
FÖLDTANI KÖZLÖNY
XXXVII. KÖTET. 1907. JÜNIUS-AUGUSZTÜS. 6-8. FÜZET

ADATOK A BULZAI HEGYCSOPORT ERUPTIVUS KŐZETEINEK 
ISMERETÉHEZ .1

PlNKERT EDÉ-tŐl.

(I. tábla.)

1906. év nyarán dr. K a d ic  O t t o k á r  geologus úr mellett töltöttem 
egy hónapot, hogy geologiailag felvett területének eruptivus tömegét a 
természetben megtekintsem és azok mikroskopiumos és vegyi feldolgo
zásához kellő anyagot gyűjtsék.

Ily szempontból bejárt területemet, mely a Maros balpartján van, 
északon Yaleamare és Szelcsova, délen Kostéj és Laszó községek ha tá 
rolják. Hogy e terület geologiailag és petrografiailag igen érdekes, már 
dr. L óczy L a j o s 2 hangsúlyozta, ki e területet ismertetve az első érdem
leges adatokat szolgáltatja s többi közt ezeket mondja : A bulzai tra- 
chyttömeg, mely tulajdonképen a Maros jobbparti főhegységnek átcsapó 
nyúlványa, hazánk egyik legérdekesebb harmadkori vulkánjául vehető, 
mely a beható tanulmányozásra fölötte kínálkozik, tekintve azt, hogy 
egy nem egészen 1*5 négyszögmérföldnyi területen hét különböző trachyt- 
faj szálban fordul elő.

Eme eruptivus terület Soborsinnál, illetve azzal szemközt a Maros 
balpartján keskeny gránitövvel kezdődik, mely délkelet felé mindjobban 
kiszélesedik, magába foglalván igen változatos kifejlődésű diabast és 
andesiteket megfelelő tufáikkal, továbbá különféle üledékes kőzeteket.

A szóban forgó terület általában véve meglehetősen elszigetelten 
áll s éles határral különíthető el a környező üledékes területtől, elte
kintve az északi határ egy részétől, a hol a Maros alkotta szelcsova— 
tataresdi szurdok révén geologiailag és orografiailag mégis a Maros 
jobbparti hegycsoporthoz tartozik.

Ez az összetartozandóság L óczy 3 szerint nyilvánvaló, mert a Maros

1 Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1907 május l.-ón.
2 Geologiai jegyzetek Krassómegye északi részéből. Földtani Közlöny, XII.  

évf. 1882.
3 A «Biharhegység» egy sajátságos völgyalakjáról. Földt. Közl. 1877.
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két partján lévő azonos kőzetek több helyen kétségtelenül igazolják, 
hogy a Maros csak a neogén végével erodálta medrét.

A bulzai hegycsoport magába foglalja a Bega és Maros közti víz
választó gerincet is, mely azonban meglehetősen délen vonul végig e terü- 
keten s így csak kis vizterületet kapcsol a Bega vízrendszerébe [facseti m e
dencébe], melynek különben is határt szab keleten a k o s s o v i c a i  hágó.

Ez a hágó, minthogy mindkét oldalán pannoniai sárga homok és 
kavics van, petrografiai szempontból csak a pliocén végén emelkedve 
ki, választhatta el a Maros völgyét a facseti medencétől.

A Pojana-Buszka kristályos tömegét e szerint északon a facseti és 
Marosvölgyi neogén lerakodások határolják, mely rétegek egyszersmind 
délen határolják a Hegyes Drócsa-Pietrosza hegységet is, hozzáértve te r 
mészetesen azt is, a mit a Maros belőle lemetszett.

A fővízválasztó gerinchez számos mellékgerinc csatlakozik, melyek 
nagyjában megszabják ENy-—DK-i irányukkal a köztük elvonuló völgyek 
irányát is.

Végül m int igen nevezetes orografiai és hydrografiai csomópontot 
felemlítem a D. B o g h i i  (447 m) magaslatot, mely a fővízválasztó és 
a krassó-szörény— hunyadvármegyei határ kereszteződésénél van. s innen 
folynak le minden irányban a terület patakjai.

A g e o g r á f iá i  v i s z o n y o k r ó l  c s a k  e n n y i t  e m l í t e k ,  m iv e l  a z o k  K a d ic  

g e o lo g ia i  f e lv é te l i  j e l e n t é s é b e n 1 t e l j e s  r é s z l e t e s s é g g e l  l e  v a n n a k  ír v a .

Területem eruptivus tömegét csaknem minden oldalról rátelepült 
üledékes kőzetek veszik körül és pedig északon majdnem kizárólag a 
Maros partján emelkedő felsőjura időszaki mészkövek, keleten a szel- 
csova—lataresdi szurdokból kijövő Marosnak széles ártere, délen Fintóág 
éB Laszó környékén diluviális babérces agyag és pannoniai homok, 
kavics határolja, melyek alól csak helyenkint bukkan ki a mediterrán.

E mediterrán Kostej és Hölgyánál nagyobb területet foglal el és 
szolgáltatja az ismert kövület lelethelyet.

Ezeken kívül vannak még az eruptivus tömegek között dogger- 
mészkövek, továbbá középső-kréta időszaki homokkő és konglomerátu
mok, végül pedig alsó-kréta quarcithomokkövek és agyagpalák.

Az eruptivus képződmények elterjedése és mineműsége H auer  

F erenc  lovag térképén 2 még nagyon hiányosan van feltüntetve, a meny
nyiben úgyszólván az egész területen egy nagy diorittömeget jelöl ki, 
mely keletről basalttal érintkezik; még keletebbre a Maros partján pedig 
egy tertier basalttuf aterületet jelez.

1 Földt. Intézet Évi jelentése. 1904.
2 Geologische Übersichtskarte d. Österr.-Ungar. Monarchie.



L óczy már az 1870-es években felemlíti eme hibát, melyet néhány 
kőzet mikroskopiumos vizsgálata igazolt. E kőzetek mivoltát dr. K ü r t h y  

S ánd or  csupa trachytfajokban állapította meg.
Mindeme vizsgálatokat megelőzőleg e vidékre vonatkozólag néhány 

feljegyzést találunk S tur  D é n e s  wieni geologus felvételi jelentésében 1 
is, melyben azonban az eruptivus kőzeteket csak nagyjában említi.

Felemlíti, hogy e trachyt hegycsoportot a krétaképződmónyek övezik 
s így az nem is a harmad időszak tengerében, hanem annak szintje 
fölött, szárazföldön képződött.

Az eruptiók korát s egymáshoz való viszonyát szerinte csak a 
basaltkonglomerátumok alapján lehet megállapítani. Ezek ugyanis köz
vetlenül reátelepszenek a lapugyi agyagra s fölöttük rögtön a trachit- 
tufák találhatók. H a még tekintetbe vesszük ama rétegsorozatot, melyet 
S t ur  Lapugy tájékáról feljegyzett s mely szerint a kristályos palákon 
a lapugyi agyag, alárendelten lajtamész (II. mediterrán) fekszik, e fölött 
a basaltconglomerátum s végül a cerithiumos (szármát emelet) és a 
congeriás rétegek (pannoniai em.): nyilvánvaló, hogy a basaltconglomera- 
tumok a szármát emeletbe sorolandók, esetleg a trachyttufákkal egye
temben.

Egész területem fiatalabb eruptivus kőzeteinek feltörési idejét ille
tőleg a legpontosabb és legújabb adatokat dr. K och A ntal  szolgáltatta 
«Az Erdélyrészi medence harmadkori képződményei» c. munkájában. 
E szerint a felső-mediterrán korszakban Felsőlapugy és Kostéj vidéke 
egy tengeröböl volt, melyben a partövi dús állatélet fejlődésére és virág
zására igen kedvezők voltak a viszonyok.

Említi még e munka, hogy Alsó-Lapugyon az allnvialis és diluviális 
üledékek alól durva vulkáni breccia lép ki, mely a szűk lapugyi völgy 
oldalait sziklás-á teszi. Ezt S t u r  és H auer  basaltconglomeratumnaji ne
vezi, pedig ez tulajdonképen pyroxenes amfibolos andesitconglomeratum, 
mely Alsó- s Felsőlapugy között Dobrától kezdve Kossovóig (Temes m.) 
hatalmas padokban képviseli a szármát emeletet, közvetlenül a felső 
mediterrán rétegeire telepedve.

Valószínűleg a konglomerátum alján fekvő agyagnak legfelső rétegei 
is szármát korszakuak, mivel egyes helyeken kövületmentesek. Ezt 
láttam én is megerősödve Holgyától keletre a Chiciora csúcs közelében 
egy feltárásban, hol egy 5 méter magas kövületes kék agyag fedőjében 
sötét agyag rétegekkel váltakozó, növény lenyomatokban bővelkedő, fehér 
tajtköves, palás andesittufát találtam.

Ugyanez időszakba sorolandók az andesittömegek között s ezeknél 
jóval nagyobb területet elfoglaló durva konglomerátumos tufák és brecciák

1 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. X III .  1863.
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is, melyek közel kelet-nyugati irányban messzeterjedő vastag rétegtakarót 
formálnak. Ezeknek szármát korszakbeli voltáról egy Fintóágtól ÉNy-ra 
talált feltárásban győződhettem meg.

E helyen ugyanis egy szürke, szórványosan lignittartalmú agyag
réteg fölött egy 0 -5 m vastag osztrigatartalmú réteg, e fölött pedig 
ugyancsak 0 5 m vastag kagylóstörésű kemény tufapadot figyeltem meg, 
melynek fedőjében a pannoniai sárga homok van a külszínen.

A mi a diabasok korát illeti, ezeket egyelőre H e r b ic h  és P r im ic s  

GrYÖRGYnek az Erdélyrészi Erchegységben tett megfigyeléseik alapján 
szintén a triasba kell helyeznem, ha ugyan tény az. hogy e  diabasok 
semmiképpen sem hatottak az őket környező üledékes kőzetekre. Ilyen 
hatást azonban észlelhetni vélek, amennyiben több helyen uralitos diabas 
tömzsön belül sikamlós tapintatú sötétzöld aphanitos dinamometamorf 
palák jelenlétét figyeltem meg, a mi által esetleg további kutatásra 
akarnám a figyelmet felhívni.

Eme rövid geologiai áttekintés után már most kőzeteimnek petro- 
gráfiai leírására térek át.

Mielőtt azonban vizsgálataim eredményének tárgyalásába kezdenék, 
kedves kötelességet teljesítek azzal, hogy köszönetét mondok dr. K r e n n e r  S. 
J ó zsef  udv. tanácsos úrnak, volt tanáromnak, amiért figyelmemet hazánk 
valamely eruptivus kőzetcsoport leírására felhívta és dr. S chafarzik 

F e r e n c  urnák, professzoromnak azért, hogy működési térül ily felette 
érdekes területet ajánlott és kőzet vizsgálataim közben mindenkor tel
jes jóakarattal adta meg a szükséges felvilágosításokat és tanácsokat 
továbbá a magyar kir. Földtani intézet Igazgatóságának, hogy lehetővé 
tette területem megtekintését.

Hálával tartozom dr. K adic  Ottokár geologus úrnak, ki a területen 
töltött négy hét alatt napról-napra kellő útbaigazításokkal ellátva bocsá
tott útnak, sőt ezenkívül még eredeti geologiai felvételi térképeit is 
szívesen átengedte dolgozatomhoz való csatolás céljából.

Szívesen támogatott munkám közben még R ozlozsnik  P á l  geologus úr 
és R óka K álmán vegyész barátom, kiknek e helyt szintén köszönetét mondok.

Dolgozatom kezdetén körül határolt terület eruptivus kőzeteit a 
következő csoportokba oszto ttam :

I .  E r u p t i v u s  t ö m e g e s  k ő z e t e k .

A) Gránitok.
B) Dió rítok.

u) augitos telérdiorit,
l>)  biotitos pyroxenes diorit.
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C) Diabasok.

a) typusos diabas,
b) uralitos diabas,
c) diabas porphyrit.

D) Andesitek.

ci) amphibolos andesit,
b) olivines augitos andesit (pyroxenes andesit),
c) biotitos andesit,
d) pyroxenes amphibolos andesit,
e) amphibolos biotitos andesit.

E) Trachytok.

I I .  E r u p t i v u s  ü l e d é k e k .

F) AndesittufáJc breccias és conglomeralumos kifejlődéssel.

E kőzetcsoportok többnyire kisebb tömzs vagy telér formájában 
lépnek fel az üledékes kőzetek vagy az eruptivus tufák között.

Előfordulásukat illetőleg azt mondhatni, hogy az andesit főtömege 
s így az andesiteruptio központja Kostéj vidékére teendő, melytől 
északra és keletre terül el az andesitek óriási tufaterülete.

A) G r á n i t o k .  

Amphibolos granitit.

A Yaleamare és Kapriora közötti kiugró dombrész északi jjeremét 
g ranitit  szegélyzi. Ez a granitit csak kis része annak a nagy granitit 
tömzsnek, mely Soborsin vidékén van és ide a Maros balpartjára is á t 
csap. Hogy ez valóban a soborsini granitithoz tartozik, nem csak a Ma
ros medrében lemosott számos lapos szikla bizonyítja, hanem ennek 
hasonlatossága is a túloldali Cukorhegy és Jánoshegy granititjához.

A középszemű kőzet egészben véve rózsaszínű, mely szint a szép, 
porfirosan kivált, nagy egyénekben kifejlődött orthoklastól nyeri.

Az orthoklas egyénein a karlsbadi ikertörvény szerint való össze
növés m ár szabad szemmel is jól észlelhető. E mellett nagy mennyi
ségben vannak plagioklasok is léces és táblás kifejlődéssel. A quarc 
mennyisége a földpátokéhoz képest alárendelt. A színes lényeges alkat
részeket az amfibol és biotit képviselik, melyek a kőzetben elég sűrűn, 
de egyenletesen vannak eloszolva.
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E kőzetet dr. Koch Antal m int biotit tartalmú amphibolos granititot1 

írja le. A fehér ikerrovatos plagioklast az oligoklas-andesin sorba h e 

lyezi, s a kőzet apró üregeiben föllépő zöldes-sárgás beryll oszlopokat  

is említ.

E leírás egy Maros jobboldali soborsini példányra vonatkozik, 
a granititnak a Maros balpartjára átvonuló tömegéből gyűjtött példá
nyát én szintén amphibolos granititnak határoztam meg a következő 
elegyrészekkel:

Az első megmerevedési termék az apatit , mely az összes többi 
elegyrészekben zárványként van meg, ezt én elsőrendű piros gipsz lemez 
segélyével megállapított negativus jellege alapján ismertem fel, s m int 
idiomorf bázis szerint metszett hexagon zárványt találtam a magnetit- 
ben, mint 0’2 mm hosszú egyéneket a plagioklasban és orthoklasban 
vagy általában a kőzetet keresztül szelő lécek alakjában, melyek a 
2‘3 x 0 ‘3 mm átmérőt is elérik s többnyire halvány egérszürke pola- 
rizatiós színűek.

A zirkon  igen ritka a kőzetben, csupán egyes amphibol egyénekben 
ismerhető fel pleochroistikus udvaráról.

A titanit  felismerhető vörös-barna, illetve sárgás-barna pleochrois

tikus szine, de főleg jelentékeny reliefje által, m ely jelenség oka erős 

fénytörésében keresendő ; míg másrészről nagy kettőstörése miatt magas

rendű polarizatiós szín látható.

Nagy tengelyszöge, de m ég inkább nagy kettőstörése okozza, hogy  

majdnem m inden egyén konvergens fényben tengelyképet, illetve annak  

egy részét, egy a látómezőn diagonalisan keresztül surranó hyperbolát ad, 

m elynek  alapján gipszlemez segélyével a BECKE-féle módszerrel m inden

kor megállapítható a titanit positivus jelleme.

Mint korai kiválá&ú elegyrész igen gyakran találhatjuk az amfibol 
zárványaként. Egyénei mindenkor egyszerűek, csak egy helyen sikerült 
egy nagyobb egyénben egy ikerállásban közbetolt lemezt látnom.

Az amphibol  többnyire foszlányokban van, vagy prizmatikus met
szetekben; a bázisos metszeteken az (110) szerinti hasadási irányok 
képezte 124°-ú szög jól mérhető. Ugyancsak e metszeteken két pleochro- 
ritikus szint is észlelhetünk.

a =  világos zöldes-sárga, 

b =  fűzöld, a vertikális metszeteken pedig 

c =  kékeszöld.

Ez utóbbi metszetek egyikén a c :c  kioltás szöget 18°-nak találtam, mi 
egy közönséges ampliibolra utal.

1 Föl fit. Közlöny 1S7N.
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Egyénéi többnyire épek, csak helyenkint láthatók benne epidot 
bomlási termékek. Zárványok gyanánt az apatit, magnetit, titanit elég 
gyakoriak.

A biolit jellemző pleochroismusa által mindenkor könnyen fel
ismerhető.

a =  világos-barna, 
b =  sötét-barna, 
c =  sötét-barna.

A biotit többnyire elég ép, csak helyenkint látjuk lemezei irányá
ban chlorittá és epidottá átváltozva.

Az ejAdot, mely szabad, határozatlan körvonalú egyénekben van, 
m ár közönséges fényben felismerhető szép citromsárga színéről s pleo- 
chroismusáról. A chlorit világos és sötétebb zöld pleochroismusa, továbbá 
sötétkék interferens színével penninnek bizonyult.

A plagioklas  idiomorí egyénekben fordul elő, melyek mindegyike 
igen sok keskeny ikerlemezkéből összetett. Meghatározásuk céljaira ren 
desen ama egyéneket használtam fel, melyek merőlegesen vannak metszve 
az albit törvényszerinti ikersikra. Az ily egyének két egymásmelletti 
lemeze az ikersíkhoz képest részarányosán oltódik ki. Midőn eme mód
szerrel számos egyén kioltási szögét meghatároztam, az így nyert szög
értékek az oligoklas-andesin jelenlétére engedtek következtetni.

Egy másik, mondhatnám  ellenőrző módszer a BECKE-féle. E célból 
oly lemezt kerestem, mely az egyik optikai tengelyre merőlegesen met
szett. Ilyenkor convergens fényben látható hyperbola tengelye irányába 
hozva a gipszlemez legnagyobb rugalmassági irányát a hyperbola homorú 
oldalán egy kék folt észlelhető. Mivel pedig e kék folt mindenkor a 
legkisebb rugalmassági biseetrix felé torlódik el, így tehát a plagioklas 
legnagyobb rugalmassági tengelye (a) megfelel a hegyes biseetrixnek, 
azaz a plagioklas negativus jellegű, a mi e lemez oligoklas voltát 
megerősíti.

A plagioklas több egyéne zonás kifejlődésű, s zárvány gyanánt 
találhatunk benne apatitléceket, magnetitszemcséket, amphibol- és biotit- 
foszlányokat.

Az orthoklas a kőzet főelegyrésze, melynek egyénein jól láthatók 
az (001) szerinti hasadási irányok. Többnyire nem homogének, hanem 
finom albit lemezkéktől mikropertbites szövetűek.

Érdekes jelenség a quarc és orthoklas myrmekites összenövése, 
a mikor ugyanis a quarclemezek harántmetszetei féregszerű képet ad
nak. E jelenség többnyire a plagioklas és orthoklas határán észlelhető, 
néha azonban e myrmekites szegély két orthoklas egyén között is 
meg van.
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Az orthoklas igen gazdag zárványokban s részben ettől is zavaros, 
de főleg a kaolintól, mely m ár közönséges fényben szennyes barnásan 
feltűnő bomlási terméke. Ennél azonban gyakoribb decomponálási te r 
méke a sericit, mely élénk sárga interferensszínű és egyenes kioltású 
lemezkék alakjában lép fel.

A quarc  végül, mint a kőzet utolsó kiválása, allotriomorf, ezabály- 
talan alakban tölti ki a többi alkatrészek között fennmaradt hézagokat. 
Az orthoklastól tiszta, friss volta és zárványainak sajátságos soros elren
deződése különbözteti meg.

B) D i o r i t o k .  

Augitos telérdiorit.

Valeamare és Kapriora közt keskeny szegély alakjában van a grani- 
tittömzs és a felső juramészkő között egy diorit, melyet már L óczy  

választott el a granitittól diabasfolt alakjában .1
E kőzet szabadszemmel vizsgálva igen aprószemű, majdnem tö

mött, melyben erősebb lupéval fehéres földpátokat és egy sötét fekete 
ásvány parányi szemcséit láthatjuk.

Mikroskopiummal egy teljesen tiszta és átlátszó anyagban idio- 
morf módon kifejlődött amphibol-, augit- és magnetitszemcsék vannak 
egyenletesen elosztva. Keresztezett nikolok között a víztiszta anyag idio- 
morf ikerlemezes plagioklasnak bizonyult, mely a kőzet utoljára kivált 
elegyrésze.

A legelső kiválás a ma<jnetit, mely a többi elegyrészek mindegyiké
ben meglehetősen nagy, néha 0*3 mm átmérőjű isometralis szemcsés, 
zárványokban van meg.

Az amjildbol többnyire a vertikális zóna szerinti metszetekben, vagy 
szabálytalan szemcsékben fordul elő, melyek sötétebb zöldesbarna színük 
által határozottan eltérnek a közönséges zöld amphiboltól. Pleochroistikus 
színeik:

a világoszöld, 
b =  barnás sötétzöld, 
c kékeszöld.

Az amphibolok teleezórtak apró, tojásdad vagy lécalakú zárványok
kal, melyek a gypslemezzel vizsgálva apatitoknak bizonyultak. A kőzet 
e szerint tömérdek sok apatittűt tartalmaz, melyek némelyikén szépen 
látható a (001) szerinti harántelválás.

1 I ' o j a n a  R u s z k í i  n y u g .  f e l é n e k  á t n é z e t e s  f ö l d t .  t é r k é p e .



Az augit  a kőzetben gyérebben fordul elő mint az amphibol, mely
től világos sárgásbarna színe és alig feltűnő pleochroismusa által tér
el. Zárványai ugyanazok mint az amphibolé.

/

Érdekes az augit és amphibol egyközös összenövése, mikor ugyanis 
<■ tengelyük iránya ugyanaz. Ilyenkor feltehető, hogy e két elegyrész a 
magmából egyidőben vált ki.

A plag ioklas  képezi a kőzet legnagyobb részét, mely kristályos 
kifejlődésű s az a tengely szerint megnyúlva, mindenkor léceket alkot. 
E  lécek igen alkalmasak a meghatározásra s a labradorit-bytownit sorba 
tartozóknak bizonyultak.

A kőzet e szerint nem diabas, hanem valószínűleg a granititnak 
egy szegély faciese, annál is inkább, mivel szövete panidiomorf. Helyes 
elnevezésére irányadóul szolgált R o s e n b u s c h  munkája ,1 mely a diorit- 
aplitok közt említ ily panidiomorf szemcsés szövetű telérkőzetet. Ezek 
a kőzetek közel állanak a malchitokhoz és mélységbeli kőzetüktől csak 
szövetükben térnek el. Ugyancsak e munka említi, hogy ily telér- 
dioritot a granitit faciese gyanánt H o w it t  is talált Ausztráliában.

Biotitos pyroxenes diorit.

A diorit-diabasszerű kőzetek legnagyobb foltja a Janiaskavölgy 
középső szakaszában van az ott torkoló árkok és völgyek alsó részében. 
Ez a folt a Dimpul Cornului és Hotarele csúcsok közt terül el, melynek 
több pontjáról gyűjtött és megvizsgált kőzetei majdnem mind bomlottak 
s mely jelenség kapcsolatos éppen e folt propylitizálásával.

A Romsi-völgyben két tárnára  akadtam, melynek elseje 17 m ; 
másodika 60 m hosszú. E propylitizált kőzetben vonulnak végig egyes 
mészpát-eres, pyrittartalmú quarctelérek 15— 16 h. düléssel, melyek 
pyritje állítólag arany és ezüsttartalmú s ezért kezdő kutatás tárgya.

Künn a hányon szép gipsz kristályokat is gyűjtöttem.
Eme nagy kiterjedésű tömzs vulkánologiai viszonyainak megérté

sére egyes porphyros szövetű friss, továbbá a solfataraműködéstől el
bomlott tajtkőzárványos andesitek vezettek, mely utóbbi anyagba van
nak hajtva a fent említett tárnák.

A zöldkövesedést valószínűleg eme harmadidőszaki andesitek telér- 
szerű feltódulása okozta; erre mutatnak legalább a telértöltelék ás
ványai.

Egyszóval egy harmadidőszaki ENy— DK-i csapású andesittartalmú 
repedés hatja át a régi dioritot, melynek egy az átalakulási régióján 
kivül eső ép példánya az, melyre ezután áttérek.
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1 Mikroskopische Physiographie d. massigen Gesteine. 1907.
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Ez sötét zöldesBzürke, egyenletesen aprószemű elegye plagioklas- 
nak, pvroxennek és kevés biotitnak, mely utóbbi bronz-sárga színével 
tűnik fel helyenkint. A plagioklaslécek metszetein már kézi nagyítóval 
látható annak ikerrovátkossága.

Vékonycsiszolatban víztiszta, átlátszó és tömérdek apró, barna, 
meg nem határozható porszemmel teli anyagban idiomorf módon 
kivált augitot, továbbá magnetitszemcséket és ilmenitlemezkéket lá t 
hatunk.

A kőzetben nagy mennyiségben szereplő apatit úgy a víztiszta 
anyagot, mint az összes többi elegyrészeket átszeli tűivel, melyek helyen
kint l ' 3 x 0 ‘04 mm nagyságot is elérhetnek s szépen mutatják a (001) 
szerinti harántelválást.

Keresztezett nikolok közt megállapítottam, hogy a víztiszta anyag 
tulajdonképpen csupa idiomorf plagioklasból, alárendelten orthoklasból 
áll, mely utóbbi a bázissal párhuzamos hasadásáról b a plagioklashoz 
képest xenomorf hézagkítöltő voltáról ismerhető fel.

Az apati t , magnetil és ih nénit után a földpátok váltak ki előbb, 
mert több helyen az augit körülveszi őket.

Eme plagiolüas számos az albittörvény szerint összenőtt ikerlemez
ből álló egyéneket formál, melyekkel helyenkint periklintörvény szerinti 
ikerképződés kombinálódik s az ily csoportok ezenkívül még a karls- 
badi ikertörvény szerint párosulnak.

A plagioklasok igen gyakran zónás szerkezetet mutatnak, mely a 
kristály héjas felépítésétől ered. Ilyenkor a kristálymagtól a kerület 
felé az egyes héjak optikai orientálása más-más, mivel kifelé e héjak 
kioltása fokozatosan kisebbedik. E jelenség a kerület felé folytonosan 
következő savanyúbb plagioklasok fellépését jelzi.

A zónás szövet már közönséges fényben, mindenkor a már említett 
barna porszemek elrendezéséről lesz felismerhetővé, s magyarázatát 
abban leli, hogy az először kiválott földpátmag körül, az anyalúg foly
ton csökkenő bazicitá&a folytán, fokozatosan mindig savanyúbb héjak 
válnak ki, minek megfelelően ezek kioltása is héjankint más és más.

Eme közönséges zónastrukturán kívül ritkábban észlelhető még a 
recurens-zónás szövet is Ez esetben a váltakozó lemezek optikai orien
tálása és vegyi összetétele ugyanaz, vagyis ezek egyszerre sötétednek el.

Nevezetes, hogy a zónás szövet teljesen független az ikerlemezes- 
ségtől s így egyes egyéneken e kétféle szöveti szerkezet együttesen ész
lelhető. A szép léces kifejlödésű plagioklasok kioltódásuk alapján labra- 
doritoknak bizonyultak.

Megemlítem itt még az allotriomorf hézagkitöltő quarc  jelenlétét, 
mely igen könnyen összetéveszthető az orthoklassal.

A p yrox en  részint mint lombos hypersthen, részint mint ejzyhaj-
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lású közönséges augit van képviselve a kőzetben. Mindkettő idiomorf 
kifejlődésül.

A hyperxthen az augittól főleg abban különbözik, hogy minden 
metszete egyenes kioltású, azonkívül inkább hosszabb léceket formál, 
melyeken a bázis szerint repedéseket láthatunk, végül pedig észlelhető 
a hvpersthenen gyenge pleochroismus is.

A hypersthen részben elmállott, mely folyamat többnyire haránt- 
repedésein indul meg s behálózza és átváltoztatja bomlási termékeivel 
lassan az egész ásványt. E bomlási termék jórészt bastit s ez esetben 
meg volna magyarázva a kézipéldányokon látható aranysárga, lemezes, 
hajlítható pikkelyek mivolta, melyek a biotittal együtt lépnek fel.

A hypersthen még optikailag negativus jellegével is eltér az egy- 
hajlású  augittól s ezt a gypslemezzel határozhatjuk meg a már ismer
tetett módszerrel, a mikor is vertikális metszeteken a hasadási irányok 
egybeesvén a gyps legnagyobb rugalmassági irányával, a lemez inter- 
ferentiás szine sülyedni fog, vagyis a hasadási irány megfelel a legkisebb 
rugalmassági iránynak, mi a hypersthenre épen jellemző.

Több egyének e módszerrel, de még a B E C K E - f é l e  módszerrel való 
vizsgálatánál is kitűnt, hogy a hypersthen igen gyakori elegyrésze a 
kőzetnek.

A monoklin augit  jellemző tulajdonságait a hypersthennél elmon
dottam, melylyel egyébként nagyon megegyezik. Zárványaik is teljesen 
ugyanazok: magnetit, titánvas, apatit, helyenkint földpát; azonkívül 
biotitfoszlányok is láthatók

a — világossága, 
b =  barnásveres

pleochroistikus színekkel.
Érdekes, hogy egyes augitegy ének ben apró rácsszerkezetű titán- 

vaslük  is vannak, melyek a titánvas lemezes mállásának eredményei.
Fölemlíthetem, hogy a leírt kőzetben a biolit aránylag ritkább, 

mint e diorittömzs nyugatibb részéből gyűjtött példányokban, melyeknek 
csiszolataiban bőséges világos színű biotitot és epidotot láthatunk s 
melyeknek pyroxenje jórészt uralitosodolt. Ez utóbbi sajátságok teljesen 
ráillenek a P. albiniben taláIbiitó dioritra is.

Végül érdekes, hogy a diorittömzs legnyugatibb szélét egy inter- 
sertal szövetű typusos diabaa teszi, melynek tömött alapanyagába borsó- 
nagyságú ikerlt-mezes calcitmandolák vannak beágyazva, melyben azonban 
az augit és plagioklas már erős bomlásnak induló állapotban van.
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C) D i a b a s o k .

T ypusos d iabas.

A Kaprioriska- és Dobrlyest-völgyek felső szakaszában egy diabas- 
folt van kijelölve, mely az első völgyben egy új feltárásban szépen 
mutatja a szürke, szemcsés doggermészkő és diabas érintkezését. E  folt 
kőzetpéldányai helyenkint brecciásak. többnyire azonban finomszeműek, 
mely utóbbiak egyik friss példányát írom le mint területemnek úgy
szólván egyetlen typusos diabasát.

Sötét zöldesszürke szemcsés kőzet ez, mely hozzáférhető feltárá
sokban erősen repedezett s e felületeken a limonitos beszürődéstől bar
nára festett.

Mikroskopium alatt észlelhetjük, hogy a számos plagioklasléc ke- 
resztül-kasul szeli a kőzet többi alkatrészeit, főleg a barnás, helyenkint 
zöldesen elchloritosodott augitot, miáltal a kőzet intersertalis vagyis typu
sos diabasszövetet nyer. A augitnak ilyen szögletes vagy léces részletekre 
való szétdarabolása eredményezi az úgynevezett ophilos szövetet.

A plagioklast megelőzőleg kiválott az apatit,  azonkívül a maynetit-  

szemceék és ilmenillécék  elég nagy mennyisége, melyeknek bomlási 
termékei gyanánt gyakran lépnek fel a kőzetben limonitos felhőzetek.

Eme elegyrészek kiválását követte az idiomorf léces p'jigioklaa, 
melyben találunk ugyan zárványként apró chloritpikkelyeket, ezek azon
ban csak a későbbi beszűrődés eredményei.

A kezdő kaolinosodást csak kevés egyénen észleljük s a földpát 
zavarossága inkább az augit chloritos és uralitos bomlásától ered.

Az albit- és periklin-törvény szerint kialakult ptagiolctas helyenkint 
zónás szövetet is mutat. Egyes egyének lécei igen keskenyek és kis 
kioltásuak, többnyire azonban a kioltás értéke 30° ig megy fel s labra- 
dorit-bytownit jelenlétére enged következtetni.

A friss augitegyének függélyes (vertikális) metszetein a ferde ki
oltást rendesnek (41°) találjuk. Zárványként megtaláljuk az augitban a 
magnetitet, helyenkint a plagioklas kisebb léceit.

Végül mint a kőzet járulékos elegyrészét felemlíthetem még a 
pyritet.

U ra li to s  d iabas.

Gross község keleti felét csaknem köröskörül csupa pannoniai 
rétegektől övezett diabasszegély veszi körül, mely a község keleti végétől 
még mintegy ± km nyire követhető a Gross völgyében. A tömzsün belül 
lévő kőzetek részint sikamlós tapintatú sötétzöld, aphanitos, dinamometa- 
morf palák, részint világosabb, aprószimü diabasok. mely utóbbiak egyikét
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m int az uralitos diabasok typusát irom le, bár teljesen azonos viszo- 
szonyok között találtam ily diabast területemnek még több helyén is. 
így mint legfontosabbat említhetem ama diabas foltot, mely Tisza köz
ségétől délnyugatra van a Grunyulung és Mylocini völgyekben, s 
melyen belül ugyanolyan zöldes, afanitos, dinamometamorf palák vált
ják fel számtalanszor a grossiaknál sötétebb és helyenkint pyrittel átivó
dott diabasokat.

Az uralitos diabas harmadik előfordulása Kostéj vidéke, a hol 
néhány folt alakjában van meg, szintén pyrittel impregnálva, a mediter
ránkorú üledékek vagy az andesit közé települve. Végül pedig felemlítem 
még a Y. Rogusolui felső szakaszát, a hol középkréta időszaki homok
kőbe iktatva bukkanunk eme uralitos diabasra.

Szabadszemmel vizsgálva a gfossi kőzet világoszöldes földpátok- 
nak és más sötétzöld szemcséknek elegyéből áll.

Mikroskopium alatt decomponált állapotban lévő szemcsés kőzet
nek ismerjük fel.

Főelegyrészei: a földpát, mely helyenkint kaolinosodott, magnetit- 
tal és zöld foszlányokkal teleszórt. A kőzet többi részét egy szennyes- 
zöldes szinü, pleochroistikus elegyrész teszi. E két főelegyrészen kívül 
sárga, pleochroistikus epidotszemcsék is v an n ak ; azonkívül a rogusolui 
völgyi diabasban sok titánvasat is észlelhetünk, mely körül leucoxenes 
átalakulási termékek láthatók, vagy pedig limonitos bomlási termékek.

A szennyes-zöldes alkatrész uralitos awphiboln&k  bizonyult, mely 
eredetileg augit volt s most az amphibol összes tulajdonságait mutatja. 
Pleochroistikus sz íne i:

a =  világos sárgás-zöld, 
b =  oliv-zöld, 
c =  kékes-zöld.

Ezenkívül ez urálit optikai orientálása teljesen ugyanaz, mint a 
közönséges amphibolé, a mennyiben a tompa positivus bisectrix a «c» 
tengelylyel a hegyes ß  szögben ( c : c) egy 13— 15 -ú szöget képez.

A bázisos metszetekben megmérhető az amphibolra jellemző prizma- 
tikus hasadási irányok alkotta 124c-ú szöge, a BECKE-féle módszerrel 
pedig megállapítottam az amphibol negativus jellegét.

Ritkán az eredeti augit ikres összenövése még megmaradt, amikor 
ugyanis az amphibol rostjai az ikersík két oldalán szintén ikerállásban 
fejlődtek ki.

Az amphibol másodlagos voltát annak rostos kifejlődése mutatja, 
mely szövet főkép az egykori augitegyének szélén jól látható vagy pedig 
nem ritkán a földpátegyéneken belül is. Ez utóbbi kifejlődésében ván
dorló amphibolnak hívjuk.
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Az urálitok rostjai teleszórtak apró szemcsékkel, melyek jórészt 
földpátlécecskék, magasan interferáló epidot- és zoizitszemcsék, végül 
egy sötétbarna bomlási termék, mely az egykori magnetit limonitoso- 
dásának eredménye.

Érdekes, hogy az urálit szélső rostjai vagy helyenkint egész párná
tok egyenes kioltású zöld és sárga pleochroistikus szinű és acélszürkén 
polarizáló chlorittá, ú. n. klútochlorrá, alakultak át.

Eme mélyreható benső átalakulás oka annak, hogy az augit ere
deti mivoltát csak elvétve, nyomokban tartotta meg, mert csak aláren
delten fedezhetünk fel egyes színtelen, prizma szerinti hasadásokat fel
tüntető pleochroismus nélküli egyénrészleteket.

E szempontból igen érdekes a rogusolui-völgyi diabas, melyben a 
még aránylag elég gyakran el nem u^alitosodott augi tégy ének némelyiké
nél a nagyobb kioltású augit szélét egy jóval kisebb kioltású urálit teszi.

A jdnf/ioklasok szintén erősen dekomponáltak s bár ikerlemezessé- 
güket csak helyenkint észlelhetjük, mégis megállapítható a lemezkék 
albit- s periklintörvényszerinti kialakulása, melyek helyenkint a kioltó- 
dás mérésére is alkalmasak. Eme mérési adatok átlag 10—40° közt 
ingadoznak, miből azt következtetem, hogy a kőzet meglehetősen bazisos 
földp átj a labradorit-bytowni t.

A plagioklas bomlási termékei jórészt megfelelnek az augitéinak. 
A vándorló amphibol rostok alakjában infiltrálva egész rendes előfor
dulás. Ezek közé keveredik azután az epidot, több seiicit  és a kékesen 
polarizáló zoizit,  mindmeganDyi másodlagos termék.

Mint csak egyes példányokban, pl. a tiszai diabasban, fellépő 
elegyrészt említem még az allotriomorf quarcot és járulékos pyritet.

Diabasporphyrit.

A diabast helyenkint ennek porfiros kifejlődése váltja fel. Ilyen 
pl. a Szelcsivivölgy középső szakaszában fellépő tömzs. Ennél azonban 
sokkal érdekesebb kifejlődésű ama augitporphyrit, mely a Kaprioriska- 
völgy középső szakaszában a felső-juramészkő és a biotitostrachyt között 
terül el a patak medrében és jobboldali mellékvölgyeiben.

Ez utóbbi helyen egy tömött, helyenkint szemcsés kifejlődésű kő
zetre akadunk, melynek zöldesfeketés alapanyagából földpátokat, igen 
kevés zöldes augitegyént, egyes példányokon pedig 0 ‘5 cm nagyságú 
egyénekben cinóbervörös zeolithokai (hculandit)  látunk kiválva; azon
kívül a kőzet teleszórt apró inandolakövekkel, mélyek részint calcedo- 
nok, alárendelten aragonitok.

Yékonycsiszolatban egy szürke alapanyagból porfirosan kiválott. 
albittörvény szerinti nagy jihigiokUnsegyéneket látunk, melyek kioltá
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suk alapján meglehetősen bázisosnak, valószinüleg labradoritoknak bizo
nyultak.

E  földpátok sohasem tiszták, hanem mindenkor tartalmaznak zár
ványként alapanyagot, azonkívül keresztül-kasul behálózzák az epidot 
finom fonalai.

Az augit, mely a kézipéldány egyes helyein nagy egyének alakjá
ban lép fel, csiszolatomban m int porphyros elegyrész nem észlelhető, de 
annál nagyobb mennyiségben rejtőzik az alapanyagban.

E szürke alapanyag, mely holokristályos, főleg a plagioklas m á
sodik generatiójából áll. E mikrolithok többnyire ferde kioltásúak, de 
nagy mennyiségben lép fel köztük az egyenes kioltású orthoklas is. 
A szintén igen bőségesen előforduló augit mikrolithjai tele vannak 
szórva magnetit- és epidotszemcsékkel, miáltal teljesen elvesztették ho
mogén polarisatiós színüket.

Végül megemlítem, hogy a mandolakövek, melyek a kőzet leg
nagyobb részét teszik, nagyon változó szövetet és polarisatiós színeket 
mutatnak, többnyire kifejlődött azonban körülöttük egy epidotkoszorú, 
melynek elágazó szálai behálózzák e mandolák egész belsejét.

D) A n d e s i t e k .  

Amphibolos andesit.

Egész területem legtypusosabb amphibolos andesitje Kostéj és Gross 
között van, egy foltot formál a kostéji nagykiterjedésű biotitos trachyt 
legnyugatibb részén, a Grossvölgy felső szakaszának egyik mellékárká
ban. E kőzetet választottam leírásra, bár egy világosszürke amphibolos 
andesittel találkozunk még a Valea Rogusolui és V. Kaprioriska közötti 
gerincen is, a 284 m pont körül, a biotitos trachytba települve. Egy har
madik helyen világosbarna, szép nagy amphibolos kifejlődéssel találtam 
a Kaprioriskavölgy ama legnagyobb mellékvölgyében, melyben a man- 
dolaköves diabasporphyrit van kifejlődve.

A kőzet sötétszürke, finomszemű alapanyagából részint (010) sze
rint táblás, részint (001) szerint az a tengely irányában megnyúlt léces 
plagioklasokat, végül 0 -5 cm hosszú amphibolléceket látunk porphyro- 
san kiválva, mindmegannyit idiomorf kifejlődésben.

Az apalit-  és ■inagnetittól eltekintve, a földpát volt a kőzet első 
porphyrosan kivált elegyrésze, mely többnyire csak néhány szélesebb, az 
albittörvény szerint összenőtt ikerlemezkéből álló, jilagioklasegyén  alakjá
ban van meg. Helyenkint az egyénei zónás szövetetűek, az egyén kerü
lete felé fokozatosan kissebbedő kioltással. A plagioklas egyénei gyakran 
csomósán nőnek össze; kioltásuk alapján őket a bytownitokhoz sorolom.
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Az amphibol  többnyire csak prizmatikus kifejlődésű, helyenkint a 
(010) lappárral kombinálva. Pleochroismnsa többnyire gyenge, színe 
zöldesbarna s így némileg eltér a közönséges amphiboltól. Egyénei körül 
egy resorptiós koszorú alakult, mely magnetitszemcsékből és augitból 
áll; ez utóbbi azonban m ár jórészt calcittá bomlott el.

Az amphibolban zárványként elsődleges (primär) magnetitszemcsék, 
helyenkint földpátok és apatittűk lépnek fel, azonkívül pedig még való
színűleg másodlagos augitok, bár ez egy-két egyén alakjában képviselve 
van a kőzet porphyros elegyrészei között is.

A kőzet alapanyaga már magában véve is, de még inkább az 
I rendű vörös gipszlemezzel vizsgálva holokristályosnak, vagyis üveg
mentesnek bizonyult. Túlnyomó részét a gyenge fénytörésű második 
generatiójú földpát három, két vagy gyakran csak egy lemezkéből álló, 
élénken polarisáló mikrolithjai alkotják, melyek többnyire majdnem 
egyenes kioltásúak s így bizonyára a földpát savanyúbb sorozatához 
tartoznak. Azonkívül néha amphibolfoszlányok és augitmikrolithok is 
észlelhetők, többnyire azonban m ár teljesen elcalcitosodva.

Ezt a mikrolithok közti térséget a földpát egy második generatiójú, 
magnetitszemcséket tartalmazó, allotriomorf módosulata tölti ki.

Végül még megemlítem mint igen gyakori bomlásterméket a cal- 
citot, mely a kőzetnek úgy a porphyrosan kivált elegyrészeiben, m int 
alapanyagában élénk zöldesen irizáló polarisatiós színeiről ismerhető fel.

Olivines augitos andesit.

Ez andesit területemen csak alárendelten van meg. Legérdekesebb 
kifejlődésben Bulza községben találtam egy patak partján látható feltá
rásban. Mint telér bukkan itt ki a conglomerátumos andesittufák alól s 
egészben véve basaltra emlékeztet. Az összes tiszta pyroxenes andesitek 
területem még több pontján egész ily viszonyok között találhatók, sőt 
a Jaoiascavölgy legfelsőbb szakaszában kijelölt három pont még kőzet- 
tanilag is teljesen azonos pyroxenes andesitből áll.

Találunk azonkívül más typusú pyroxenes andesitet a Dobrlyest- 
völgyben a Pareu Tomi elágazása előtt, melynek selyemfényű, tömött, 
fekete alapanyagából itt*ott sötét szemek vannak kiválva. A Valea 
Ursuluiban szintén több telért találtam. Végül felemlítem még a két 
bypersthenes andesittelért, melyek egyike a Janiaskavölgy felső sza- 
kaszbeli Pár. lui János torkolatához közel, másika a Fintóág völgyének 
felső szakaszában van kijelölve.

A bulzai példány egy félig üvegfényű, kissé kagylóstörésű, apró
szemcsés kőzet, melynek szemcséi a hasadó lapok szerint tükröző, vagy
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más irányban metszve rovátkos augitok és világosszürke kevésbbé fel
tűnő földpátok.

A kőzetben látható zöld szemcsék olivinek.
Yékonycsiszolatban a durván holokristályos alapanyagban a por- 

phyrosan kivált földpátokon kívül pyroxeneket és olivinegyéneket látunk 
kiválva.

Az oliv in idiomorf kristályai elég gyakran fordulnak elő a kőzet
ben. Megkülönböztethetők az augittól a prizmatikus hasadási vonalak 
hiányával, melyek helyett néha a hosszúátlós- és rövidátlós véglap szerin
tiek lépnek fel, többnyire azonban csupán rendszertelen repedési vonalak 
hatják át az olivint, melyek mentén megkezdődik az ásvány átválto
zása. Ez átalakulás terméke a repedési felületre merőlegesen elhelyez
kedő serpentinrostok u. n. chrisol.il halmaza, melléktermékeül pedig az 
olivinben fellépő haematitpikkelyek tekintendők.

A csiszolatban mindenekelőtt orientált metszeteket kerestem. E cél
ból az olivin ama sajátságát vettem alapul, hogy az (100) szerinti met
szetek élénk polarisatiós színt mutatnak, mivel 7—a = 0 - 036. E különb
ség más irányú metszetre vonatkozólag mindig jóval kisebb, a mi ala
csony polarisatiós színt eredményez.

Ily  eljárással az első m etszetben a BECKE-féle módszerrel m egálla 

pítottam az olivin positivus jellegét, m ivel p O .  Ellenben a (010) 
m etszeten észlelhetők az (100) szerinti hasadási irányok, az alacsony  

polarisatiós szín, a BECKE-féle módszerrel pedig a hyperbola homorú  

szélén jelent m eg egy kék folt, vagyis e metszetben p>/>.
Érdekes, hogy e metszet jellegét még a V* und. csillámlemezzel 

is sikerült meghatároznom.
A porphyrosan kivált augit idiomorf kifejlődésű. Bázisos metsze

tein jól észlelhető, hogy egyéneiken az (110), (100) és (010) formák lépnek 
fel. Ugyancsak e metszeteken gyakran észlelhető az (100) szerinti iker
képződés is.

Többnyire tiszták és épek, de fordulnak elő benne zárványok 
is, melyek részint magnetitszemcsék, üvegzárványok, plagioklaslécek, 
részint más egyéb infiltratiók. Érdekes, hogy a V. Dobrlyesti kőzetének 
augitja teljesen elmagnetitesedett. Ezáltal a kőzet tele van szórva mag- 
netit csomókkal, melyeknek egykori augitvolta mellett csak körvona
laik s egy-két ép augit egyén bizonyít.

Egyes augitegyének zónás szövetűek, mások kissé pleochroistiku- 
sak, a mi a titántartalm úaknak sajátsága. Ezek azonkívül a tengelyek 
dispersiója folytán anomalis interferentiás színeket is mutatnak.

A földpát  nagyobb egyénei a közét porphyros elegyrészeihez sorolan
dók, melyek az albittörvény szerinti ikerlemezekben jelennek meg, mikor 
is kioltásuk alapján a labradorit-bytownit voltukat állapítottam meg.

Földtani Közlöny. XXXVII. köt. 1907. 16
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Igen gyakoriak azonkívül a (010) szerinti isometrális metszetek 
is, melyeknek zónás struktúráját már az apró magnetitszemcsék kör
körös elrendeződése is mutatja.

Az alapanyag  túlnyomóan a plagioklas második generatiójából

az augit és a többnyire apróvá corrodált olivin is.

Ezek az elegyrészek oly kevés színtelen, de magnetitporral sűrűn 

telehintett üvegbázist zárnak maguk közé, hogy a kőzet szövetét bátran 

holokristályosan szemcsésnek mondhatjuk.

E kőzetet R óka Kálmán volt szives elemzeni, a következő ered

ménynyel :

lebb álló typusos formát és ennek keretén belül ama kőzetet, mely-

áll, melynek átlag 0’1 mm hosszú mikrolithjai a dobrlyesti kőzet 
alapanyagának typusos folyási szövetet kölcsönöznek. Ehhez társul még

.S'i02 
F ĉ 03

a / ,o 8
MnO

CaO
MqO
K o0

N a.O

P«05

51-32%
9-28%

16-62%
0-55%
9-62%
5-36%
2-15%
2-96%
0-25%
2-60%Izzítási veszteség....

Összesen: 100‘71%

Eme adatokból O sa n n  m ódszere1 szerint kiszámítottam a kőzet 
m om entum ait:

s = 5 1 -3 2  
A =  5-11 
C =  11 -52 
F =  13-29 

a =  3-5 
r =  7-5

minek alapján tehát kőzetem k é p e :

•S5 V 32  ^ 8 * 6  ^7*5 / !»

Az adott tabellákból kikerestem az én kőzetem képéhez legköze-

1 Tschermáks Min. u. petrogr. Mitteilungen. XIX. és XX. köt.
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nek momentumai legjobban megegyeznek az én kőzetem momentumai 
val s ezek a következők:

S 6 i  ^ 3 ‘ 5  11-2'5

N = 6 1 -0 8 7  
A =  4*88 
C =  4*41 
F  =  19-18 
a =  3-5 
v — 7"5 
/' =  13-5 
n =  7-4

Maga e kőzet egy olivintartalmú augitos andesit Alicudiról (Aeoli szig.)
Ebből tehát kiviláglik, hogy mikroskopiumos meghatározásom tel

jesen megegyezik a vegyi elemzésből kiszámitott eredményekkel.
A kőzetet mint olivintartalmú augitos andesitet írtam le, mely ép

pen az olivin fellépése miatt közettanilag a basalt felé közeledik, de 

m égsem  tartandó még; annak, hisz már R o s e n b u s c h  említ munkájá

b a n 1 olivintartalmú andesiteket. Dr. S c h a f a r z ik  F e r e n c  «A Cserhát 

pyroxenandeaitjei» című m onographiájában2 szintén ír le egyes pyro- 

xenes andesitekben szórványosan fellépő idiomorf olivineket. Újabban 

pedig L o e w i n s o n - L e s s i n g 3 tesz említést járulékos olivintartalmú basal- 
tos andesitekről, m inőket legújabban S c h a f a r z ik  a DÉCHY-féle kauká

zusi anyag közt is talált.

Hypersthenes augitos és amphibolos andesit.

Területemen az andesitek e csoportba tartozó féleségei ugyan 
három ponton lépnek fel, azonban nagyobb tömzs alakjában csak a 
Fundici völgyben. Ez oka annak, hogy főleg e typust írom le, a másik 
kettőt pedig — melyeknek egyik igen tömött, majdnem üveges félesége a 
Bulzai- és a Janiasca-völgy egyesülésénél a szürke mészkőbe beszorulva 
található, másika pedig a kaprioriskai diabasporphyrittömzsön belül van 
kijelölve egy folt alakjában — ezzel egybefoglalva tárgyalom.

'A fundici féleség kékes árnyalatú sötétszürke kőzet, melynek  

tömött alapanyagából porphyrosan kivált elegyrészeiben feltétlenül a 

pyroxenre ismerünk.

1 Physiographie cl. massigen Gesteine. 1887.
2 Földt. Int. Évkönyve. IX. köt.
3 Geologisch-petrogr. Untersuchungen im  Bereich des Massivs u. Ausläufer 

d. Kasbek. 1899.

16*
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A sötétbarna bulzai, de inkább a világosszürke kaprioriskavölgyi 

féleségben ezenkívül még igen szép idiomorf amphibolegyéneket észlel

hetünk.

A pyroxen leírt kőzetemben többnyire hyperslhen alakjában lép 
fel. mely főleg karcsú, léces habitusáról,

a =  halvány rózsa 
c =  halványzöld

pleochroismusáról s az így jól orientálható egyének mindenkor meg
határozható jellemző tengelyképéről és negativus jellegéről, végül 
pedig határozatlan interferens színéről és egyenes kioltásáról ismer
hető fel.

Egyénei sohasem tiszták, hanem be vannak hálózva bastitos, 
azonkívül néha chloritos erekkel is.

A nagy egyénekben kifejlődött augitok  főleg ferde kioltásukban tér
nek el a hypersthéntől. Egyénei néha nélkülözik egyenes körvonalaikat 
s legömbölyödnek.

Egyénei különben nagyok és épek, kivéve a kaprioriskai féleséget, 
melynek augitjai s hypersthenjei többnyire aprók, csoportosulva augit- 
szemekben ikerlemezesek és keresztül-kasul vannak bastitosodva, miáltal 
természetesen a kőzet alapanyaga is bővelkedik a bastit határozatlan 
körvonalú szemcséiben.

Az augit zárványai között feltaláljuk az apatitot, magnetitet s igen 
sok biotitfoszlányt.

Az amjthiboí kőzetemben a barna basaltos féleségével van kép
viselve. Csiszolatomban csak 2— 3 egyén bázisos metszete került, melyek 
világosbarna és barna pleochroistikus színeket m utatnak s melyek egyike 
az (100) szerinti ikerösszenövést tünteti fel; mindannyiuk ép körvonalait 
azonban a magmatikus resorptio megzavarta. E folyamat eredményeként 
látunk az egyes egyének körül egy opacit- és biotitból álló koszorút. 
Ugyané resorptiós hatást és ikerképződést a többi kőzetféleségnél is 
konstatálhatjuk azzal a különbséggel, hogy az amhpybol jóval gyakoribb 
elegyrésze e kőzeteknek s nem a basaltos, hanem a közönséges zöld
félesége fejlődött ki.

A hiotil foszlányai az egész kőzetet teleszórják, övezik a magnetitet, 
pyroxeneket is, s így valószinüleg másodlagos eredetűek.

A porphirosan kivált plagioklas  többnyire albit és periklin-ikertör- 
vény szerint összenőtt kisebb egyének csoportja alakjában van meg, recu- 
rens zónás, avagy a kerület felé fokozatosan kisebb kioltású zónás szö
vettel, mely kioltásuk alapján labradorit-bytownithoz sorolom őket.

A kőzet alapanyaga egyszerű fényben víztiszta, átlátszó, melybe 
az összes porpbyrosan kivált színes elegyrészek mikrolithjai be vannak
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ágyazva. Keresztezett nikolok közt pedig a víztiszta alapanyag a földpát 
második generati ójának idiomorf, továbbá harmadik generatiójának 
allotriomorf módosulatának bizonyult s így az egész kőzet holokristályos 
szövetűnek mondható.

Amphibolos biotitos andesit.

Egész területemnek legkiterjedtebb eruptivus tömzse Kostéj és Bulza 
községek között terül el. E tömzs legnyugatibb része ama folt, melyet 
előbb m int amphibolos andesitet írtam le. Eme aránylag kis foltnak 
keleti folytatását teszi a mindjobban kiszélesedő biotitostrachyt, mely vé
gül keleten az amphibolos biotitos andesittel végződik.

E  két utóbbi kőzetféleség régiója közti határt körülbelül a Calea 
alba 430 m-es pontja vagyis a Gross-völgy feje teszi. Eme pont, 
továbbá a D. Corbului és a Padina maré között terül el nagyjában ama 
kőzet, melyet a következőkben leírok, s melynek régiójában kezdődik az 
Ihui-patak több felsőszakaszbeli jobboldali mellékvölgye, továbbá a bulzai 
patak völgye is.

A V. Szelcsivi torkolata közelében található szennyes szürke, málott 
tömzsön kívül egész területemen ez az egyetlen amphibolos és biotitos 
andesit, mely egyúttal legszebb porphyros kifejlődésű kőzetem i s ; s mely 
az előbb körülhatárolt tömzs keleti részén inkább a tiszta amphibolos 
andesit, nyugati részén a tiszta biotitos andesit felé hajlik. Leírt kőzetet 
inkább az első regióba tartozó területről gyűjtöttem a Y. Jepi középső 
szakaszában.

Zöldesszürke alapanyagban porfirosan kiválva láthatunk 0 '5 x  1 cm. 
nagyságú földpátokat, 0*5 cm hosszú ampliibolléceket s ugyancsak ily á t 
mérőjű biotithexagonokat, melyek mind idiomorf kifejlődésűek.

Yékonycsiszolatban eme porphyros elegyrészeken kívül nem ritkán 
apatitléceket és magnetitszemcséket is látunk.

Az <diiiihibol egyénei anyagukban ritkán homogének; körvonalaikat 
is jórészt elvesztették a magmatikus resorptió hatása folytán, miáltal 
körülöttük egy augit és magnetit keverékéből álló szegély képződött.

Egyes ép körvonalú egyének bázisos metszetein az (110) és (010) 
formák jelenlétét a közönséges amphibolnál némileg sötétebb zöldes 
pleochroistikus színeket és helyenkint az (100) szerinti ikerképződést is 
lehet észlelni, amennyiben egy egyén vagy két félből vagy több közbe
iktatott ikerlemezből áll.

Zárványként találunk az amphibolban egyes földpátokat, magnetit
szemcséket s elég bőségesen calcitinfiltratiót.

A biotil csiszolatomban meglehetősen ritka, de mindenkor idiomorf 

kifejlődésű.
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A fokipát  szintén elég é p ; egyéneiben igen sok a calcitfolt, mely 
azonban az albit- és periklin-törvény szerinti ikerlemezes voltukat nem 
homályosítja el. E plagioklasok többnyire kevés, de széles ikerlemezkék- 
ből állanak, melyek igen alkalmasak lévén a mérésre, kioltásuk alapján 
labradoritoknak bizonyultak. Ennek ellenőrzésére ezúttal is felkerestem 
isotrop módon viselkedő metszeteket, melyek gipszlemezzel positivus 
jelleget árultak el s így ez adatok is labradorit jelenlétére utalnak.

A csiszolatban jóval ritkábbak az ikerrovátkamentes metszetek, me
lyeken azonban élesebben látható a plagioklasok zónás struktúrája.

Érdekes, hogy csiszolatomban egy-két legömbölyödött, kékesen polari
záló ásványszemet is fedeztem föl, melyet jellemző tengelyképe alapján 
quarcnak kell tartanom.

E kőzetről szintén van elemzésem:

S iO a ....... _ ........................  56 ■65%
Fe9Ö3 .........  ................. 3-31%
AÜ03 .... .... 22-11%
MnO ....................................... 0-16%
CaO  _  .... 6-67 % 
M íjO     3-42%

K.,0 ... _ .......  1*8 6 %
X a zO .... .... 4-10%
P.,05 .... .........  .... nyomokban
Izzitási veszteség _  2*20 %

” 100-48%

Ez elemzés alapján a közét Os^NN-féle momentumai a következők:

.s = 5 6 -6 5  
A =  5-96 
C =  16*15 
F =  2-59 
a =  5 

c =  13 
f  =  2 
n = 7

eszerint tehát e kőzetem képlete:

•S 5 6  6 5  ^ 5  ^ 1 3  1%
A már ismertetett módszer szerint járván el, meggyőződ lem, hogy 

e kőzet legközelebb áll ama amphibolosandesithez, mely Black butteról 
való a Mt. Sbasta nyugati részéről s melynek ide vonatkozó adatai a 
következők :
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s .4 ('. F a c f  n

70-68 5 4 6  6-97 4 45 6 5 8 5-5 8-6 

typusformája pedig:

•S 7 ü '5  ^ 6 ’ 5 ^*8 / s ’ 5

Fel kell még említenem, hogy ezt az amphibolos és biotitos andesitet 
a Gruniuluj- és Vezurini-völgyeket ENy— DK-i csapással átszelő telór 
hasítja át, mely az első patak egy helyén fészekké tágul ki. E fészek 
telértölteléke calcit, quarc és baryt, mely sok pyrittel és tetraédrittel van 
impregnálva, ezeken kívül szép nagykristályú zöldessárge sphaleritet és 
galenitet is gyűjtöttem belőle.

A telér mellékkőzete, vagyis a leírt andesit, eme postvulkanos 
hatások folytán kemény, zöld szinű, tömött tufaszerűvé bomlott, mely 
szintén tele van hintve pyrittel s melynek földpátjai teljesen elkaolino- 
sodtak, színes elegyrészei pedig elváltozva, teljesen elvesztették idiomor 
kifejlődésüket.

E) T r a c h y t o k .  

Sanidines trachyt.

A Kaprioriska völgy középső szakaszában a diabasporphyrit és a 
szürke mészkő között egy igen sajátságos kőzetféleség van, mely innen 
nyugati irányban a Kaprioriska- és Rogusolui-völgyek közötti gerincen 
húzódik fel, északkeleti irányben pedig egész a V. Dobrlyest torkolatán 
nyúlik.

E tömzs kőzete legfrissebb kifejlődésében a Kaprioriska-völgy bal
oldalán van feltárva, ahol vertikális fal alakjában jelenik meg s tégla
vörös színével és prizmás oszlopos elválásával igen szép képet nyújt.

Trachytvolta mellett bizonyít a mikroskopos vizsgálaton kívül vegyi 
elemzése is.

Húsvörös színű, tömött alapanyagában egyenletes elosztásban helyez
kednek el a biotitnak kb. 3 mm átmérőjű, hatszöges lemezkéi, azonkívül 
pedig üveges, repedezett, sanidinszerű földpátoknak víztiszta vagy zöldes
árnyalatú 2— 3 mm átmérőjű szemcséi, mely porphyrosan kivált elegy
részek a kőzet mállott szélein is többnyire jól ellenállottak a légbeliek 
bontó hatásának.

Az alapanyaghoz képest a porphyrosan kivált elegyrészek nagyon 
háttérbe szorulnak, melyeket a földpát és biotit idiomorf egyénei kép
viselnek.

A földpátot a kőzetben a sanidiit  képviseli, melynek egyénei igen 
tiszták s az átalakulási jelenségek nyomait sem mutatják. Jellemzi ezeket
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a polysynthetes ikerképződés ritkavolta, mely helyett gyakran lép fel 
az egyének karlsbadi ikertörvény szerinti összenövése.

Zárványként bennük néha a kőzet alapanyagának kis foszlányai 
észlelhetők.

A biotit keskeny lemezkék alakjában van meg. Többnyire szakado
zott körvonalú, s csak a kezdő chloritosodásnak mutatja gyenge nyomait.

Az alapanyag holokristályos, mely áll a földpát kékesen interferáló, 
idiomorf mikrolithjaiból, továbbá nagymennyiségű, gyenge sárga színnel 
polarisáló, szakadozott körvonalú s egyenes kioltású biotitmikrolithokból. 
Ez utóbbiak összes sajátságai reáillenek a nagyobb biotitegyénekre is, 
melyek némelyikénél jól észlelhető, mint veszti el a biotit igen vékony 
kiékelődésénél határozott körvonalait és pleochroismusát.

Igen bőven vanak még az alapanyagban apró vörös haematit-  

lemezkék, melyek között néhány zöldeskékes, erős fénytörésű, de jellemző 
forma nélküli korundezem  és helyenkint, főleg a limonitosodott bio ti 
szélén, egy-egy hosszú zirkontü  is észlelhető.

Az alapanyagnak eme három ásványos elegyrésze közti terét az 
allotriomorf orthoklas és a quarc szemcséinek keveréke tölti ki, mely 
utóbbi nagyobb fénytöréséről és jellemző tengelyképéről ismerhető fel; e 
tengelyképet azonban a szemcsék kicsinységénél fogva csak nagynehezen 
egyes esetekben sikerült észlelnem.

A kőzetet trachytnak kell minősítenem vegyi elemzése alapján is 
melynek eredménye a következő:

S i 0 2 .........  .... 70-59%
í \ 0 3 ....... ..............................  4-840/0
A l2Oz ................. _  ... 13-08%
MnO  _  .... —
CaO  ... .........  .........  .... 1*77%
MgO .... _  ....... . 0 ' 1G%
K.,0 ........................ ....... .. 2-95%
N aJJ  _  „  .........  3-09%
P30 5 .........  .........  ....... . nyomokban
Izzítási veszteség ... 3" 15% 

99~63%

Ez elemzésnek OsANN-féle momentumai számításaim alapján a kö

vetkezők :

S rr 7 0 - 5 9  

A =  6-04 
C =  7-04 
F  :: 0 0
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11 =  9 
c -= 10*5
/■ =  o-o
)l  —  5"1

miből tehát a kőzet képlete :

■S70*5'.l Ct9 ^*10 "5 /  0

O s a n n  tabelláiban csak egy biotitos trachyt kőzet momentumait és 
képletét számítja ki s így eme kőzet adatait hasonlítom össze az én 
kőzetem kiszámított adataival. O s a n n  e biotitostrachytját mint a game- 
ridge-i typust említi, melynek előfordulási helye Rosita Hills, Col.

E  kőzet m om entum ai:

s A C F  a c f

74-08 9-86 2-34 1-50 14‘5 3*5 2 5 8

typusformája pedig:

,S74 ^ 1 4 - 5  C3 ’5 / a

Az eltérés a két kőzet adatai közt ez esetben természetesen nagyobb 
mint az andesiteknél.

Az itt leírt kaprioriska-völgyi trachythoz igen hasonlít ama nagy 
kiterjedésben található biotitos kőzet, mely Kostéj vidékén az amphibolos 
andesit és a biotitos amphibolos andesit között található. E kőzetet jó 
ideig biotitos andesitnek tartottam, azonban 70% S i 0 2-tartalma alapján, 
továbbá mivel kőzettanilag is igen hasonló az imént leírt trachythoz, 

ezt is biotitostrachytnak minősítem.
E kostéji tömzsön belül e trachyt különféle kiadásban fordul elő. 

Alapanyaga mindenkor feJsites, melynek színe a testszíntől téglavörösbe 
vagy világos kékesszürkébe mehet át. A legismertebb a világosszürke, 
sőt fehér alapanyagú félesége, mely már messziről feltűnik, a kopár 

Calea alba fehérlő tetejét alkotva.
Az összes féleség közös sajátsága a csíkoltság, mely a kőzet typusos 

folyási szövetétől ered.
Alapanyagukból átlag 2 mm átmérőjű biolithexagonok csillanak 

fel fekete, a mállottaknál bronzvörös színnel. Némely féleségeiknél azon
kívül még víztiszta vagy kissé zöldesbe hajló földpátszemcséket is látunk.

A földpátok  csak némely el nem mállott kőzetek csiszolataiban ta 
nulmányozhatók, amikor is kitűnt, hogy a plagioklasegyének mellett 
elég sok egyén idiomorf orthoklas, mely polysynthetes ikerlemezességet 
nem tüntet fel s melyeket sanidinnak tartva, itt keresem a főhasonlósá
got a kaprioriskai trachyttal.

A plagioklasok kioltásuk alapján andesinek, melyek némelyike
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zónás szövetű a mag felé növekvő bazicitással. Bennök zárványként 
gyakoriak az alapanyag egyes foszlányai.

A porphyrosan kivált hiotiixól ugyanaz mondható, mint a kaprioriskai 
trachyt biotitj áról. Szintén gyakran ellimonitosodott, miközben az egyik 
mellékterméke a színtelen erős fénytörésű és élénk kékeszöldes polari
satiós színű zirkon.

A kőzet alapanyaga a kaprioriskai trachytétól eltérőleg igen kevés 
üvegbázisból áll, melyben a tömérdek orthoklas és plagioklas, továbbá 
biotit mikrolithjainak elrendeződése a kőzetnek typusos folyási szövetet 
kölcsönöz.

AZ ESZTERGOMí KIS-STRÁZSAHEGY ÜALCITJÁRÓL

Dr. F r a n z e n a u  Á g o s t o n - tói.

Esztergom városától délre, a futó homokkal borított síkságon az 
első nagyobb kiemelkedés a «Kis-Strázsahegy».

S c h a f a r z i k  1 vizsgálata alapján ismeretes, hogy e hegynek geologiai 
összetételében, mint legrégibb kőzet a raethi systemájú dachstein- vagy 
megalodusos-mész szerepel, melynek korát a hegy északnyugati végén 
művelt kőbánya legfelső szikláiban talált Megcdodus triqueter, W u l f . 

határozta meg.
A sárgásfehérszínű, apró kristályosszövetű dachsteinmész az em

lített kőbányában — mint azt egyik kirándulásomon láttam — nem 
egyöntetű, helylyel-közzel kisebb-nagyobb darabokra töredezett. A dara 
bok közti hézagokban apró vagy öregszemű pátos mész van kiválva, 
mely a keskeny hézagokat kivétel nélkül és nagy számban a széleseb
beket is teljesen kitölti.

Ritkább az az eset, hogy a hasadékokban üreg marad vissza. 
Ilyenkor a későbben levált mész a hasadéknak csak oldalfalait vonja 
be kristályodott változatban, még pedig akként, hogy a kristályok egyik 
véggel az üregbe nyúlnak.

A talált nagyobb kristályok alig 1 cm hosszúak, legtöbbje lénye
gesen kisebb. Yíztiszták vagy sárgás, olykor kissé zöldessárgaszínűek. 
Felületük többnyire fénytelen, érdes. Csak az igen kis üregekben talál
hatók sima lapúak.

1 Dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c  : Jelentés az 1883. év nyarán a Pilis-hegységben  

eszközölt földtani részletes felvételről. Földt. Közlöny. Budapest, ISS-I. XIV. k. 255. 1.


