
mállási kéreg veszi körül. M. a. Beágyazásai: 0*1 mm-es szabálytalanul 
határolt Augit  s Plagioklas . Alapanyaga finoman holokristályos. Különben 
bomlás folytán be van vonva vashydroxyddal.

Hogy a hasaitokhoz sorozott kőzetek egyrésze nem tartozik-e már 
az Andesitekhez, azt csak elemzéssel lehetne eldönteni. Holokristályos 
alapanyaguk és a beágyazások közt csak gyéren feltűnő Földpát megkü
lönbözteti őket a következőkben leírt Andesitektől.

Andesitek.

Amphibolos - augitos - hypersthenes - andesit. Leginkább 
van elterjedve. Hol az Augit, hol a Hypersthen uralkodó benne: Amphi
bol szintén változó mennyiségben van jelen. Feketésszürke, kagylósan 
törő kőzetek ezek, melyekből feketés Amphibol és Hypersthen, vereses-, 
barnás Augit s üveges Plagioklas vált ki. Uralkodólag Hypersthent tarta l
mazó kőzetek pl. Glodgilesd, a hosszú hát megett a hágón, Bradatzel és Viká- 
tól északra a tetőn lépnek fel. Uralkodólag Augitot tartalmaz : a Glodgilesd 
felett a Dumbravára vivő árokban fellépő kőzet. M. a. következő alkatré
szeket találjuk bennük: Q02—0*15 mm Magnetit és Apatit. Az Amphibol  
(barna) magmatikusan mindig erősen van resorbeálva. A hol magja még 
ép, ott (100) szerint ikreket alkot. Gyakran már magja is opaczitos s 
széleit magnetitből, augitból s földpátból álló koszorú alkotja. Az Augit  
(0*2—0*6 mm-es) halvány zöldesszinü s ritkán zónás. Ikreket a (100) és 
(011) szerint alkot. Gyakran összecsomósodik. A Hypersthen  (0 5 —0*6 
mm) jellemzően pleochroistikus s Magnetit zárványokkal bir. Nagyobb 
kristályai zömök-kifejlődésüek, kisebb egyénei karcsú oszlopokat alkotnak. 
A Plagioklas  (labrador-bytownit) (0 3—0*7 mm) zónás s gyakran tele van 
zónásan elrendezett pálczika alakú üveges zárványokkal. Ikres az albit s 
periklin törvény szerint. A beágyazások nagyobb részét ez teszi.

Alapanyaga hyalopilites : a barnás üvegbázisból Plagioklas és Augit-
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mikrolitok s Magnetit váltak ki. A hol a Hypersthen az uralkodó beágyazás, 
ott az alapanyagban is fellép a Hypersthen.

Amphibolbem  igen gazdag kőzet lép fel Baszarabászon (455 m). Mak
roskoposan is feltűnnek benne a koromfekete fénytelen Amphiboloszlopok 
Alapanyaga szürkés s érd^s. M. a. a nagyobb oszlopok még ép conturral 
bírnak, de ez teljesen ki van töltve bomlott opaczittal (magnetites-ferrites). 
Ezek tehát csak caustikus elváltozást szenvedtek. Kisebb egyénei corrodál- 
tak s a rendes augit-magnetit-földpát koszorúval bírnak.

Amphibol  nélkül, uralkodólag Hypersthent tartalmazó kőzet lép fel 
Felvácza felett (315 m-es tetőtől északra). Vereses, tömött alapanyagú 
kőzet, földpátja labrador s labrador-andesin; alapanyaga erősen üveges.

Typusos Amphibol-pyroxen*andesit található az Üllyesen (iparvasút 
kanyarulata 287 m-nél). Érdekes benne egy 3 mm széles holokristályos kivá
lás, am ely  hosszú, léczes Plagioklas, ikres Amphibol (Magnetit szegélylyel, 
bőséges) Augit, Hypersthen s Magnetit nagyszemü s holokristályos keveréke.

Végül idetartozik még aBurzsukon (72 őrháztól északnak vivő völgy
ben) fellépő kőzet is.

Amphibolos-andesitek . Tomasesd körül lépnek fel (Cordina 
335 m). Sötét-szürkés vagy vereses-szürkés alapanyagukból 2— 3 mm hosszú 
Amphibol tűk váltak ki.

M. a. nagyobb Magnetit  szemek, ritkábban A pati t  is található benne 
járulékosan. Am phibol ja zöldesbarna hosszú tűkben igen gyakori, vékony 
magnetit szegelylyel van körülvéve s ikreket alkot a (100) szerint. Az 
Augit  csak alárendelten lép fel. A Plagioklas  beágyazásszerüen szintén 
csak ritkán található. Alapanyagában fluidalisan elrendezett Plagioklaslécz, 
Magnetit s kevés Augitmikrolit fekszik magnetittel telt üveges hasisban.

Gyakori ezen kőzetekben a diabas zárvány (Tomasesden a kanyaru
latnál). A szögletes diabasroncsokban még jól felismerhető a Földpát, 
olykor az Augit is, közben ferrites anyag van. Ezen példányban több — 
beágyazásszerüen kiemelkedő — Földpát is található (bytownit).

Brassón (a forráson túl) megtalálható az andesit üveges brecciájais. Ez 
egyes üveges részekből áll. melyeket zeolitos-rostos anyag czementez 
össze. Az egyes részek kissé bomlott üvegből állanak, melyből helyenként 
apró földpátlécz vált ki, melyhez olykor radiálisán rostos, finom Biotit- 
léczekből álló képződmények tapadnak. Beágyazásszerüen Plagioklas s 
ritkán Augit is feltűnik.

A Zámtól délre és délkeletre fellépő andesit brecciáhól való tuskó 
(Tissa alatt, közel a Kressi határhoz) alapanyaga üveges, belőle csak 
0 3—0*5 mm nagy földpát (labrador) s Magnetit vált ki. Színes alkotó
részre csak a gyéren fellépő opaczitos foltok utalnak.

Biotitos-amphibolos-andesit  Alvácza és Baszarabásza között 
a kereszttől északra lép fel. Alkatrésze Magnetit s Apatit.  Továbbá:



0 6 — 1 mm-es barna A m phibo l  az uralkodó beágyazás; vékony magne- 
tites szegély veszi körül. Ikret alkot a (100) szerint s az ikerfelek olykor 
mintegy egymás fölé vannak tolva. A Bioti t  szintén vékony magnetites 
szegélylyel van körülvéve, a Plagioklasa  kitünően zónás, bomlott kaolinos, 
sok üveges s magnetites zárványnyal.

Alapanyaga allotriomorphul bomlott quarczos, földpátos aggregá
tummá. Továbbá Magnetit s itt-ott Biotit s Amphibol foszlányok talál
hatók meg benne.

Végül még megakarom említeni, hogy a Zám körül fellépő Andesitek 
közül m ár dr. K ürthy S ándor 1 is írt le néhány kőzetet.

D acitok és liparitok.

Korukra nézve más adat nincs, m int az, hogy a szirtes mész és a 
kárpáti homokkő határán törtek fel. Földpátjainak mikrotines kifejlődése 
és a savanyúbb féleségekben található Sanidin, harmadkom kőzetekre 
utalnak. Ásványos összetételük szerint következőképen osztályozhatók :

1. Biotitos kőzetek Godines körül lépnek fel (falu végén 396 m). 
Egy innen való kőzetet írt le dr. K ürthy Quarcz-Ortoklas-Andesin-Amphi- 
bol-Biotit-trachitnak.2 Amphibol azonban csak ritkán látható makrosko
posan, mikroskop ala tt nem észleltem.

L eírásuk: Barnás vagy vereses-szürkés, szaruköves alapanyagukból 
mikrotines, ritkán fehéres Plagioklas (1— 3 mm), Sanidin s Biotit (2 mm) 
vált ki. Itt-ott Amphibol és Quarcz is felismerhető bennük. M. a. talál
hatók még járulékosan. Magnetit, Zirkon , Titanit (0*6 mm) és A pati t  
(0*3 mm.) A Biotit  (Meroxen) igen üde, Apatit és Zirkon zárványokkal. 
A Saniclin gyakran karlsbadi ikreket alkot. Optikailag csaknem egyten
gelyű s negativ. Izometrikus egyénekben lép fel, üveg vagy Apatit zár
ványnyal bir. Bomlás folytán itt-ott Calcit rakódott le helyébe, de általában 
víztiszta. A Plagioklas  (oligoklas-andesinig) zónás s ikres az albit s 
periklin törvény szerint. A Quarcz  erősen corrodált, apró egyénei elég 
bőségesen lépnek fel. Olykor kristályos zóna veszi körül.

Alapanyaga: mikropoikilites Quarcz és Ortoklás, telve érczporral 
(Magnetit, Hematit s egyéb opák mikrolit). Az üveges alapanyag valószí
nűleg allotriomorph bomlás terméke. A csiszolatot Calcedonerek járják át, 
melyek geodaszerü helyeket is kitöltenek.

Ezen kőzet tehát biotitos lipavtitualc  nevezhető el.
2. Amphibolos kőzetek  Tomasesden a templom felett lépnek fel. 

(349 és 403 m). Kékes-szürke, sötét tömött alapanyagú kőzetek, melyekből

1 A Hegyes Drócsa-Pietrosza hegység kristályos és tömeges kőzetei dr. K ü r t h y  

S á n d o r : A Tracliyt család kőzetei. Földtani Közlöny VIII. (1878). 284. oldal.
2 1. c. p. 284.
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a Földpát többnyire ki van lugozva, de a friss törésen még 3 —7 mm-es 
üde mikrotines Plagioklas található. Az Amphibol 1— 2 mm hosszú tűket 
képez, apróbb tűi nagy mennyiségben átszelik az alapanyagot. Végül még 
5 — 10 mm nagy, remekül corrodált Quarcz és ritkábban Biotit is előfordul 
a beágyazások között. Itt-ott apró chalcedonos mandulák is láthatók. 
M. a. található még Magnetit , ritkábban Titanit és Apátit. Az Amphibol  
az uralkodó beágyazás (j =  olivazöld, a =  sárgászöld, b =  barnászöld. — 
Maximális kioltódását 18°nak találtam). Gyakran alkot ikret (100) szerint 
és igen szépen zónás, a mikor vagy a belseje vagy a széle sötétebb 
szinü, olykor a zónák meg is ismétlődnek. Zárványa a Magnetit, Apatit 
s üveg. Alárendelten Biotit , vékony magnetites szegélylyel, s bomlott Augit  
is fellépnek. A Plagioklas  (a-ra teljesen merőleges metszetet nem sikerült 
találnom ; Andesinnél nem igen lehet básisosabb), zónás s rendes iker
képződéssel bir, gyakori zárványa a Magnetit, Apatit s üveg. Olykor tel
jesen Calcittá bomlott. Alárendelten valószinűleg Sanidin is lép fel, de a 
Sanidinnek látszó egyének hajszál finomságú erek mentén üveggel vannak 
átjárva s igy meghatározásuk nem sikerült. A Quarcz  csak nagyobb cor
rodált egyénekben lép fel s aránylag elég gyéren fordul elő.

Alapanyaga csaknem színtelen üveg, telve van apró Magnetittel, 
melytől a kőzet sötét szine is ered. Benne kevés trachytosan elrendezett 
Földpátlécz s igen gyéren Amphibolmikrolitek találhatók. Apró lencse- 
alakú helyeket tölt ki a Quarcz s Clialcedon.

Ezen kőzet tehát a dacitokhoz  sorolandó, melynek rendes kifej
lődésétől főleg magnetitben gazdag sötét alapanyag által különbözik.

3. Amphibolos-augitos-kőzetek  Tomasesd körül (a kereszt 
felett, 343 m pont táján, Urzieariul 395 m teteje alatt, Nagyzámon 307 m 
tetőn) lépnek fel. Zöldes*szürkés, szarukőszerüen tömött alapanyagú kőzetek, 
melyekben 0 5— 1*2 mm-es Amphiboltük és Plagioklas ismerhetők fel. 
Itt ott Chalcedonmandulák is találhatók. M. a. járulékosan található még 
Magnetit, gyakran nagyobb oszlopokat képezve A pati t  s ritkán Zirkon.  
Az Amphibol  barnászöld, sok benne az Apatit. Az A ugit  rendesen már bom
lott. (Calcit, Chlorit, Epidot.) A 0*3— 1*1 mm nagy Plagioklas  (oligoklas- 
andesin) kifejlődése azonos az előbb leírttal. A Sanidin  alárendelten 
apróbb kristályokat alkot s alárendelten s kisebb szemeket képezve változó 
mennyiségben fordul elő a Quarcz. Alapanyaga trachytosan elrendezett 
Földpátléczekből áll, köztük többnyire allotriomorphul bomlott üveg van, 
s különösen gyakoriak a quarczos részletek. Találhatók még benne Biotit- 
foszlányok s egyéb opák mikrolitek. Mandulaszerü üvegeket tölt ki a Calcit, 
belseje gyakran Chalcedon.

Az Urzieariul körül fellépő kőzet színes alkotórésze teljesen elbom
lo t t ; csak itt-ott található még egy-egy augit folt.

Ezen kőzet a liparit ok és dacitok közzé  esik.
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Szorosan a biotilos l iparithoz  csatlakozik a Vikától É ra (472 m es 
tetőtől É-ra) fellépő kőzet.

Téglaveres, üvegesen fénylő alapanyagából sok apróbb Quarcz és 
Sanidin vált ki. M. a. Uralkodó beágyazása a remekül corrodált Quarcz , 
melynek a corrosió következtében keletkezett üregeibe, gyakran spherulitok 
nyúlnak be.

A Sanidin  olykor karlsbadi ikreket képez; tengelykeresztje alig 
nyilik kétfelé s felületes vizsgálásnál csaknem egytengelyű ásvány benyo
mását teszi. Plagioklas csak alárendelten fordul elő.

Alapanyaga mikrofelsites s érczporral van behintve s ennek fluidalis 
elrendezése miatt kúszált rajzokat mutat. Ezen Axiolit szalag és egyéb 
alakú terek spherulitesek; apróbb Sanidin és Quarczroncs is található 
benne, melyek a magmában uralkodó intensiv áramlásról tanúskodnak.

Az előbbitől eltérő kőzet lép fel Yikától É-ra és Godinesdtől D re. 
Benne helyenként tojásdad foltok találhatók, melyeknek belseje barnás- 
vereses, apró magnetit porral telt — tehát már dissociált — A m ph ibo l , 
körülötte Augitból, Földpátból és Magnetitből álló koszorú található. Igen 
ritkán lép fel A ugit  is. A csiszolat főrészét 0*5— 1 mm nagy Plagioklas  

teszi. Sanidin  csak alárendelten látható. A Földpát szemnagysága folyton 
kisebbedik, egy része (0*06—0*15 mm) már az alapanyaghoz is sorolható. 
Generacióbeli különbség itt tehát nem észlelhető. A Földpát után maradó 
helyett érczporral telt mikrofelsit tölti ki, mely bomlás folytán erősen 
vashydroxydos. Ezen kőzet már a trachytok felé hajlik.

H ólyagos liparit-láva.

Guraszádán (Plesa feletti kőfejtő) fordul elő. Vereses-sárgás, érdes 
tapintatu kőzetek, nagy (10—40 mm-es) lencseszerű üregekkel, melyek 
főleg tridymites anyaggal vannak kitöltve. Beágyazás gyanánt gyéren 
Biotit, Sanidin, itt-ott Amphibol is kitűnik.

M. a. Beágyázásokat alkot a M eroren , a karlsbadi ikreket formáló 
Sanidin,  ritkán a Plagioklas  is s végül egy A)nphibolra  emlékeztető 
ásvány. Általában azonban a beágyazások csak igen gyéren lépnek fel.

Alapanyaga kitünően lithophysás, s érczporral behintett mikrofelsit- 
ből áll. A lithophyosák színtelen üveggel, apró Sanidin- és Quarczszemek- 
kel, de főleg Tridymittel vannak kitöltve. Az utóbbi a jellemző cserépszerü 
elrendezést mutatja s olykor 0 25 mm nagyságot is elér.

* «

Végül legyen szabad dr. P app K ároly úrnak szíves felvilágosításaiért 
és dr. E mszt K álmán úrnak az elemzések szíves elkészítéséért hálás 
köszönetemet kifejezni.


