ÉRTEKEZÉSEK.

KZETTANI VIZSGÁLATOK AZ ORSOVAI HEGYSÉGBEN.
Tompa Margit

Irta:

—
A

Kárpátokat

bonyolult

táblamelléklettel.

—

összeköt Krassó-Szörényi-hegység
Schafarzik Ferenc professzor „Az

Balkánnal

a

felépítését

Egy

dr.*

tárgyalja

aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és történetének rövid

vázlata

számos

cím munkájában

14

hegyvonulat

megfigyeléseibl

is

(19).** Eszerint a Krassó-Szörényi-hegység

bonyolult

vonulatok között terül

el

csomójából

A Mundra

áll,

mint azt Suess (13)

Surián (14) kristályospala
a hegyrendszer centrális része, melyet számos,

tudjuk.

és

részben savanyú, részben bázikus eruptivum fellépése jellemez. Ezeket

környez kristályospalákat Böckii János

az eruptiv masszivumjokat

megkülönböztetvén egy

alsó, mint legidsebb,
mint legfiatalabb csoportot.
Schafarzik a reambuláló munkálatok folyamán (19, 20, 24) a Böckh(11, 12) csoportosította,

egy

második,

alsó

féle

végül

egy

harmadik,

kristályospala-csoporthoz

tartozó

kzetekrl

megállapítja,

hogy nem a legidsebb formáció képviseli, hanem legnagyobb részüket
eruptívnak kell tekinteni, kisebb részük az, melyet kontaktmetamorfózissal lehet megmagyarázni. Ezentúl tehát csak két kristályospala vonulatról beszélhetünk:

fels

(II.

beosztást,

=

egy alsó

(I.

= csillámos gneisz

és csillámpala) és

egy

Ez azonban nem jelent egyúttal idbeli
mert elfordul, hogy az els csoport tagjai fiatalabbak, mint
fillit)

csoportról.

a másodiké.

E

palahegységen a következ geológiai korok szediment-vonulatait

találjuk meg: alsó karbon, produktív karbon

utóbbiban

nagyarányú

Kozlánál szenet tartalmaz.

Knapp

(5),

(6),

Stur

Következik a dogger,

Újbánya

porfirf eltérések voltak.

E

A

mellett, diasz;

liasz

Berzászka

és

(4), Fr. Hauer
(10) foglalkoztak.

szén telepekkel Lipold

Tietze (9) és Hantken
maim, neokom; a II. mediterrán

(8),

és

szarmata

kisebb elterjedésben, diluviális és alluviális lerakódások.

Dolgozatom tárgyát e centrális részre es Orsóval hegységbl (18)
Schafarzik professzor által begyjtött anyag alkotta. Részben kristályospalák
*

és

pedig

Ógradinánál

a

Sohodol

völgyében

elforduló

Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927 november 9-én tartott szak-

Beichert RObert dr.
** A zárójelben lév számok az

ülésén

irodalmi részben felsorolt

munkák sorszámát

jelölik.
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DR.

muszkovit-biotit-csillámpala, továbbá granulit, mely utóbbi hazánkban

eddig az egyetlen típusos elfordulás.

Az

1890-i (15) geológiai felvétel

még a legidsebb palaformáció képviseliként szerepelnek; az
újabb felfogás szerinti beosztásról részletes munka még nem jelent meg.

szerint

Megvizsgáltam

továbbá,

ugyancsak a kristályospalaformációban

el-

forduló leukokrat telérkzetek közül, a Berzászka-Kozláról gneiszben

lev

majd az újbányai Zsigmond-aknából szintén gneiszben
található gránát os-kvarctelért, végül a paleozoikumban feltört porfirok közül a Streniacu micu ortoklászporfirját és az Izlás-tömzs kvarcaplittelért,

porfirját.

Granulit. Ógradina, Sohodol völgye.

Nagyjából a Barbusiu-kúptól délre

és keletre egészen

az orsovai harmadkori öböl határáig mindenütt,

a Dunáig és

legsrbben

pedig a

Sohodol és a Yodna völgyében találjuk meg a fent említett kzetet lapos
rétegboltozat alakjában, muszkovit-biotit-csillámpala

padokkal váltakozva.

A

Barbusiu-kúptól nyugatra,

s

gránitos gneisz-

illetve

DDNy-ra

a

Kraku-Szkurtu, Valea szatulujon át a Kraku nyamcuig mindenhol meglelhet s utóbbi jelöli elfordulásának nyugati határát.
Fehér,

friss

megtartású, tömött kzet, úgyhogy makrofirosan a

földpátot a kvarctól csupán a pegmatitos részben lehet megkülönböztetni. Jól látni

azonban a parányi sötétpiros gránát-rombdodekaedere-

ket és az ezüstösen csillogó muszkovit-pikkelyeket; utóbbi helyenkint

sr

alig található, máshol egész
behintéseket alkot. A gránátok a
muszkovitban gazdag részeken nem friss megtartású ak; ersen rozsdásodnak. Limonitos szennyezés fkép a pegmatitos részben gyakori.
Mikroszkóp alatt, lényeges elegyrész gyanánt, mikroklint, plagio-

klász-földpátot, kvarcot, muszkovitot, epidotot, kevés biotitot határoz-

tam meg. Mellékes

elegyrészei: zirkon és igen kevés vasérc; a járulékos

elegyrészt a gránát képviseli. Textúrája tömött. Szövete típusos granoblasztos; az elegyrészek gyengén karéjos élekkel határoltak.

granulitot jellemz kataklázos struktúra

A

legtöbb

megtalálható.

itt is

Elegyrészei közül a mikroklin leginkább nagy xenoblasztos szemeket alkot, de kisebb szemek alakjában

is

látható. Ritka szép rácsos

szerkezete különösen a pegmatitos részben figyelhet meg. Rendszerint

mind a két lemezrendszer kifejldött. Elég gyakran alkot

Az

körvonalakat. Többnyire a

huzamosan haladnak a
lak

gyakoriak.

P

:

x élirányt követik, tehát

periklin-ikrekkel.

Zárványai:

P

idioblasztos

és

M

majdnem

pár-

szerinti hasadási vona-

kvarcszemek.

zárványt tartalmaz, melyek gyakran elágazók

A

pertitet.

albitorsók élesen határoltak, csak elvétve látni cafatos, elmosódott

és

Sok

folyadék-

sorokban tömörülnek.

mikroklin megtartása teljesen üde. Szételegyedés következtében azon-

;
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bán sokszor tele van hintve apró muszkovit-pikkelyekkel. Az albit, mint
e folyamat másik terméke, nem volt meghatározható. A rnuszkovitujjszer tovanövekedése
leveleknek
a mikroklin rovására történ

—

—

látható a tábla

A

és 2.

1.

képén nicolok között.

plagioklász-földpátok közül az albit pertites kifejldésben a káli-

földpátban gyakori.

fénytörése

földpátok

M -lapon

A

pegmatitos részben talált savanyú plagioklásza kanadabalzsaménál mindig kisebb és közel

mért kioltásuk alapján: J_c

tarthatók.

A

plagioklász-földpátok

..

= 14

a'/P

zömét

,

oligoklász-albitolcnak

oligoklászok

az

alkotják.

Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál. Becke módszerével meghatározva
||

állásban:

ui

>

;

e

>

Ti

la

Kioltásuk:

X

;

tehát savanyú oligoklászok.

a'/M

állásban:

= 5‘5°
=

>t

x

;

la

;

e

>

j'jo

a,

=

8'5°;

Ez értékek szerint az
összetétel oligoklászokhoz sorozhatok. Egy részük xeno-

szimmetrikus zóna maximális kioltása

Ab 7G An 24

u>

± 6°.

blasztos, táblás kifejldés. Idioblasztos oligoklászt egy esetben figyel-

tem meg, melynek M-lap szerinti metszetén az )110í, )001| és !101|
formák kivehetk. Túlnyomóan azonban xenoblasztos szemeket alkotnak. Elfordulnak ikertelen egyének, de gyakoriabbak az ikerlemezes
oligoklászok.

Az

albitikrek rendszerint sok

egyénbl

állnak; keskeny,

egyenes lefutású, kitartó és éleshatárú ikerlemezek láthatók.

Az

el-

mosódott ikrek kataklázos eredetek. Periklin-iker szintén található az
együtt,

albit-ikrekkel

de

önállóan

szélesek. Karlsbadi iker ritkább.

kivehetk.

A

elég gyakori.

P

is;

és

utóbbi esetben az ikerlemezek

M

szerinti hasadási vonalak jól

kristályos palák földpátjaira jellemz inverz zónasorrend

A

zónahatár rendszerint elmosódott, nagyjában követi az

egyén küls körvonalait; továbbá csupán egy bels savanyúbb magot
és

egy küls bázikusabb szegélyt lehet megkülönböztetni. Egy esetben

találtam egyenes zónasorrendet. Idioblasztos, rekurrens, inverzzóna

megfigyelhet;

itt

is

a savanyúbb zónák zárványban gazdagabbak. Rit-

kábban a zónahatárok szabálytalan lefutásúak s egy egyén három
különböz összetétel zónából van felépítve. Az egész kzetre jellemz
a típusos kifejldés mirmekit. A mikroklinszemek szélén vagy belsejében szemölcsszerén kifejldött, rendszerint ikertelen oligoklász-földpátok találhatók, melyek gyakran szlfíirtszer halmazokban tömörülnek. Ez oligoklászszemek mindegyikét a mikroklin felé sugarasán elágazó, féregszer kvarcorsók járják át. Egyébként a nagyobb és ikerlemezes oligoklászokon is, ha a mikroklinnal határosak, megfigyelhet
a kvarcnak fentemlített kifejldése.

Gyakran az oligoklászban
alkot.

A

a

mikroklin

antipertitszer foltokat

mikroklinhez hasonlóan az oligoklász-földpátokat

is

ers

repe-
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át.

DR.

Zárványként zirkon, kevés vasérc,

szeriéit, klinozoizit,

kvarc található. Folyadékzárványban gazdagok.

A

mennyisége

kvarc

pegmatitos

részben

a

földpátokéhoz

képest

száma gyarapodni. Az

kezd

kevesebb,

csak

itt található

a

kvarc-

szemeken a kataklázos jelenségek élénkebben mutatkoznak. Folyadéks rendszerint libellanélküliek; de kerek-, vagy megnyúltalakúak, libellát tartalmazók is megfigyelhetk. Más részeken
zárványaik elágazók

szögletes, kissé karéjos élekkel határoltak a kvarcszemek és mozaik-

szer halmazokat

alkotnak. Kevesebb folyadékzárványt tartalmaznak,
melyek rendesen sorokban helyezkednek el. Zirkon, magnetit, haematit
és parányi, színtelen, idioblasztos prizmák is találhatók, mint zárvá-

A

nyok.

A

kataklázos jelenségek a földpátokon észleltekhez hasonlók.

muszkovit nagy, halványzöldszín leveleket alkot.

hasadásai

rinti

chroizmusa:

a

jellege negatív;

szembetnk.

=

színtelen,

Kioltása:

c

= színtelen,

l'

tengelyszöge elég nagy.

A

:

a
c

sze-

(001)

= körülbelül 0°. Pleo= halványzöld. Optikai

kataklázos jelenségek er-

sen unduláló kioltásban és nyomásikrek jelenlétében nyilvánulnak. Pár-

huzamosan

n

össze biotittal, klinozoizittal; zárványai: kvarc, zirkon,

klinozoizit.

Az

epidotot a színtelen klinozoizit képviseli. Jellemzi az

alacsony

törés,

kettstörés

muszkovittal párhuzamosan

és

n

abnormális

az

össze,

ers

fény-

interferenciaszín.

az ortozóna szerinti egyenes kioltása és (010) szerinti elválása jól
ható. Optikai jellege pozitív.

Egy

Ha

vagy benne zárványt alkot, akkor

esetben találtam

lát-

ersen kettstör

epidotszemet, mely magára a pisztacitra emlékeztet. Itt-ott a földpát-

ban található szürkés, átlátszatlan, szemcsés szerkezet halmazok abnormális interferencia színe szintén klinozoizitra vall, mely a földpát
szételegyedési terméke. E szürkés halmazokból a klinozoizit-rudacskák
helyenként már egészen

A
nve

biotit

jól kialakultak.

mennyisége igen kevés. Muszkovittal párhuzamosan össze-

apró foszlányokat alkot.

Nem

egészen friss megtartású; az ere-

deti sötétbarna színe zöldes árnyalatot

mutat és a hasadások mentén

a kivált vasérc lerakódása észlelhet. Kioltása: c:a=0°. Pleochroizzöld, c= sötétzöld. Optikai jellege negatív.
musa: a
zöldessárga, b
Az almandin halvány rózsaszín rombdodekaederekben fejldött ki,
de xenoblasztos szemekben is elfordul. Zárványai: kevés kvarc és
muszkovit. Repedései mentén limonitos erek húzódnak. A zirkon idiobliasztos prizmái a különböz elegyrészekben kisebb csomókat alkot-

=

=

nak. Általában e granulitok vasérctartalma igen csekély.

A

magnetit

inkább finom porszer eloszlásban található; elvétve látni csak egv-egy
haematit- pikkelyt.

A

mikroszkópos

vizsgálat

eredményei

szerint

e

kzetet gazdag

;
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muszkovit- és epidottartalma, továbbá ásványos elegyrészeinek némely
igen jellemz kifejldése

(pl. a mirmiekit, a káliföldpát rácsos szerkezónába
sorolják.
A GRUBENMANN-féle beosztást alapul
zete) magasabb
véve, a mezo-zónába tehet; kataklázos szövete e zóna felsbb szintjére utal. Típusos ortogneisz, melyet rendszertanilag Grubenmann

biotitban szegény alkáliföldpát-gneiszei közé lehet beosztani.

Muszkovit-biotit-csillámpalák. Ógradina, Sohodol völgye.
(A granulittal váltakozó csillámpala-padokból.)

Makroszkóposán

selyemfény, zöldesszürkeszín, helyenként a

monittól rozsdabarnára festett, kitünen palás kzet.

A

alkotta rétegek között elvétve a szemcsés kifejldés elegyrészek
hatók.

Porfiroblasztes

elegyrészt

nem

Kevésbbé

tartalmaz.

li-

csillámlevelek

jó

is lát-

meg-

kzetet valósággal

tartású; limonitos, finom eloszlású mállástermék a

behálózza.

Mikroszkóppal meghatározott lényeges elegyrészei: kvarc, muszkevesebb

savanyú

plagioklász-földpát.

Mellékes

elegy-

kovit,

biotit,

részei:

zirkon, kevés apatit, magnetit, melyekhez igen ritkán a gránát

is

csatlakozik. Palás textúráját

bár

ehhez

kismértékben

kifejldésükkel,

részben

fkép

a földpát és
részben

a muszkovit és biotit alkotja,

kvarcszemek

is

hozzájárulnak

Szövete

elhelyezkedésükkel.

részben

lepidoblasztos, részben granoblasztos.

A

muszkovit színtelen, keskeny, a palásság irányában kihúzott
biotittal párhuzamosan összenve, rétegekbe tömörülnek. Rit-

levelei,

kábban

a

muszkovitlevelek

a

palássághoz

harántfekvósüek

képest

utóbbi esetben hatalmas, széles levelei egymáshoz fonatszerüen csatla-

A

koznak.

kioltás

negatív;

jelleg

párhuzamos a (001)

tengelyszög elég nagy.

szerinti

A

kioltásban nyilvánul; ritkán nyomásikrek

hasadással. Optikai

kataklázos
is

hatás

unduláló

megfigyelhetk. Zárvány-

ként az összes többi elegyrészt tartalmazza, fkép azonban zirkont.
Parányi, színtelen, prizmatikus

termet zárványai nem voltak

meg-

határozhatók.

A

biotit morfológiája egyezik a muszkovitéval.

A

tartású.

észlelhet.

Kevésbbé

jó

meg-

biotitleveleken a „baueritesedés“ névvel jelölt mállásjelenség

Az

eredeti vörösbarna színét elveszítette és a zöldesbarna

Néhány esetben látható csak egy-egy frissebb
megtartású sáv. E részek pleochroizmusa: a
kissé zöldessárga, c
vörösbarna; a mállottabb részeken: a
sárgászöld, b
sötétzöld,
szín vált uralkodóvá.

c

= sötétzöld.

biotitot,

meg.

A

mint

=

A

mállás a hasadások

e mállásjelenség

=

mentén

végs termékét

=

terjed

tova.

=

Kifakult

csak ritkán figyelhettem

kivált vasérc részben mint friss magnetit rakódott le a hasadási

vonalak mentén, nagyobb része azonban már limonitosodott és az sz-
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szes többi elegyrészt szennyezi.

fóza található.

gelyszög igen

A

kioltás:

kicsi,

Ritkán biotit után

c:ci=0°.

majdnem

0°.

DR.

pseudomor-

Zárványai közül a zirkont pleochrooe

udvar övezi. Igen elvétve zöldes epidotszemet

A

pirit

Optikai karakter negatív; ten-

is

tartalmaz.

kvarc xenoblasztos szemek alakjában csatlakozik a csillámhoz.

Legtöbbször szögletes szemeket alkot, melyek közül némelyik a palásság irányában megnyúlt. Nagyobb egyénei kissé karéjos élekkel határoltak.

met

Utóbbiakon megnyilvánuló ers unduláló kioltás a kisebb

kvarcszemeken alig tapasztalható.

Igen

ter-

folyadékzárvány

kevés

található benne. Biotit és vasérc zárványain kívül, keskeny, színtelen,,

kettstör

prizmákat (?) is tartalmaz, melyek mindig a
palássággal párhuzamosan helyezkednek el.
A plagioklász-földpát a kvarcszemek között rendszerint egyenlealacsony

Szögletes vagy megnyúlt egyénei azonban
halmazokká is tömörülnek. Üde megtartású; a limonitos
szennyezés azonban igen elterjedt. Nagyritkán az albit ikertörvény
szerint alkot ikreket. Az ikerlemezek száma kevés; az ikerhatár kissé
tes

eloszlásban található.

helyenkint

elmosódott.

E

földpátok fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, a

kvarcénál kisebb; kioltásuk:

=-

la

a 1 /M

=

7°.

Szimmetrikus

6°; ezek az értékek az Ab 75 An 25 összezóna maximális kioltása
tétel bázikus oligoklászoknak felelnek meg. P és M szerinti hasadási

vonalak megfigyelhetk. Gyakori a fordított zónás szerkezet.
határ elmosódott

s

A

zóna-

a bels savanyúbb magot mindig egy bázikusabb

A

szegélyrész veszi körül.

parazita-átalakulásnak igen jellemz példá-

ját látjuk a földpát rovására történ muszkovit-képzdésben. A földpátszemek tele vannak hintve egész keskeny muszkovit-pálcikákkal,
melyek egymás felé zeg-zugosan tovanövekedve, lassankint a földpátok

helyét teljesen elfoglalják (tábla

3. és 4.

kép).

Járulékos elegyrészei közül: a zirkon többnyire a muszkovitban,

ritkábban a kvarcban halmozódik

Az

alakú, színtelen szemek.

fel.

Idioblasztos prizmák, vagy csepp-

apátit ritka elegyrész. Színtelen cseppalakú

szemeket és zömök prizmákat alkot; utóbbiak az

|10Tl!

vasércet friss, hatszöglet magnetit - szemek képviselik;

rendesen a

határoltak

kvarcban zárványok.
elsorolt

típusos

rajtuk a (0001)

s

A

kéi alig egy-két esetben

az

és

észlelhet.

formákkal

A

11010J
elválás

gránát színtelen, ovális vagy szögletes szemecsfordulnak el.

ásványos elegyrészeik,

Az

ógradinai csillámpalák tehát

struktúrájuk,

textúrájuk

alapján

—

ellentétben az
kzetek. Földpáttartalmuk
meglehetsen nagy, viszont Al-ban gazdag
tartalmaznak. E sajátságaik az Al-ban szegény csillám-

mezozónabeli

igazi csillámpalákkal

elegyrészt alig

szerinti

—

palákhoz sorolják és egyúttal átmenetet alkotnak az e zónabeli kétcsillámú paragneiszekhez.
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Ortofir. Ógradina, Streniacu inicu kúpja.

E kzet

a karbonkori

porfirf élt üresek

egyike s valószínleg

az

egykori vulkán csatornakitöltését alkotja. Schafarzik megemlíti (15.),

hogy öregszem kzet

s

a violás alapanyagon kívül majdnem kizárólag

földpátból álló.

A

szembetn. A

violás alapanyag helyét

egy

megvizsgált példányok kevésbbé jó megtartása igen

sötétzöldszín

bomlástermék,

st

majdnem
a

teljesen

makroíirosan

elfoglalta

kivált

föld-

pátoknak egy része is áldozatául esett e bomlási folyamatnak. Az automorf földpátkristályok részben halvány rózsaszínek, részben fehérek,
a mállás folytán gyakran piszkosszürkék; ritkán íivegfények, inkább
fénytelenek.

Mikroszkóppal meghatározott primaer elegyrészei: ortoklászföldpát két generációban, igen kevés plagioklászföldpát csak a második
generációban;

kevés

elegyrész

színes

ugyancsak

két

generációban,

utóbbi elegyrész azonban teljesen elmállott és csak elvétve találtam
jobb megtartású biotitot
ércei

;

továbbá apatit, titanit, zirkon. Primaer vaskülönböztethettem meg. Secundaer

közül csupán a haematitot

elegyrészei: igen sok szeriéit és limonitos, ritkán leukoxénes magnetit,
albit, kaolin,

kvarc (?).

Az elhaladott

alapanyagnak csak
egy igen kis részét vizsgálhattam meg s csak ennek alapján írhatom
le egyrészt
az alapanyagot alkotó elegyrészeket, másrészt a kzet
szöveti sajátságait. Üveget az alapanyagban nem találtam, tehát a
kzet szövete holokristályos porfiros lehetett. Az alapanyag struktúrája allotriomorf szemcsés, minthogy elegyrészei túlnyomóan xenomorfok; itt-ott találni csak egy hipidiomorf ortoklász- vagy plagioklászföldpátot.

karlsbadi iker

szericitesedés miatt a primaer

Az ortoklászföldpátokon P

szerinti

hasadás kivehet;

elfordul. Mikroklinesedés esetében inkább az albit-

is

lemezrendszer látható. Mikroklinesedett egyénei tiszták, a többi szürkés kaolint tartalmaz.

Zónás

felépítés is

A

plngioklászföldpátok albitikreket alkotnak.

megfigyelhet.

balzsaménál jóval kisebb.

A

küls zóna

Közelebbrl

e

fénytörése a kanada-

földpátokat meghatározni

nem tudtam.
Porfirosan kivált elegyrészekben gazdag kzet. Beágyazásként uralkodó mennyiségben az ortoklászföldpátot találjuk meg, melynek hatalmas, automorf egyénei a kristálytani ,,a“-tengely szerint megnyúlt
prizmákban fejldtek ki. Termetüknek megfelelen gyakoriak a rombus-, rövid-, majd megnyúlt téglalapalakú metszetek, de szabálytalan
szemeket is találni. Az optikai zónakarakter mindig negatív. Ikreket

leginkább a karlsbadi ikertörvény szerint alkot; találhatók azonban
bavenói-ikrek

is.

A

manebachi-ikrek jóval ritkábbak.

Földtani Közlöny. LVII, köt.

1927.

P

és

M

szerinti
12

;
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DIÍ.

=

9°. Na-tart almát
hasadási vonalak igen jól kivehetk. Kioltás: a ci
a kioltáson kívül mutatja a szételegyedés következtében kivált víztiszta albit is, mely vagy pertitszeren elhelyezkedve található a
gazdaföldpátban, vagy pedig egy helyre halmozódott fel. Az albit
gyakran a kimállott színes elegyrész helyét foglalja el. Fénytörése a
kanadabalzsaménál kisebb. Az albit ikertörvény szerint alkotott ikrei
kevés lemezbl állnak. Kioltás: la
a7M=14°. Az ortoklászföldpátokon a kémiai korrózió nyomait gyakran megfigyelhettem.
Mechanikai deformáció következtében az ortoklászok egy része mikro:

klinesedett;

a torzult albitlemezeken a hullámos kioltás észlelhet.

E

jelenségek azonban korántsem nagymértékek. Mállástermékként
nagymennyiség kaolint tartalmaz, amely mellett apró secundaer kvarc-

szemek (?)

is

láthatók. Zárványai: apatit, titanit, zirkon és haematit

utóbbi apró piros, vagy sárgás pikkelyek alakjában elég gyakori.

A

biotit egy-két jobb

Plechroizmusa:

a.

megtartású levelén mért kioltás:

= halványsárga, = zöldesbarna.
c

hasadásai mentén vasérckiválás észlelhet.

A

A

c

a

:

=

0°.

szerinti

(001)

biotit legnagyobb része

azonban teljesen elmállott, helyét magnetit, ritkán haematit, vagy a
magnetit mállástermékei foglalták el. Helyenkint másodlagos albit is
található.

Járulékos elegyrészei közül: az apatit többnyire a színes elegy-

gylt

hatszöglet bázisos metformák
határolják. Elfordul
JlOTOJ, !10ll! és
00011
azonban csepp-, majd tojásdodalakú szemekben is. Színtelen, néha szenynyezéstl szürkés kristályainak hosszúsága 1 0'2 mm-ig, szélessége
rész körül
szeteit

össze. Idiomorf prizmáit és

az

í

—

0'2

— 0'T mm-ig változik. A

lemz ers

(0001) szerinti elválás

chagrines felületük.

A

titanit

szembetn.

Igen

morf kifejldése elég hiányos. Finom talakú egyénei ellenben
tesen idiomorfok.

tökéle-

Egy részük üde megtartású, legnagyobb részükön

A

azonban szürkés, átlátszatlan mállástermék figyelhet meg.
igen keskeny,

jel-

nagyobb kristályainak auto-

egyenes

kioltású

prizmái a földpátokban

zirkon

találhatók,

mint zárványok.

Amint a kzet makrofiros
majdnem teljesen s a porfirosan

leírásánál

említettem, az

alapanyag

kivált földpát oknak egvrésze

is

szeri-

Mikroszkóp alatt a szeriéit halványzöld szín, szabálytalan
leveleket vagy pikkelyeket alkot. Muszkovittá megnövekedett levelein a (001) szerinti hasadás is kivehet és a kioltás
e hasadási vonalakkal párhuzamos. Legnagyobb részük azonban szferocitesedétt.

élekkel határolt

litosan olt

ki.

Tengelyszög

kicsi;

optikai

jelleg

negatív.

A

szeriéit

rendszerint egymásra merleges sorokból álló rendszereket alkot, vagy

ritkábban rozettaszer halmazokba tömörül.
Mivel e szericitesedési folyamat elrehaladottsága mellett a pri-
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maer elegyrészek mechanikai deformációja nem szembetn, közelfekv
az a gondolat, hogy a szericitesedést nem annyira hegyképz nyomás,
hanem thermális hatások okozták.
Aplit-ér gneiszben. Berzászka-Kozla.

A

Kozla-patak völgyének torkolatánál.

Jó megtartású, finomszem kzet, mely fénytelen rózsaszín földpátból és szürkés, zsírfény kvarcból
hatók, melyek az elmállott színes

A

áll.

Elvétve zöldes csíkok talál-

elegyrész

bomlástermékeit tartal-

ers repedezettségben nyilvánulnak.
Mikroszkóppal megvizsgálva, a kzet zöme káliföldpátból, plagio-

mazzák.

kataklázos jelenségek

klászföld'pátból és kvarcból áll; kevés teljesen kloritosodott biotit és

muszkovit zárja be a lényeges elegyrészek sorát. Járulékosan zirkont,
apatitot és titanitot találtam. Primaer szövete panidiomorf-szemcsés.
Helyenkint a hatalmas, minden más elegyrészt magukba foglaló káliföldpáttáblák és nagy kvarcszemek uralkodnak; ez a szöveti sajátság

már a pegmatitos kifejldésre utal. A megmerevedés után szenvedett
nyomás következtében a struktúra kisebb-nagyobb deformációt szenvedett s egy másodlagos kataklázos szövet alakult ki, általában a kezdstádium sajátságaival. Megjelennek a leggyakoribb saussurites termékek,

fkép

a kalcit, szeriéit, zoisit, klinozosit, pisztacit, melyek vagy

a hasadási hézagokban rakódnak

vagy az összemorzsolt földpát-

le,

és

kvarcszemekkel, továbbá a megnyúlt, részben kifakult kloritfoszlányokka.1

elegyedve, repedéseket töltenek

részek,

Az

megnyúltak, miáltal

elegyrészek leírására áttérve:
képviseli.

Ikrei ritkák.

Egy

részeken a primaer elegy-

egymásba préseldtek

akkor a kisebb ellenállás irányában
gyenge parallelstruktúra jött létre.

földpát

Más

ki.

különösen a kvarc és klorit,

a káliföldpátot az

Hatalmas táblákat

alkot.

hasadási hézagokat túlnyomóan kalcit tölti
pertites összenövése.

Az

ki.

A P

ugyan-

ortoklász-

a:a=7’5°.

Kioltása:

esetben találtam karlsbadi ikret.

s

helyenkint

és

Gyakori az

M

szerinti

albittal való

albitorsók leginkább élesen határoltak, egye-

nes lefutásúak, máskor megtörtek, eafatos, elmosódott szélek.

az albitorsók oly

srn

helyezkednek

el

a káliföldpátban, hogy

Néha
már

Leginkább a P x élirányt
követik; némely ortoklászföldpát M lap szerinti metszetén az orsók
iránya a P szerinti hasadással 72 74°-ot zár be, ami a Murchisonitinkább

ortoklászpertitrl

beszélhetünk.

:

—

féle

hasadási

kitnen
szen

iránynak

megfigyelhet,

jól kialakult.

A

felel

st

meg.

Nyomás okozta

mikroklinesedés

egyes részeken a rácsos szerkezet

már

egé-

plagioklászföldpátoknak pertitszer átnvomulása

az ortoklászföldtpátokon át, szintén kataklázos jelenség. Kivétel nélkül,

—
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kálif öldpát. limonitos kaolint tartalmaz,

csak a mikroklinese-

dett részek tisztábbak, itt ugyanis a kaolin fonalszerü

ben halmozódott

A
lepen

képzdmények-

fel.

plagioklászföldpátok megtartása a viszonyokhoz képest meg-

Táblás kifejldések. Egy részükön a deformációnak szinte

jó.

nyoma sem
lemezbl

Gyakoriak az

látszik.

állnak.

Az

albitikrek.

Rendesen sck keskeny

ikerlemezek inkább kitartók, de elfordul, hogy

egyik-másik kiékül. Periklinikrek ritkábbak. Homályos nyomásikrek
találhatók.

Fénytörésük

nagyobb

±a

a7M=ll'5°, la

eltörtek,

az

kanadabalzsaménál.

a

= 12'5°;

is

Kioltásuk:

zóna
maximális kioltása AT3°. Ez értékek szerint az Ab 72 An 28 összetétel bázikus oligoklászokhoz sorolhatók. A deformálódott egyéneken a következ elváltozások tapasztalhatók: a földpáttáblák

Y7 ff

a

szimmetrikus

melynek

részek egymástól párhuzamosan eltolódva, ismét
Ragasztóanyag a kalcit, vagy maga a földpát anyaga,
optikai
orientációja az
a
összeforrt részekével egyez;

kevésbbé

tiszta

eltört

összeforrtak.

földpáttáblákban

ezért

találhatók

megtartású

friss

Ugyanilyen eredet, tiszta szegélyrész, majdnem kivétel nélkül,
minden plagioklászföldpáton látható. A préselés következtében a táblák széleirl egyes részek lefzdtek s mint önálló allotriomorf szemek
erek.

a

gazdaf öldpát

körül

találhatók.

A

kálif öldpátokon

megjelenik

mirmekit. szemölcsszer kinövések alakjában. Ritkán található

a

olyan

szép kifejldésben, mint az ógradinai granulitoknál. Elfordul a plagio-

klászban a káliföldpátnak antipertitszer átnövése. Ezek a rombus-,

háromszögalakú káliföldpátszemek alacsonyabb interferenciaszínük révén, keresztezett nikolok között jól kivehetk.

trapéz-,

A plagioklászföldpátok limonitos kaolint, továbbá saussurites
bomlástermékeket bven tartalmaznak. Utóbbiak közül a szeriéit
finom kihúzott szálai egyetlen plagioklászföldpátból sem hiányoznak.

A

kalciton a jellemz

—

R

szerinti

nyomásikrek gyakoriak.

A

zoisit

leginkább rostos, zavaros halmazokat alkot, de vannak jobb kifejl-

dés

melyek a megállapított optikai sajátságok
alapján a-zoisiteknek mondhatók. Optikai orientációjuk: a=c, c=a.
prizmatikus egyénei

is,

Optikai jellegük pozitív; tengelyszögük

egészen finom

tket

alkot.

kicsi.

A

klinozoisit

Nagyobb egyéneinek ortozóna

sokszor

szerinti met-

szetein az egyenes kioltás és a (010) szerinti elválás megfigyelhet.

Az

ortozónára merleges metszetei szögletes szemek, melyeket a 001
Í100j
formák határolnak. Gyakoriabbak azonban a szabálytalan klino)

f

,

és Jl01!

zoisitszemek.

Jellemz az abnormális

kettstörés. Pleochroizmusa:
telen,

c

= halványzöld.

a

interferenciaszín és az alacsony

= színtelen, = zöldes,

Optikai

b

jelleg:

pozitív.

majdnem

Zöldes,

szín-

abnormális
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jellege

magára a

pisztacitra vall.

A

ha ortoklászban zárvány, dihexaederek alakjában látható, máshol nagyra termett szemeket alkot. Meglehetsen nagymértékben tartalmaz zsínórszeren elhelyezett folyadékzárványokat, mozgó
libellával. Ezenkívül gyakori zárvány még az apatit és zirkon. Az undukvarc,

A

kioltás mindig tapasztalható.

láló

dihexaederek inkább kisebbfokú

torzulást szenvedtek, helyenkint látni csak nagyobb deformálódási,
mikor valósággal nyúlványokat bocsátanak a földpátokba. A nagyobb
kvarcszemek kihengerldtek, megnyúltak és karélyos éleikkel kapcsolódnak a szomszédos elegyrészekhez. Ers repedési vonalakkal srn

találkozunk.

A

színes elegyrész eredetileg biotit volt, mely teljesen kloritoso-

Leginkább csavart, kihúzott leveleket, foszlányokat alkot.
biotit, ha földpátban zárvány, kevésbbé deformálódott, többnyire

dott.

A

csak albitszer nyomásikreket látunk.

A

a kékeszöld szín

kloritot

pennin képviseli. Jellemz az alacsony kettstörés és az abnormális

Utóbbi kioltása:

interferenciaszín.

jelentékeny;
b

=

zöld,

Az

A
A

az

c

:

a,

vagy

c

= 0°.

optikai orientációnak megfelelen:

a

= kékeszöld,

b

== kékeszöld

c

ványsárga.
negatív;

az

ritkábban

ci

zónakarakter tehát

optikai

optikai

;

c

részben

részben pozitív,

meg.

állapíthattam

negatívnak

csak

jellegét

Pleochroizmusa

— halványsárga,
= zöld, = hal-

pennin részben vagy teljesen zöldes epidottá és rozsdává alakult
pálcikaalakú

musa

epidotszemek

pisztacitra vall:

ft

mállástermékeként,

olt ki.

Nem

A
ható.

interferenciaszíne

és

át.

pleochrois-

= színtelen, = halvány zöldessárga, = rigób

zöld. Optikai jelleg negatív.

nin

élénk

Egy

melynek

c

esetben klinozoisitot találtam a pen-

legyezszer halmaza

szferolitosan

pleochroos; optikai karaktere pozitív.

muszkovit apró, színtelen levélkék, foszlányok alakjában

Párhuzamosan összen a

huzamos. Optikai

biotittal.

lát-

Kioltása a hasadással pár-

jellege negatív; tengelyszöge kicsiny.

Járulékos elegyrészei közül: az apatit színtelen prizmáin a(0001)
szerinti elválás megfigyelhet.

A

zirkon különböz nagyságú, színtelen,

gyakran legömbölyödött prizmáit limonitos mállástermék övezi. Kristálykái kisebb halmazokká gylnek össze. A nagyobb egyéneken töredezettség, az eltört részeknek egymástól
talható.

A

párhuzamos eltolódása tapasz-

vasércet friss magnetit- és vörös haematitpikkely képviseli.

Végül színtelen, automorf szemek alakjában igen kevés titanit
ható, mely finom eloszlású vasércszennyezést tartalmaz.
Elegyrészei alapján ez az aplittelér gránitos
dási

terméke.

jelenléte

A

magma savanyú

talál-

hasa-

káliföldpát pertites kifejldése és a primaer titanit

gazdagabb Na-t ártalmára utalnak.
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Granulit. Újbánya, Zsigniond-akna.
(Telér gneiszben.)

Schafarzik Ferenc a

fenti

lév gránátos

pítva gneiszben

lelhelyrl makroszkoposan megálla-

kvarctelért adott át megvizsgálás céljá-

Az üde megtartású, teljesen tömött, nagy gránáttartalmától
ibolyás szín kzet mikroszkóp alatt valóban egy gazdag gránátból.

tartalmú legszélsbb leukokrat hasadási terméknek bizonyult. Geoló-

megfelelen ers metamorf hatásoknak volt kitéve,
úgyhogy különösen szöveti sajátságai a kristályos palákhoz sorolják.
giai helyzetének

Lényeges
járulékosan

zirkont

titot,

plagioklászföldpát,

kvarc,

elegyrészei:

kevés

biotit;

nagymennyiség gránátot, Ti tartalmú magnetitet, apaés

Szövete

találtam.

rutáit

mérték kataklázos

hatást látunk a

kzet

Kisebb

granoblasztos.

repedezettségében

;

az elegy-

részek e repedések mentén egymástól párhuzamosan eltolva, a kelet-

kezett másodlagos termékekkel, úgymint szeriéit-, albit-, klorit-

(?)„

kalcittal újra összeragasztódtak.

A

kvarc xenoblasztos, szögletes, többször karélyos élekkel hatá-

tartalmaz, melyek
nagyobb folyadékzárványoknál a kerek vagy megnyúlt forma és a mozgó libella kivehet.
Valamennyi kvarc hullámosán olt ki. Zárványként az összes többi
rolt

szemeket alkot.

rendszerint

Igen kevés

folyadékzárványt

zsinórszeren helyezkednek

el.

A

elegyrész megtalálható.

A

xenoblasztos

plagioklászföldpátok

blasztos,

zömök

szemek,

helyenkint

xeno-

Jó megtartásúak. Inkább az ikertelen egyé-

táblák.

nek uralkodnak. Sa játságos, hogy az albit ikrek mellett a periklinikrek
igen gyakoriak és önállóan is megjelennek. Ha ugyanazon földpátszemen az albitiker mellett a perikliniker látható, akkor rendszerint
vagy az albit- vagy a periklinlemezek igen finom kifejldések. Karlsbadi
iker igen ritka. Elvétve nyomásikrekkel is találkozunk. A zónás felépítés elég gyakori. A zónasorrend túlnyomóan fordított, de egyenes
zónasorrend is megfigyelhet. Az egyes zónák közti határ elmosódott.
A P és M szerinti hasadási hézagokat szeriéit és kalcit tölti ki. Fénytörésük mindig nagyobb a kanadabalzsaménál. BEC.KE-módszerrel megis

határozva

X állásban:
Kioltásuk:

A

la

a'/M

uj-OL,

— 9°;

la

Ylö=10°.

szimmetrikus zóna maximális kioltása

kek alapján az

Ab 74 An

2lj

összetétel

= A 12°.

bázikus

Tehát az

tart-

A

kelet-

hatók. Legnagyobb részükön szételegyedési folyamat észlelhet.
kezett albit a gazdaföldpát
lalja

el.

Ikreket

nem

pseudomorfozaszeren fogszételegyed plagioklászföldpátok s

helyét

alkot.

A

érté-

oligoklászoknak

szinte

KZETTANI VIZSGÁLATOK

AZ ORSOVAI HEGYSÉGBEN.

srn

183

van hintve szericittel. E folyamely vagy ers fény- és
kettstör szemcsék alakjában található a gazdaföldpátban, vagy a
-i R
szerinti nyomásikrei és
repedéseket tölti ki. Utóbbi esetben

maga

a keletkezett albit

is

tele

mattal kapcsolatban kalcitkiválás

történt,

is

—

R

A

szerinti hasadási vonalai jól kivehetk.

ványai

fkép

folyadékcseppek,

de

többi

a

plagioklaszföldpátok zárelegyrészek

lehetnek

is

zárványai.

A kzet

igen kevés biotitot tartalmaz. Barna foszlányokat alkot;
0°.
Kioltás: c:Ci

=

elvétve látni csak elég élesen határolt leveleket.

Pleochroizmus:

n

=

halványsárga,

b

c= mély barna.

és

szetein a tengelyszög kicsi; optikai jellege negatív.
jó

biotit általában

megtartású, csak helyenkint tapasztalható kloritosoclás.

pennin lavendulakék
oltása:

A

A

Bázisos met-

c:

= 0°.

a

A

keletkez

színérl azonnal felismerhet.

interferencia

Pleochroizmusa:

a

Ki-

= zöldessárga, = sötétzöld.
c

mállás további folyamán a klorit, a szélekrl befelé haladva, kalcitos ilyenkor apróbb-nagyobb szemek alakjában pirit is található

sodik

a mállástermékek között.

A gránátot szép számban képviseli a halványrózsaszín almandAíiy
mely ídlioblasztos rombtizenkettsökben fejldött ki. Hat- és négyszöglet metszetein ritkán (110) szerinti elválás és nyomás okozta repeláthatók. Szabálytalan szemeket is alkot. Gyakran kisebb
csomókba gylnek össze. Zárványban különösen a nagyobb egyének
gazdagok. Zárvány gyanánt az összes elegyrészek megtalálhatók, de

dések

túlsúlyban a kvarc és földpát;

utóbbiak

leginkább

szabálytalanul,

nagyobb gránátszemekben.
Helyenkint a gránátokat sugaras halmazokba tömörült, kloritos (?)
anyag veszi körül; ugyancsak ez az anyag megtalálható a repedések
és a gránátok közelében lév földpátok hasadásai mentén is. E klorit
optikai sajátságai a következk: fénytörése ers, kettstörése rendkívül gyenge. Néha isotropnak látszik, máshol valami igen gyenge
kettstörés észlelhet: utóbbi esetben hullámosán olt ki és interferenciaszíne abnormális. Színe: zöldessárga; nem pleochroos. Valószín, hogy
ritkán koncentrikusan

helyezkednek

el

a

a gránátból keletkezett.

E telérkzet

vasércet

bven

tartalmaz.

oktaederek hatszöglet metszetei ritkábbak,
a magnetit

a

gránát szemek közelében.

színek. Megtartásuk helyenkint egészen

A

leukoxénesedtek.

kettstörés
)10T0; és

J

)

Ti-tartalmú magnetit-

inkább

Reflektált
friss;

csomókat
fényben

alkot
acélkék

máshol nagymértékben

leukoxén igen gyakran már szemcsés, ers fény- és

titanittá

0001

A

alakult

Az

át.

apatit

formák határolják, (0001)

Elvétve kismérték deformációval

is

színtelen

prizmáit

az

szerinti elválás észlelhet.

találkozunk. Nagysága általában
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DR.

a gránátokéval egyez. Zárványai: kvarc és biotit. A zirkon cseppalakú
vagy legömbölyödött prizmákat alkot, melyek apró szennyezést tartal-

maznak.
vehetk.

A

rutil idioblasztos kristályain az

A

|110! és

}

111

(

formák

kisebb egyének ibolyás-, a nagyobbak sárgásszínek.

esetben szívalakú ikret

megfigyeltem.
53°.

is

tani tengelye által bezárt szög

E kzet

elegyrészei

=

alapján

Az

ki-

Egy

ikeregyének „c“ kristály-

granulitnak

vehet.

Grubenmann

beosztása szerint biotitban szegény mezo-alkáliföldpátgneisz.

Kvarcporfir. Izlás.

A

Jeliseva és Staristye patakok környéke az alsó diaszban hatal-

mas porfirfeltörések színhelye volt. Északról jve a Széchenyi-úton,
a Muntyana nev határrház közelében találni e kzeteknek el6
nyomait a liászrétegek alatt. A Jeliseva és Staristye patakok környéés ezek mentén északra mindenhol megtalálhatók egészen a
Belareka-mare árokig és közel a Pojana Szurkovacsa mészksziklájáig,
illetve e két patak közti vízválasztóig, a Kraku-Drenetina-Vrtini
grun-ig, st még egy darabon ezen túl is. E porfirok Szvinicától délre
ós keletre a juci gabbró-tömzs közvetlen szomszédságában szintén megkén

Hauer

a „Kohlenvorkommen von Berzászka"
c. munkájában e kzetekrl, mint melafirokról és tufáikról emlékszik
meg. E. Tietze (9) riolitoknak és riolittufáknak tartja ket. Az 1892-i
vannak. Fr.

(5) 1869-ben

Roth és Schafarzik megállapítják,
túlnyomóan kvarcporfir, kisebb részben

geológiai felvétel alkalmával T.

hogy

e

porfirit,

kísérve.

feltörések eredménye

nagymennyiség

A

porfirtufával,

Az Izlástömzs

és

brecciával

kvarcporfirjának violásszín, felsites alapanyagá-

ban porfirosan kivált

elegyrészként túlnyomóan

kvarcot és elvétve teljesen

A

konglomeráttal

melafirnak alárendeltebb szerepe van.

földpátok 2

—3

mm

rozsdásodott színes

átmérj, zömök

földpátot,

kevesebb

elegyrészt találtam.

kristályok. Lupéval megvizs-

gálva helyenkint az (110), (010), (001) és (101) index formák kivehetk. Az üdébbek halvány rózsaszínek, leginkább fénytelenek.

A

földpátok helyét sokszor fénytelen,

A

almazöld

szín mállástermék

kivehet forma biotitra utal. Az alapanyagban nagyobb mennyiségben található a porfirosan kivált földpátokon is észlelt, fénytelen, tömött, szürkészöld, lágy anyag, mely
forrasztócs eltt színét elveszíti. E fizikai tulajdonságai, valamint a
foglalja

el.

színes elegyrészen

mikroszkopi vizsgálat alkalmával talált gömbszer képzdményei alapján agalmatolitos anyagnak tartható.

A

mikroszkopi vizsgálat eredményeire áttérve: a

mikrofelsites, mely

bven

tartalmaz limonitos,

kzet alapanyaga

ritkábban leukoxénes
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Valószín, hogy eredetileg

trichit- és globulitszerü mikrolitokat.

biotit-

mikrolitok voltak, melyek a mállás folyamán teljesen elrozsdásodtak.

Ezeknek a mikrolitoknak egyik-másik beágyazott elegyrész körül való
a magma folyásirányát jelzi. Helyenkint csomókba
gylnek, máshol megritkulnak, st hiányoznak is. Azonkívül az egész
alapanyagot limonitos kaolin járja át. A mikrofelsit jórészén a szét-

elhelyezkedése

esés tapasztalható.

A

szétesett részeken sok allotriomorf kvarc és a

mállása folytán

földpát
találunk.

A

létrejött,

pikkelyes,

pirofillitszer

anyagot

még csak zeg-zugos

keletkezett másodlagos kvarc vagy

körvonalú foltokat, vagy már határozott, csipkézett élekkel határolt
szemeket alkot, melyek egymáshoz mikropegmatitszeren kapcsolódnak.

Gyakran kisebb halmazokba gylnek össze, máskor az egyes
szemek láncszemszeren egymásba kapcsolódva a mikrofelsit

kvarcfolyás-

irányát követik. Ritkábban az alapanyag hólyagüregszer részeit veszik
köriül.

Sohasem olyan

zárványt

tiszták,

A

tartalmaznak.

mint a

földpát

kvarcbeágyazások.

helyét

Folyadék-

nagy tömegben

színtelen,

halványzöldes szín, a kvarcnál ersebben fénytör, pikkelyes, piro-

anyag foglalja el, mely vagy gömbszer képzdményekben
vagy a kvarcszemek közét tölti ki, azokat zsinórszeren körülfogva. Ritkán nagyobb halmazokat is alkot.
fillitszer

látható,

Porfirosan
biotit,

kivált

elegyrészek:

plagioklászföldpát,

rozsdásodott

kvarc; járulékosan apatitot, zirkont, kevés titanitot találtam.

A primaer vasércei közül már csak a haematitot különböztethettem meg.
Apró, vörös pikkelyei az alapanyagban láthatók.
A

plagioklászföldpátok idiomorf,

aránylag

elég

jó.

Leggyakrabban

M

táblák. Megtartásuk

szerinti

albit ikreket

periklinikrek; bavenoi ikret egy esetben találtam.

Ritkák

alkotnak.

P

M

és

a

szerinti hasa-

dások megfigyelhetk. Fénytörésük részben nagyobb a kanadabalzsaméde elfordul, hogy egyenl vele, vagy kisebb (annál. A 'kanad'abalzsamnál kisebb fény törés földpát oknál a kioltás: lc..a'/P= 15°;
nál,

az ersebben fénytör földpátoknál a kioltás: la
A szimmetrikus zóna maximális kioltása: A 17°.

a'/M

Ebbl

= 15

.

az optikai

viselkedésbl arra következtethetünk, hogy az oiigoklászalbittól kezdve

a savanyú oligoklászokon
oligoklászokig,

Magmamozgás

különböz

át,

egészen az

kémiai

Ab An 31
(iB

összetétel

összetétel bázikus

vannak

tagok

jelen.

folytán bekövetkezett mechanikai deformáció nyomaival

elvétve találkozunk. Kémiai korrózió következtében a csúcsok, élek

le-

gömbölyödtek; nagyobb mérték beöblösödések ritkábban észlelhetk.

Zárványként az összes többi elegyrészt megtaláljuk.

A

kvarc azonban

csak látszólagos zárvány, mely a korrodeáló mikrofelsit szétesésébl
keletkezett.

A

tárgyalásánál

mállástermékek közül a limonitos kaolin
leírt pirofillitszer

és az

alapanyag

anyag igen gyakori. Utóbbi azonban
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itt

már inkább a pikkelyes

DR.

szericithez hasonlít, mint azt

megjegyzi a „Handbuch dér Mineralogie“

Hintze

is-

munkájában.
A színes elegyrész mibenlétére a még megmaradt forma ád útbaigazítást. Jól kivehetk ugyanis a biotitra jellemz bázisos metszetek
a (110), (010) formákkal, továbbá alacsony tábláik. A biotit helyét
pseudomorfozaszeren teljesen elfoglalta a belle kivált vasérc. A teljesen kifakult biotit egészen muszkovithoz hasonló. Az irodalom ezt a
II.

(p. 827.)

c.

biotiton észlelt mállásjelenséget baueritesedés névvel jelöli és a kifakult

csillámot phengitnek tartja.

vagy halványzöld
részben

szericites

már limonittá

és

A

helyét több esetben színtelen,

biotit

halmaz

tölti ki.

A

kivált vasérc legnagyobb

szürke leukoxénné alakult

a vasérc haematit alakjában vált ki a biotitból.

A

át.

Ritkábban

mechanikai defor-

máció a táblák elhajlásában nyilvánul. Zárványai: zirkon, apatit.

A

kvarc a jellemz dihexaedereket alkotja.

let metszetein a magmatikus

Rombus vagy hatszög-

resorptió legtöbbször csupán a csúcsok

legömbölyödésében nyilvánul. Elfordulnak azonban nagyobb beöblöis, st elvétve a kristály egyes részei teljesen felemésztdtek.
mentén apró repedések gyakran megfigyelhetk, melyekre az
alapanyag beszrdött. Apró folyadékzárványai zsinórszeren helyezkednek el; nagyobb, rombus- vagy cseppalakú folyadékzárványai ritkák.
Kevés rombusalakú üvegzárványt is tartalmaz.
Járulékosan zirkon található keskeny, idiomorf prizmák, vagy
négyszöglet bázisos metszetek alakjában. Formái:
Í110J, !111|.
Helyenkint csak az egyik tengelyvég fejldött ki idiomorf módon.
A nagyobb egyéneken, különösen a terminális lapok mentén zónás
struktúra észlelhet. (110) szerint a hasadások jól kivehetk. Ritkán
szabálytalan repedezettséggel is találkozunk. Jellemz, hogy mindig
ersen limonitos koszorú övezi ket, mely különösen a kisebb egyéneknél akadályozza a forma kivehetségét. Az apatit idiomorf prizmáit az
1010 és 0001 formák határolják. A(10T0) szerinti hasadás és
(0001) szerinti elválás a nagyobb egyéneken gyakori. Az apatitot legtöbbször limonitos mállástermék borítja, mely megnehezíti optikai
sajátságainak felismerését. Igen kevés kristály mentes a limonittól, de
színük ez esetben is
valószín egyéb szennyezéstl
inkább szürke.
Ugyancsak az apatitot helyenkint egy, az alapanyagnál nagyobb, de az
apatitnál kisebb fénytörés szegélyrész veszi körül, mely nem követi
mindig a kristály körvonalait (tábla 5. kép). Optikai orientációja egyezik az apatitéval, de a limonitos bevonat gyakran hiányzik nála. Végül

södések
Szélei

1

>

{

J

—

—

kevés titanit csatlakozik a járulékos

elegyrészekhez.

Kissé

szürkés,

szögletes vagy rombikus szemecskéit limonitos koszorú veszi körül. Kioltása: c

:

c

= 39°.

Általában az

izlási kvarcporfirokat

az atmoszferiliák eléggé meg-
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egyáltalán nem, vagy nagyon ritkán málló járulékos elegy-

részeken és a kvarcon kívül, csupán a porfirosan kivált földpátok jó

megtartásúak, egyébként mindig másodlagos elegyrészekkel van dolgunk.

A

mint a kvarcporfirok egyik lényeges elegyrészét
nem sikerült meghatároznom. Azonban a mikrofelsites alapanyag s
annak haematittartalma mind olyan jelenségek, melyek a K-ban gazdag
kzeteknél szoktak elfordulni.
káliföldpátot,

*

Értekezésem befejeztével mély hálával

mondok köszönetét

dr.

Mauritz Béla professzor úrnak, amiért munkám elkészítését állandó
és tanácsaival lehetvé tette s hogy a dolgozatomhoz

figyelmével

csatolt fényképfelvételeket elkészíteni szíves volt.

Legyen szabad e helyen is szinte köszönetemet kifejeznem dr.
Schafarzik Ferenc, megyetemi tanár úrnak felvilágosításaiért és azon
lekötelez szívességéért, amellyel átadta gyjtését petrográfiai feldolgozás céljából.
*

Készült a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásványkzettani intézetében az 1926 27. évben.
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széntelepei és

szénbányászata.

1878.)

11.
(F.

p.

Tietze: Geol. und paleont. Mitteilungen aus dem

Böckh

János:

Szörény

megye

déli

részére

vonatkozó

geol.

jegyzetek.

K. 1879.)
12.

vonatkozó

Böckh János: Az
geol.

13. E.

jegyzetek.

1881.

évben

Krassó-Szörény megyében végzett felvételre

(F. K. 1881.)

Suess: Das Antlitz dér Erde. (Wien,

I.

Bd. 1883-5,

II— III. 1888—1901.)
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Inkey

14.

B.:

Az

havasok a Yöröstorony -szorostól a Vaskapuig. (K. Tud.

erdélyi

Akad. Ért. Bpest, 1890.)

Schafarzik

15.

nyai.

F.

(Földt. Int. Jel.
16. T.

:

Orsóvá, Jesselnica és ógradina környékének geológiai viszo-

1890.)

Both Lajos: A

Krassó-Szörényi-hegység Dunamenti része Jeliseva és Sta-

ristye-völgy környékén. (Földt. Int. Jel. 1892.)

Schafarzik: Eibenthal

17.

Böckh,

18.

— Újbánya,

Both

T.

Schafarzik: A

és

részének elnevezése és felosztása tárgyában.
19.

Tiszovica és Szvinyica környékének geoló-

(Földt. Int. Jel. 1892.)

giai viszonyairól.

Schafarzik

F.:

Az

Krassó-Szörénymegyei hegységek

déli

(F. K. 1893.)

aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és törté-

netének rövid vázlata. (F. K. 1903.)
20.

Schafarzik: Eeambuláció a Déli-Kárpátokban

hegységben 1909-ben. (Földt. Int.
21.

Int.

Jel.

a Krassó-Szörényi Közép-

Schafarzik: Berzászka környékén eszközölt geológiai tanulmányok. (Földt.

Int.

23.

és

1909.)

1910.)

22. Schaífarzik

(Földt,

Jel.

Jel.

:

Reambuláeió 1911 nyarán Berzászka környékén

és az

Almásban.

1911.)

Schréter

Hegyszerkezeti

Z.:

vizsgálatok

a

Krassó-Szörényi

hegységben.

(Földt. Int. Jel. 1911.)
24.

Schafarzik

:

Krassó-Szörény megye alaphegysége kristályos paláinak reviziója

petrográfiai és tektonikai szempontból.
25. U.

Grubenmann:

(Földt.

Int.

Jel.

I— II.

26.

Reinisch: Petrografisches Praktikum.

27.

Rosenbusch: Mikroskopdsche Physiographie.

28. Denksehriften dér kaiserliehen
29.

1913.)

I— II.

Die kristallinen Schiefer.

I.

1.

2.

II.

1.

Akademie dér Wissenschaften.

Hintze: Handbuch dér Mineralogie.

II.

p.

2.

75. Bd.

Wien, 1913.

827.

ERDÉLY NYUGATI HATÁRHEGYSÉGÉNEK KÉPZDÉSE
ÉS KORA.
Irta:

E

Szádeczky-K. Gyula dr.*

kérdés kapcsán 30 évre terjed geológiai kutatásaim legfontosabb

eredményeit kell összefoglalnom. 1896-ban elször a Vlegyásza eruptív

tömegére
tos
II.

vonatkozólag

magva nem

állapítottam

meg

azt,

hogy

archai, uralkodó dacitos borítéka pedig

annak

nem

gráni-

a tercier

mediterránjában kitört eruptivum, amely az Erdélyi-medence dacit-

tufáját szolgáltatta,

hanem az egész tömeg

keményedett, egységes, összefügg

lényegileg burok alatt meg-

eruptív sorozathoz tartozik, amely-

nek kitörése a felskréta periódus végén kezddött,
részt differenciádé, másrészt kvareitok

A

dacit

magma

egy-

(többnyire permkvarcit és ver

rucano) asszimilációja következtében riolitot hozott létre; a késbbi
bázisos injekciók andezites dacitot, ritkábban andezitet
Eladta

is

termeltek.

a Magyarhoni Földtani Társulat 1926 május 5-én tartott szakülésén.

