
A MÄLNÄSI HYPERSTHENTARTALMÜ AÜGITANDESIT ELÖ-
FORDULÄSI VISZONYAIRÖL, 

Dr. Koch Antal egytt. tandrtöl. 

Ezen erdekes kozetet, az ältalam eloször behatöbban leirt arany-
hegyi augitandesit meltö pärjät, 1885-ben Dr. Schmidt Sändor ismer-
tette1) äsväny- es kozettani tekintetböl egy kezipeldäny utän, melyet 
Zsigmondy Vi] mos hozott volt onnan. 

A kozet behatö vizsgälata alapjän szerzo ekepen foglalja egybe 
tamümänyänak eredmenyeit: „a kozet p l ag iok las mikrolithokböl 
ällö alapban aug i t kristälyokat tartalmaz, mely alap egyuttal mag-
netit, haematit (?) es apatit (?) kristälykäkkal van teil A tridymith 
csak az üregeket. beleli ki, a hypersthen kristälyok es egyes amphi-
bolok is leginkäbb azokbaii es azok közeleberi talalhatok. Hogy a 
hypersthen a kozethez szorosabb ertelemben tartozö elegyre'sznek 
tekintendo-e, azt valöszinünek tartom annäl is inkäbb, mert a hyper
sthen kristälyok a többi elegyreszek k ö z ö 11 is, az igaz hogy ször-
vänyosan, de megis megtalälhatök. A quarcz szemek es a csillämos 
reszletek többe-kevesbe a zärväny jellegevel birnak." 

Hogy ezen kozet Mälnäs környeken hol fordul elo, arröl szerzß 
Franzenan Agost nyomän csak annyit tudott meg, hogy a fürdotöl 
körtilbelol egy öra järäsnyira eso köbänyäböl szärmazhat, a hol a 
kozetet epitkezesi czelokra fejtik. 

En ugyanezen kozetet, mint epitö-koczkäkat, szinten 1885-ben 
Brassöban lättam eloször, hol azokat a nagy templom javitäsänäl 
hasznaltak. Ezekböl több magammal hozott kezipeldänyt kozettani 
vizsgälatra dr. Primics Györgynek adtam volt ät, ki is görcsoi vizs-
gälat alä vetven a kozetet, a Schmidt ältal talält äsvänyokon kivül 
igen gyeren meg zirkont is constalalt, olivint (?) es brookitot (?) pedig 
fölismerhetni velt benne.1) 

') Egy Mälnäs videki kozet äsvänyairol Termeszetrajzi Fiizf;tek. IX. 1385. 511. 
J) Adatok az aranyi es mälnäsi augitandesit petrographiai i^meretehez. 

Orvos. Tevm. Tud Ertesito. 1886. Term. tud. szak 149 1. 
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Mült nyäron dr. Staub Möricz, a m. Földt, Tärsulat titkära 
tärsasägäban az Erdövidek földtani viszonyait tanulmänyozvän, innen 
a közeli Malnäs fürdöt is meglätogattuk, s ez alkalmat termeszetesen 
nem mulasztottam el, hogy a fennevezett erdekes kozet elöforduläsi 
viszonyairöl behatöbb tudomäst ne szerezzek, mint a mennyivel az 
eddigiek utän birtunk. Utänjäräsomat siker koronäzta, mert meggyo-
zodhettem, hogy ez a kozet tekintelyes tömegben fordul elö a fürdo 
közeleben. 

Az erdovideki üj uton a Boritö h. (a katonai reszl. terkepen 
Borto, 768 m.) gerinczeröl annak völgyebe leereszkedve, csakhamar 
elertünk az Olt folyö völgyebe, hol az üj üt, jobbfelöl a Horcsio 
bercz (810 m.) es a Harcsa h. (802 ra.) keleti kiägazäsainak mere-
dek szegelyenek töveben, be Malnäs fürdöig az Olt folyö ärteren 
vezet. Ezen üt menten, az emlftett meredek hegyszegelyben, k. b. 
2 km. hosszüsagban, kezdodve a Boritö völgy sarkän es vegzodve a 
Malnäs fürdo felett emelkedö „Liget" nevü erdo meredeken kiemel-
kedo magaslatan, mindenütt föllep a mi közetünk, az erdos-bokros 
felületen heverö kisebb-nagyobb tömzsei elärulvän atinak jelenletet a 
feltalaj alatt. Azonban az üt melleken több aprö köfejtes vilägosan 
föl is tärja közetünket, s itt läthatö, hogy az apröbb-nagyobb tör-
melekkel vegyes nagy, csaknem koczkaalakü tömzsökben lep ki a 
felületre, tehät nem ügy nez ki, mintha itten szälban volna. Odäbb 
Mälnäsnak menve, szemben a gerebenczi malommal, vilägosan. lehet 
közetünk tömzsös-agglomeratszerü elöforduläsänak okät is belätni. Azt 
lätjuk ugyanis itten, hogy az uttol tävozö hegyszegely helyenkent 
csaknem falmeredek, kopär s itt közetünk sziklatömeget lättatja; ezen 
sziklafalvonulat aljät pedig ki az ütig egy törmelekeiböl ällö terrasz 
kiseri egeszen a fürdo eszaki vegen. mutatkozö patakig, mely a „Li
get" nevü erdö aljän fut le, es melyet az üt is äthidal. Elsö tekin-
tetrc fölismerhetök tehät az egykori hegyomläsnak nyomai, melyet 
az Olt folyö alämosäsa okozhatott a jelenkort megelözö korszakban, 
s melynek következteben a leomlott terrasz augitandesitje kisebb-
nagyobb törmelekke szetesett volt. 

Meggyözödtem azonban egesz hatärozottan, hogy az emlitettem 
meredek hegyszegely közete esakugyan helytällö augitandesit. Közel 
a fürdöhöz ugyanis, a „Liget" nevü erdö több pontjän, de kivälöan 
a meredek hegyszegely legkimagaslöbb pontjän, köbänya van nyitva 
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a közetben, melyet, mivel derck tömzsökben elöfordul es* likacsos 
volta miatt köniiyen dolgozhatö, üjabb idöben nagyban fejtenek es 
messze elszällftanak, s mint mär emlitetteui, a brassoi templom ja-
vi'täsänäl is felhasznältak volt. 

A legfelsöbb jökora köbänyäban az augitandesit ketsegtelenül 
szälban, eredeti helyen van, az also terraszon mutatkozö tömzsöknek 
es törmelekeknek semmi nyoma, esak szabälytalan sokszögii nagy 
elväläsi darabokat eloidezö szabalytalan repedesek hatjäk ät keresztül 
kasül a közetet. Egy repedesi iräny azonban megis tülsülyban van, 
s ez ferden az Olt feie, k, b. delkeletnek fut, s ezeii iränyban törtent 
a fenemlitett hegycsuszamläs is. 

Läthatö ezekböl, bogy nem csak a közet petrographiai minöse-
geben, hanem meg elöforduläsl köriilmenyeiben is feltiinö hasonlatos-
säg mutatkozik az aranyi hcgy augitandesitjehez, a mi termeszetesen 
hasonlö kepzödesi viszonyokra is utal. Velemenyem szerint hossza-
sabban müködo fumarolak, különösen forro vfzgözben düsak, lehettek 
a tenyezok, melyek itt is, ott is, az eredeti tömör augitandesitet ät-
järvän , annak iiregeiben es repedeseibrn üj äsvänyok (tridymith, 
hypersthenit, amphibol, pseudobrookit, stb.) kepzö'deset lehctsegesso 
tettek, melyre analogiät legjobban tanulmänyozott tevekeny vulkä-
naink is böven nyüjtanak. 

A mälnäsi tridymites es hypersthenites augitandesit tehät ket
segtelenül jö nagy tömzs alakjäban fordulhat elo. Esz.-deli kiterjede-
set — mint mär emlitem az üt menteben 2 km. tävolsägig lehet 
követni. Hogy az Olt partjätöl kezdve nyugotuak, tehät a Harcsa h. 
es a Horcsio bercz gerineze feie meddig terjed ezen tömzs, azt a 
kello idö hijäban nem tudtam megällapitani; fölhivom azonban az 
erdeklödö' szaktärsak figyelmet rä. 

Az augitandesit ezen eruptiv tömzset, az ugynevezett kärpäti 
homokko-kepzodmenyek (bomokkövek, märgapaläk es pal äs agyagok) 
veszik körül, melyek dr. Herbieh F. szerint a kreta-systema neocom 
emeletebe tartoznak. Az erintkezesek közelebbi viszonyait ugyan nem 
volt alkalmam eszlelni, de valöszinü, hogy a Mälnäs fiirdönel es kö-
zeleben eszlelhetö' gazdag szensavkigözölgesek es az ezekbol keletkezö 
savanyüviz-forräsok is eruptiv közetünk ezen tömzsenek föllepesevel 
szoros viszonyban vannak, legaläbb azoknak letrejöveset a ket külön-
nemü kö'zct erintkezesi hatärän, nagyobb melysegben könnyen meg-
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fejthetöfö teszi. Reszletes helyi vizsgälatokra ezen iränyban is tag es 
szep tör nyilik meg. 

Dr. Herbich F. „A Szekelyföld geologiäja" czimü rnunkäjäban 
ezen erdekcs eruptivközetröl meg semmit sem tud, mert törkepen 
elöforduläsa helyen csupän csak also neocom kärpäti homokkö van 
kitüntetve; valamint az ide. nem messze eszakra emelkedo Murgö 
hegy andesitjeiröl sem volt meg tudomäsa, jele, hogy ezen videken 
vagy nem järt, vagy nem tüntek fei neki az eruptiv kozetek. 

A gyüjtött anyag behatöbb közettani vizsgälat alä meg nem 
jutott. Makroskopiee ätnezve Schmidt S. vizsgälatänak eredmenyeit 
csak megerösithetem. Mint üjat csak azt emelhetem ki, hogy a mal-
näsi augitandesitben is, mikönt az aranyhegyiben, különbözö kozet-
zärvänyokat eszleltem, bar nem is oly mennyisegben, mint az utöb-
biban. Ezeknek minoseget illetoleg behatöbb megvizsgäläsuk elott 
velemenyt nem mondhatok. Egy toväbbi ujsag, hogy a Schmidt S. 
ältal görcsöi vizsgälat alapjän kimutatott haematit eloforduläsät mak-
rosköpos es bo kiväläsokban is constatälhatom. A kozetnek nemely 
repedesei ugyanis meglehetosen sürüen be vannak hintve a vascsil-
läm V2—1 m m- ätmeröjü, papirvekony fenylö kristälylemezkeivel, me-
lyeken az uralkodo veglap mellett az alap R roppant keskeny lapjai 
csak jö nagyitäsnäl vehetök ki. A rendes hatszögü täbla alakok mel
lett rhombosak is gyakoriak, melyeknel t. i. 2 oldal a többiek tül-
terjeszkedese ältal kiszorult. A vascsilläm boritotta repedesi felüle-
teken sem hypersthenit, sem tridymith nem eszlelhetö, csak barnäs-
särga, összevissza repedezett kovelo-forma agyag, mely meg-megsza-
kadott vekony kereg gyanänt boritja a kozet lapjät es a vascsilläm-
lemezeknek aljazatät kepezi. Vegre ki kell meg emelnem azt is, hogy 
a feliileten szetszört tömzsök üregeiben itt is elöfordulnak azok a 
legbeliek ältal rozsdavörösse ätalakitott hypersthenitek, melyek az 
aranyi hegy felületi kozeteben oly gyakoriak s melyeket annak ide-
jeben „szaboit" növ alatt irtam volt le, mi'g Krenner kimutatta, hogy 
azok is csak ätalakult hypersthenitek, es öcsömnek vegyelemzese ältal 
kiderült, hogy az eredeti kristälyok vasoxydul tartalmänak csaknem 
a feie vasoxyddä lett ölegitve. 

Ennyi az, mit sajät tapasztalatom utän a mälnäsi hypersthenit-
augitandesitröl egyelöre közölhetek. 

Kolozsvär, 1888. november hö 18-än. 




