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ADATOK AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG S A BIHARHECTYSÉG 

TÖMEGES KŐZETEINEK ISMERETÉHEZ. 

Dr. Primics György egyet, tanársegédtől. 

A múlt év folytán dr. Herbich Perenez az erdélyi Múzeum-
Egylet megbízása következtében, az erdélyi Erczhegysóg és a Bihar-
hegység területén földtani tanulmányozásokat téve, számos kőzet
példányt gyűjtött, s azokat behatóbb petrographiai átvizsgálás végett 
reám bizta. Megejtett vizsgálat után kiderült, hogy ezen kőzete k 
közt számos, az emiitett területek több lelhelyóre nézve teljesen is
meretlen volt. Ezeknél fogva czélirányosnak tartottam ezen kőzeteket 
a tisztelt szakülésnek is bemutatni. 

Az átvizsgált kőzetek közt 5 kőzetesaládot találtam képviselve 
és azok a következők: 

I- Dioritok-

1. Rendes cl i ő r i t . O m p o l y i c z a völgy, (Per eu varu-
1 u i.) Sötétszürke közép kristályos-szemesés keveréket képező csillámló 
kőzet, mely keverékek közül már szabadszemmel is fölisniérhetők: 
szürkés, csillogó hasaclási-lapokkal biró földpátok, sötétbarna Amphi
ból töredékek, Magnetit és Pyrit szemek. Sósavval gyengén pezseg 
T. 2-835. 

Górcső alatt határozottan láthatni, hogy e kőzet ásványos sze
meknek egyenletes kristályos keverékéből áll. Az ásványok, melyek 
e kőzetnek górcsővi összetételében szerepelnek ugyanazok, melyek 
már szabadszemmel is fölismerhetők t. i. 1. A felleges mállási ter
ményekkel telt, legtöbbször Plagioklásoknak mutatkozó, Magnetit, 
Chlorit és bizonyos irányban elhelyezett finom por zárványú, töre
dezett földpátok, 2. üde sárgásbarna, Magnetit s Pyrit záványú, tel
jes dicliroismust mutató Amphiból, 3. élénk fűzöld, gyengén rostos 
szerkezetet mutató chloritnemű tömegek, melyek itt az Amphiból 
elváltozásából keletkeztek, 4. egyes Magnetit és Pyrit szemek, vala
mint opák tömegek. 

2. Quarcz -d io r i t . O m p o l y i c z a völgy, (Pereu váru-
1 u i.) Kékesszürke üde kőzet, melyben makroseoposan csak a földpát 
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fénylő hasadási lapocskái és sötétbarna Ampáiból kristálytöredékei 
vehetők ki. Sósavval pontonkint pezseg. T. 2-726. 

Górcső alatj láthatni, hogy e kőzet teljesen ásványos szemeknek 
kristályos keverékéből áll, és pedig legbővebben jönneK elő benne: 
1. a Plagioklas metszetek, melyekkel mintegy összeforrnak, 2. a sza
bálytalan alakú Quarcz-szemek. 3. rostos szerkezetű, sokszor chlori-
tos anyaggá változott, többnyire kristály töredékeket képező Amphi-
bolok, 4. Magnetit ós Titánvas, többnyire nagyobbacska krist. töme
gekben, 5. néhány Pyrit szem. — A földpátok legtöbbször mállási 
terményekkel vannak behálózva; soknál a hójjas kiképződés szépen 
látható ; zárványképen előjönnek bennök: világos kékes-zöld, majdnem 
színtelen léozalakú, gyakori Apatit, Amphiból foszlányok, Magnetit 
szemcsék ós finom meghatározhatlan barna por. A Quarcz telve van 
folyadék ós gáznemű zárványokkal. Az Amphiból nagy tömegekben 
Titánvasat és apró opák szemeket zár magába. Az Apatit helyenkint 
egész krist. csoportokat képez, s egyes hosszmetszetein a oo P és 
mP. alakok világosan fölismerhetők; ezek rendesen földpát társasá
gában, ritkábban mint önálló elegyrészek jönnek elő. 

Hauer ós Stache geológiájában e helyek dioritjairól semmit sem 
olvashatni; lehet, hogy kis tömegekben való fellépésök kikerülte fi
gyelmüket. Valószínű, hogy ezek, a Pietrosa hegység terjedelmes 
diorit területének utolsó nyúlványait képezik. 

1T. Diabas. 

B i o t i t-Q u a r c z-d i a b a s. F. Vidra, (G a i n a.) Világos-szür
ke, finomszemű közét, melyben szabad szemmel csak igen apró fe
ketésbarna ezüstfényű csillám pikkelykók, szürkés Quarcz szemek és 
kékesfehér alapanyagnak látszó földpátos anyag vehető ki. T. 2-79. 

Górcső alatt azonban látható, hogy e kőzetnek nincs alapanyaga, 
hanem áll a következő ásványok apró kristályainak keverékéből: 1. 
A földpát, ez a kőzet uralkodó keverékrészót képezi, legtöbbször 
mállás miatt homályos, különféle képen töredezett s csak gyéren 
mutat kisebb szabályos metszeteket, melyek Plagioklas módjára vi
selkednek, 2. a Biotit szegfűbarna, többnyire szaggatott szélű, jel-
legző lemezes szerkezettel, a földpát után a legnagyobb mennyiség
ben, 3. kevés Muscovit. 4. apró Quarcz szemcsék, 5. Augit világos 
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szegfűbarnás nagyobb, gömbölyödött s erősen hasadazott kristályok
ban, melyek fűzöld uralitos szegélylyol birnak — és apró élénk világos 
fűzöld kristály-töredékekben, melyek igen közel állanak az Uralithoz 
és 6. keyés Magnetit. 

III- Díabasporphyritek. 

1. Közöns. d i a b a s p o r p h y r i t , mandu laköves módo
s u l a t b a n . Boosárd . Sötétszürke tömör kőzet, melynek alapanya
gából nagy Augit kristályok ós Calcit mandulák vannak kiválva. 
T. 2-715. 

Majdnem fekete, tömör, sok mikrolith, opacit, bő üveges basis: 
földpát s Augit szemcsékből álló górosővi alapanyagából kiválottak, 
1. Szürkés meglehetősen mállott, sok üveges alapot, Augit töredéke
ket s opák" szemcséket magukba záró Plagioklasok, 2. meglehetős 
szabályosan kiképződött, töredezett, zöldes-szürke Augit kristályok és 
szemek, 3. egyes Calcit mandulák és Chlorit tömegek. — A kőzet 
alapanyagában gyenge mikrofiuidal szövet is látható. 

2. A u g i t m e n t d i a b a s p o r p h y r i t , m a n d u l a k ö v e s 
m ó d o s u l a t b a n . Vul tur völgye, Za la tna mel le t t . Piszkos 
szürkés-zöld színű egyneműnek látszó kőzet, melyből fehér, szemcsés 
szerkezetű Galcit és fekete, fényes, gömbölyűdött Chlorit mandulák, 
másodlagosan vannak kiválva. Az egész kőzet különben szénsavas-
mész által erősen van áthatva, s ez krist. állapotban a kőzet vá
lási lapjain is előjő: T. 2-776. 

Górcső alatt a bő alapú mikrolithdús alapanyagából csak igen 
mállott, homályos, jó nagy, jellegző Plagioklasok vannak kiválva. 
Mint másodlagos alkatrészek láthatók még benne élénkzöld sugaras
rostos szerkezetű jó nagy Delessit ós Calcit mandulácskák. Az Au
git a kőzetből teljesen kipusztult, belőle keletkeztek a Delessit man
dulák és ama zöld anyag mely az egész kőzetet festi. 

3. A u g i t m e n t - d i a b a s p o r p h y r i t , m a n d u l a k ö v e s 
m ó d o s u l a t b a n . Ompoly icza völgy. Ezen kőzet piszkosbarna, 
tömör alapanyagából igen mállott Oalcittal kevert kaolinos földpátok, 
áttetsző Calcit mandulák ós erek vannak kiválva. T. 2-636. 

Górcső alatt a kőzet opacit, mikrolith és sok üveges basist 
tartalmazó alapanyagából nagy, szürke, felleges, majdnem, teljesen 
Kaolinná változott, határozottan föl nem ismerhető, valószinüleg Pia-
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gioklás földpátok, egyes szabálytalan alakú Oalcit ós igen szép su
garas-rostos szerkezetű Chlorit mandulák vannak kiválva. 

IV. Porphyrok. 

1. Qua rezmen t p o r p h y r . S. Boros-Boc sárd. Sötétbar
na tömör alapanyagából csak világos-testszinű, elég nagy, hasadozott 
földpát kristály-töredékei phorphyrosan vannak kiválva. Sósavval a 
kőzet jól pezseg, tehát meglehetős mennyiségben 0a003-t is tar
talmaz. T. 2-679. 

Górcső alatt az igen bő, tömérdek opacit, mikrolith s üveges 
alapot tartalmazó alapanyagából, csak a homályos szürke, jellegzően 
hasadozott, többnyire kristálycsoportokat képező s karlsbadi iker
összenövéseket mutató Orthoklas földpátok válnak ki. Láthatók, még 
benne egyes világos zöldessárga Chlorit és homályos-szürke Oalcit 
foltocskák is. 

2. Quarezment p o r p h y r . I n t r a Gáld. —Vörhenyes 
barnás-szürke igen szívós, kissé kagylósba hajló egyenes törésű kő
zet, melyben szabadszemmel csak tejfehér földpát töredékek, ós né
hány zöldesfolt vehető ki, — a kőzet különben meglehetősen át van 
hatva kovasavval. T, 2-611. 

Górcső alatt a parányi földpát töredék, vérpiros hámatitszerű, 
barna opák szemek és alaktalan Quarcz szemcsók keverékéből álló 
alapanyagból, — melyben az üveges alapnak csak nyoma van 
meg — ki vannak válva: 1. Már meglehetősen mállott felleges, ki
sebb földpátokat magukba záró szép nagy Orthoklas, s néhány jel-
legző Plagioklas földpát, 2. fűzöld alaktalan Chlorit foltok ós 3. 
egyes másodlagos kovasav kiválások. Ezen kőzetben a kovasav az 
alapanyag elegyrészeihez járul ugyan, de mint önálló elegyrész a 
kőzet összetételében szereplő ásványok közt nem fordul elő s ez ál
tal porphyrunk a quareztartalmú s quarezment közt átmeneti helyet 
foglal. 

3. Quarezment porphyr . Ompo ly i czavö lgy , (Pe reu 
varului . ) Világosszürke, kissé testszinbe hajló, egyneműnek látszó 
kőzet, melyben szabadszemmel csak világos piszkoszöld ós húsveres 
részletek különböztethetők meg. 

Górcső alatt azonban feltűnik, hogy ez nem egynemű kőzet, a 
mennyiben bizonyos alapanyag ós egyes — habár majdnem teljesen 
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elmosódott — kiválott alkatrészek ismerhetők fel. Ilyenek a teljesen 
Kaolinná változott, töredezett, valószínűleg Orthoklas földpátok, — 
rosdasárga vasoxydhydrat foltok, — egyes opák szemek és foszlányos 
Ohlorit tömegek. 

Hauer és Staehe ismeretes Erdély geológiájában v) semmi em
lítés sines téve a fentebbi porphyrokról, — igy M. Boros-Boosárd táján 
említenek: miocénhez tartozó homokot és homokkövet, ceritium ré
tegekkel, — a falu ójszaknyugoti oldalán, lajta-meszet, fiatalabb 
kárpáti homokkövet és diuvialis rétegeket. Intra Gáld táján, jura
meszet, fiatalabb kárpáti homokkövet és augitporphyrt. Ompolyieza 
völgyében: fiatalabb és idősebb kárpáti homokkövet, — de nem 
porphyrokat. 

V. Andesitek. 

a) Q u a r e z c z a l (u. n. Báói tok . ) 

1. A m p h i b ó l - e s i l l á m - d á c i t . K u k u r b e t a , ( B i h a r 
hegység.) Világos-szürke szinű kőzet, melyből makroskoposan kive
hetők : vékony ezüstfónyű csillám táblácskák és pikkelyek, barna Am-
phibolhoz hasonló teljesen szétroncsolt kristályok ós ritkán egyes 
apró gömbölyded Quarczszemek. 

Górcső alatt a kevés üveges alap, Biotit, földpát és Quarcz 
szemcsók kristályos keveréket képező alapanyagban kivannak válva: 
1. nagy, de már teljesen szetmállott meg nem határozható jellegű 
földpátok; %. jellemző rostos szerkezetű Ohlorit tömegek; 3. kristá
lyos töredékeket képző Biotit; 4. egyes alaktalan Quarcz; 5. ritkán 
Augit szemek; 6. elszórva jó nagy Magnetit kristályok vagy ezek
nek tömegekké történt csoportosulása ós 7. ezeknek elmállásából ke
letkezett vasoxydhydrat foltok. 

A Ohlorit az Amphiból elváltozásából keletkezett, sok helyt ez 
még teljesen megtartotta az Amphiból alakját; ily Ohlorit pseudo-
morphok telve vannak Magnetit, Quarcz-szemcsék és gyéren vas
oxydhydrat foltokkal, mint zárványokkal. A földpátok anyaga na
gyobb nagyításnál kristályos-rostos szerkezetűnek látszik. A Quarcz 
repedezett s telve van folyadék zárvánnyal. 

l) Hauer-Staehe: Geologie Siebenbürgens. Bécs 1863. 
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2. Ámphibol-Bio t i t - dác i t .Kukurbe t a , (Biharhegys.) 
Aprószemű, kristályos szemesésnek látszó kőzet, melyben szabadszem
mel jól kiképződött, tejfehér földpátok, s talán ezek elmállásából ke
letkezett vöröses foltocskák, barnás-zöld Amphiból töredékek s Biotit 
pikkelykék ismerhetők föl. 

Górcső alatt láthatni, hogy e kőzetnek, — földpát, Biotit s 
Amphiból töredékeiből álló, s kevés üveges basist-tartalmazó alap
anyaga van; ebben ki vannak válva: 1. egyes, jó nagy, homályos
szürke, mállott, felleges, itt-ott plagioklasticus, többnyire azonban 
meg nem határozható jellegű földpátok; 2, néhány folyadék zárvány
nyal telt Quarcz szemcse; 3. egyes nagyobb félig Chloritta változott 
oszlopos Biotit metszetek • 4. sok élénk fűzöld az Amphiból átala
kulásából keletkezett Chlorit folt; 5. egyes Magnetit szemek és bar
na opák tömegek. 

Hauer és Stache idézett munkájában semmi említés nem téte
tik Kukurbeta trachytjairól, — ezek úgy látszik e környék bővebb 
tanulmányozásával foglalkozott Peters K. figyelmét is kikerültékx), 
mert a munkájában felemlített likacsos, szürke halmágyi s egyéb 
helyek trachytjaival, valamint a kukurbetai syenitporphyr és zöldkő-
traehfiokkal azouosoknak nem tarthatom. — A Vfegydsza dáeitl&itál 
alig különböznek, s így valószínűnek látszik, hogy a Kukurbeta és a 
Vlegyásza dácitjai, egy és ugyanazon eruptió terményei. 

b) Quarcz nélkül ( szo rosan ve t t Andes i t ek . ) 

1. Bio t i t -Amphibol -and esit . T r i s z t i o ri. (F. Vidra.) 
Kissé zöldes-szürke homályos alapanyagú kőzet, melyből makroscó-
posan kivehetők: szürkés-fehér porphyrosan kiválott földpátok, szép 
oszlopos kristályokban föllépő mállott Biotit s rozsdasárga porlókony 
tömegek. T. 2-677. 

Górcső alatt láthatni, hogy e kőzetnek igen bő alapanyaga van, 
mely nagyobb részt kristályos szemcsék halmazából s csak kevés 
üveges hasisból áll, ebben kivannak válva: 1. jó nagy, mállott, több
nyire Plagioklas, ritkábban Orthoklas módjára viselkedő földpátok, 2. 
majdnem terjesen Chloritta változott Amphiból, gyéren, 3. Magne-

') Lásd: Sitzungsbericlite d. kk. Akademie d. Wissenschaft. Bécs 1871.43. 
B. 1. Abth. 
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tit s opák zárványú Biotit foszlányok, bőven, 4. egyes Magnetit szem
esek és tömegek. 

%. B i o t i t - A m p h i b ó l - a n d e s i t . Vurvu T r e s t i o r i . — 
Kékes-szürke, tömör alapanyagából ki vannak válva: kékes-fehér, 
szépen kiképződött nagy földpátok, piszkos halványzöld szintén igen 
szépen kiképződött rövid Biotit oszlopok, -- néhány Amphiból töre
dék és Pyrit szemese. T. 2-773. 

Górcső alatt látható, hogy a kőzetnek uralkodó, többnyire sza
bálytalan földpát, Biotit s egyéb ásványos töredékekből álló, kevés 
üveges basist tartalmazó alapanyagában kivannak válva: 1. arány
lag igen nagy homályos-szürke mállási terményekkel telt Biotit s 
Amphiból zárványú Plagioklasok, 2. Magnetit zárványú Biotit kris
tályok s foszlányos töredékei, 3. néhány teljesen elváltozott Amphi
ból kristály.ós annak gyakori töredékei, 4. sugaras-rostos szerkezetű 
Chlorit tömegek. 

3. Biot i t -Ampib o l - andes i t . Gáld völgye. E kőzet zöl
des-szürke tömör alapanyagából porphyrosan vannak kiválva: fehér, 
üde, szépen kiképződött, helyenkint héjjas szerkezetet mutató igen 
nagy földpátok, fekete csillogó Biotit lemezek és apró Pyrit Szem
mel-. £o'savvaf 

Górcső alatt fölismerhetni, hogy e kőzetnek nagyobbára üveges 
basis, földpát töredékek s Biotit foszlányokból álló alapanyaga van; 
ebben nagy egyénekben ki vannak válva : 1. szürke kaolinos, több
nyire héjjas kiképződést mutató, alig felismerhető plagioklasticus jel
legű nagy földpátok, 2. rozsdasárga, lemezes, üde földpát zárványú 
Biotit, szép oszlopos kristálymetszetekben, 3. sötét átlátszatlan, föld
pát és sok opák szemet magában záró Amphiból, 4. egyes 
Magnetit és Pyrit kristályok. A hosszú léczalakú Amphibolok 
közül, soknak az anyaga már majdnem teljesen kipusztult s helyét 
chloritos anyag által zöldre festettt szénsavas-mész tömegek fog
lalták el. 

4. Amphibo l -Augi t -B io t i t - andes i t , (mandu 1 aköve s 
módosula tban . ) Ompoly icza völgy, (Per eu varului.) Pisz
kos hamuszürke, igen módosult kőzet, melyben szabad szemmel ki
vehetők : homályos zöldes-barna Biotit lemezek ós fekete csillogó 
gyakran majdnem teljesen szétmáilott Amphiból kristályok ós ezek
nek szálkás töredékei. Mint utólagosan képződött ásványok előjönnek 
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e kőzetben: fehér, kissé testszinbe hajló,' gyakran szép sugaras-ros
tos szerkezetű Natrolith, mandulás fészkekben, és gyéren egyenkint 
igen apró, majdnem viztiszta Analeim kristályok. Sósavval a kőzet 
pontonkint pezseg. T. 2-646. 

Górcső alatt, az Amphibol-, földpát-, Augit- s Biotit-töredó-
kekből, opák szemcsék s üveges alap keverékéből álló alapanyagban 
nagyobb kristályokban ki vannak válva: 1. zöldesbarna, nagyobbrészt 
igen mállott, jó nagy Amphibolok s töredékei; 2. rosdasárga, igen 
mállott nagy tömegekben és sok apró foszlányban fellépő Biotit; 3. 
egyes helyenkint szépen kiképződött világos-zöld majdnem fehér 
Augit kristályok; 4. a kőzetben szétszórt kisebb-nagyobb Magnetit 
és opák szemek; 5. zeolith fészkecskék. A kiválott földpát egészen 
hiányzik. 

Az apró Amphibol töredékeknek a kőzet alapanyagában való 
dús előjövetele által, e kőzet nagyban, igen hasonlít a nagy-hagy-
mási amph.-diabasporphyrithez, azon különbséggel, hogy abból a 
csillám egészen hiányzik, ebben pedig uralkodólag lép fel, s ezért s 
a kis tömöttsóge miatt is azon csoport kőzeteihez nem számitható. 
A zeolith-kiválás, az andesitekénál idősebb korra utal ugyan, de 
addig, mig annak az andesitekénál idősebb geológiai kora kétségte
lenül bebizonyítva nem lesz, ideiglenesen az andesitek közé osztom., 
mig idősebb kora esetében porphyrit lenne. Dr. Herbich és Herepei 
n.-enyedi tanár állítása szerint ezen kőzet a diabasporphyritben fe
lérésen lép fel; — Herbich állítása szerint a trachytokónál idősebb 
korú, Herepei szerint pedig azokkal egykorú, mert egy helyen a kár
páti homokkővet is áttöri. 

Hauer ós Stache F. Vidrán, Trisztiori környékén csak gosau 
rétegeket ós krist. mészkővet emlit, Peters pedig csak agyagpalát. 
Gáld völgyében pedig Hauer ós Stache szerint fiatalabb karpáti-ho
mokkő, juramész és augitporphyr ismeretes, de andesitekről s külö
nösen azoknak biotit-tartalmú változatáról, seemmi említés sem tétetik. 

E kőzetekre nézve Hauer és Stache említett munkájában szin
tén igen kevés található, igy Vultur völgyéről mint fiatal kárpáti ho
mokkövek közt fellépő augitporphyrról, emlékeznek meg, de Ompo-
lyicza és Gáld völgyeiről az irodalomban semmi sem található. 




