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(Elöailatott a magy. Füldt. Társ. lSSf*. februárius :»-áu tartott szakiilósén.)

(Ehhez a II-ilik tábla.)

L apo s -hegységnek a Királyhágó  hegylánczának azon északkeleti részét 
nevezik, mely az 1447 m. magas G ultin és az 181-2 m. magas ( 'ziblcs közt 

terül el. E hegység iránya általában dk.-ény.-i, cs Erdély-Marmaros közt 
határt alkotó gerinczet képez. Közép magassága a katonai specziális térkép 

adatai szerint a vízválasztóba eső 18 legmagasabb csúcs magasságából kiszá
mítva, 1'. >45 méter. Igen szakgatott hegység, magasabb vagy alacsonyabba 

többnyire erdővel borított meredek kúpok csoportozatából áll, melyeket a 

gerinczből eredő, rendetlen irányú hegyi patakok sűrűn szeldelnek át.
Az erdélyi oldal vízdús patakjai szintén e hegységben, az 1 :»'*() m. 

magas J árátikon alól eredő Lápos folyóba ömlenek. A marmarosi oldal 
patakjai pedig vizökkel az Iza folyót növesztik.

E hegység zömét a kárpáti homokkövek alkotják, melyek azonban szá
mos helyen; de kiválóan a hegyvonulat két végén, fiatal eruptív kőzeteknek 

hatalmas tömegeivel vannak felszaggatva. Egy pár helyen a kárpáti homok
kövek közé aptvehusokat tartalmazó szaruköves mészkövek és vöröses már- 
gák vannak betelepülve; számos helyen pedig kárpáti homokkőre telepűlten, 
lithothamniumban bővelkedő nummulitos mészkőfoltok találhatók.

Habár a kárpáti homokkövekben kövületeket nem találtam, mindazon
által telepiilésök, petrografiai jellemök s kiválóan az aptychusos és nummu
litos mészkövekhez való viszonyuk alapján, köztük két eltérő korú réteg- 
csoport különböztethető meg. Ezek szerint a kárpáti homokkő mélyebb 

rétegei; a pados és középszemű homokkövek, a sötét színű agyagos, homokos, 
palák stb. nagy valószínűséggel a krétához számíthatók: mig a felsőbb réte
gek : a középszemű sárgás, csillámos és kouglomeratos homokkövek stb. 
hihetőleg eoczénkoruak.

A kárpáti homokkő alsó csoportjának márgás rétegei néhány helyen, 

nevezetesen a ílotunda aljában, Oláh-Láposbánya  felső részében és a lia tiz  

Volyáíii  patak forrása környékén, hihetőleg az andezitek behatása következ
tében, nagy mértekben el vannak quarczitosodva.

Nem hagyhatom említés nélkül a Lapos-hegység azon homokköveit, a 

melyek l a ralik és Szclha csúcsok környéken, több ponton, magasan kiálló 

s dolomithoz hasonló kopasz szilieket alkotnak. E homokkövek legtöbbször
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nagyon el vannak változva; rhyolith-quarczitszertiek s hihetőleg a szomszédos 
andezit kitörése alkalmával torlódtak kiálló sziklákká. A Szermetest festői 
sziklacsoportja, a Fiatra Czinkului, Fiatra Korbulni sth. mind ily homok
kövekből vannak fölépítve.

A trachitos kőzetek, melyek főleg a pyroxén-andezitek csoportjába 
valók, a Lápos-hegységben három egymástól lényegesen különböző typuszban 
fordulnak e lő ; mely typuszok gyanítliatólag külön-külön eruptiók folytán 
keletkeztek. A Guttin-hegy kőzetének szintén saját typusza van.

A Lápos-hegység eruptiv kőzeteinek kitörése koráról közelebbi adatok 
ez idő szerint még hiányzanak ugyan; de aránylag fiatal korukról tanúskodik 
az, hogy kivétel nélkül a kárpáti homokkövön törtek keresztül, vagy benne 
teléreket alkotnak. Több helyen, nevezetesen a Szekujon és a Kis-Hugyinon, 
az észlelhető, hogy az eruptiói kúpnak csak az egyik oldala bukkan ki a 
fiatal kárpáti homokkő-takaró alól; a másik oldalát és tetejét a fölnyomott 
kárpáti homokkő leple borítja. A Czibles és Brán kúpjainak nyergeiben, több 
helyen, a kárpáti homokkő-takaróból kiszakított és magasra fölemelt quar- 
czitos homokkő-rögök találhatók. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Tjápos- 
liegység eruptív kőzetei, a kárpáti homokkő felső rétegeinek lerakódása után, 
hihetőleg jó későn, törtek fel.

Közelebbi adatokat csak a Gattin hypersztén-augit-andozitjére vonat
kozólag találunk dr. H o f m a n n  K á r o l y  egy értekezésében. * Szerinte a Guttin 
kőzete mediterrán-korú, mert tu fiájában a G 7////w-hegység szélén, mediter
rán-korú kövületek találhatók.

A különböző typu szí teli andezitek különböző geográfiái csoportokban 
fordulnak elő, s e csoportok a következők :

I. Az Oláh-Láposbánya-kapniki csoport.

Hypers ztén-auí/it-andezitek. Az oláhláposbánya-hipniki csoport (vagy 
rövidebben, a Lápos-hegység után, láfiosi typusz) összes andezitjeinek jellemző 
sajátsága a sötét szín és a tömör szüret. Lz, úgy látszik, állandó jellege egy 
nagymérvű kitörés kőzeteinek s annyira változatlan, hogy bennök igen nagy 
távolságokban is alig található némi eltérés. E typuszlioz tartozó andezitek
kel ezen kívül gyakran találkozunk még a ] ikorlat-GuttinAiegységhen, a 
Hargita mentén, és az erdélyi Frczkegységben stb.

A láposi typusz csoportjának andezitjei üde, normádis állapotban és 
elváltozott zöldköves módosulatban találhatók. A nagyobb tömegek kőzete 
általában üde, míg a teléreké többnyire zöldköves. A zöldköves módosulat
ban lévő telérkőzetek, mint a nagyobb tömegek nyúlványai, szinbeli- és

Ásványtani közlemények a Vihorlat-Guttin trachit hegységének keleti részé
ből. Földtani Közlöny II. k. 1871
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némi belalkati különbségek mellett kiválóan abban térnek el az üde kőze
tektől, hogy bennök a pyroxén részben vagy egészen elváltozott.

A z üde kőzetek színe mindig sötétbarna, néha majdnem fekete, ritkán 

kissé szürkés. Többnyire annyira egyöntetű tömörek, hogy alapanyagukban 

a parányi földpátocskák csak csillogás után ismerhetők fe l; ritkábban kissé 

porfirosak és ilyenkor a fehéres vagy szürkés földpát-léczek és pyroxén- 

kristálykák jól felismerhetők. Puszta szemre némely példányban a földpát-; 
másikban meg a pyroxén-kristálykák nagyobbak s így túlsúlyban látszanak 
lenni. Törésük egyenetlen, vagy egyenetlenül kagylós és csak a félig szaru

köveseken észlelhető jó kagylós törés. Idegen kőzetzárván}T e kőzetekben 

alig v a n ; csak egyszer találtam egy Szekujról való példányban borsónngy- 

ságú szemcsés quarcz-darabkát.

A zöldköves módosulatban lévő kőzetek szövetre nézve hasonlók az 

üdékhez; de színük többnyire zöldes szürke vág}' piszkos zöldes barna és ren
desen kisebb-nagyobl) mennyiségijen apró pyrit-szemcsék is láthatók bennök.

E csoport kőzeteinek mikroszkopos tanulmányozását 20 különböző pon
ton gyűjtött anyagon végeztem. Az átvizsgált példányok a következő andezit- 

tömegekből valók : Várát ik, Szelha, J ’rislop, Plesla, Neteda, Magura, Csőri, 
Rotzir, Rotunda, Sibilla, Sátra , Azsicza, Unnkás, Czizma  és Valtin ; továbbá 

a marmarosi Veratik Rupturi felőli oldalából, az O.-Láposbányai telér- 
kőzetekből és Kapuik  é. oldaláról.

Az üde kőzetek fekete; vagy sötétbarna alapanyaga mikroszkóp alatt 
általában szürkésnek látszik. Alkotásában víztiszta polarizáló mikrolithek, 

apoláris üvegrészecskék és fekete opák szemcsék szerepelnek. Az apoláris 

üvegrészecskék es a mikrolithok majdnem mindig egyenlő arányban látha
tók ; ez utóbbiak néha jó nagyok, s föld páthoz hasonló viselkedésitek és 

folyásos szövetre emlékeztetően elhelyezkedvék.
A zöld köves módosulatban lévők, de kiválóan a telérek kőzeteinek zöl

des szürke alapanyaga mikroszkóp alatt legtöbbször egészen kristályosnak 

mutatkozik: néha apró kristályos szemcsés, máskor foltonkint polarizáló és 

oly benyomást gyakorol, mintha valaminő kristályító folyadékkal volna 

átivódva; különben gyakoriak benne zöld, chloritos mállási termények és 

fekete opák szemcsék.
A teljesen üde és a zöldkövesség különböző fokozatában lévő kőzetek 

alapanyagának összehasonlító vizsgálatakor meggyőződtem, hogy az alap
anyag átkristályosodása a zöldkövesség (‘lőrehaladásának fokozataival bizo
nyos mértékig arányosan lépést tart; de egy bizonyos fokon túl, melynél a 

kőzet bomlani kezd, a kristályos alapanyagban is sok fekete opák szemcse és 

apoláris zöldes, vagy barna bomlási termény jelenik meg.
A vulkáni működés azon utóhatásai tehát, melyek a kőzetek pyroxén- 

jének anyagát átváltoztatták, egyúttal a kőzetek alapanyagának üveges álla
potban lévő részecskéit is átváltoztatták. A merev üveges állapotban lévő
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anyag tömecseinek kötelékeit meglazítva, lehetővé te tték ; hogy azok a kris
tályosodás törvényei szerint elhelyezkedjenek.

Úgy az üde, mint a zöldköves kőzetek alapanyagában egyaránt a követ
kező ásványok láthatók kiválva: plagioklasz, hypersztcn, augit és magnetit; 
nagyon gyéren biotit nyomaira is akadtam. Ezen a kőzet eredeti alkatrészeihez 
tartozó ásványokon kivül, a zöldköves andezitekben elég gyakori az epidot, 
apatit, calcit és a quarez mint a kőzet zöldkövesedése folytán képződött 
ásványok. Természetes, hogy a teljes zöldköves módosulatu andezitek pyroxén- 
ásványai igen elváltoztak; eredeti természetöktől annyira eltérnek s elvál
tozott amphibolhoz hasonlóan pleochroosak lettek, hogy ezen állapotukban 
csak az elváltozás fokozatainak tüzetes megfigyelése mellett ismerhetők fel.

Az üde kőzetekben a plagioklasz, hypersztén és augit legtöbbször körül
belül egyenlő arányban van kiválva, csakhogy a pyroxénnek kristályai rende
sen nagyobbak a földpátokéinál. A két pyroxén közül a hypersztén többször 
van túlsúlyban mint az aug it; sőt néha ez utóbbit teljesen ki is szorítja, mint 
ez többek közt a Várátik és a Neteda hegyek példányaiban eszlelhető. Ezek
nek alapanyagában csak plagioklasz és hyperszten látható; tehát tiszta hyper
sztén-andezitek. Ily kőzetfaj azonban e typusz andezitjei közt fel nem állítható; 
mert tapasztalás szerint a hypersztén-andezitek a hypersthén-augit-andezitek 
tömegében csak mintegy kiválásokat alkotnak. Az említett helyeken a tiszta 
hypersztén-andezitek tőszomszédságában augit-tíivtiilmu andezitek is talál
hatók. Eddigi észleleteim szerint a tiszta hypersztén-andezitek sokkal tömö
rebbek, mint a hypersztén-augit-andezitek s majdnem egyöntetűek.

Az említett kőzetalkotó és az alapanyagban nagyobb kristálykákban 
kiválott ásványok közül a / lagioklasz, mely apró léczalakú vagy nagyobb 
táblaszerii egyes kristálykákban vagy kristálycsoportokban van kiválva, csak 
ritkán teljesen víztiszta; mert majdnem kivétel nélkül tömérdek parányi 
folyadék és nagyobb alapanyag-részecskét tartalmaz, a melyektől szürkéssé 
vagy feltűnő héjassá válik. A nagyobb folyadék-zárványok majdnem mind
egyikénei gázbuborekok is tűnnek fel. Ezeken kivül, elég gyakoriak a plagio- 
klászban hypersztén- és ««////-szemcsék is. Néha a földpát egy-egy nagyobb 
hypersztén kristályka körül képződött ki, mint ez kiválóan jól a Fehérpatak 
(O.-Láposbánya felett) telérkőzetéből készült csiszolatban látható (1. ábra). 
Orthoszkopban e földpátok többnyire kevésikrü plagioklaszoknak mutatkoz
nak. A telér-kőzetek földpátjai dr. Kocn A. SzABó-féle lángkisérleti meg
határozása szerint andezin s labradorit közt ingadoznak. Az üde kőzetek 
földpátja saját meghatározásom szerint labradorit s bytoivnit felé hajlónak 
mutatkozott.

A hypersztén rendesen az augithoz hasonló nagyságú, rövid oszlopos 
kristálykákban fordul elő; de a kisebb kristálykák sokszor léczalakuvá van
nak megnyúlva. Hosszmetszetei (2. 3. 4. ábra) szymmetriájok miatt az augit- 
tól könnyen megkülönböztethetők; úgy szintén harántmetszetei után is;
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melyek mindig kisebb-nagyobb mértékben tompított, sokszor a négyzethez 
közeledő derekszegletü négyszögek. (7. S. ábra.) Mindezen metszetekből a 
hypersztén kristályalakjára is következtethetünk; a melyen a következő ala
kok láthatók kifejlödv l* l ^oPoo, ooPoc, oeP  ̂ DlP es ritkán oP. Néha zónás 
szerkezetűek is láthatók (4. ábra).

A kisebb, léczalakuan megnyúlt hypersztén kristálykák sokszor meg 
vannak görbülve, a mit egy a Guttin déli aljából, Kapuik  mellől gyűjtött 
kőzet mikroszkopos készítményében láttam.

E kőzetek hyperszténje általában rosszul, az a nyitnál pedig sokkal 
rosszabbul hasadónak látszik; mi által ettől észrevehetően eltér.

Mikroszkóp alatt, közönséges fényben, a hypersztén testszinbe hajló szür
késnek látszik s az augittól színre alig különbözik; de sarkított fényben, ortho- 
szkopban a kettő közti különbség lényeges: a hypersztén ugyanis pleochroos 
és párhuzamos állásban sötétedik e l ; mig az augit nem pleochroos s az elsö- 
tetedese ferde állásban áll be. A pleocliroosság a hyperszténnél szembetűnő: 
n főtengely irányában mindig zöldes szürkés, az a tengelylyel párhuzamos 
állásban sárgásba hajló cörhenyes szürke; a b tengelylyel testszinü.

Zárvány gyanánt a hyperszténben gyakori a maynetit és ritkán szürkés 
fehér szemcsék.

A hypersztén igen gyakran augit magja gyanánt szerepel. Csiszolataim- 
ban számos oly hossz- és harántmetszet található, a melyeknek közepe hyper
sztén ; de a különböző szélességű kerete augit (5. 6. 1). ábra).

Az augit aránylag szabályosan kiképződött kristályai egyenkint vagy 
csoportokban, néha földpáttal vagy hyperszténnel keverve fordulnak elő. A 
teljesen üde augit majdnem színtelen; de ha kissé változni kezd, akkor 
belsejében vagy a szélén zöld, cliloritos anyag jelenik meg. Az üde augit 
szymnietriás metszetein a fény kialvás 30—40° közt áll be. Maynetit - 
zárvány nagyon közönséges az augitban.

Zónás növekedés és különféle ikerösszenövés gyakori e kőzetek augit- 
jainál, sőt néha mind a kettő egy és ugyanazon augit kristályon is észlelhető. 
Egy llupturi nevű (Glód mellett Marmaros) helyről való kőzet vékony csiszo
latál >an egy szokatlan ikerösszenövésü augit-kristály harántmetszetén egyúttal 
kitűnő zónás növekedés is észlelhető; ennél az a meglepő, hogy a zónák a 
legcsekélyebb megháborgatás nélkül az ikersiko.i át a kristály oldallapjai
val párhuzamosan folytatódnak, mint ez a 10. ábrán szemlélhető.

Többször észlelhető, hogy az augit plagioklaszhoz hasonlóan, számos 
vékony ikerlemezből van alkotva s ilyenkor nagy mértékben emlékeztet a 
diallagra. Ily kristályokat (11., 12. ábra) találtam a Hot und a tetejéről való 
(‘8 (>.-1jdftosbanya telerkőzetében.

A maynetit különböző nagyságú szabálytalan szemekben elég bőven 
található; de úgy látszik, hogy a kőzet zöldkövességével arányosan szaporo
dik, ha ugyan a nagyobb fekete opák szemeket magnetituek tartjuk.
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Az augit a hyperszténnel igen gyakran csoportban található; máskor 
egymáson keresztül (10. lí>. ábra) vagy egymással párhuzamosan vannak 
összenőve. Néha a hypnsztéiűwz íoldpát tapad vagy pedig a hypwszlén körül 
földpát rakódott le (18. ábra.). Mind ezek közt azonban legérdekesebbek a 
hyperszténnek az auyitba nőtt vagy az auyittal párhuzamosan összenőtt esetei.

Az auyitba benőtt vagy az auyitba zárt hypersztének közt legérdeke
sebb pedig az az eset, midőn több párhuzamosan összenőtt r/wr//í-kristály 
mindegyikében egy-egy hypersztén van bezárva, a mint ez a 0. ábrán látható.

A V árú tik-hegy egy fekete, üde andezitjében találtam két léczalaku 
hypersztént három hasonló alakú auyittal szorosan egy kristálylyá összenőve. 
Mind a két pyroxén üde s igy közönséges fényben is a hypersztén az a nyit tói 
dichroosság tekintetében is megkülönböztethető: de élessé válik a különbség 
orthoszkop alatt a sarkított fényben; midőn a hypersztén parallel állásban 
elsötétedik, az auyit pedig nem (15. ábra.).

A  zöldköves hypersztén-anyit-andeziteknél a zöldkövesség, mint rövi
den említettem, kiválóan abban nyilvánúl; hogy az eredeti üde kőzet «alap
anyaga kisebb-nagyobb mértékben átkristályosodik, hogy pyroxén-ásványai 
a zöldkövesség fokozatához mérten átváltoznak, es hogy a kőzet vasvegyü- 
letei többnyire vaskénegekké alakúinak át. A földpát kisebb-nagyobb mérték
ben való elkaolinosodásaszintén gyakran észlelhető a zöldköves andezitekben; 
de ez inkább a mállás, mint a zöldkövesedés következményének tartható. 
Petrografiai szempontból legfontosabb a hypersztén és az auyit átalakulása.

A hypersztén tapasztalás szerint sokkal hamarabb és sokkal könnyeb
ben változik át, mint az auyit. A különben egészen üde kőzetekben sokszor 
észlelhető, hogy a teljesen üde földpát és auyit mellett a hypersztén már kezd 
átváltozni zöldes finom rostos anyagba és viszont a teljes zöld kövességben 
lévő kőzeteknek pyroxén elváltozást terményében még egészen üde auyit - 
részecskék találhatók. A hfipersztén ép úgy, mint az auyit, ha teljesen átala- 
kúl, zöldes vagy kékes zöldes, finom rostos szerkezetűvé válik; és ha az elvál
tozás még előbbre halad, a kékes szín kezd halaványodni s végre a talkhoz 
hasonló szürkés fehér lesz vagy pedig anyagának egy részét, leggyakrabban 
a szénsavas mész pótolja ki.

Az elváltozás mind a két pyroxénnél leginkább a széleken vagy a hasa
dások és repedéseik mentében, ritkán a kristály belsejében indúlhat meg 
(14. 17. ábra.). Az elváltozás úgy kezdődik, hogy a kristály egyes részein a 
főtengelylyel párhuzamos irányban sűrűn, linóm hasadások jelennek meg, 
melyek közt az üde anyag előbb elhomályosodik, később pedig megzöldtil.

A teljesen elváltozott hypersztén és auyit mikroszkóp alatt egyszerű 
fényben, abban is különböznek egymástól; hogy a hypersztén elváltozási ter
ménye rostosabb!), mint az auyité.

Mint ismeretes, a hypersztén rendesen bastitba; az auyit pedig chloritba 
változhatik el. És .valóban e két elváltozási termény közt orthoszkopban lénye-

Földtani Közlöny. XVI. köt. 1886. ] J
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ges különbségek észlelhetők, nevezetesen az, hogy elváltozott állapotban is a 
két pyroxén nem adta fel teljesen a jellemét. A bastit feltűnően pleochroos, 
a főtengely irányában hagymazöld, a melléktengelyek irányában sárgás zöldes 
s ha nem halmazos polarizatiójú, az elsötétedés rendesen párhuzamos állásban 
áll b e ; az a nyit elváltozási terményének, a chloritos anyagnak pleochroossága 
nem oly feltűnő s mindig ferde állásban sötétedik el. Mindezekből a hyper- 
sztén és az auyit fokozatos elváltozásának megfigyelése folytán győződtem 
meg. A két pyroxén elváltozási terményének optikai viselkedését ismerve, a 
már teljes zöldkövességben levő andezitek pyroxénjét illetőleg eldönthetjük, 
hogy azok eredetileg auyit-, vagy hypersztén-auyit-andezitek voltak.

Az Oláh-Laposbanya vidékén telérekben előforduló zöldköves andezitek 
az előbb mondottak alapján kétségtelenül eredetileg mind hypei'sztén-auyit- 
andezitek voltak; nem pedig amfibol-andezitek vagy amfibol-augit-andezi- 
tek, mint a miknek ez ideig tartattak.

A hypersztén-aiiyit-andezitek ásványainak a magmából való kiválási 
sorrendjét illetőleg kétségtelen, hogy a hypersztén sokkal előbb vállott ki, 
mint az auyit ; továbbá, hogy az auyit nagyobb része előbb képződött, mint 
a földpát, a mint azt a zárványokból nagy valószínűséggel következtetni 
lehet. A hypersztén az auyitba bezárva gyakran található, de viszont soha; az 
auyit gyakori a földpátban ; de & földpát  az augitban a legnagyobb ritkasá
gok közé tartozik.

II. A Czibles csoport kőzetei.

A tágabb értelemben vett Czibles csoport összes kőzetei, ide számítva a 
Kis-Huyyinét is, kisebb-nagyobb mértékben zöldkövesek; bennök a pyrit 
nagyon közönséges, némely példányokban szokatlan bőven fordul elő.

E csoport kőzeteinél nem észlelhető az a szín- és szövetbeli egyöntetű
ség, a mely a láposi typusz hypersztén-auyit-andezitjeit oly annyira jellemzi. 
Ezek s kiválóan a Czibles és Brán kúpjainak kőzetei színben és szövetben, 
valamint elegyrészeikre nézve is annyira eltérnek nemcsak e láposi typusz 
kőzeteitől; hanem az összes erdélyi trachitos kőzetektől is, úgy bog}’ ezekre 
jogosan lehet alkalmazni a czibles-közet elnevezést. Az Arcser csúcs kőzete
pedig lényegesen különbözik a cziblesitől, valamint a Czibles környékén elő-

f . . * 
forduló más kőzetektől is. Úgy petrografiai mint geologiai szempontból a
tágabb értelemben vett Czibles csoport kőzetei közt 3 alcsoport vehető fel,
mely csoportok nagy valószínűséggel külön vulkáni eruptio folytán jöttek létre.

így megkülönböztethetők:

1. < j  Czibles és Brán tömegének kőzetei.

Pyroxén-andczitek. Ezek az alkotó ásványok tekintetében hasonlók 
ugyan, de szövetük nagyon különböző. Ugyanis a Czibles és Brán kőzetei
nek egy része teljesen kristályos; a másik része pedig granitoportíros.
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A  kristályos szövetnek színe kissé ibolyásba hajló piszkos barna. Közép 
kristályos szemcsés szövetűek és nagyon hasonlítanak némely Montokhoz. 
Puszta szemre főleg egy zöldes barna, lemezes szerkezetű pyroxén-ásxány és 
üde szürke földpát keverékének látszanak.

Vannak oly szöveti változatok is, a melyek a granitos és a granitopor- 
firos szövetűek közt átmeneti kapcsot képeznek. Ezek főleg az említett 
zöldesbarna, lemezes pyroxénből állanak; melynek jókora kristálykái közt 
vörhenyesbe hajló, piszkos szürke, jobbára földpátból álló alapanyag látható. 
Ezen alapanyagot a csapadékok könnyen feloldhatják, minek következtében 
gyakran találhatunk oly kőzetlapokat, melyeknek felszínén az alapanyag jó 
mélyre kimállott és a lap az elmállásnak jobban ellenálló zöldes pyroxénnd  
van elborítva olyformán, mintha az ott felnőve képződött volna ki.

A  granitoporfirosak zöldes szürkésszínűek; de néha sárgásak vagy 
vörhenyesek. Alapanyaguk zöldes szürkés és apró kristályos-szemcsés. Az 
alapanyagban nagyobb kristályokban csupán a földpát borsó-nagyságú szür
késfehér, néha sárgás vagy vörhenyes kristályokban van kiválva; körülbelül 
egyenlő mennyiségben az alapanyaggal. A földpát szine egyúttal a kőzet 
színezetére is befolyással van. A pyroxén puszta szemmel alig felismerhető; 
de a pyrit  jókora szemekben bőven található.

E kőzet földpátja a légbeliek behatása következtében nagyon könnyen 
kilúgoztatik s e miatt a kőzet szivacsszerű sejtessé válik. Ily sejtes likacsos 
darabok a Brán délnyugati oldalán, közel a csúcshoz és a csúcsnál is bőven 
hevernek.

A granitoporfiros szövetű kőzetek túlsúlyban vannak s főleg a hegyek 
tetején találhatók.

A Czibles délnyugoti tövénél, egy keskeny hegy bordán, vastag telér látható 
eoczén kárpáti homokkőben, mely északkelet felé, az Arcser csúcs irányába csap. 
E telér kőzete szürkés fehér, kristályos szövetű s kissé rhyolithosnak látszó ; 
sűrűn van behintve pyrittel. Puszta szemmel még jó üde földpát-kristálykák 
és lialavány zöldes, selyemfényű finom leveles pyroxén látható benne. Úgy 
a pyrit  bő előfordulása, mint a pyroxénnek elszíntelenedésig való átalakulása 
e kőzetnek nagymérvű zöldkövesedése mellett tanúskodnak.

Dr. T sc h e r m a k  G. tanár * a Czibles kőzeteitpyroxén-andeziteknek tartja 
s miután a leveles rostos uralitos ásvány eredetijét nem sikerült közelebbről 
meghatároznom; én is csak az általános pyroxén-andezitek elnevezést alkal
mazom reájok.

Mindezen különböző szövetű kőzetek ásványos alkat tekintetében és 
kiválóan a leveles pyroxénes ásvány jellemző előfordulására nézve mikroszkóp 
alatt teljesen azonos ásványos alkatúaknak mutatkoznak. Mindnyájan kristá-

* O. V o l k n e r  : Andesit von Czibles im Guttiner Gebirge im nördlichen Sieben
bürgen. T s c h e r m a k  : Mineral. Mitth. IV. l!d. p. 261.
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lyosak. Alkotásukban, mint eredeti ásványok főleg a földpát, a lemezes ros
tos, urálitos pyroxén, a hypersztén majdnem mindig bastitos állapotban, az 
auyit és a maynetit szerepelnek; ezeken kívül mint utólagosan képződött 
ásványok elég gyakoriak bennök : a pyrit, epidot, harmatit, apatit és a quarez. 
Mindezen ásványok közül, szokatlan átalakulásánál és leveles rostos szöve
ténél fogva kétségkívül a legérdekesebb az amplnbolos ásvány vagy az 
uralitos pyroxén.

k  földpát mikroszkóp alatt legtöbbször még egészen üde; többnyire 
kékes vagy szürkés szinű, tömérdek mennyiségű folyadékzárványa miatt. 
A parányi folyadékrészecskéken kívül igen gyakoriak benne még ápol ár 
barna magmarészecskék és kékes szürkés jókora gömbölyödött pyroxén szem
csék ; ez utóbbiak bősége miatt sarkított fényben gyakran tarkának látszik. 
A telérkőzet földpátjában még jól kiképződött p y r i t-kristálykák is fölismer
hetek. Orthoszkopalattsokikrű plagioklasznak mutatkozik; mely dr. K och A. 
lángkiserleti meghatározása szerint vagy labradorit, vagy andezitbe hajló 
labradorit ;* újabb meghatározás szerint is annak bizonyult.

A hyjtersztén üde állapotban csak nagyon ritkán található és csak a 
granitoporfiros szövetű változatokban; mindig a bastitban vagy bastit töme
gek közt fordul olt") egyes szabálytalan rögökben s ép oly sziliben és pleochro- 
ossággal, mint a láposi typusz üde kőzeteiben.

A bastit sárgás zöldes, aggregatosan polarizáló tömegeinek a hypersztén- 
rögökkel való társas előfordulása is a mellett tanúskodik, hogy a bastit itt is 
a hypersztén átalakulásából jött létre. Minthogy a bastit oly minőségben, 
mint a láposi typusz zöldköveiben, bőven fordul elő e kőzetekben; következ
tethetünk, hogy bennök a hypersztén eredetileg tekintélyes szerepet játszott.

Az auyit ('?) üde állapotban aránylag ritkán s inkább a kristályos szövetű 
változatokban található. Rendesen nagyobbacska szabálytalan kristályokban 
fordul elő. I de állapotban majdnem víztiszta; két irányban kitünően hasad — 
a fő tengely irányában és erre ferdén — nem pleochroos: elég gyakoriak benne 
barna leniezkealakú interpozitiok és opák szemek; sokszor félig vagy egészen 
zöldes pleochroos chloritszerű anyagba van átváltozva. Orthoszkop alatt élénk 
pótszinekben pompázik : extinctiója magas: a főtengelyével párhuzamosan 
menő hasadási irányokkal parallel beállítva a különböző metszetek 38°—47° 
közt sötétednek el. Ezen ásvány barna lemezalakú interpozitióinál, kitűnő 
hasadásánál és a földpáthoz hasonló szintelenségénel fogva eltér a vulkáni 
kőzetekben ismeretes közönséges auyittól s emlékeztet a diallayra.

Az urálit, a Czibles és a línín  tömegét alkotó kőzetek foasviínya egy 
zöldes barna, lemezes-rostos ásvány, mely vagy rövid, vagy hosszú léczalaku 
kristályokban fordul elő, melyek nincsenek teljesen kikepződve. Tetőző ala-

])r. Kom A. : A CziM^s és Olálilápos vidéke zöldkö-andeszjtek új petrogra- 
pliiai vizsgálata. Földtani Közlöny X. k. 1SSU. p. l ‘ÍN.
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kok sohasem láthatók rajtok. Ezen ásvány kristályai csiszolatokban egyenet
len bemélyedö, beöblösödő s bemetszett szélüek s többnyire rojtos végűek, 
világos zöld, zöldesbarna színűek; a főtengelylyel párhuzamosan menő finom 
rostos szerkezetűek és pleochroosak, a főtengely irányában rendesen kékes 
zöldesek, a melléktengelyek irányában sárgás vagy zöldes szürkék vagy 
sárgás barnák. Gyakoriak a főtengelylyel parallel összenőtt ikrek. Ez ásvány 
már nincs eredeti üde állapotban.

A Czibles tetejéről való példányokban ezen zöld, rostos ásványban ritkán 
eredeti, üde, dohánybarna rögeit is lehet találni, melyek eredeti színök árnya
lataiban észrevehetően pleochroosok, teljes színelnyelés nélkül.

Az egyes kristályok az ikerrováttal vagy az egyes rostokkal párhuzamo
san beállítva az elsötétedés 8— 10° között állott be a különböző metszeteknél.

Azonban mind ezek mellett sem tudtam kétségtelenül eldönteni, hogy 
itt tulajdonképen mily eredeti ásványnyal van dolgom, azért dr. R o se n b u sc h  

heidelbergi tanár ismert szakismeretéhez és szívességéhez fordultam felvilá
gosításért, ki a Czibles kőzetére és a kérdéses ásványra vonatkozólag szíves 
volt a következőkről értesíteni: «Das Mineral in Schliff 4 vom Czibles-Berg 
ist ein Amphibol-Mineral, welches uralitisch aus einem Pyroxen hervorgegan
gen ist. Das Präparat 5 vom Czibles enthält einen fast farblosen Augit mit 
deutlicher Zwillingsbildung nach oopoo  und oP gleicher Zeit; ob dieses zum 
Diallag zu rechnen sei, vermag ich nicht zu sagen. Der Schliff enthält keine 
Querschnitte, um die Spaltbarkeit zu zeugen. Ausserdem kommt offenbar ein 
Bastit vor, der wohl aus rhombischem Pyroxen entstanden ist. An dem frag
lichen Mineral im Handstück vom Czibles-Berge habe ich folgendes beobach
tet : Ich konnte nirgends ein Spaltblättchen zu brauchbaren Winkelmessungen 
erhalten. Die Spaltungsblättchen löschen zum Theil parallel aus und müssen 
also nach jo J  >oo abgespalten sein. Dann tritt in der Mittellinie des Gesichts
feldes schief eine Bissectrix mit negativem Charakter a u s ; theils löschen die 
Spaltflächen 12° schief gegen die Fasern und Prismenaxe aus. Auch hier 
liegt die Axenebene parallel der Prismenaxe, die Bissectrix tritt nicht auf 
den Mittellinien des Gesichtsfeldes aus, sondern seitlich schief und hat 
gleichfalls negativen Charakter. Demnach dürfte das Mineral ein Amphibol 
sein, welches aus einem orthopinakoidal spaltenden Pyroxen entstanden ist. 
Auch der Pleochroismus c >  a spricht für diese Deutung. Ausser dem erhalte 
ich vereinzelte Spaltblättchen, auf denen senkrecht eine negative Bissectrix 
austritt. Die sind immer sehr weich und scheinen Bastit zu sein. . .» Ez idő 
szerint tehát teljes biztonsággal még el nem dönthető, hogy a kérdéses ura- 
litos amtibol, mely pyroxén átalakulásából jött létre és erre határozott 
feleletet csak akkor lehetne adni, ha sikerülne, a mi kétséges, oly anyagra 
szert tenni, a melyben a kérdéses ásvány még eredeti üde állapotában van.

A telér kőzete, a mely — mint említettem — igen nagy fokú zöldkövesség
ben van, abban tér el némileg a Czibh’S tömegenek kőzeteitől, hogy az urálit



is benne sokkal jobban van elváltozva, mint az előbbeniekben; továbbá, hogy 
többnyire quarez társaságában sokszor láthatók benne mikroszkóp alatt finom 
tüalakú kristálycsoportok. E csoportok egyes tűs, zöldes vagy víztiszta, 
sokszor czafatos szélű (fuarczban benőtt kristálykái; rendesen ferde állásban 
sötétednék el. Dr. K och  A n t a l  említést tett a Czibles-kőzct (juarczában 

található amiantröl * s nagyon hihető , hogy e tűcskék is amianthoz 
tartoznak.

•í. A z  A rcser (Arceru,) kőzete.

Bastit-augit-andezitek. Az Arcser oro- és geografiiai tekintetben, a 
tulajdonképeni Czibles tömegének a harmadik csúcsa; de geologiailag minden 
valószínűség szerint külön kitörés folytán keletkezett. Kőzete szembeszökően 
különbözik a Czibles és Brán  kőzetétől, úgy szövetben mint ásványos össze
tételben.

Az Arcser sziklás csúcsának kőzete sötét barnaszinü  és porfiros. Sötét
barna, egészen egyneműnek látszó, tömör, bő alapanyagában főleg borsó 
nagyságú, többnyire gyantaszínű, néha kissé zöldesszürke üde földpátok 
és a földpátoknál sokkal gyérebben és kisebb, barna pyroxén kristályok 
vannak kiválva. A földpát sötét színezete miatt a porfiros szövet e kőze
teknél nem oly szembetűnő, mint a milyen valóban.

Az alapanyag mikroszkóp alatt többnyire sötétbarnának s egyöntetűnek 
mutatkozik és főleg apolár üvegből áll, melyben sok, fehéres polarizáló 
szemcse v an ; nehány, kissé mállásnak indult kőzet szürke alapanyagában 
túlsúlyban vannak a polarizáló szemcsék és ilyenkor az alapanyag folton- 
kint vörhenyesbarna festő anyaggal van tarkázva. Ezen jellemző alapanyag
ban aránylag nagy kristályokban láthatók kiválva: a földpát, augit és a 
bastit. A földpát a bastittal majdnem egyenlő arányban; az augit pedig 
alárendelten fordul elő.

A földpát ü d e , sokikrü plagioklasznak mutatkozik; igen sok alap
anyag-részecske van benne, melyek leginkább az ikerlemezkék mentében 
rakodtak le és ezek idézik elő a földpát gyantaszerű színét. A Szabó-fele láng- 
kisérleti meghatározás szerint labradorit és andezin közt áll.

Az augit üde állapotban gyérén látható s többnyire szabálytalan 
szemekben fordul elő, melyeken orthoszkop alatt gyakran ikerösszenövés is 
észlelhető. Néha fehéres, hihetőleg földpátszemcsék láthatók benne bezárva.

A bastit zöldes szürke, finom rostos és jellemzően pleochroos jó nagy 
kristálymetszetekben bőven található a különböző készítményekben és 
mindig parallel állásban sötétedik el. Ha a bastit elváltozása tovább halad, 
a színe vörhenyes barmivá változik s belsejét szerpentinszerü hálózat hatja

lß l )  PRIMICS GYÖRGY

Dk. K och  A n t a l , 1. c. p. 148.
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át, melynek sejtszerű köreiben calcit-foltok jelennek m eg; ekkor már nem 
pleochroos, de a sarkított fényre is alig reagál.

Igaz ugyan, hogy hypersztén t eredeti üde állapotban e kőzetekben 
nem észleltem; de kétségtelen, hogy a bastit itt is a hypersztén átalakulásá
ból keletkezett, miről a bastit optikai viselkedésén kívül az is tanúskodik, 
hogy sokszor az üde auyittal szorosan össze van nőve. Néha az üde augit- 
ban bastit-foltok észlelhetők, melyek sarkított fényben azonnal felismerhe
tők, hogy nem az augit átalakulásából jöttek létre; máskor meg a bastit mind 
a két oldalához üde az^íí-kristályok vannak nőve, a mint ez a 18. ábrán 
is látható.

3. A  Czibles közelebbi környékének kőzetei.

Zöldköves hypersztén-augit-andezitek. A tulajdonképeni Czibles-tömeg 
közel környékén számos helyen fordulnak elő oly andezitek, melyek úgy a 
Czibles, mint az Arcser kőzetének typuszától, kiválóan szövet tekintetében 
nagyon eltérnek. Ily kőzetek találhatók a Palcinis gerinczén több helyen; 
a Stedzsiori, Gropii és Kis-Hugyin  csúcsain és ezek közti gerinczeken stb.

Mind e kőzetek általában egymáshoz hasonlók; többé-kevésbbé zöld
köves módosulatban vannak és pyritet tartalmaznak. Színök zöldes szürke 
vagy zöldes barna ; szövetük vagy apró szemcsésnek vagy tömörnek látszik 
8 e tekintetben szemre a tömör dioritokhoz nagyon hasonlítanak. Ásványos 
alkat s némileg szövet tekintetében is közelítenek a láposi typusz zöldköves 
módosulatához. Puszta szemmel a pyriten kívül csak szürkés fehéres földpát 
szemcsék és zöldes szürkés alapanyag-részecskék különböztethetők meg 
bennök.

Mikroszkóp alatt jól látható, hogy e kőzetekben jócskán alapanyag is 
van, a mely azonban a zöldkövesség különböző fokozatainak megfelelően 
többé-kevésbbé kristályos s ehhez mérten az augit és a hypersztén csak 
nagyon ritkán észlelhető még üde állapotban. A földpát általában még 
meglehetősen ü d e ; de a két pyroxén a legtöbb példányban teljesen át van 
alakulva.

Az említett ásványokon kívül, t. i. a plagioklászon, az augit on és a 
hyperszténen, azaz e két utóbbmak elváltozási terményén, a chloriton és a 
bastiton kívül, elég gyakran láthatók még e kőzetekben apró lemezkékben 
a biotit, epidot-szemcsék, apatit-tűk és qua /'^-foltocskák, mely ásványok 
közül csupán a biotit tartható a kőzet eredeti alkatrészének.

ín. A Nagy «Hugyin kőzete.

Orthoklasz-trachit. A Nagy-Hugyin  1612 m. magas, boglyaalakú külön 
álló kúpja, mely Czibles északnyugati oldalán, tőle nehány kilométernyire, 
a kárpáti homokkőből emelkedik ki, egy szürkés fehér színű, kissé likacsos
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kőzetből áll, mely kőzet a hegy minden részén meglehetős mállott állapot
ban van s a híjperszten-amiit-andezitekncl korosabbnak látszik.

E kőzet homokkőszerű linóm szemcsés alapanyagában puszta szem
mel csillogó leheres földpát-kristálykák és fekete, csillogó még üde biotit- 

lemezkék láthatók. Volt meg e kőzetben egy nagyobb kristályokban kiváltott 
barna ásvány is, hihetőleg amfiuol; de ez annyira elmállott már, hogy 
helyen többnyire csak rozsda-foltok láthatók. Nagyon gyérén előfordulnak 
meg e kőzetben felig elváltozott //mWíí/-szemesék is, a melyeknek az alap
anyagba való beágyazása arra enged következtetni, hogy nem utólagos 
képződmények.

A N.-llt«niin  kőzetéhez hasonló szürkés fehér kőzet található az 
Jrc'NcT északi hibánál, a hol vékony táblái halmazokban hevernek a felüle
ten. Ez azonban sokkal mállottabb, kaolinosabb a hmpjincnál s alapanyaga 
tömörebb. Benne kaolinos földpát-kristálykákon kívül gyéren egészen elvál
tozott zöldes szürke, chloritos rostos amfibol-kristálykák is felismerhetők. 
E kőzet mikroszkóp alatt is nagyon kaolinosnak mutatkozik.

A N . - / huji/in kőzetének alapanyaga mikroszkóp alatt kristályosnak s 
főleg földpátból állónak látszik; azonban sokszor foltonkint chloritos anyag
gal és rozsdával van festve. Benne nagyobb kristálykákban a földpát es 
biotit látható kiválva s ezeken kívül apró szemcsékben kevés quarez és 
magnetit is; az egykori amfibol (!  > helyén pedig vagy üregek vagy rozsdás 
opaeit tömegek láthatók.

A földpát  mikroszkóp alatt is elég üdének és tisztának mutatkozik; a 

metszetek nagyobb része orthoszkop alatt egyszínű vagy kettős iker és csak 

az apróbb leczalakúakon volt észlelhető a többszörös ikerösszenövés, s így a 

földpát nagyobb részt- optikailag orthoklasznak tartható. A Dr. SzABó-fele 

lángkiserleti meghatározásnál is pert hit és loxoklasz közt ingadozónak m u

tatkozott.

A biotit, mely csiszolatban többnyire apró töredékeknek mutatkozik, 
egeszen üde. A quarez apró szemesei a kőzet eredeti alkatrészének látsza
nak. A magnetit elég nagy, szabálytalan szemesei es apró opaeit-tömegek 
bőven észlelhetők.

IV. A Guttin tömegének kőzete.

I[ypcrsztén-aufjit-biotit-frndrzit. A Guttin nagy területű sziklás hegy 
tömege egy apró szemcsésnek hitszó, galambszürke vagy még világosabb 
szürke, trachitos szövetű, likacsos, érdes törésü kőzetből van; melyben 
puszta szemmel kivehető a földpát, biotit es pijroxen. A földpát gyakran 
sárgás feher kaolinos zománczczal van bevonva, a pyroxén a földpáttal 
átszólag egyenlő mennyiségben van kiválva. Az alapanyag nagyobb likacsai

nak a fala sárgás szürkés, igen apró tridfiniit kristálykák sűrű csoportjaival 
van bevonva, és ezek oly aprók es linóinak, hogy csak mikroszkóp alatt
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ismerhetők fel. Dr. H o fm a n n  K á r o l y  * azonban krystallografiailag meg
határozható jó nagy fnY///mí7-kristálykákat is talált e közét egyes lesza
kadt tömbjeiben.

Mikroszkóp alatt e kőzetek alapanyaga főleg földpát-mikrolithek, apolár 
szürke üveganyag és gyér augit- és hypersztén-szemcsék keverékéből levőnek 
látszik, melyben nagyobb kristályokban a makroszkoposan is látható ásvá
nyok vannak kiválva. Mikroszkóp alatt azonban kétségtelenül megállapít
ható az is, miszerint a pyroxénnek mind két faja, a hypersztén és az augit 
majdnem egyenlő arányban járul e kőzet alkotásához.

Mindezen ásványok közt a fö ld p á t  van a legnagyobb kristályokban 
kiválva. Ez többnyire üde és víztiszta, de gyakran igen sok alapanyag
részecskét és barna opák szemcsét tartalmaz és ilyenkor piszkos szürke 
szinti. Az egyes metszeteken gyakran észlelhető a zónás szerkezet; a legtöbb 
számos ikerlemezből álló plagioklasznak mutatkozik. Zárványokul augit- és 
hypersztcn-szemcsék, apatit-tucskck  és gyéren magnet//-kristálykák is elő
jöhetnek benne. E földpátok Dr. H o f m a n n  K. szerint ** a SzABó-féle meg
határozása alapján a labradorit-sorba tartoznak; továbbá savak által könnyen 
felbontatnak s az oldat calciumot és nátriumot tartalmaz.

A z augit világos zöldes szürke; többnyire szabálytalanul kiképzödött 
kristályokban fordul elő, egyenkint vagy csoportokban. Ez utóbbi esetben 
gyakran hypersztén-kristályokkal, és jó ángy magnetit-szamok társaságában 
is látható, liitkán zónás szerkezetű, s gyakran ikerösszenövésü; néha 
plagioklaszhoz hasonlóan sok ikerlemezből áll. Zárványokul előjönnek benne 
gyakran magnetit-szemcsék ; gyérebben apatit-tűcskék és folyadék-zárványok 
néha gázbuborékkal.

A hypersztén vékony csiszolatokban általában testszínünek látszik, 
s az augit hoz hasonló nagy kristályokban fordul elő. A nagyobb kris
tályok rövid oszloposak; a kisebbek inkább léczalakúak. A hypersztén 

közönséges fényben az augit túl csak színezetében és abban tér el némileg, 
hogy ritkán észlelhetők rajta oly világos hasadási irányok, mint az augit- 

n á l ; de pleochroosságánál és extinctiójánál fogva határozottan megkü
lönböztethető. A hyperszténben is előfordulnak zárványok gyanánt mag
netit- szemek, gömbölyödött szürke szemcsék és folyadék részecskék néha 
libellával. A guttini kőzet hyperszténje mindenben hasonló a láposi kőzet- 
typusz hyper szt énjéhez.

A  biotit üde és egészen szétbomlott állapotban fordul elő, de az üdék 
is legtöbbször o/Maí-kéreggel vannak körülvéve. Az egészen szétbomlott 
kristály metszetében apolár barna anyag, magnetit-szemek, apatit és epidot- 

szerü szemcsék láthatók. Az ép biotitban gyakori a magnetit és az apatit.

* Dr. H o fm a n n  K á r o l y ,  1. c. 71. 1.
Dr. H o fm a n n  K á r o l y ,  1. c.
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A magnetit önállóan is jókora nagy kristálykákban gyakori e kőze
tekben.

Dr. H o fm a n n  K. a  Guttin k ö z e lé b ő l  amßbolt i s  e m l í t  *; é n  k ő z e t-  

p é ld á n y a im b a n  é s  c s is z o la ta im b a n  amfibolt n e m  é s z le l t e m  ; h ih e tő le g  azért ,  

m e r t  p é ld á n y a im  m in d  a  Guttin le g m a g a s a b b  c sú c sa ir ó l  v a ló k .

A Guttin déli aljában, közel Kapuikhoz, a láposi typusz fekete tömör 
hypersztén-augit andesitje is előfordul telérben. Ez annyiban érdekes, mert 
itt ugyanazon kőzetnemnek két typusza egymás mellett észlelhető s így a 
kettőnek viszonylagos korára is következtethetünk. A tömör telér kőzete, 
minden valószínűség szerint fiatalabbnak látszik a guttini typusznál. —

Végül kedves kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy e dolgozatom 
létrejöttét a m. k. Földtani Intézet nagyérdemű igazgatója, B ö c k h  J á n o s  

osztálytanácsos úr lekötelező szívességének köszönhetem; ki vezetése alatt 
álló intézetében a munkálkodáshoz szükseges helyiséget és eszközöket r e n 

delkezésemre bocsátani szives volt.

A TÁBhA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Hypersztén  kristály a plagioklaszban bennőve.

2. « ]
 ̂  ̂ I A hypersztén hosszmetszetei magnetit  s apatit  (/) zárványokkal.

4. « Hyjwrst én-kristály hosszmetszete, mely a két végén zónásan kezd elvál
tozni.

5. « Az augit-kristályba bennőtt hypersten  (hosszmetszet), 
fi. « Augitba  nőtt hypersztén harántmetszete.

7. « I
 ̂ w | A hypersztén  harantmetszetei.

!). « Három augit-kristály párhuzamos összenövése s mindenikben egy-egy hyper- 
szten-mag.

10. « Az augit (a)  és a hypersztén (h)  rendetlenül parallel összenőve.
11. « Az augit sokszo os ikerösszenövése (harántmetszet).
12. « « « « « (hosszmetszet)*
13. « Az augiton (a)  keresztül nőtt hypersten (h)
14. « A hyperszten belső elváltozásának (a bastitosodás) első fokozatában.
J5. « Három lemezalakii augit (a j  és két ugyanilyen hypersztén párhuzamos 

összenövése.
16. « A többszörös ikerösszenövésű, zónás augit harántmetszete.
17. « l lypcrsz'en  félig elváltozott állapotban.
18. « Teljesen elváltozott hypersztén (bastit) augit tal  parallel összenőve.

* Dr. H o fm a n n  K á r o ly .  73, 74 lap.


