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TREMOLIT A PRELUKA-HEGYSÉG
KRISTÁLYOS MÉSZKÖVÉBL.
írta:

Sztrókay Kálmán

dr.«

A
ked
(4.

p.

Szolnok-Doboka és Szatmár megyék határán szigetszeren kiemelprelukai kristály ospala-hegység tremolitját elször Hofmann Károly
32.) említi az 1885. évi felvételi jelentésében. A metamorf kzetek

közé települt szemcsés mészkben vagy ahogy
nevezi: sdolomitban
helyenkint
meglehets bségesen"' megjelen gram ma t i t-ot figyelt
meg. Két évvel késbb, 1887-ben Primics György járt a területen. Errl
.,

*

Eladta

ülésén.

V

a

Magyarhoni Földtani Társulat

1947.

január 8-án tartott szak-
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szóló beszámolójában

(11.

p.

123.)

ugyancsak megemlékezik a kristályos

mészkben lelt tremolit elfordulásáról.
E két jelentés azonban csak az ásvány megjelenésének

fel említésére

szorítkozik; közelebbi lelhelyrl, ásványtani jellemzésrl, genetikai viszonyokról nem közöl részleteket.

1943 szén a Prelukai-hegység egyrészének bejárása és átvizsgálása
közben, számos helyen pegmatittelérek jelenlétét állapítottam meg. Egyik
telér követésekor, ennek a kristályos mészkbe való áthúzódása rr^ntén,
feltnen szép tremolit mutatkozott.

A

Prelukai-hegység kristályos skzetekbl álló tömege mintegy
szigetként emelkedik ki a harmadkori üledékek alkotta környezetbl.
Alaprajza nagyjában ék- vagy háromszögalak, mely kelet felé hegyes
szögben húzódik ki; keletnyugati hosszúsága 22 25 km, míg legnagyobb
(ÉD) szélessége 8 10 km.
hegység ftömegét mezozónás jelleg metamorf-kzetek alkotják. Uralkodólag plagioklász-paragneisz, mely helyenkint éles határ nélkül, a plagioklász megapadásával, biotitpalába megy át.

—

—

A

E

két ftípuson kívül kevés gránátos csillámpala, muszkovit-biotitkvarcit
ismétld településben különböz amfibolitok, egyes helyeken jelents
vastagságban kristályos mészkövek és dolomitok alkotják az üledékes
eredés metamorf-kzetek sorozatát. E parakzeteken kívül Kráutner
(7.) megkülönböztet még egy ortogneisz-kzetet vagy zúzott-gneiszet is,
mely leginkább a kvarcitok sorozatában kisebb lencséket formál. Mindezeket a kzeteket pegmatiterek és telérek járják át. E pegmatitok
száma és jelentsége az újabb feltárások szerint sokkal nagyobbnak
mutatkozik, mint az idevágó irodalom (Posepny, Hauer— Stache, Hofés

mann, Kráutner) feltünteti.

Hofmánn bvebben

A

kedveztlen

vizsgálta

meg

a

kérdést,

(loc.

cit.

p.

32

feltárási viszonyok miatt annyit tud megállapítani,

—

33.)

hogy

egyes helyeken e pegmatitszer képletek a metamorf-kzetek közé telep
módjára illeszkednek be s szerkezetük is palás jelleget árul el. Míg más
esetben, pl. a hegység déli részén, a Lápos-folyó szurdokában határozottan fiatalabb, diszkordáns áttörésben mutatkozó pegmatitokat figyel meg.

Üjabban Kráutner (7. p. 165.) azt a véleményét
titos és aplitos kzetek kis lencséket alkotnak

A

fejezi ki,

hogy

a

„pegma-

a paragneiszok sorozatá-

t

hiánya
is gátolta abban, hogy a település részkontaktusokat kivizsgálhatta volna. Megállapítja, hogy e képzdményekben az ortoklász teljesen hiányzik (!), a plagioklászok ikerlemezesek és a savanyúbb tagokhoz tartoznak; a kvarcok hullámos
kioltásából arra következtet, hogy e pegmatitok ers zúzódásoknak volban".

jó feltárások

leteit és a

tak alávetve.
Ezzel szemben az utóbbi évek (1941—1943.) során néhány jó feltárás
kialakításához szolgáltatott adatokat. így a hegysziget
keleti felén, Macskamez községtl északra, több pegmatittelért sikerült
feltárni. Ezek közül az egyik legjelentsebbet, a D. Sasului gerince alatt
kb. 550
tgsz. feletti magasságban lévt, csillámbányászat céljából meg
is nyitották. A Ganz és Tsa rt. kezelésében lév bánya kiváló minség
muszkovit-csillámot termelt s rövid id alatt jelentsen fellendült. Eme
vastagságban, függleges
ÉÉK DDNy csapású telér mintegy 1'5 2
kifejldésben határozott diszkordanciával töri át a környez kzeteket.
E telér jellegzetes pegmatit-ásványait Zsivny V. (17.) vizsgálta meg.

más vélemény

m

—

— m
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Ismertetése szerint a paragenezis legnevezetesebb tagja a b e r i 1 1, mely
tekintélyes (8'5 cm magas és 4 cm széles) kristályban fordult el. Ezenkívül dm-es, eléggé jó kristályos fekete turmalin (schörl), majd ökölnyi
gránát és jelents méret (16 X 16 cm-es) ortoklász-földpát mellett több

dm-es könyvvastagságú muszkovit és kevés biotit egészíti ki az együttest.
Fontos az a megfigyelése, hogy az ortoklász nem ikerlemezes, a mikroklin-struktúrának nyoma sem látszik; a csillámtáblák épek, nyomást nem
szenvedtek. De nemcsak Macskamez közelében, hanem a hegység ellenkez, északnyugati részén is több hasonló kifejldés, bár kevéssé feltárt
pegmatit jelenlétérl volt tudomásunk. így a régebbi adatokkal, különösen Hofmann K. megfigyeléseivel kiegészítve az újabb tapasztalatokat:

1.

kép.

Vékonycsiszolati kép a tremolitos mészkbl. A középen több vezuvián-szem
látható; a kép jobbszélén tremolit. Nagyítás: 1 50.
Mikroskopisches Bild des karbonatischen Kontaktgestein. In dér Mitte rundliche Kömer von Vesuvian, rechts ein Tremolit-Kristall. Vergr. 1 50.
:

:

\

ki. Ügy tnik, hogy e pegnem tartozik a metamorfhanem késbb, a fbb hegymoz-

valóságos pegmatittelér rendszer képe alakul
matitok vagy legalább is ezeknek egyrésze

kzetek

sorába, miként

Kráutner

véli,

gások lezajlása utáni idben keletkezett.
Az elmondottakat látszik bizonyítani az a megfigyelés

mo

is,

mely

a

t-elfordulással kapcsolatos. Említettük, hogy a metamorfsorozat tagjai közt helyenként jelents szerepe van a kristályos mészk-

t r

e

1 i

mely nagyobb összefügg tömegben húzódik át a hegység közepe
Ó-Preluka község mellett, ÉK DNy irányban. Ez a kristályos
mészkvonulat sem mentes a kisebb-nagyobb pegmatitnyomoktól.
Ó-Preluka község szomszédságában emelked D. Paltinului déli vállában,
a 25.000-es térkép -Q- 651-es és'-C- 684-es magassági pontjai között, a La
Poeana nev gyér növényzettel takart hegylejtn egy nagyobb pegmatittelér nyomát lehet végkövetni a mészkben. A telércsapás (ÉÉK
DDNy)
nek

is,

táján,

—

—
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mentén, számos helyen kisebb tremolitos mészkszirtek vannak a

fel-

színen.

szürkésfehér, durvaszem kzet bven tartalmaz tremolitot.
szürkésfehér- vagy kissé sárgásszín tremolitkristályok rendezetlenül vagy gömbsugaras illeszkedéssel ágyazódnak a mészkbe.
Környékük helyenként kissé fellazult és porlóvá változott. A kristályok

E

A

fehér-,

alakja leginkább nyúlt, kissé lapított, lécszer. Hosszúságuk átlagosan
a 4 cm-t is eléri, de vannak elvétve ennél nagyobb kristályok is; szélességük átlagosan 0'5 1 cm. Kristályforma nem ismerhet fel; ellenben

—

kitn

hasadási felületek látszanak, valamint a harántelválás nyomai is
szembeötlk. A kristályok felületén általában üvegfény, a hasadási lapon
gyöngyházfény, míg a finoman rostos részleteken selyemfény mutatkozik. Mikroszkópban az ásvány színtelen; az optikai jelleg negatív; a

^

.

ferde kioltás számos készítményben mért középérték alapján: c

°

c

=

1

16

.>

A

törésmutatók közül az a teljesen egyenlnek mutatkozott a MerckC c ). E törésmutatónak és a kioltás szögének
segítségével a többi állandót közelít pontossággal a WiNCHEix-féle nomogramm (16. II. p. 211.) alapján állapítottam meg. E szerint y — 1’630

féle fahéjolajéval: 1'602 (20

s

így a 7

—a = 0‘028;

a tengelyszög:

2V

=

86°.

A

tengelydiszperzió alig

<

v.
észrevehet: p
Az ásvány kémiai összetételére vonatkozólag a fenti adatok alapján

a

nomogramm FeO —

A

2°/o-ot tüntet fel.

tremolitkristályok

zárványokat foglalnak magukban.

E zárvá-

nyokat leginkább kalcitkristálykák alkotják. De zárvány gyanánt éppúgy, mint a karbonátkzetben elszórva még egy jellegzetes kontaktásvány látható: a vezuvián. A vezuvián apró, legömbölyödött szemcsék formájában (1. kép) következetesen mindenütt megtalálható, ahol
a tremolit mutatkozik. Csiszolatban a felszíne érdesnek látszik, különben
teljesen színtelen és a nagy fénytörés miatt éles a körvonala; kettstörése igen alacsony, kb. az apatitéval egyez. Optikai jellege változó,
uralkodólag negatív. A szemcsék mérete átlagosan 0’1 0'2 mm, néha
eléri a 0'4 mm-t is. A nagyobb szemek csiszolatban szabadszemmel is
kivehetk. Mennyiségük elég jelents: pl. egyik vékonycsiszolatban
38 drb szemecskét lehetett megszámlálni. A jelek szerint valószín, hogy
kedvezbb feltárási viszonyok esetén a vezuvián nagyobb, makroszkópos
méretekben is elfordul.

—

A

ásványokon kívül az egyik csiszolatban egy margaritszerü
csillámpikkelyt is megfigyeltem. A pontosabb meghatározása azonban

nem

fenti

sikerült.
*

A macskamezi csillámbányában lelt ásványok és a fent ismertetett,
kontakt-hatásra valló mészszilikátok tehát azt bizonyítják, hogy a palakzeteken áthatolt, fiatalabb pegmatit-behelyezkedésekrl is kell beszélnünk. Az eddig megismert ásványparagenezis alapján kovasavban gazdagabb magmára gondolhatunk, melybl e telérek eredetüket nyerték.

Ennek

a

nem

is

nagy mélységben lév gránitbatolitnak egyben szerepe
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a hegysziget mai szerkezetének kialakításában is. A részben
törésekkel határolt terület kissé meg van emelve, amire az skzeteken
lév harmadkori üledékfoltok alakjából és viszonylagos szintmagasságából következtetni lehet.
(A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-kzettani

lehetett

Intézete. 1946.)

ÜBER DAS VORKOMMEN DES TREMOLITS IN
KARBONATGESTEIN DES PRELUKAER
KRISTALLINEN MASSIVS.
Von K. Sztrókay*
Über das Vorkommen des Tremolits im Prelukaer kristallinen Massiv
hat zuerst 1885 K. Hofmann (4.) und zwei Jahr spater G. Primics (11.)
berichtet. lm Herbst 1943 stellte dér Verfasser wáhrend seiner Untersuchungen eines Magneteisenvorkommens die Anwesenheit mehrerer
Pegmatite fest. In dér Náhe eines sich im kristallinischen Kaik fortsetzenden Pegmatits konnte mán an dér Oberfláche tremolitführende
Kalkfelsen beobachten.

Dér Tremolit kommt im körnigen Kalkstein sogar reichlich vor.
Farbe dér Kristalle grau- oder gelblichweiss; die Lángé dér leistenförmigen Kristalle betrágt 1 4 cm. Spaltbarkeit, Querabsonderung gut
beobachtbar. Unter dem Mikroskop sind die Kristalle farblos; optischer
Charakter negatív; Auslöschung
als Mittelwerte mehrerer Messun-

—

—

gén

—

c:c

= 16

1

°

o

Brechungsindices: a

*

— 1'602,

y

— 1'630;

= 0 028.
-

Achsenwinkel: 2V = 86°. Dispersion kaum bemerkban: o < v. Auf Grund
dér erwáhnten optischen Verháltnisse zeigt das Nomogramm Winchell’s
auf einen Inhalt von FeO = 2%>. Die Tremolitkristalle schliessen winzige
Kalzit-Körner ein.
Neben dem Tremolit kann mán im porosén kristallinischen Kalkstein kleine rundliche V e s u v i a n-Körner beobachten. Dér Vesuvian
kommt konsequent überall vor, wo Tremolit einmal sich zeigt. Im Dünnschliff ist dér Vesuvian farblos, seine Oberfláche sieht chagrinartig aus;
wegen seiner starken Lichtbrechung ist dér Umriss kráftig (Abb. s.
Seite 44.). Doppelbrechung schwach; optischer Charakter abwechselnd,
aber vorherrschend negatív. Die Grösse dér Körner betrágt 0'1 0’4 mm.
Das Auftreten beider Kalksilikate in dér Náhe eines Pegmatits weist
auf eine Kontaktwirkung hin. Th. Kráutner (7.) hat im Preluka-Massiv
lediglich pegmatitartige Gebilde beobachtet, die in dér Serie dér Paragneisse linsenförmige, syngenetische Einlagerungen bilden. Dagegen
liefern die oben angeführten Kontaktsilikate, wie die Mineralien dér
Glimmergrube bei Macskamez (17.), einen Beweis dafür, dass im Gebiet
in die metamorphen Gesteine jüngere Pegmatite eingedrungen sind, die

—

*

Jánner

Vorgetragen
1947.

in

dér Fachsitzung dér

Ung. Geol. Gesellschaft

am

8.
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Produkte eines in einer kleineren Tiefe liegenden Granitbatholits
aufgefasst werden können.
(Mineralogisch-petrogr. Institut dér Petrus Pázmány Universitát

als

Budapest, 1946.)
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