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Az 1891-ik év nyarán Erdély nevezetesebb helyeit látogattam meg. 
Ez alkalommal —  habár többnyire inkább turista, m int szorosan tudom á
nyos kirándulásokat tettem  — mégis a nevezetesebb pontokon gyűjthet- 
tem és megfigyeléseket tehettem. A gyűjtött anyag egy részét feldolgozván, 
bátor leszek ez alkalommal az erdélyi Érezhegység néhány eruptiv kőzetére 
vonatkozókat előadni.

1. A toroczkói Székelykő labradorit-porphyritje.

A festői szépségű népviseletéről híres Toroczkón meg nem állhattam, 
hogy a keleti szélén emelkedő hatalmas fehér mészkőhegyre, az 1130 m magas 
Székelykőre fel ne menjek. A rendelkezésemre álló idő rövidsége m iatt a 
legrövidebb utat, a piaczczal szemközt lévő nagy árkot választottam, a mely a 
mészkőhegyet két részre osztja. A hegy fele magasságában nagyon meglepett, 
mivel itt egy igen szívós, brecciás szerkezetű pyroxen-andesit-féle kőzet fordúl 
elő. Ez részben a magyarázata annak, amit a község szolgabírájától a szor
galmas lakosok dicséretére hallottam, hogy t. i. a legjobb búzát a meredek 
mészkőhegy oldalán termelik. Feljebb zöld, igen erősen tapadó anyagot is 
találtam  a mészkő között, ami talán az eruptív kőzet tufája.

A meredek mészkő árkon kikapaszkodva látja az ember, hogy a tetőn 
a mészkő szirtek közé ezen eruptív kőzet befurakodik és középen a mészkő 
csúcsokkal csaknem egyenlő magas Lajos-csúcsát ez képezi.

Eeen nagyon szívós, ép, tömör kőzetet, ha geologiai korát nem ismerve

* Előadta az 1892 márczius 2-án tartott szakülésen. 
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nézzük, okvetlenül pyroxenandesitnek kell tartanunk. Sőt a mikroszkopos 
vizsgálat is hasonló eredményre vezet, mert az ásvány-associatio alapján a 
pyroxenandesitek azon bazisosahb sorozatára gondol az ember, a melyet a 
franczia petrografok labradoritnak neveznek.

Az irodalomban direct a Székelykő-tető eruptiv kőzetét felemlítve nem 
találtam. T s c h e r m a k  * «Die Porphyrgesteine Oesterreichs» czimü nagy művé
ben igen sok helyen foglalkozik a Toroczkó vidéki «trapp» kőzetekkel, a mely 
névvel ő a m elaphyrokat és porphyrokat, általában a másodkori eruptiv kőze
teket nevezi. Nevezett müve 192. lapján ezeket írja: «Im Zusammenhange 
mit den Porphyren zeigen sich auch an einzelnen Punkten eigentliche Por- 
phyrite, oder anders gesagt, die Felsitporphyre haben auch kieselärmere 
Abänderungen in ihrem Gebiete. Dahin gehört ein Gestein, das ich im Nor
den von Toroczkó unterhalb des Székelykő anstehend fand.» A 197. lapon 
ez á l l : «Der Mandelstein (Melaphyr) vom Fusse des Székelykő im Norden von 
Toroczkó hat eine dichte, schwarzgrüne Grundmasse und zeigt ausser den 
vorgenannten Einschlüssen auch H eulandit.»

A 198. lapon említi, hogy P artsch  Toroczkó mellett gyűjtött melaphyrt, 
a mely augitporphyrba megy át. A leírásból azt gondolom, hogy ezen kőzet 
még legjobban egyezik az én kőzetemmel. K onya S. elemzése szerint 
ebben v a n :

i. II.

Si 0 , 53,14 55,19

AL, Ő, 17,82 20,24

Fe, 0 3 8,69 —

Fe 0 1,98 8,18

Ca 0 7,20 8,68

Mj 0 4,58 4,97

K, 0 1,18 0,27

Na, 0 1,51 1,83

H., 0 3,26 0,79

99,52" 100,15

Összehasonlításul II. alatt közlöm az általam leírt es P etr ik  tanár által meg- 
elemzett, a Zempléni-Szigethegységben lévő Pilishegy labradoritjára vonat
kozó eredményeket,** a mely összehasonlításból is kitűnik a két kőzet vegyi 
rokonsága.

A Székelykő Lajos-csucsáról származó, általam megvizsgált kőzet 
szabad szemmel nézve nagyon tömör, szürkés barna színű. Az atmoszferiliák

Dr. G. T s c h e i í m a k  «Die Porphyrgesteine Oesterreichs aus der mittleren geo
logischen Epoche.» Wien, IM»!).

** Földtani Közlöny is'.íl. XXI. 237. 1.
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hatásának kitett felületén látni legjobban a középmérték szerint 2— 3 mm 
hosszúságú oszlopos fölclpátnemeket és pyroxeneket, a melyek porphyrossá 
teszik a közetet. Kézi nagyitóval zöldes, szerpentinné alakult foltokat is 
látunk benne. Higitott sósavval leöntve pezseg.

Mikroszkóppal látjuk, hogy a kristályodat első idejében képződött nagy 
ásványok igen élesen, minden átm enet nélkül különülnek el az eruptio után 

képződött apró mikrolithoktól.
A mélyben képződött, első időből származó ásványok a kristályosodás 

sorrendje szerint ezek: mágnesvas, titánvas (?), nagyon kevés apatit, 
Juipersthen augit, anorthit, labradorit; a második időből származók pedig 
ezek: sok mágnesvas és hypersthcn, kevesebb augit, kevés labradorit; 
utólagosan képződött a szerpentin, calcit és heidandit (? ) .  Az első időből 
származó fontosabb ásványokat mennyiségük szerint a következőképen 
csoportosíthatjuk: legtöbb a földpát, azután következik az augit, ennél vala
mivel kevesebb a hypersthen.

A földpátok nagyobbára szép, ép téglaalakú, idiomorph kristályokat 
és kristálycsoportokat alkotnak, elég gyakran többszörös ikreket az albit és 
sokszor egyúttal periklin törvény szerint. Az elsötétedési szögekből az tűnik 
ki, hogy a nagy földpátok az anorthit és a labradorit sorozathoz tartoznak. 
Alapanyag-zárvány elég bőven van benne, ami sokszor zónákra osztja a föld- 
pátszemeket.

Az augitok igen sok szép, ép kristályokat, többnyire többszörös ikreket 
képeznek a ooPoo (100) h ' szerint. Egyik augitban apatit zárványt vettem 

észre.
A  hypersthenek  úgy látszik, előbb váltak ki m int az augitok, 

mert több hypersthent találtam  augitba zárva. A többek között egy 
keresztalakú, 90° alatt á tnőtt hypersthen szintén keresztalakú augitba van 
foglalva. A hypersthen keresztmetszési lapjain a hegyes bissectrix látszik, tehát 
ez ooPoo l a p ; az augit 40° elsötétedési szögletéből ítélve, a symmetria sík 
oopoo irányában van keresztül csiszolva; látni való ebből, hogy a hypersthent 
az augit úgy burkolta be, hogy oszlopaik hegyes, illetőleg tompa szöge 
összeesik. A hypersthen többször képez a hosszú- vagy a rövidátlós dóma 
szerint összenőtt kristályt. Alakjuk táblás a ooPoo szerint. Gyönge absorb- 
tiojuk és pleochroismusuk van és ped ig :

nB (c) halvány zöld 
nm (b) sárgás zöld 

np (a) világos veres.
A lii/perstbenek nem épek, kivétel nélkül szerpentinesedve vannak, még 

az augitburokkal körülvettek is. Feltűnő, hogy a kristályok, ám bár az egyik 
végükön nagyon tökéletesen vannak kiképződve, a másikon mégis elmosódva 
vagy czafatokban végződnek. Zárványúl a liyperstlienekben mágnes- és 
titánvas fordul elő, gyéren földpát is.

(183) üt*
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A hypersthenből alakult szerpentin amorf és szálas szerkezetű.
Magnetit az első kristályodási időből is van, részben a pyroxenbe 

zárva, részben nagyobb szemeket alkotva az alapanyagban, de nagy számmal 
vannak apró magnetit-szemek a második időből A hypersthenekben gyéren 
♦.•löforduló, vonalas szerkezetű átlátszatlan szemeket titánvasnak tartom

A második időből származó ásványok között legnagyobb számmal van 
a hypersthen apró, összekuszált, szétszórt pálczikája, ezután következnek az 
erősebb kettőstörésük által feltűnő augitok pontocskái. Nagy számmal 
vannak a már említett magnetit szemek is, legkisebbek a labradorit-föld- 
fiátok pálczikái, a melyek sokszor elég nagy szöglet (25°) alatt sötétedő 
ikreket alkotnak.

Az alapanyag csaknem egészen át van kristályosodva.
Mindezekből kitűnik, hogy ezen kőzet nagyon hasonlít petrografiai 

sajátságai alapján az andesitek labradorit sorozatához. A régibb korra enged 
némileg következtetni a hypersthenek szerpentinesedett állapota, továbbá az 
utólagosan képződött calcit, valamint a gyéren előforduló, gyönge körvonalú, 
positiv charaktertí, nem egyközösen sötétedő apró zeolithok, mely zeolithokat 
ezen tulajdonságok alapján heulanditnek gondolom, a mit m ár T sc h e r m á k  is 
említ a Székelykő kőzetében. Egy esetben ezen zeolithet rendkívül apró 
sphaerolithokat képezve találtam. Ilyen fokú elváltozások a mint tudjuk 
a harmadkori andesiteknél is előfordulnak.

A toroczkói eruptív kőzetek geologiai korára vonatkozólag H e r b ic h  

«Geologiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az erdélyi Érezhegység keleti
szélén»* czimü értekezésében ezeket m ond ja : a «toroczkói tek n ő b en .........
a képződmények aljául a melaphyr szolgál» és «minthogy Erdélynek keleti 
részében még egy esetben sem észlelte, hogy a melaphyr a guttensteini mész
kőnél, tehát a felső triasnál ifjabb képződményeket tört volna át» és m int
hogy a Székelyföldön melaphyr tufákban felső triashoz tartozó kövületeket 
talált, valószínűnek tartja, hogy ezen eruptív kőzetek is a triasban képződtek. 
H e r b ic h  ezen alapos kutatások utján szerzett tapasztalatával szemben szinte 
telve merem megemlíteni azt, a mit én gyors kirándúlásomnál a tetőn 
megjegyeztem, hogy a Lajos-csúcsa egy a mészkő sziklák közé befura
kodó és kiemelkedő külön csúcs lévén, nem lehetetlen, hogy az eruptiv 
kőzet a mészkő szirtek alól tört volna fel. A Lajos-csúcs kőzetének fiatalabb 
kora mellett bizonyítana az is, hogy benne hypersthen nagy mennyiségben 
vau, úgy az első valamint a második kristályosodási időből.

Elfogadva ezen eruptiv kőzet második korát, azt labradorit porphy- 
ritnek (a francziák «porphyrite labradorique normal augitique»-jének) 
kell neveznünk.

A Székelykőről megvizsgáltam egy másik, nagyobb, egesz 5 mm hosszú

Földtani K özlöny 1^77. VII. 21í>. 1.
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földpátjai által még porpkyrosabb porpbyritet is, a melyben a fent leirt tulaj
donságok még szebben látszanak.

A nagyobb földpátok m ár lángkisérleti meghatározást is megengedtek. 
A legnagyobb szemek ennek alapján bytownitnak bizonyultak a következő 
viselkedéssel :

I. Na 2— 3 ,*K0, olv. 1 — II. Na 2— 3, KO, olv. 1— 2 — III. Na 3, K I—

A mikroszkóp m utatja, hogy a sok barna amorf alapanyag zárványon 
kívül ritkán augit is van benne.

Py ro.ren a földpátokhoz hasonlítva kevesebb van benne, m int az előb
biben. A hypersthenek általában véve épebbek, úgy hogy találni egészen 
épet is, de nagyobb részt szintén szerpentinesedni kezdenek. A hypersthenek 
többször vékony augitburokkal vannak körülvéve, m int ez az andesiteknél 
is szokott előfordulni. Némely hypersthenben apró augitszem van, m ásutt 
meg megfordítva az augitban van hypersthenszem, jeléül annak, hogy 
m indkét pyroxen már a kristályodás kezdetén megkezdte kiválását.

Az augit nagyobbára apró szétnyomott pont alakjában fordúl elő, de 
vannak nagyobb, ép augitok is, a melyek olykor a földpáttal vannak szoro
san összenőve; ritkán apatit zárvány fordúl elő ebben is.

Magnetit az első időből sok van, továbbá olyan átlátszatlan szemek is, 
a melyeken hasadások, kimarások látszanak (ilmenit).

A második időben képződött mikrolithok gyönyörű fluidál szövetet árú i
nak el. Ezekre nézve az a különbség a megvizsgált két kőzet közt, hogy 

ebben jobban kedveztek a kristályosodási viszonyok a földpát képződésének 
az eruptio után, nagy számmal képződtek nagyon hosszú, sokszor kettős 
ikerből álló labradorit tűk, a melyek harántúl metszve apró négyzeteket 
alkotnak és kevés vékony andesin. A pyroxen mikrolithok ebben kevésbbé 
vannak kifejlődve mint az előbbiekben; hosszú hypersthen tűk még elég 
gyakran látszanak, de augit-pontok csak elvétve. A pyroxenek helyenként 
8zerpentinesedve vannak, a szerpentinek vereses, zöldes foltokat képeznek az 
alapanyagban, a melyek tiszta fehér foltokkal váltakoznak.

Magnetit sem képződött annyi ezen kőzetnél a második időben, m int 
az előbbiben; de a fö‘ különbség a kettő között mégis az, hogy ebben 
nagy mennyisegben m aradt vissza világos barna, üveges, amorf alapanyag 
is, míg a másikban fehéres alapanyag van, a mely nem amorf, kezd 
polarizálni, úgy hogy az egész átkristályosodva látszik.

Az utólagosan képződött ásványok közül a calcit nemcsak a kőzetben 
képez apró mikroszkopos foltokat, hanem a kőzet felületén egyes hasadékok- 
ban néhány mm vastag réteget is észleltem. A heidandit-iéle zeolith igen apró 
ikreket képez itt, a melynek szomszédos lemezei 24° alatt sötétednek, az 
opt. tengely sik irányában positiv charakterüek, kettős tőrésük körülbelől
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olyan m int a föklpáte, körvonalai gyöngébbek. Egy mikroszkopos hasadékban 
amorf, opál-féle kiválást is észleltem.

2. A lesnyeki Leányhegy (Gyálu fecsi, Hunyadmegye) bazaltja.

A toroczkói Székely kő kőzeténél sokkal tömörebb, sötét barna, csak
nem feketeszínű azon bazaltos kőzet, a melyet Lesnyek faluval szemben a 
Maros jobb partján emelkedő Leányhegyen gyűjtöttem. * E kőzet jól fel 
van tárva a hegynek déli oldalán, a vasút bevágásától fel egészen a tetőig. 
Helyenként, nevezetesen közel a tetőhöz igen szép 5— 6 oldalú, 30 — 50 
cm vastag, ferdén álló oszlopokat alkot. A hegy tetejéről gyönyörű kilátás 
esik az erdélyi Érezhegység és a Pojána-Kuszka hegyeire.

Szabad szemmel a kőzetben semmiféle ásványt nem lehet tisztán 
kivenni, legfeljebb gyéren zöld szerpentines foltocskákat; a mállott példá
nyokban a repedések mentén pedig egész zöld kérget látunk.

Mikroszkóppal nézve azt találjuk, hogy a kőzet csaknem egészen át van 
kristályosodva és hogy az első és második kristátyodási idő ásványai között 
távolról sincs olyan nagy különbség, m int a toroczkói labradorit-porpliyritnél.

Az első időből  nagyobb ásványokat csak az olivinből és az augitból 
származott szerpentin  képez, továbbá az augitok,  a melyek nagyobb kris
tályai azonban többnyire úgy össze vannak nyomva, hogy habár összefüg
gésben maradnak, mégis különbözően polarizáló halmazzá estek szét, vagy 
pedig a nagy kristályok csak egyik végükön tartották meg kristályos alak
jukat, nagyobb részük fe1 van oldva. Nagy földpát nincs, inkább csak n a 
gyobb mikrolithok, a melyek átmeneti alakok által vannak összeköttetésben 
a tisztán második időből származó földpátmikrolithokkal.

A kristályodást tehát az olivinek és az augitok kezdték meg, a melyek 
később szerpentinne alakultak. Ep olivint * egyáltalában nem találtam e 
kőzetben, sőt ritka az is, hogy a nagy szerpentines ásványban egy kis olivin- 
mag m aradt vissza, a mely igen erős kettős törésé (0,025 mm vastag csiszo
latban az optikai tengelyek síkjával egyközes metszet polarisatioi szine a 
másodrendű sárgáig megy fel) és harántúl menő tengelysíkja által olivin- 
nek bizonyúl, még ha a sok serpentinnél meglévő, igen hegyes terminal 
szöglet nem is bizonyítaná ugyanazt.

Hogy a szerpentinek egy része augitból  alakult át, azt ások  szétnyo

* A Leányhegyre, valamint Nagyágra is J ósika  L ajos  báró társaságában voltam 
szerencsés kijutni. Teile hallottam, hogy a Leányhegy nevét onnan vette, mivel Les
nyek oláh népének hite szerint az ördög egy vasárnapi tánc/, közben a falu legszebb 
leányát elrabolta és a Leányhegyre vitte. Legyen szabad e helyütt is szíves köszönetét 
mondani azon páratlan veudégszeretetért, a melylyel a báró úr egész családja Branyice- 
kán létünk alatt két angol utitársaminal, Miss M argaret  F i,kt< hkr  és Miss R osk de  

Q uKSNE-vel együtt engemet is elhalmozott.
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mott augit körül lévő szerpentines elváltozásból következtetem, továbbá abból 
is, hogy a szerpentinek sem egyfélék. Vannak u. i. rostos szerkezetű, hosszuk 
szerint positiv cliarakterű szerpentinek: chrysotilok, a melyek R o s e n b u s c h  

szerint kizárólag az olivinek átalakulásából származnak, némelykor sphie- 
rolitokat is alkotnak ( picrolith); de vannak egymásba határozatlanul átmenő 
foltos, lemezes szerkezetű szerpentinek, bastitok is, a melyek a pyro- 
xenek átalakulási termékeinek veendők. A szerpentinekben zárványként a 
fekete magnétit szemeken kivül vannak sárgás barna picotit szemek is, a 
melyek sokszor igen csinos csoportokat alkotnak. A szerpentinek utoljára a 
poláros fényre érzéketlen anyaggá válnak.

Már az említettekből is kitűnik, hogy az első idő augit jai igen erős 
mechanikai hatásnak voltak kiteve, a minek következtében a nagyobb kris
tályok helyett többnyire legömbölyödött, közepes nagyságú szemekként 
találjuk azokat szétszórva vagy aggregatokat alkotva. Némelyik oP (001) 
metszet kitünően m utatja az oszloplapok irányában oo P (110) menő hasa
dást. Ikreket is találunk, nevezetesen a közönséges o o  P o o  szerint, de távol
ról sem olyan nagy számmal, mint a Székely kő labradorit porphyri tjében. 
S))me//<Y/t7.azaugitokban is előfordulnak, némelykor ékes csoportokat alkotva.

Apatit csak nagyon gyéren van.
A nagyobb földpátok kettes, vagy általában nem nagyon sokszoros 

ikreket alkotnak, téglaalakú metszetekben, a melyek, az elsötétedési szögle
tekből ítélve, többnyire labradorit (bytownit) sorozathoz tartoznak, csak 
ritkán vannak 30° felett sötétedők, a melyek tehát anorthitnak volnának 
veendők.

Ezen kőzet nem sokáig lehetett a kristályosodási idő alatt a föld m é
lyében, mert a kevés első időből való ásvány u tán  ítélve úgy látszik, a kitö
rés ham ar következett be, de a kitörés után, a második időben annál 
jobban kedvezett a kristályosodásnak a körülmény. A mikrolithok össze
kuszálva vannak, csak igen kevéssé észlelhető egy irányban való huzodásuk. 
A kristályosodás második stadiuma tehát csendes viszonyok között m ent 
végbe.

A második időben nagyon sok augit, földpát, kevesebb magnetit kris
tályosodott és csak igen kevés szemcsés, barna, amorf alapanyag maradt 

vissza a mikrolithok között a kristályosodás után. Az apró augitszemek 
magnetit körül csoportosulnak vagy magnetitszemekhez tapadnak. Augit 
pálezikák is vannak, a melyek mind nagy szöglet alatt sötétednek el és erős 
kettőstörésüek. A mállottabb példányban (a nagyobb szemű mikrolithosban) 
az augitmikrolithok is többnyire szerpentinesedve vannak.

A földpátmikrolithok is többnyire ikrek, a melyek uralkodólag a labra
dorit sorozathoz tartoznaik.

A mállottabb példányban az utólagos termények között calcit is van 
az olivin pedig kivétel nélkül szerpentinné alakult, a miután akár palaeovul-
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kánosnak, vagyis melaphyrnak is tarthatnók e bazaltos kőzetet. A kiömlés 
után képződött mikrolithok azonban, különösen apróbb szemű kőzetben elég 
épek maradtak.

Ezen vidék bazaltos kőzeteinek korára vonatkozólag bármennyire 
kévéssé pontos adatokat találunk is az irodalomban, az annyiból mégis 
érdekes, hogy az Erdély és Magyarország határán lévő bazaltoknak a trachy- 
toknál idősebb volta mellett bizonyít. S t u r  D.* irja «Bericht über die geolo
gische Uebersichtsaufnahme des südwestlichen Siebenbürgen» czímű érte
kezésében, hogy a Marostól délre eső területen nagyszerű bazalt*conglo- 
meratok rakódtak le, a melyek ellentmondanak E i c h t h o f e n  azon állításá
nak, hogy a trachyt idősebb m int a bazalt, mert a bazalt-conglomeratok 
fedve vannak tracbyttufa által. 0  három helyről említ bazaltot, u. m. L e s -  

nyek  falutól nyugotra az út mellett, a mely határozottan fészket alkot a 
durva sárga quarz-homokban (krétakorú). Az általam leirt bazalt nem 
azonos ezen helylyel, mert a Leányhegy éjszakra van Lesnyek falutól. A 
második hely Yajda-Hunyadtól nyugotra Cserbei falú mellett, a harmadik 
délnyugatra P lo tzkán á l  van.

H a u e r * *  is megemlékezik az említett bazalt-eonglomeratról, a mely 
a cerithium rétegek előtt rakódott le, de megemlíti róla, hogy nem igen szár
mazik Lesnyekről, m ert más petrografiai alkotásunak látszik.

3. Quarz-diorit Nagyágról.

Nagyág földtani és bányászati viszonyai sokkal jobban ismeretesek 
I n k e y  B é la *  úr szép és részletes leírásából, mintsem hogy olyan gyors 
turista kiránduláson, a m inőt én J ó sik a  báró családja és két angol m ű
vésznő társaságában oda tettem, valami újat lehetne felfedezni. De ez alka
lommal is bebizonyult az, hogy egy érdekes vidéken mindig találunk tudo
mányos szempontból is valami kielégítőt. Nekem szerencsém volt frissében 
látni a laumontitoknak azon nagyszerű példányait, a melyeket a felső csertési 
altárna nyitásánál a dacitban (biotit■amphibol labradorit quarztrachytban) 
találtak és egy új gránitos kőzetet, a melyről itt szólani akarok.

Ezen kőzet a felső csertési altárnából került ki és a felületre nem jön, ez 
okból eddigelé nem volt ismeretes. Ezzel Nagyág eruptiv kőzeteinek soro
zata a ) a felső mediterannál fiatalabb augitandesit b) biotit-labradorit 
quarztrachyt (dacit) és a másodkorba, talán triasba tartozó e j  orthoklas 
quarzporphyr és az ennél régibb <1) melaphyr egy új gránitos taggal, egy igazi 
mélység-kőzettel (Tiefengostein) szaporodott.

* Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst. 1N<>3. p. 11-1.
Geologie Siebenbürgens 1SG3. p. 223.
Nagyág földtani és bányászati viszonyai. Budapest, iss.').
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H u f f n e r  T iv a d a r  bányatanácsos és igazgató szívességéből a gránitos 
kőzetnek egy 2— 3 dm 2 nagyságú darabjához jutottam . Utólag még két szép 
kézi példányt küldött kérésemre a nevezett bányatanácsos úr, és levélben 
közölte, hogy «a kérdéses kőzet a csertési Ferencz-József altárna 3220 m 
hosszúságában mintegy 20 m vastagságban amphibol-quarztrachyt testben, 
melynek teljes vastagsága 200 m, fordúl elő.» *

Itt tehát együtt találjuk a dacitot az ő mélységkőzetével, a mit talán 
felragadott, a diorittal, vagy pedig — a mint H a la v áts  úr a bánsági trachy - 
tokhoz való hasonlatosságból gondolja, —  ebben a dacitoknak gránitos kikép
ződésével volna dolgunk. Akárhogy is van a dolog, mindenesetre megér
demli ezen érdekes kőzet a részletesebb vizsgálatot.

Az első vizsgálatot a kis töredéken ejtettem  meg, az így kapott ered
ményhez nem sok ujjal járu lt a nagy példányból készített vékony csiszolat 
vizsgálata sem.

A kőzet igazi gránit benyomást tesz. A fekete csillám és ampbibol-hd\- 
mázok benne csomókat alkotnak. Ezen fekete csomók földpát- és quarzból 
álló fehér részbe vannak ágyazva, a mely két ásvány kézi nagyítóval nézve 
szintén szemcsés halmazokat látszik alkotni.

A nagyon különböző ásványok csomós előfordulása m iatt nagyon 
nehéz e kőzetből kellő vékonyságú csiszolatot kapni, olyat, a melyben a 
nagy biotitcsomók is megmaradtak. így mikroszkóppal csak föhljiálot és 
quarzot találtam  nagy mennyiségben, kevesebb biotitot és zöld amphibolt és 
az első kiválási termények közül apatitot, magnetitet és ilmenitet. Utólago
san képződött calcit és leucoxen.

A quarz szabálytalan foltokat alkot, elég gyakran légbuborék és 
folyadék-zárványnyal. Mint utoljára kristályosodott elegyrész körülveszi itt- 
ott a földpátot és a többi ásványokat, de azért uralkodólag csoportban van 
a quarz.

A földpátok közül lángkisérletileg csak oligoklas sorozatút találtam 
a következő viselkedéssel:

I. Na 3—4, K 0, olv. 4 belhólyagos; II. Na 4, K 0, olv. 5 ; III. Na 4 —5, KI.

Ilyennek bizonyultak a jól hasadó, szabadszemmel nem ikerrovátkosnak 
látszó, fényes szemek, a melyeket orthoklasoknak lett volna hajlandó tartani 
az ember. Oligoklast mikroszkóppal is találni bőven ; az albit törvény szerint 
képződött, nem sok lemezből álló ikrek ezek, 4 —5°-os sötétedéssel. De nagy 
számmal fordulnak elő az oligoklas mellett nagy szöglet alatt sötétedő, 
rendkívül sok ikerlemezből álló labradorit-földpátok, a melyeknél az albit 
és a periklin-ikertörvényt gyakran találjuk együtt. Vannak zónás szerkezetű

r

* Legyen szabad e helyütt is őszinte köszönetét mondani H u f f n e r  tanácsos 
úrnak több rendbeli szivességeért.
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földpátok, elváltozott belső maggal, némelykor apró calcit-foltocskákkal, az 
elváltozás termékével, máskor pedig legyezőalakú csoportokat képező erős 
kettöstőrésíi darnourittal. A plagioklasokban zárványként biotitot és a m p h i-  

bolt találunk. A labradoritok részben idiomorphok, de részben, t. i. az 
előttük képződött ásványokkal szemben, allotriomorphok. Találni egy közö
sen sötétedő, nem iker, elváltozott földpátot is nagyon gyéren, de azért az 
orthoklas jelenlétét kétségesnek tartom. A mikroszkóp kimutatja, hogy 
földpátnemek előfordulnak a quarzcsomókban is. A biotit es amphibol által 
alkotott fekete csomóknak a középső részét uralkodólag az amphibol alkotja, 
igen sokszor hozzájuk szegődnek a m agnetit vagy ilmenit szemek is, úgy 
hogy mindezek össze vannak szövődve, sőt olykor-olykor apró augitszemek 
is, a melyek m intha az amphibol rovására képződnének. A biotit valamint 
az amphibol is allotriomorph.

A  biotit csomót lángba vive, azonnal megsárgult, olyanná lett, m int 
nemely eruptiv kőzet biotitja. Teljes lángkisérleti viselkedése a következő:

I. Na 1— 2, K 1, olv. 1, dudoros és fénytelen fekete le tt; II. Na 1, 
KI — 2, olv. 2 ; III. Na 2, K3. Vékony csiszolatokban nem sok biotit maradt, 
ezek összeránczosodott erősen pleochroos lemezkék.

A zöld, közönséges am phibo l  gyakran ikreket képez ooPoo (100) lap 
szerint. Az oszlopok elsötétedése 20° fölé is emelkedik. Pleochroism usuk:

n„ (c) =  fűzőid
n,„ (b) =  sötét zöldes barna
np (a) =  világos sárgás zöld.

Nagyon gyéren apró augit-féle szemet is észlelhetni biotit-burokban.
Megemlítendő, hogy a felsorolt ásványnemek eléggé elkülönülve 

vannak, nem szövődnek túlságosan össze.
Hogy az átlátszatlan szemek között a m a g n e ti t  mellett ilmenit is van, 

azt nemcsak szakadozott alakjukról, hanem leucoxénné  való fokozatos átala
kulásukból is következtetem. Körülöttük elég gyakran találni apatitot is.

A p áti t  elég bőven fordúl elő e kőzetben és m int a legelső képződmé
nyek egyike, sokszor biotitba vagy földpátba van zárva, de találjuk apró 
hatszöges oszlopkáit elég gyakran szabadon is.

4. Cordieritzárvány Nagyágról amphibol-andesitből.

Nagyágon a bányajelző alatt, egy odavitt amphibol-andesit táblából 
több küzetzárványt választottam ki, ezek közül egy kékes szürke, nagyon 
tömör, az anyakőzetbe teljesen beolvadt zárvány vékony csiszolatát azon 
meglepő eredménynyel tanulmányoztam, hogy az lényegileg eordieritböl  

áll, a melyben bezárva sok biot itt emczh'e, m agn eti t , silli)uanit , kevés hdm atit  

fordúl elő, úgy hogy a színes ásványok többe-kevésbbe egy síkba rendez
kedve egyközösen húzódnak.
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A  cordierit  nem képez ép kristályokat, hanem harántúl metszve több
nyire legömbölyödött szemeket, a melyek alkotásában a két véglapon kívül 
oc poo (010), .ooPoo (100) két oszlop ooP (110), és ooPVs (310), lát
szik részt venni. Az ilyen metszeteken negativ charakterü hegyes bissectri- 
xet látunk kilépni. A hosszmetszetek lépcsős végzödésű téglaalakok, a 
melyeknek kettős törési színeik a 0,02 mm vastag metszetben sohasem emel
kednek az elsőrendű fehér szín fölé és hosszuk szferint mindig negatív 
charakterüek. Ezen kristályos formák egyik oldalukról rendesen nagyon 
hiányosan vannak kiképződve. A kristályalakkal bíró cordieriteken kívül 
a kőzet nagy részét szabálytalan alakú cordierit képezi, a mely rész utoljára 
kristályosodott, úgy hogy utána még csak nagyon kevés amorf anyag 
m aradt vissza.

A cordieriteknek világos kék színük van, pleochroismust rajtuk nem 
észleltem.

A sillimanit nem nagyon sok, de többnyire szép, magános kristály k á 
kát alkot, a melyek reliefje legalább' is olyan erős, mint az apatité. Az apró 
pálczikák némelykor pyramisosan végződnek, hosszukban positiv charak- 
terük van, polarisatio-színük az elsőrendű sárga fölé nem emelkedik. 
H arántúl metszett lemezkéi alig észrevehetőleg polarizálnak.

5. Gránát a kissebesi dacitból.

A kissebesi óriás kőbányák dacitjával (oligoklas-andesin-quarz-tra- 
chytjával) sokan részletesen foglalkoztak *, részletesebb leírásukat azért 
fölöslegesnek tartom. Csak egy olyan mellékes, eddigelé innen nem ismert 
ásványt akarok megemlíteni, a melyre rövid ottlétem alatt, főként kőzetzár
ványokat keresve akadtam. Ezen ásvány a grán át ,  melyből három legöm
bölyödött, 5 mm nagyságú szemet találtam  egy csomóban.

A bezáró dacitot mikroszkóppal holokrü tá lgos  alapanyagúnak találtam , 
t. i. csupa apró allotriomorph földpát (andesin) és quarz-kristálykák közé 
vannak az igen nagy, albit és többszörös karlsbadi, néha bavenoi ikreket is 
m utató oligoklas- és andesinsorú földpátok, kevés, kis orthoklas, magnetit 
és apatitot bezáró amphibol ikrek, külsejükön feloldott és bizonyos távol
ságban magnetittel környezett biotitok bezárva. Nagy quarz csak igen 
kevés fordul elő ebben, de a járulékos ásványok közül van elég sok zirkon 
és apatit, a melyek némelykor nagyobb magnetitba fúródnak. Az utólagos

* C. Doelter. Zur Kenntniss der quarzführenden Andesite in Siebenbürgen 
nnd Ungarn. Tschennak, Mittheilungen 1873. p. 51.

Dr. Szabó. MagyUr- és Erdélyország határhegysége trachytképleteinek ismerte
téséhez. Földt. Közi. 1874, IV. 78, 178 és 210 1.

Rosenbusch. Mikrosk. Physiographie der massigen Gesteinen 1887. p. fí39.
Dr. S chafarzik . Földt. Közi. 1889. XIX. 41 0  1.
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á s v á n y o k  k ö z ü l  fő k é n t  a  m a g n e t i t  s z e m e k  k ö rü l n a g y  m e n n y is é g b e n  k é p z ő 

d ö t t  v e r m ic u l i to t  é s  ig e n  k e v é s  a u g i tk r is tá ly k á t  e m l í t e m ,  m e ly  u tó b b i  

R o sen bu sch  s z e r in t  a  b io tit  é s  a m p h ib o l  á ta la k u lá s i  t e r m é n y e ,  a  m in é l  

m a g n e t i t  v á l ik  ki.

A gránáttartalmú dacit ezen közelebbi megjelölését azért tartom szük
ségesnek, mert egy másik, az egyetemi ásványtani intézet gyűjteményében 
levő dacit alapanyaga nem holokristályos, hanem részben szürkés amorf, 
fluidál szövetű. Ezen kőzet nagyon szembetűnő dynamometamcrfismust 
szenvedett, a mi nemcsak az ásványok meggörbülésében, megtörésében, 
hullámosán sötétedésében nyilvánúl, hanem egyes quarzszemeknek össze
zúzott voltában is. A nagy amphibol és biotit ebben chlorittá  alakult át.

Ezen kőzetnek sajátságos szerkezete összefüggésben látszik állani azzal, 
hogy R osen bu sch  * a dacitok egy részét inkább intrusiv mint effusiv kőzetek
nek tartja.

Budapesten, a tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetében, 1892 
februárius.

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK, VALAMINT AZ OCCUPÁLT 
TARTOMÁNYOK FÖLDRENGÉSEIRŐL.

A magyar és a horvát földrengési bizottságok jelentései alapján.

TARTALOM :

1. Dr. S chafarzik  F e r e n c z : Az 1887. és 1888. évi magyarországi földren
gésekről. (Egy lith. táblával.)

2. Dr. K och A n t a l : A z 1888. évi erdélyi földrengésekről.
3. Dr. K ispatic  M i h á l y : A z 1887. és 1888. évi horvát-szlavón-dalmátországi,

valamint a bosnyák-herczegovinai földrengésekről (fordította S zauer  

A r n o l d ).

4. K alecsinszky  S á n d o r  : Egyszerű, földrengést jelző készülék (4 ábrával.)

A m. földtani társulat földrengési bizottsága, úgy m int azelőtt, 
most is a, m. tud. Akadémia támogatásával folytatja megfigyeléseit, a miért 
szabadjon a m. tud. Akadémiának ezen a helyen is legmélyebb köszönetüu- 
ket kifejezni.

Hasonló módon folytatta dr. K ispatic  M ih ály  úr, zágrábi tanár adat
gyűjtéseit a horvát földrengésekre vonatkozólag.

rhysiogr. 1XS7. p. >̂37.
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