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Hozzászólások.

Lóczy Lajos: Nagyfontosságúnak tartja, hogy az Erdélyi-medence neo- 
gén üledékeinek szintezése szempontjából fontos szerepet játszó dacit- és an
dezittufák, valamint az azoknak megfelelő egykori vulkáni kitörések, illetve 
lávaömlések közti kapcsolatokat kőzettani és vulkánológiai kutatások alap
ján megvilágítsuk. Az erre vonatkozó adatok feldolgozása bizonnyal nagy 
mértékben hozzá fog járulni Erdély geológiai fejlődéstörténetének isme
retéhez.

Jugovics Lajos: Az Előadó úr által bejárt területen, tehát nagyjában 
a Maros-áttörés keleti részén és annak környékén, — amint az előadásból 
kivettem, a következő vulkáni kőzetek települnek:

trachit,
dácit,
amfibol-andezit, 
piroxén-andezit, 
bazalt-andezit.

Ezzel a változatos kőzetlistával kapcsolatban mindenekelőtt két kér
dés tisztázását tartom fontosnak. Nevezetesen azt, hogy a felsorolt kőzettípu
sok közül a trachitot és bazaltandezitet ki határozta meg, vannak-e azokról 
részletes optikai és kémiai elemzésekkel alátámasztott, pontos kőzettani meg
határozások? Mert, ba modern, pontos, kőzetvizsgálatok alapján kimutatott 
kiömlési kőzettípusok ezek, akkor ezen aránylag kis területen a vulkáni kő-
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zeteknek olyan terjedelmes differenciációja mutatkoznék, milyen hazánk te
rületén sehol másutt, sőt talán egyebütt sem igen található.

Tudomásom szerint tra c h it hazánk területén nincsen és Így ennek az 
előfordulásnak, — ha az pontos, modern vizsgálat alapján is aanak bizo
nyulna, — igen nagv jelentősége van.

A másik kőzettípus, melyről szólni kell, a b a za lta n d e z it. A modern kő
zettan az ilyen kétnevű kőzettípusokat nem ismeri el, lehetőleg kiküszöböli. 
Ha olyan andezitről van szó, melyben kevés olivin is szerepel, mint járulé
kos elegyrész, azt „olivintartalmú andezitnek“ jelöli. Ha az olivin erősen 
megszaporodik az ilyen kőzetben, így annak főelegyrésze lesz, elveszti an
dezit jellegét és ásványtani-kémiai összetétele alapján bazalt lesz. A bazalt
andezit kettős elnevezés nem jelölhet kőzettípust még akkor sem, ha külső 
sajátságaira nézve bazalthoz hasonló, tehát finom szemű, egynemű, tömött
szövetű kőzetről van szó. Az ilyen kőzet lehet andezit, vagy olivintartalmú 
piroxénandezit, ha ásványos és kémiai összetétele ennek megfelel. A Kele
men-havasokból Bányai János tanár úr hozott hozzám néhány, bazaltsze- 
rűen tömött szövetű vulkáni kőzetet vizsgálatra, ezekről azonban a részletes 
mikroszkópi vizsgálat alapján kitűnt, hogy piroxén-andezitek, csupán kettő 
tartalmazott közülök kevés, járulékos oltvin-szemecskét.

Egyébként az Előadó úr érdekes és bőséges adatfelsorolása alapján 
feltétlenül igen érdekes vulkáni terület ez, mely megérdemli, hogy vulkáno- 
lógiai és főként kőzettani szempontból vele részletesen foglalkozzanak. A 
kőzetek vizsgálatát azonban modern, részletes optikai és kémiai vizsgálatnak 
kell alávetni, hogy azok hovatartozása tisztázódjék, mert ha kitűnik, hogy 
ezek a kőzetek az Előadó úr által felsorolt típusoknak megfelelnek, akkor 
hazánk legérdekesebb vulkáni területe ez, amely a legrészletesebb kutatáso
kat is megérdemli.

Török Zoltán: A ta n a s iu  S. a szomszédos romániai területeken lévő ha
sonló összetételű kőzeteket trachitnak nevezi. Az ő vizsgálatai alapján hatá
rozza az előadó a Kelemen-hegység hasonló összetételű kőzeteit trachitnak. 
A bazalt-andezit kifejezést S zá d eczk y  G y. vezette be az irodalomba. T ö rö k  
az ő nyomdokain haladva használja ezt a kifejezést. A bazalt-andezit néven 
jelölt kőzeteket P á lfy  olivin-andeziteknek, illetve bazaltoknak nevezi.

Vitális István: Meglepi az erupciós kőzetek nagy változatossága. Ha
zánkban trachit csak a Fruskagóra hegységből ismeretes. Ezt az előfordulást 
annak leírója K och  A n ta l óta senki sem vizsgálta meg. Kérdés tehát, hogy 
ez a kőzet modern vizsgálatok nyomán is trachitnak bizonyul-e.

Az előadó négy egymást követő erupciós ciklusról számol be. A Kár
pátmedencénél jól ismert tektonikai irányokkal hozza kapcsolatba a tárgyalt 
kőzetek íelszínretörését. Kár, hogy nem mondotta meg, hogy melyik kőzet, 
melyik tektonikai iránnyal áll kapcsolatban. Ha a Kelemen-hegység bazalt
andezit néven jelölt kőzeteiről kiderülne, hogy azok bazaltok, akkor ezek kora 
esetleg még a levantei emelet képződményinél is fiatalabb lehet, amint azt 
pl. Ugrán látjuk.

Török Zoltán: A bemutatott térkép feltünteti a kőzetek és a tektoni
kai irányok egymással való kapcsolatát. A levantei képződmények Ugrán a 
hibásan bazalt és andezit kevert breccsájúnak tartott piroxén-andezit
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iszapárnál*) nem idősebbek, hanem fiatalabbak, minthogy azokra rátelepülnek, 
amint azt a S zá d eczk y-em lék k ö n yvb en  megjelent tanulmányomban (23.) részle
tesen kifejtettem.

Lóczy Lajos: Megköszöni az előadást megemlíti, hogy sok kérdésre 
már csak azért sem adhat választ az előadó, minthogy a kőzetek megvizsgá
lásához sok száz csiszolatra és vegyelemzésre van szükség, az Intézet ennek 
ellenére eddig csak ötven csiszolatot készíttethetett.

*) Iszapár vulkáni kitörések hamuhullásából trópusi esők hatásúra 
keletkező iszapfolyások.


