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Tárgyak:
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A D A T O K
Magyar- és Erdélyország határhegysége trachytképleteinek ismer

tetéséhez.

dr. Szabó Józseftől.

(Fölolvastatott a társ. f. évi márc. hó 4-én tartott szakgyiilésén.)

Azon hegység, mely Magyarország keleti részén Bihar és 
Arad megyékben az alföldből emelkedik ki és nyugati oldalával
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Magyarországhoz, keletivel Erdélyhez tartozván, Magyar- és 
Knlélyország határhegységét képezi, azon közép- és főrészében, 
mely éjszakról a Sebes-Körös és délről a Maros között fekszik, 
bonyolodott geologiai szerkezettel bir, a régibb krystályos kö
ze leken kivül másodkori és harmadkori eruptív kőzetek is lép
nek fel a legkülönbözőbb üledékes képletek társaságában. Én itt 
különösen a trachytokra akarok figyelemmel lenni, azok részlete

sebb megismertetéséhez tanulmányaim alapján adatokat nyújtandó.

Ezen nagy kiterjedésű hegységet legcélszerűbbnek tartom 
llauer után *) három csoportra osztani:

I. a VI e g y  á s  z a-csoport, a legéjszakibb; ennek határa 
éjszakról a Sebes-Körös, mely Bánfihunyad és Feketetó között 
unnak tömegében vájt magának utat. Innét délre haladva 
jutunk a lankás Vlegyásza hegy tetejére (956*5 bécsi öl), hon- 
iiét. e csoport leginkább kelet felé terjed, hol a meleg és hideg 
Szamos környékének közelebbi részét is hozzávehetjtik.

II. A B i h a  r - c  s op o rt, a hegység nyugati tagja. Réz
bánya környékét számítjuk ide. Ezen csoport legnagyobbrészt 
Magyarországba esik.

III. Az erdélyi É r c h e g y s é g ,  a déli csoport, melynek 
éjszaki határa körülbelől az Aranyos, déli a Maros.

Hauer az osztrák-magyar birodalom imént befejezett geo
logiai átnézeti térképén a trachytot három csoportba osztja, s 
ezeket külön színezetben is tünteti ki.**) Az ő beosztási elve 
l’őlég geologiai, úgy mint Richthofené, s egészen ezt követi, 
csakhogy a 4 osztály helyett (rhyolith, trachyt, propylith, andesit) 
hármat állit fel.

1. P r o p y l i t ,  ide foglalja Richthofen szerint a quarzment 
zöldkőtrachytot, valamint Stache dacitjait, mik hasonkoruak a 
zöldkőtrachyttal, de szabad quarz által térnek el. Mind a két 
kőzetcsoport feltünőleg plutói jelleggel lép fel; látszólag a szá
razon történt tömegtódulásoknak eredményei. Tufájok ritkán van.

*) Geolog. Übersichtskarte dér Oest.-Ung. Monarchie. Nacli den Auf- 
imlnmm dér k. k. Geol. Reichsanstalt bearbeitet von F. R. v. Hauer. Wien

Blatt Nr. VIII. Siebenbtirgen.
**) Geol. Uebersichtskarte dér Oest.-Ung. Monarchie. Blatt Nr. III. 

IH(Jí). S. 553.
7*
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2. T r a c h y t .  Ezen név alatt érti mindazon féleségeket, 
melyeket Richthofen régibb munkáiban „grauer Tracliyt“-nak 
mondott. Ide tartozik tehát mind az, mit a bécsi geologok a 
későbbi közleményekben „fiatalabb andesitu vagy „valódi“, 
„veres“ vagy végre „normál trachyt“ név alatt irtak le. Korra 
nézve a „valódi trachytok“ valamivel fiatalabbak, mint a szürke 
alapanyagú andesitek, s ezek ismét fiatalabbak, mint a propyli- 
tek. Plútói kitörés terményei, de csak részben, mert találkoz
nak olyanok is, melyek tufákkal függnek össze.

3. R h y o l i t h .  A legutolsó* kitörés terménye; a nagy 
trachytmagaslatok oldalán mint ár vagy födél vannak helyeződve. 
Nem ritkán állanak erős tufaképletekkel összeköttetésben. Szabad 
quarz mindig van bennök. A földpát, miként elemzés által is 
bebizonyult, sanidin, s ritkán van e mellett valami rovátkos föld
pát. Gyéren van még amphibol, biotit; ellenben az augit hiány- 
zani látszik.

Midőn ezen beosztás Richthofen által megállapíttatott, a 
trachytok ásványtanilag, különösen a földpátra nézve tanulmá
nyozva épen nem voltak. Akkor még minden üveges földpátot 
sanidinnek, minden rovátkosat oligoklasnak tartottunk, és ak
kori közleményeinkben csakis ezen két földpátról volt szó. Ké
sőbben Hauer Károly s többen a nagyobb földpátokat elemez
ték s kitűnt, hogy azok között nemcsak a fönebbi kettő, hanem 
még andesin, labradorit s anorthit isjőnek elő. Minthogy azon
ban csak egyes lelhelyekről lévén ezen elemzések, a trachytok 
összes tömegének beosztásánál felhasználni nem lehetett, Hauer 
még mindig Richthofen alapján jár és csak csekély módosítást 
tesz rajta.

Nehány év óta a vegyelemzésekhez a mikroskopi tanul
mányok is csatlakoztak és ezek alapján különösen Tschermak 
két sorba osztja a trachytokát: egyik a sanidin-, másik a pla- 
gioklas-sor; amazok tulajdonképen a trachytok, emezek az an
desitek.

Tschermak ezen nézete alapján Doelter *) a következő 
beosztást teszi:

*) Zűr Kenntniss dér quarzführciulen Andesite in Siebenbiirgen und 
Ungarn von Dr. Doelter. Tschermak. Mineral. Mittheilungen 1873.
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Saniclin-sor: quarztrachyt (rhyolith), trachyt.
Plagioklas-sor: quarzandesit (dacit), andesit.
Alosztály mindnyájára nézvee három: amphibol-, pyroxen- 

vagy biotit-tartalom.
Ezen beosztás tisztán ásványtani, ahoz geologiai jelentő

ség nem csatoltatik.
Én a trachytokat, mint a természetben az egésszel szerve

sen összefüggő tárgyakat tekintvén, egyesíteni igyekezem a 
geologiai tulajdonságot az ásványtani alkattal és miként ezt 
kimutattam „a trachytok osztályozásában a természetes rend
szer szerint/4 a földpát kiválólag azon ásvány, a melynek is
merete egyszersmind geologiai felvilágosítást is ad, nevezetesen 
a trachytok viszonyos koráról, és azon mélységről, a melyből 
(eltódultak; mennél savasabb a földpát, annál régibb azon tra- 
cliyt, mennél bázisosabb, annál ujabb az eruptio korára nézve, 
de egyszersmind annál nagyobb mélységből tódult fel, és így, 
ha keresztül tört más trachyton, ez az eddigi észleletek sze
rint mindig savasabb földpátú.

Az én beosztásom tehát a földpátra van alapítva, melyet 
a Tschermák által megállapított tíz sorban fogadok el,, de azon 
megjegyzéssel először, hogy én itt nem bízom magamat csupán 
a mikroskopra, hanem csak a mechanikailag elválasztható és 
így lángkisérletileg vizsgált példányokat veszem tekintetbe; 

másodszor, hogy a kálium foldpátnál elégségesnek mutatkozik 
az egyes sorok helyett általában csak orthoklast említeni; va
lamint a natrium-földpátoknál csak az oligoklast, mig ellenben 
a calcium-földpátoknál mind a négy sor (andesin, labradorit, 
bytownit, anorthit) fordul elő.

Általában megkülönböztetek normál és módosított állapo
tot, a rendszeres osztályozás csak oly trachyton vitetik keresz
tül, mely normál állapotban van, vagy ahoz még elég közel áll.

A quarz szerint én is két csoportot állítok fel.

A. N o r m á l  t r a c h y t o k .
Quarztrachyt-csoport:

orthoklas quarztrachyt 
orth. oligoklas quarztrachyt

Trachyt-csoport:

orthoklas trachyt 
orth. oligoklas trachyt
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oligoklas quarztrachyt 
andesin quarztrachyt 
labradorit quarztrachyt 
bytownit quarztrachyt 
anorthit quarztrachyt

| oligoklas trachyt 
I andesin trachyt 

labradorit trachyt 
bytownit trachyt 
anorthit trachyt.

Ezen sor függélyesen a fóldpátok sorát kitüntetvén, adja 
egyszersmind a növekedő basicitás, a növekedő tömöttség és a 
viszonyos kor sorozatot is. A legfelső a legelőbb kitódult, min
den következő későbben jött íel s csak az előbbenieken tört 
keresztül. Szintes sorban egykorú lehet egy quarztrachyt vala
mely trachyttal, melyben ugyanazon földpát jön elő. A quarz- 
nak nincs korhatározási képessége. A bytownit és anorthit csak 
kivételesen képeznek quarztrachytot.

1. R h y o 1 i t h, az üveges vagy szuroknemű, többé-kevésbbé 
olvadott állapot. Elő van idézve valamely öregebb trachytfajon 
a tenger alatt magasabb hőfok által, melyet egy fiatalabb tra- 
chytfaj kitódulása okozott.

2. L i t h o i d i t ,  rhyolithok tivegtelenedési terménye. A 
lithoidit tehát csak ott jöhet elő, a hol rhyolith is van.

3. Zö l d k ő - t r a c h y t ,  azon módosulat, melyet valamely 
öregebb trachytfajon leginkább a kénes és vízpárás exhalátiók 
idéznek elő. A magnetit pyritté lesz, s így azon ásvány, mely 
a fekete szint leginkább okozza, létezni megszűnvén, míg a 
zöld amphibol és augit megmarad, a fekete trachytból „érces 
zöldkő “ lesz. 1

4. D o m i t ,  azon módosulat, melyet valamely régibb ttra- 
chyton a tenger vize közreműködése nélkül magasabb hőfok és 
gáz, s ezek között uralkodólag sósav idéz elő. A magnetit el
távozik mint chlorvegy, később a vas ily módon az amphibol- 
és augitból, s még később a biotitból is eltávolodik, míg a 
földpát épen marad, sőt gyakran üveges. A domit ennélfogva fehér.

5. A l u n i t ,  képződik magasabb hőfok s egyúttal gáz- 
exhalatiók által, melyek között kénsav az irányadó. A földpát 
hydrosulfáttá és kovasavvá lesz. Az alunit és ezen hydroquarzit 
ennélfogva elválhatlanul együtt lépnek fel.

6. K a o l i n i t ,  az alunitos módosulat, további elváltozása

B. M ó d o s u l t  t r a c h y t o k
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állal, hogy a kénsav és az alkalik eltávolodnak ; de képződik 
közvetlenül minden trachytból a protoxydok eltávolodása és 
víz felvétele által.

7. H y d r o q u a r z i t, általános kifejezés mindazon mó
dosulatokra, melyeket a kovasav valamely trachytképlet legkü
lönbözőbb tagjainál előidéz. A kovasav mint oldat jön fel a 
mélyből, behat minden likacsba, hasadékba, és meggyül egyes 
mélyedményekben, s a hydroquarzitos állapot legváltozatosabb 
fokozatait idézi elő.

Ezen beosztás összehasonlítva Hauer beosztásával, a kö 
vetkező viszonyt mutatja ki :

1. A p r o p y l i t  alatt értett zöldkő nálam valamely tra- 
ehytfaj utóbbi módosulata. A földpát alapján tanulmányozván 
n trachytokat, ez önként áll így elő. Én a zöldkövek alatt 
nz ezen módosulatot mutató trachytoknak összességét értem, 
nzok mint különálló trachytképlet nem léteznek. A dacit, csak 
synonimja a quarztrachytnak; az én quarztrachyt-csoportom 
Irhát, ide vonható. Zöldkő-módosulat ezek között is fordul elő-

2. Hauer t r a c h y t - j a  alá tartozik az én beosztásom 
szerint az egész trachytcsoport normál kiképződésben.

3. Rhyolith Hauernél épen az, mint nálam; kivéve hogy ő 
Kichthofen nyomán indulva külön képletnek, én pedig módosu
latnak tartom, s annak mint külön eruptív működés termé
nyének, szóval mint külön képletnek létezését tagadom.

tschermak beosztásával alapban az enyém egészen ösz
sze,vág: ő megkülönböztet quarztrachytot és trachytot, vala
mint én is. Ézek mindegyikében aztán a földpátra tekint, va- 
Imnint én is: megkülönböztet orthoklas quarztrachytot s ille
tőleg orthoklas trachytot, és plagioklas quarztrachytot, illető
i g  plagioklas trachytot; ezen utóbbiaknál általában az ande- 
sil, nevet használja. Eltérés csak abban van, hogy. én a 
phigioklasokat részletesebben tüntetem ki, és ekkor azt talá
lom, hogy az andesit ismét csak egy gyíínév, hogy a plagio" 
klnsok minden egyes sora által képezett trachytok a termé
szetben csak úgy szerepelnek, mint az orthoklas-trachyt, így 
Idiát az andesiteknél is elkerülhetetlen, hogy olyan részletes 
klllönböztetcst tegyünk, a minővel azok előjötte a természetben
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épen oly világításba állítható, mint az orthoklastrachytoké, és 
ez az, mi engem a talált folclpátok útmutatásánál fogva oda 
vezetett, hogy a fönebbi 7 trachytfajt, mint adaequat hétféle 
képletet állítsam fel. Egy lényeges sajátsága azonban az én 
beosztásomnak az, hogy abban a geologiai viszonyok összhang- 
zásban~vannak hozva az ásványtani meghatározásokkal, mire 
minden elegyrész között egyedül csak a földpát képesít. Ha 
meghatároztam a földpátot, felderítettem a viszonyos kort is két 
trachytfaj között.

Trachyt-osztályozásom támogatására évről évre adatokat 
gyűjteni feladatom, s ezt tevén, ugyan együtt tapasztalom, hogy 
minden új környék trachytja engedelmeskedik azón törvények
nek, melyek a dunai trachytcsoportban, a Mátrában és Tokaj- 
Hegyalján tett részletes tanulmányozásomból önként előállottak. 
Mennél több előmunkálat tétetett valamely trachytvidék geolo
giai tanulmányozásában, annál jobban használhatom azt fel 
magam is, és ez indított arra, hogy a magyarországi és er
délyi határhegység trachytképleteit vegyem tanulmányozásom 
tárgyául, tekintve, hogy a geologiai viszonyokra nézve Hauer 
és Stache, az ásványtaniakra nézve pedig Doelter oly becses 
adatokat szolgáltattak már, úgy hogy egyik és másik szem
pontból van már biztos alap a továbbfejlesztésre.

I.

V legyászacsoport.
Legelőször is a Vlegyásza-csoporttal foglalkozom. ^873. 

nyarán kirándulást tettem oda és a gyűjtött anyag alapján szó
lok hozzá, felhasználva Stache és Doelter adatait is különösen 
ott, honnét nekem anyagom nem volt. Nevezetesen négy vo
nalban jártam be a nagy csoportot:

1) éjszaki részén Csúcsától Bánfy-Hunyad felé a Sebes- 
Körös jobb oldalán, hol a kőbányák egész hosszú sora a tra
chytot jól tárja fel.

2) Az országutat elhagyva Nagy-Sebes felé, a Dragán- 
völgybe, és innét jobbra egy mellékvölgybe fordúltam be, mely
nek neve Valea lungi. Ide veszem még a Remecz tájékán előjövő 
trachytot a nyugatról szomszédos Jád-völgyből.
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3) Éjszakkeletről Gy erő-Vásárhely, Kapus és Gyula ha
tárában gyűjtöttem.

4) Keletről Sz.-László és Magyar-Létán keresztül Kisbá- 
nyán jártam.

1. Csúcsától Bánfy Hunyad felé a Sebes-Körös jobb oldalán.

Az indóháztól megindulva Kis-Sebes felé van azon neve
zetes trachythegység, melyben ezen kőzet már régóta van a 
fejtések és újabban a vasúti munkálatok által feltárva- 
Nem csoda, hogy Stache is*) ezen képletet munkájában 
annyira kiemeli, sőt azt némileg a világos színíí granito-por- 
phyros trachytra nézve kiindulási pontul veszi.

Az általam gyűjtött kőzetpéldányok a csúcsai indóháztól, 
mint legnyugatibb ponttól kezdve Kis-Sebes felé a következők:

a) C s i l l á m p a l a  quarzdús, szálban van. Fejtik, és 
azon a tájon a legkeményebb kőnek tartják. Gyér fóldpátja 
orthoklas a perthit sorból. Tömöttsége 2,66.

Ettől a ponttól kezdve phyllitek tartanak Kis-Sebes felé* 
túl azon a ponton, hol a Sebes-Körössel a tiszta vizű Dra- 
gán-patak egyesül. Egy helyen pyritdús quarztömeg van be
lőle kiválva. A csillámpala egyike azon kőzeteknek, melyek
ből a trachyt kitör, és belőle zárványokat tartalmaz, másrészt 
a csillámpala rétegzete is sokszor nagy zavarodást mutat 
(44, 6/7 1873).

b) A n d e s i n - q u a r z - t r a c h y t ,  Kis-Sebest elhagyva a 
Sebes-Körös jobb partján Bánfy-Hunyad felé a legelső kis bá
nyából van. Ez a Stache által, az egyes ásványok kiképződé
sét illetőleg helyesen elnevezett granitoporphyros quarz-tra- 
chytok, vagy röviden dacitok fő képviselője, azon különbség
gel, hogy mig ő a geologiai fölvétel alkalmával csupán ráte- 
kintés által az üveges földpátot sanidinnak, a vereses színűt 
orthoklasnak, az ikerrovátkosat pedig oligoklasnak tartotta, 
későbben Hauer Károly vegyelemzése következtében kiderült, 
hogy a földpát andesin. Újabban bővebben érvényre juttatva 
fejtette ki azon vidékre nézve ezen andesin-quarz-trachytok

*) Hauer u. Stache Geologie Siebenbürgens 436. lap;
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természetét Doelter egy igen tanulságos értekezésben*), melyet 
a Bécsben lévő példányokon ásványtani tekintetben makrosc-opo- 
san és a mikroskop segítségével is tett, és különösen a Vle- 
gyászát illetőleg vagy kilenc pontról közöl adatokat.

Ezen példányban makroscoposan még amphibol és biotit 
vannak kiképződve a quarzon kívül, a mely néha egyes na
gyobb mogyorónyi nagyságban is látszik. Kőzetzárvány gya
nánt van benne először csillámpala, másodszor finomabb szemű 
trachytzárvány (49x ü/7 1873.)

c) A n d e s i n - q u a r z  t r a c h y t  Szilaczky-féle bányá
ból gr. Bánfy birtok, Kis-Sebes határában. Faragnak belőle 
kockát is kövezésre. Egészben hasonlít az előbbihez csak 
hogy épebb. Az andesin krystályok csiszolatában kitűnik, 
hogy azok tartalmaznak egyéb krystályt is, nevezetesen bio- 
titot, mi magát még jobban elárulja a lángkisérletnél, hol az 
az 5 mm. magasságban történt izzítás után sötétebb szint vesz 
fel és mint fekete pont árulja el magát, a kaliumtartalmat 
emelvén. Kőzetzárványul itt is előjön azon apróbb szemű tra
chyt, melyről b-nél tettem említést. Tömöttsége 2,60. (518, •/7 1873).

d) Még tovább keletre ugyanezen a sziklafalon haladva 
egy másik bányája van, hol mélyebben hatoltak be, hol ezen 
andesin-quarz-trachyt nemcsak granitoporphyros, hanem gra- 
nitos szövegűnek is mondható. Az ikcrrovátkok a plagioklast 
feltünőleg árulják el, azonkívül quarz, amphibol és biotit is 
jól kivehetők. Kőzetzárvány, apróbb szemű trachyt által ké
pezve, benne is előjön. Tömöttsége 2,60 (522, 6/7 1873).

e) Ezen túl fölfelé a Körös mentében még egy kőbánya i 
van, a hol hasonló granitoporphyros andesin-quarz-trachytof 
törnek. Itt tisztán kivenni, hogy a hegy teteje felé fehérebb a 
kőzet, az alján sötétebb. A világosabbnak tömöttsége 2,58. 
Tehát valamivel kisebb, mint az előbbeni kettőé, melyek a 
sziklafal tövéből vannak. (53! 6/7 1873).

f) Folytatva a sziklafal mentében a Körös-parton az utat, 
a legközelebbi kőbánya már Sebesvár határában van. Mayer 
birja Pestről. A kőzet kinézése elég ép, de törésében kurta és

*) Zűr Kenntniss dér quarzführenden Andesite in Siebenbürgen und 
Ungarn. Mineral. Mittheil. v. G. Tschermak. 1873.
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szabálytalan. Váladéka táblás, a táblák iránya csak csekély 
elhajlást mutat a fiiggélytől. Tömöttsége 2,60 (542 6/7 1873.*)

Ugyanezen kőbányában látni egy idegen kőzetet, mely 
az andesin- quarz-trachytnak vagy 8 öl magas kőzetfalába 
függélyesen nyomul be. Alul szélessége 9— 10 láb, fölfelé fo
kozatosan vékonyodik. A kőzet szürke finom szemű, de be
lőle nagyobb fóldpátok vannak kiválva. Ezek legtöbbnyire 
fehérek s mállottak, de nem hiányzanak épek sem. Úgy látszik, 
mintha idegen származásúak volnának. A szürke kőzetnek sa
ját földpátjai is vannak, ezek livegfényüek. Biotit is van, de 
ez is, mintha idegen származású volna, nem bir éles körvona
lokkal, hanem elmosódott s elváltozást gyaníttat. Némely pél
dányon tisztán kivehetni nagyban a fluidál vagy lávaréteges szö
veget, Egészben véve mállott annyira, hogy alapanyagát föl
desnek kell mondani, melyben azonban apró, de ép földpátok 
is vannak. Ezen földes szövegnél fogva nagyon reáillik a ré 
giek által a trachytok között megkülönböztetett Thonstein- 
porphyr. Ezen áttörést észlelte Stache is, és azt, mint a kiseb
bik áttörést munkájának 437. lapján röviden leírja. A földes 
szöveg következtében tömöttsége 2,50, tehát feltünőleg cseké
lyebb, mint az ép trachyté. Zárványul benne az áttört granito- 
porphyros-trachytból csak kis darabok fordulnak elő, de a 
fönebb említett egyes fehéres nagyobb földpát, és a biotit is 
abból lehetnek.

Földpátja a lángkísérletben nem egyéb, mint andesin.
Apró darabokra (1 köbmm.) törve és iszapolva, hogy a 

portól megtisztuljon, a mikroskop alatt vagy 40-szeres nagyí
tásnál reá bocsátott erős fénynél, mint fehér földpát-kőzet veszi

*) Hauer K. vegyelemezvén a földpátot, abban a következő alkat
részeket találta: Na20 6.13 K20 1.40 Ca.O 5.3 J, A120 3 26.48, Si02 
59.50 Töm. 2.G0. Ha Tschermak szerint a calciumoxydot vesszük vezér- 
számnak, mi az andesinnél 6—10, úgy ezen Földpát a határon van, sőt 
még oligoklasnak is mondható; tömöttsége is kisebb mint kellene.

Ellenben közöl egy földpát elemzést a szomszéd helység, Nagy-Se
bes határában előjövő trachytokból is, ott a CaO 6.96 és így egészen az 
andesinnek felel meg. A lángkisérletek egy két esetben szintén oligoklast, 
de túlnyomúlag mégis andesin viselkedést mutatván, csak andesin-tra- 
chytnak nevezem ezen granitoporphyros féleséget.
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ki magát, melyben erősen fénylő quarz van szabálytalanul 
elhelyeződve, és itt-ott vasfekete magnetit. A quarzról meg
győződhetünk úgy is, ha a kőzettel az obsidiant karcoljuk.

A vékony csiszolat a mikroskop alatt kimutat benne igen 
szép magnetit-oktaedereket, de nem nagy számmal; foldpátot, 
de belsejében nem tiszta anyaggal; biotitot nagy mennyiség
ben, de igen apró foszlányokra oszolva. Ellenben azon biotit, 
mely makroskoposan is látszik, a mikroskop alatt is egészet 
képez. Látni még quarzot is finom szemekben; amphibolt nem

Egészben véve tehát apró szemű andesin quarztrachyt 
(biotit magnetittal).

Vulkáni hatás következtében módosult el annyiból, hogy 
a íoldpátja részben megolvadott, s hatott a quarzra is, a 
biotitra is, azokat apróbb részekre osztván és magába zárván; 
a polarizált fény szerint az alapanyagot földpátnak lehet tar
tani. Alsóbb emeletben ment ez véghez, honnét a vulkáni 
hatás következtében a mozgóvá lett anyag feltódult, és a felső 
trachyttömegben támadt hasadékot függélyesen kitöltötte. A 
mely rész még nem változott el, az úgy veszi ki magát, mint 
a granitoporphyros-féleség zárványa kőzet- és az azt al
kotó egyes ásványok alakjában. Maga az előidéző bázisosabb 
vulkáni kőzet e helyen nem jutott a felületre, az a mélyben 
maradott. Utólagosan még azon módosulás következett be, hogy 
földessé lett, sőt egyes repedéseibe s űrjeibe calcit is szivár
gott, mit olykor hártya vékonyságú, de erősen fénylő fennőtt 
csoportkákban látunk, és a gyenge pezsgés által is észrevesszük 
a kőzeten. (555, °/7 1873).

g) Még fölebb ugyanezen sebesvári kőbánya fala menté
ben a szövegben történik változás. Többé kevésbé breccia-szerfí 
és különféle szövegű: finomabb és durvább. Ez valószinttleg 
ugyanazon áttörés, melyet Stache 436. lapon ir le. Ennek a 
kőzeteiből kiemelek egy durvább szövegűt, melyben nagyobb 
földpátok is vannak és a mi nem más, mint andesin-quarz
trachyt sötét és sűrű alapanyaggal. Benne érdekesen fordulnak 
elő agyagos és szarukő-féle egyöntetű fekete kőzetzárványok, 
a melyek azonban nagyobb tömegben is vannak kiválva. 
Töm. 2,60.
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Egy másik kőzet ugyaninnét egy finom szemű zöldes, de 
igen ép trachyt, melyből csak az üvegfényű plagioklasok, tisz
tán mutatva az ikerrovátkosságot válnak ki felismerhetőleg. 
Kézi nagyitóval azonban quarzot is, de nagyon gyéren lehet 
kivenni. Töm. 2,61. Ezen kőzet nem egyéb, mint szintén ant 
desin-quarztrachyt finom szemmel és gyérülő quarzzal. (564, 
c/7 1873.)

A harmadik kőzet a fekete szarukőféle anyag, mely min
apró zárvány már említve volt, de a mely az andesin-quarz- 
trachytban oly tömegben is van kiválva, melynek hosszasága 
közel 2 öl, vastagsága 1—2 láb. Töm. 2,74. Keménysége nagy, 
nemcsak az obsidiánt jól karcolja, de még némely pontjával 
a quarzot is. Törése egyenetlen, apró kagylós. Oly finom szemű, 
hogy tömöttnek lehet mondani; de ennek dacára a vékony 
csiszolatán a mikroskop vagy 100-szoros nagyításnál elárulja, 
hogy összetett kőzet. All egészen átlátszó, áttetsző és fekete 
nem átlátszó ásványból. Az átlátszó a polarizált fényben quarz- 
nak ismerhető fel. Ebből nem sok van benne. Az. áttetsző két
féle: az egyik lehet földpát, de minden ikerrovátkosság nél
kül; ez túlnyomó. Homályos. A másik áttetsző ásvány zöld és 
finom rostok összekuszált halmazából látszik állani. Egyik pél
dányon repedést mutat a kőzet, és e repedést is ilyenféle át
tetsző zöld ásvány tölti ki. Hogy mi, közelebbi adatokkal nem 
birok. A fekete ásvány hosszúkás, vagy ritkábban gömbölyű. 
400-szoros nagyításnál a hosszúkás legtöbb esetben biotitnak 
látszik, mely azonban bomlásnak indult, anyagában fekete vas- 
vegy lévén kiválva. A szemek pedig magnetit, hol egyesen, hol 
csoportokban, de egészben véve sem nagy mennyiségben. Innét 
lehet kimagyarázni, hogy ezen egészben fekete kőzet a mágnes
tűre nem hat.

Lángkisérlethez a kőzet egy darabja vétetett, mert az 
egyes ásványokra nézve mechanikai elemzést véghez vinni le
hetetlen. Olv. (3). Natriumtartalma 2—3. Káliumot (a II. kísér
letnél) már magában is mutat. Ennélfogva a földpát benne 
ortkoklasnak vehető megközelítőleg.

A megolvadás után is fekete maradott. Sósavban bizonyos 
fehér részeken nagyban is pezseg, a repedésekbe calcit van be-
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szivárogva. Az oklat vas által festve van. Lángban nem mutat 
calciumot csak nátrium- és káliumot, mi a csillám hatásának 
következménye. A mi a savban visszamarad, fehér port képez.

Ezen zárványt nem tartom egyébnek, mint agyagpalának 
a mely ugyanazon magasabb hőfok hatásának volt kitéve, mely 
a bezáró trachyton is oly feltűnő módosulatot idézett elő.

Vannak aztán kevésbé módosult ilyen agyagpala-zár- 
ványok is, melyeken a felismerés könnyebb, szinök szürke, 
összeállásuk csekélyebb, sőt egészen szétesők sem hiányzanak, 
a melyeket foraminiferákra is lehetne vizsgálni. Mind ezen 
zárványok a bezáró trachyttól igen élesen válnak el.

Találtam egy fehér zárványt is a granitoporphyros ande- 
sin-quarztrachytban, azt egy kockának faragott darabból Ko- 
losvárt a városháza udvarán ütvén ki; a mint mondták a se
besvári kőbányák valamelyikéből ho^ák oda. A zárvány úgy 
néz ki, mint szemcsés mész. Színe csaknem fehér, kissé sárgásba 
hajlik. Igen élesen van a bezáró kőzettől elválva. Nagy ke
ménysége meggyőz azonnal, hogy nem calcit. A lángkisérletben 
orthoklasnak bizonyult be. Tehát nagygyából orthoklas-szemek 
halmaza. Egészben tekintve észre lehet venni, hogy az egyes 
krystályok lapjai parallel helyzetitek, azok fénylenek, de iker- 
rovátkosság egyen sem látszik. Obsidiánt egyes pontjaival lehet 
karcolni.

Vékony csiszolata a mikroskop alatt szintén jól mutatja 
hogy a bezáró kőzettől élesen válik el. A határszélen ezen 
utóbbinak üvegfényű, ikerrovátkos földpátja van, míg a zár
ványban ilyet a polarizált fény sem mutat ki. Látni gyéren 
quarzszemeket, még gyérebben biotit-foszlányt és egy feketés 
helyen nehány magnetitszemet. Tehát ezen fehér, szemcsés 
zárvány is valami régibb krystályos, és igen othoklasdús kő
zetből való.

Csillámpaladarabok is találkoznak végre kőzetzárvány 
gyanánt, valamint apróbb szemű andesin-quarz trachytok is. 
Amazt bevette az andesin-quarztrachyt, midőn kitódult a fedii- 
bő l ; emez betódult a fekliből, midőn az alsóbb emeletből tör
tént az apróbb szemű és quarzszegényebb andesin-quarztra
chyt feltódulása.
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b) A legutolsó kőbányában, kelet felé szintén látni más kiné- 
zésű kőzetet, mint az uralkodó granitoporphyros világos andesin- 
quarztrachyt. Szine sötétzöldes vagy barnás. Közép, sőt néhol 
apróbb szemű. Ásványokból előfordul quarz, ikerrovátkos fóld- 
pát, biotit és magnetit. De kőzetzárványok is vannak: először 
ugyanazon fekete, szarukőféle agyagpala, melyről imént történt 
említés, és másodszor némely példánynál úgy néz ki, mintha 
brecciaszerkezetfi volna, melynek törmelékei a nagyobbszemű 
világos granito-porphyros and. q.-trachyt és egy apróbb szemű, 
de ugyanazon typusnak megfelelő quarztrachyt, melyek azon
ban oly módon érülnek egymással, hogy a határvonal nem 
tűnvén fel, azt is állíthatjuk, hogy egymásba átmennek.

A lángkisérletben a földpát andesinnek mutatkozik a na
gyobb szemeknél, különösen ott, hol a kétféle quarztrachyt 
egymáshoz közel áll, míg az apró szeműnél labradoritot meg
közelítőleg viselkedők is találkoznak.

A quarz között egyes nagyobb nem átlátszók is vannak, 
míg a legnagyobb rész víztiszta és igen fénylő.

A biotit erősen fénylő hexagonokban jól kivehető.

A kőzet keménységét egész darabbal megkisérlvén, talál
koznak rajta pontok, melyekkel a quarzot lehet karcolni- 
Hogy csalódásnak kitéve ne legyek, egy nagyobb krystálynak 
csiszolt lapján tettem karcolást egy quarzkrystály hegyével^ 
és összehasonlitólag trachytom keménynek talált pontjával. E 
két karcolás között volt különbség, amaz gyengébb volt, a 
gödrön a köröm átcsúszott, míg emennek gödrében megakadt. 
Az élek felé a quarzkrystály hegyével már alig, végre az él 
mellett éppen nem idézhettem elő karcolást, a trachytom bi
zonyos pontja itt is behatolt. Van tehát a quarznál keményebb 
ásvány is jelen, tán dichroit, de azt közvetlenül sem nagyban, 
sem a vékony csiszolatban nem találtam. Volt egy színjátszó 
szem a törlapon, mit coddingtonnal jól lehet kivenni, de az 
még sem volt egyéb mint quarz.

„A vékony csiszolaton még az amphibol és magnetit tűntek 
fel; de legnevezetesebb a finom fluidal-szöveg, mely az egyes 
nagyobb quarz- és üvegessé lett földpátok körül kanyargó 
parallel vonalokban szépen kivehető. Az amphibolból alig van
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már valami, az mint könnyen olvadó ásvány, a kisebb ande- 
sinekkel folyóvá kezdett lenni. A biotit nagyobb krystályaj 
olykor kettészakadva láthatók úgy, hogy a két rész még közel 
áll, de eltérő irányban indúlt meg.

A kőzet tömöttsége 2.67 (574, (i/7 1873).
Stache ezen kőzetről mint a Hodosfalva-féle fekete quarz- 

trachytról emlékezik, mely a Vlegyásza-tömzsöknek keleti far
kán, a Sebes-Körös mindkét partján, különösen Hodosfalva és 
Marótlaka között van kifejlődve, és a sebesi meg sebesvári 
granito-porphyroson tisztán keresztültör.

A fluidal-szövcg tisztán elárulja a vulkáni hatást; de míg 
ezen példányok, melyeken ezen szöveg mutatkozik, nem mások, 
mint andesin-quarztrachyt utólagos vulkáni (rhyolithos) módo
sulatban, addig lehet, hogy egy bázisosabb trachyt vagy quarz
trachyt is lép fel ott, tán belebb a kőbányától éjszakra, mit 
megvizsgálni az idő rövidsége akkor nem engedett.

Ezen keletre az utolsó bánya után ismét a szokott fehér 
földpátos granito-porphyros quarztrachyt kezdődik s még egy 
kis ideig tartván, Bánfy-Hunyad felé a trachytképletnek vége 
szakad.

Ezen egész eddig leírt vonalon a váladék-idom táblás, de 
oly szabályos, hogy akár rétegnek is beillenék. A trachyttáb- 
lák itt az utolsó bányánál, hol a fekete apróbb szemű trachyt 
áttör, csaknem függélyesek, míg nyugatra követve fokozatosan 
nagyobbodó szög alatt dűlnek.

A Sebes-Körös ágyában szétnézvén, a világosfehér föld- 
pátú quarztrachyton kivül feketét is találtam, a simára kopott 
ép felületen szabad szemmel is jól kivehető fluidal-szöveggel. 
A földpát ennél is andesin, tehát csak rhyolitosodó módosu
lata az andesin-quarztrachytnak, de nagyobb mélységből feltolva 
valamely bázisosabb kőzet által, mely itt nem jutott egészen 
a felületre. (50s, 6/7 1873). Töm. 2.67.

2. Dragán-völgy, Valea lungi és Remecz környékéről való trachytok.

A Sebes-Körösön átmenve, annak bal partjára, Nagy-Se- 
bes mellett befordultam a Drágán völgybe, mely többé-ke- 
vésbbé délny. irányban megy be több mértfoldre a Vlegyá-
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sza csúcs nyugati oldalán. Különös alkalmat szolgáltatott ezen 
kirándulásra azon körülmény, hogy a fővölgy egyik ágában 
a vasúti építkezések alkalmával trachytot fejtettek. Ezen ág a 
Dragán-völgyből, miután vagy egy órai utat tettünk volna sze
kéren előre, ÉK-DNy. irányban szakad ki s neve Valea 
lungi. Ezen völgyben vagy három kőtenger mellett haladtunk 
el, azokat köb-öles és kisebb szögletes trachytok halmaza 
képezvén. Egykor meredeken emelt, túlhajlott és saját súlya 
miatt összetöredezett nagymérvű törmelékek ezek, melyek legtá- 
volabbika a Draku mare-hegy DK. tövénél vau. Az olasz mun
kások ezen darabokat dolgozták fel.

a) A kőzet a n d e s i n-q u a r z t r a c h y t kevés amphibol- 
biotittal; más mint ez, nem jön elő a Valea lungi azon részé
ben, melyet én láttam. Igen nagyszemű, ezt valóban g r a n i- 
f o s n a k  mondhatni, nemcsak granitoporphyrosnak. Színe fe
hér, azon kevés zöld, mit a kis-sebesi és sebesvári bányák
ban még látni, mint az alapanyag színét, itt nincs meg, a vas- 
oxydul itt oxyddá változott át, s az néhol sárgás-barna fol
tokat képez. Van benne kétféle kőzetzárvány, egyik csillám
pala, másik apróbb szemű andesin-quarztrachyt, a mi tulaj
donképen csak az által különbözik, hogy a nagy plagioklas 
biotit és quarzon kiviil sok apró fekete pontot képező, látszó
lag biotit és amphibol is van mintegy az alapanyagban, s ez
által apróbb szeműnek, de egyszersmind porphyrosnak is látszik- 
Ezen legtávolibb kőbányánál a sokfélekép kanyargó völgy 
iránya KNy. volt. A fehér granitosnak tömöttsége 2.62; egy 
olyan "példányé, melyhez az apróbb szeműből volt nőve 2.68. 
Egészen apró szemű zárványé. 2.70. (45ö, ü/7 1873.)

b) Visszajövet a Sebespatak mentében a hömpölyöket 
vizsgáltam, és kettőből hoztam, melyek már külsőleg is elté
rőknek látszottak. Az egyik egy fekete porphyros trachyt, mely
nek gömbölyűre kopott sima felületén nagyban kivehető volt a 
íluidál szöveg. Törésben igen s z í v ó s ,  belsejében kezdődő rhyolithos 
módosulat jól kivehető. Tömöttsége 2.62. Szabad szemmel a 
vcreses barna alapanyagban erősen fénylő quarz, és fehér ke
véssé fénylő, sőt fénytelen földpát vehető ki. A lángkisérlet- 
ben orthoklas és oligoklas árulta el m agát; zen utóbbi né

8
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ha ikerrovátkos, oligoklas nagyobb és gyakoribb mint az 
orthoklas. Ezen orth. ólig. quarz-trachyt a Dragánvölgy 
távolabb pontjától jővén ide, jele, hogy annak mén ében dél
nek ezen faj is előfordul. (462, 6/7 1873).

Egy másik feltűnő trachyt a hömpölyök között kö 
zépszemű andesin-quarz-trachytnak bizonyult be. A zöldes 
alapanyagból quarz és fehér ikerrovátkos földpát vannak ki
válva. A vékony csiszolaton a mikroskop alatt amphybol és 
biotit, meg kevés magnetit vehetők k i ; a biotit — szálak olyan 
féle görbüléseket és szétfoszlásokat mutatnak, melyekről kez
dődő fluidál szövegre lehet következtetni. Töm 2.67 (472, °/7 1873).

c) A Sebes-Körös völgyébe kiérve, ennek jobb partján 
szintén feltűnt egy sűrű fekete trachyt mint hömpöly, de azért 
ez sem egyéb mint andesin quarztrachyt amphybol, biotit, és 
magnetittal. Töm. 2.70 (482, 6/7 1873). Hasonlít a h) alatt le
irt 574, 6/7 1873. jegyű kőzethez. Az andesin kissé hajlik a 
labradorithoz.

A Vlegyásza-csoportnak egy ENy. pontjáról is kaptam 
példányokat a Jád-völgyből, mi párhuzamosan fut a Drágán 
völggyel, de attól nyugatra esik, és Bihar megyében fekszik, 
Remecz helység tájékáról való. Az orth. ólig. quarztrachyt 
kissé hydroquarzitos módosulatban.

Stache EK-ről több pontot is említ még, nevezetesen 
Sebesvárallyától délre, a Dragánvölgy legközelebbi parallel 
völgyében keletre, Székelyo és Rögösei, ettől K-re Bocsnál, a 
Bogdánhegység, végre ennek szomszédságában délre Meregyó 
és Retyzel közötti hegység. #

Ezek közül kis példányokat kaptam tanulmányozásaimra 
Stache úrtól, nevezetesen a Kis-Sebesnél előjövő fekete közép
szemű quarztrachytból, milyenből azonban én is gyűjtöttem; 
továbbá egy példányt Meregyo és Retyzel közti hegységből 
és végre Bocs táján Bogdán hegységből.

A földpátot mindezekben a n d e s i n n e k  találtam, úgy 
hogy a trachyttypus egy és ugyanaz.

A szemek nagyságára, a színre, az elegyrészek állapotára 
nézve eltérés van, de egészben véve ezek is, úgy mint minden 
eddigi leírt és szálban előjövő eruptív kőzet itt andesin quarz-
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trachyt, amphibol biotit magnetittal, s legfölebb ott, hol tíuidál 
szöveg mutatkozik, vannak még augitnak nyomai.

Ezen átmenetet a granitoporphyrosba Doelter is említi, a 
mint a „Hodosfalva-kőzetekről,, szól.

3. Gyerő-Vásárhely, Kapus és Gyalu határa.

A kirándulást Gyaluból tettem gr. Eszterházy Kálmán 
úr, társulatunk tagjának kíséretében, ki azon a vidéken geo
logiai tekintetben is otthon van. Legtávolabb pontunk volt 
a gyalu-bánfihunyadi országúton Gyerő-Vásárhely, melynek ha
tárában a C s e r h á t  h e g y  DDNy. oldalán meredek szirtol- 
dalt képező trachyt áll ki, míg az ellenkező, vagy É. oldalon 
ahhoz gypsz támaszkodik.

A Cserháthegy trachytja világosszürke, abban a földpát 
kissé üveges; nagyságra nézve kétféle: nagyobb és kisebb, 
ikerrovátkosság mind a kettő között előjön. Lángkisérletek csu
pán jelleges andesint mutattak ki. Kivehető még makrosko- 
posan quarz és biotit fényes pikkelyekben, valamint igen 
gyéren amphybol. A földpát üvegessége utólagos módosulatnak 
kezdete, melyet egy kitörő fiatalabb vulkáni kőzet idézhetett 
elő. (694, 8/7 1873).

Ilyen vulkáni kőzet lehetett a bazalt, mely a nem mesz- 
sze eső Köveshegyet részben alkotja. Ezen hegy tulajdonké
pen két kúpból áll, a nyugatibb a magasabb, s ez bazalt, 
melynek DNy. oldalán kiállő szirtoszlopok is vannak feltárva; 
a keletibb tetemesen alacsonyabb s ez valami quarztrachyt 
domitja, lithoiditja olykor lythophysokkal. Valóságos rhyolith 
nincs is, valódi üvegességet nem észleltem.

Lássak a Köveshegy két kőzetét külön.
A bazalt igen sűrű, fekete, egyöntetű. A napnak tartva 

azonban parányi, többnyire hosszúkás krystálykák halmazának 
látszik. Coddington lencsével nézve a sűrű alapanyagból, 
egyes üveges földpátokat veszünk ki, s ezek között egy olyan 
is van példányaim között, melynek hosszasága l 1/2 mm- Iker- 
rovátkosságot látni rajta gyengén. A sok átvizsgált darabon zár
vány gyanánt, de igen ritkán még quarz, amphybol és biotit is mu
tatkozott. (703, 8/7 1873.) Ezen példányok a hegy tövéhez kö-

5*
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zel gyüjtettck. Fölfelé haladva a szín világosabb, s a legtetején 
barna, fénytelen (732, 8/7 1873).

Vékony csiszolatban, 100-szoros nagyításnál ezen bazalt 
csupa földpát tök halmazának látszik, melyek között parányi 
magnetit szemek vannak sűrűn elszóródva. A földpátok kettős 
vagy többszörös ikrek, és a polarizált fényben plagioklasnak 
tűnnek ki. 400-szoros nagyításnál azonban kivehető, hogy a föld- 
pátokat nagy számban járják keresztül augit-mikrolithok. — 
Színök fűzöld, átlátszók.

Lángkisérlethez magát a bazaltot vettem egészben, és az t 
úgy viselkedett, mint andesin, mely a labradorithoz kezd ha
jolni. Ha nem is egészen tiszta földpát-anyag ez, de legna
gyobbrészt az, és csak augit meg magnetittal van keveredve, 
két olyan ásvánnyal, mely olvad és alkalit nem tartalmaz. 
Különben vékony szálkában a bazalt áttetsző.

Szedtem ki azonban egy földpátot is, az a lángkisérletnél 
a n d e s i n n a k  mutatkozott. Könnyebben olvadott, mint a ba
zalt-darab és egy kevéssel több alkalit mutatott. Ebből tehát 
látni, hogy ha a mikroskop az alapanyagot uralkodóiig földpát- 
nak mutatja ki, s mellette csak alkaliment olvadó elegyrészek 
vannak, megközelítőleg a földpát meghatározására anyagul 
maga a bazalt is vehető.

Szövegére nézve jelleges bazalt, abban egy izzón folyó 
anyag lassú kihűlése folytán beállott krystályodás eredménye 
szemlélhető.

Olivint nem tartalmaz, s tömöttsége 2.72, csekélyebb, 
mint a bazaltok rendes tömöttsége. Keménysége tetemes, egyes 
pontjai obsidiánon mély karcot idéznek elő. ,

Sósavas oldata vas által erősen van festve; lángban 
erősen mutat calciumot, nem erősen nátriumot és igen gyengéén 
káliumot. Tehát ez is összhangzásban áll azzal, hogy a f föld
pát calciumplagioklas, még pedig uralkodólag a labradorithoz 
közeledő sorból.

A két kúp egyszersmind határ is a két helység között : 
a bazalt kúp Gyerő-Vásárhelyhez tartozik még, de a fehér domit 
kúp KiS'Kapus határában van.

Ezen domit alapanyaga fehéres, hydroquarzitos. Néha
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sűrű, máskor likacsos. Kiválva erősen fénylő, üveges földpát 
és szintén erősen fénylő quarz van. Ikerrovátkosság nem lát
szik, quarz néha amethyst színű. A lángkisérletben a íoldpát 
orthoklasnak bizonyult be. A faj tehát o r t h o k 1 a s - q u a r z - 
t r a c h y t .  Egyéb ásvány nem vehető ki.

Ezen kőzetről röviden emlékezik Stache*), mint rhyolithról 
valamint említi, hogy nem messze ide Pányikon, hova én már 
nem juthattam, rhyolithok szintén jőnek elő.

A Köveshegyről DDK-re esik Kis-Kapus falu, ennek a 
Bedecs-patak mentében eső felső végén trachyt tör keresztül a 
patak jobb és bal partján, némileg a szűkülő völgy kapufá
ját képezvén. Stache erről ezt irja (482. lapon) „Dér Trachyt 
von Kis-Kapus ist ein quarzfreies Gestein von brauner, dun- 
kelbráunlicher bis griinlichgrauer Farbe, velches in Bankén und 
zuin Theil selbst in dtinnen glanzenden Plattén abgesondert 
ist, und Aehnlichkeit mit manchen Phonolithen hat. Aus dem 
íeinkörnigen Gemenge dér Grundmasse treten ziemlich zahl- 
reich glanzende Sanidinflachen hervor. Nur sparsam erscheinen 
ilberdies auch einzelne kleine Hornblendenadeln.“

Én a patak éjszaki vagy bal partján észleltem, a jobb 
partra nem mehettem át. A falun végig menve, az utolsó ház
nál kis előhegynek az oldalát képezi ezen trachyt, magassága 
a patak felett legfeljebb 30 bécsi láb. Vékony táblákban van 
elválva, melyek csekély fokú dfilést mutatnak. Ilyen dombfark 
vagy négy'van, én még egyből, az utolsóból hoztam, minthogy 
ez legfeketébb, legépebb. Rétegei vagy táblái (vastagságuk 
1—2") 10—12 fok alatt hajolnak. Van azonban sok transver- 
sal szabálytalan hasadás, s ezeket nem ritkán calcit tölti ki 
szemcsés halmazokban.

Ezen alacsony előhegyek egy fensík oldalát képezik, s 
a jobb parton látni, hogy a fensikból magas gerinchegység 
emelkedik ki, melynek kőzete csillámpala.

Ásványtani vizsgálatát úgy a mállottabb, mint az épebb

*) Geologie Siebenbtirgens 456. lapon.
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féleségeken tettem. A mállottak között gyűjtöttem olyat 
is, mely darává esett szét. Ebből a földpátot egyenként 
lehet kiszedni. Dacára ezen mállottságának a kőzet sósavval 
leöntve nem pezseg. A kiszedett földpát fehér, nem-átlátszó, de 
azért fényes és ép, lángkisérletre alkalmas. A szemek nagy
sága 1—2 mm. Ezen darában quarznak nyoma sincs.

A mállásnak indult kőzet alapanyagányak szine szürke, 
s abból csak a fehérlő földpát látszik kiválva lenni, a mely ’ 
mennyiségre nézve tán felét képezi a kőzetnek. Közöttök 
több mutat ikerrovátkosságot. (743, 8/7 1873.) Az egészen ép 
kőzet sötét szürke. A földpát egészen üveges, átlátszó, innét a 
fekete szín; de azért sem kevesebb, sem nem kisebb mint a 
világos szürke féleségé. Ezen üveges földpátok között az iker- 
rovátkosság gyakrabban mutatkozik. Egyes repedésein pezseg? 
minthogy calcit-hártya van beszüremkezve; maga a trachyt 
nem pezseg. Töm. 2*72 (754, 8/7 1873).

A földpát a lángkisérletben labradoritnak bizonyult be 
úgy a fehér, mint az üveges féleségnél. Amaz kissé szegényebb? 
emez dúsabb nátriumban, és hajol az andesinhez.

Mikroskop alatt a fekete féleségből készített vékony csi
szolatban főleg földpát, augit és alapanyag tűnik ki. Földpát 
az uralkodó. Repedéses, benne nem ritkák a parányi zárvá
nyok s ezek között üvegesek is, s polarizált fényben élénken 
mutatja az ikrek pótszineit. Az augitnál feltűnő a sok üveg
zárvány. Az alapanyag 400-,szoros nagyításnál sok magnetit- 
szemet mutat, mely egy tarka magmából van kiválva. Ezen 
magma mintha földpát és augit benső keveréke volna. Gyenge 
nyoma látszik a fluidál szövegnek ezen magmában. Az utóla
gos hő-hatásra a földpát üveges és repedéses állapotra is 
mutat.

A kis-kapusi kőzet tehát labradorit-trachyt (augit, mag
netittal). Sem quarz, sem anphibol, sem biotit nincs benne.

G y a l u  határában, tehát a kis-kapusi labradorit trachyt- 
tól DK-re, a Szamos mindkét partján jön elő egy zöldes szürke 
trachyt, melyről röviden Stache is emlékezik (482. lap). Szemre
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nézve hasonlít a kis-kapusihoz. A napon nézve Coddingtonnal 
látni, hogy legnagyobbrészt földpát, s azon kivül magnetit sze
mek vehetők ki. Töm. : 2.59.

Földpátja a lángkisérletben andesin. Quarz nincs benne, 
hanem magnetit és elpusztult biotit. Ennek szélein sajátságos 
sugaros keret látható. Tán amphibol is volt benne, olyanféle 
körvonal látszik, de anyaga végkép elváltozott. Ez tehát a n d e 
s i n  t r a c h y t  (magnetit biotittal) kissé zöldkő állapotban.

4. Kisbánya környéke.

Kolozsvárról Koch úr társaságában tettem a kirándulást 
a DNy-i irányban vagy 4 mértföldre eső Kisbányára, Jára-pa- 
tak völgyében, hogy a Vlegyásza-csoport ezen legtávolibb vi
dékén is gyűjtsék adatokat.

Az út Sz.-Lászlónak vitt és itt el nem hallgathatom a 
nummulitokat, melyek ott, s nevezetesen Sz.-Lászlón túl, Oláh- 
Léta felé oly roppant mennyiségben jönnek elő közel a felü
lethez. Voltak helyek, hol azon meszes agyagnak, melyben 
előfordulnak, tán 9/l0 képezte a nummulites perforata és n. 
lucasana. Vannak kőbányák, honnét szekerekkel hordják a 
nummulitokat az országút kövezésére, és az ember mértfölde
kig csupa nummulit-kavicson jár. Egymással keverve jön elő 
o két faj leggyakrabban, de egy helyen, nevezetesen Magyar- 
Létán észleltem, hogy külön rétegben vannak: felül a nagyobb 
n. perforata, alul a kisebb n. lucasana. Azonkívül ostrea, 
echinidek s puhányok kőmagvai is fordulnak elő.

(605, J/7 1873.) A mint Magyar-Létát elhagyva a Jára- 
völgybe ereszkedtünk volna le, egy mellék-patak mélyében, 
a Jára bal partján mind a két oldalon egyszerre egy quarz
trachyt lepett meg, mely mint hatalmas dyke tör keresztül a 
nummulitrétegek alatt levő homokkövön. Ezen homokkő azon
ban módosulva van, úgy hogy nehéz felismerni, különösen ko
vasav járta át erősen. A quarztrachyt-dyke szélessége 7—8 
öl. Igen szívós, világosszinü, öregszemű. Puszta szemmel megis- 
ismerni benne a quarzot, az ikerrovátkos plagioklast, gyé_ 
rebben biotitot, még gyérebben amphibolt, de azért néha nagy 
krystályokban fordul elő. Végre látni pyritet, hol a biotit, hol
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az amphibol tő szomszédságában, de néha ezektől szabad he
lyeken is földpát és quarz között. Töm.: 2.64. Kőzetzárvány 
gyanánt előjön benne csillámpala, valamint átmegy rögtön 
aprószemű, de azért szintén quarztrachytba, úgy mint ez a 
kissebesi és valea-lungi-i lelhelyeknél előfordul.

Azon homokkőben, melyen áttör, pyrit csakúgy jön elő, 
mint a quarztrachytban.

A plagioklas a lángkisérlet alapján jelleges andesin. A 
trachyt tehát: granito-porphyros andesin quarztrachyt, biotit 
amphibol s pyrittel, zöldkő módosulatban. Stache leírásával 
(76. lap.) megegyezik, kivéve hogy én a finomszemű trachyt- 
zárványban is találtam quarzot, mig Stache azt quarz-ment- 
nek mondja.

(627 7/7 1873). A mint vége lesz ezen szorosnak, közel a 
Jára patakhoz, de még mindig Kisbánya előtt, ezen mellék
patak fenekén újból találtam, mint az előbbinek folytatását egy 
alacsonyabb emeletben ezen andesin quarztrachytot igen sok 
pyrittel átjárva, úgy hogy ez a zöldkő módosulatra nézve jel
leges előjövetnek mondható, mert mig a zöldkőtrachyt rende
sen mállásnak indúl, ez igen ép, igen s z í v ó s .  Töm.: 2.67. A 
kőzet igen világos szinű, mi arányban látszik állani a pyrit 
szaporodásával. A kőzet kissé hydroquarzitos is, s ezért az 
andesin is valamennyire nehezebben olvad, mint az előbbeni 
leihelyről, de Na. és K. tartalmának viszonyai azonosak.

(682, 7/7 1873.) Átkelve a Jára-patakon, bementünk Kis- 
bányára s innét egy mellékvölgybe nyugati irányban, melynek 
neve Ércpatak, hol felhagyott bányák vannak. Mindjárt az 
Érczpatak-völgy kezdetén, a falu végén találkoztunk granito
porphyros andesin quarztrachyttal, biotit és gyéren amphybol, 
pyrittel. A kőzet igen szívós. Belül zöldes, kivül sárgás. A 
biotit hexagonok az ő fekete fényes tábláikkal feltünőleg emel
kednek ki a zöldes fehér alapanyagból. Hydroquarzitos, mit 
már az idomítás is gyaníttat, valamint azon körülmény, hogy a 
kőtuskók élei nem kopottak, végre, hogy a földpát málléko- 
nyabb, mint az alapanyag, s ebből kihullik épen úgy, mint a 
biotit s az igen gyéren előjövő amphybol.

Fölebb menve folyvást andesin quarztrachyt, zöldkő mó-

«
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posulatban, de apróbb szemmel, és inkább mállásnak indulva. 
Több pontról gyűjtöttem, különösen olyanokról is, hol tisztán 
látni való volt, hogy mint dyke hatol be a phyllitekbe. A 
finomszemu zöldkőtrachytok között van olyan is, melyben quarz 
nem látszik (664, 7/7 1873), ez is a phyllitekbe hatol be, mint 
dyke az Erczpatak jobb oldalán.

Stache említi (496. lapon), hogy Partsch ott járván, nap
lójában említést tesz zöldkőről és hornblendegranititról, mely utóbbi 
amabba átmenetet képez. Valamint Stache a zöldkövet a tra- 
chytnak tartja, úgy én nagyon valószínűnek találom, hogy a 
hornblendegranitit sem egyéb, mint a granitoporphyros és néhol 
valóban granitos andesin-quarztrachyt, melyben egyes nagy 
amphibolok nem hiányzanak. A földpát részletes meghatározása 
itt döntő befolyást gyakorol, valamint azáttörési viszonyok is.

Az Érczpatakban előforduló hömpölyök között egy külö
nösen feltűnt, a mely egy mellékszurdokból szakadt oda. As- 
ványtanilag chlorit, quarz és földpát, mi oligoklas-andesin gya
nánt viselkedett. A gneisz szerkezetével bir, tehát chlorit-gneisz- 
nak nevezhetni.

A Vlegyászacsoport trachytképleteinek schemája.

A leirt trachyt képleteket, ha egybefoglaljuk, és a kezdetben be
mutatott mód szerint rendezzük, a következő schemát kapjuk k i :

Q u a r z t r a c h y t - k é p l e t T r a c h y t k é p l e t

orthoklas quarztrachyt *

orth. ólig. quarztrachyt

oligoklas quarztrachyt

andesin quarztrachyt

andesin-trachyt

..................... labradorit trachyt

Andesin labradorit bazalt.
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Az orthoklas-quarztrachyt ki van képződve az ÉNy. és az 
EK. részen, amott hydroquarzitos, emitt domitos módosulatban.

Az orth. oligoklas quarztrachyt a Dragánvölgyben messze 
bent mint hömpöly elárulja, hogy a Vlegyásza-csúcs felé meg
van. Oligoklas-quarztrachytnak vehetni a granito-porphyros 
andesin-quarztrachyt legsavasabb féleségeit, a melyeknél azon
ban a typus ugyanaz, mint a túlsúlyra vergődött andesin-quarz- 
trachytnál, azért csak úgy van kitüntetve, hogy alárendelten 
jön elő.

Vlegyásza-csoportjában az andesin-quarztrachyt az ural
kodó trachytképlet, s előfordul szövegére nézve granito-poryhy- 
rosan, és porphyrosan is. Átmegy lefelé a quarzszegény ta
gokon keresztül végre andesintrachytba.

Ezt követi a labradorit-trachyt Kis-Kapusnál, s ezzel a 
trachytok sora be van fejezve.

Következik még a bazalt Gyerő-Vásárhelynél. Ennek ás
ványtani alkata valóban azon gondolatra hoz, hogy az nem 
egyéb, mint a legalsóbb két trachyt: az andesin- és labradorit- 
trachyt megolvadva és ezen izzón folyó magmából történt kikrys- 
tályodás eredménye azon megjegyzéssel, hogy ilyenkor, ha volt 
amphibol, az többé mint ilyen a bazaltban nem, hanem csak 
mint augit válik ki és ha mint zárvány elő is fordúl az am 
phibol, a quarz vagy néha a biotit is, azok a tömeg tetején 
találtatnak és zárványi természetöket könnyen elárulják.

A fönebbi sorozat egyszersmind a kor sorrendjét is be
mutatja, az összevág a basicitas és a tömöttség növekedő szá-, 
mával. t

A quarz szereplésében itt szintén mutatkozik azon eddig 
Magyarországon általánosan észlelt törvény, hogy ha az 
megszűnik valamely trachytfajban, itt például az andesin-tra- 
chytban, akkor a bázisosabb faj, tehát a labradorit-trachyt már 
quarz nélkül jön elő. Viszont az is látszik, hogy egy és ugyan
azon a vidéken trachytfaj quarzzal és anélkül nem jön elő. 
Az orthoklas és az orth. oligoklastrachyt csak mint quarztra
chyt van kiképződve. A quarz tehát a savasabb földpátokat 
követi, le egész az andesinig; itt kifogy és már vannak ande-
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sintrachytok, melyek aztán a még bázisosabb labradorit-trachyt- 
ba mennek át, mi ott az eddig ismert példányok után a leg
alantabb emeletből tódult fel, mint a legújabb trachyt-eruptio 
terménye.

A bazalt sajátságos körülmények által előidézett eruptioi 
episod, annak és a trachytoknak az anyaga között valami 
összefüggést eddig mindig találtam.

A MAGAS-TÁTRA GRÁNITJAI.
Közlemény az egyetemi ásványtani intézetből.

Rotli Sám ueltő l.

Midőn dr. Szabó József tanár úr a régibb krystályos 
kőzetekre is a természetes rendszert, melybe a trackytokat 
összefoglalta volt, ki akarta terjeszteni, legcélszerűbbnek ta
lálta az egyetem ásványtani intézetében levő kőzeteket ezen 
szempontból megvizsgálni, illetőleg megvizsgáltatni. Én a Ma- 
gas-Tátra közelében születvén, leginkább azon hegység kőze
teivel akartam közelebbről megismerkedni.

Az egyetem ásványtani intézetének a Tátráról gyűjtött 
példányait rendre megvizsgáltam; de mivel a példányok részint 
nem voltak teljesen épek, részint a lelhely pontos megjelölését 
nélkülözték, és mivel földtannal csak akkor lehet sikeresen fog
lalkozni, ha az ember az elegyrészek minő- és mennyiségén 
kivtil, még a kőzet földtani előjövési körülményeit is felöleli, 
ösztönözve éreztem magamat, hogy a múlt. évi (1873) szünidő
ben magam tegyek kirándulást és különböző hegyekről, külön
böző magasságban gyűjtsék példányokat. Augusztus 17-dikén 
Fink Gyula pályatársammal Tátrafüredről a szaloki csúcs tete
jére rándultam ki, , mind a hegy közepén, mind pedig annak 
tetején számos példányt gyüjtvén. Augusztus 18-dikán a lom- 
nici csúcsra szándékoztunk felmenni, de egy erős záporeső 
visszatérésre kényszeritett, midőn már majdnem a csúcs köze
péig előhaladtunk volt. De az esőzés dacára akkor is gyűj
töttünk, mind azon a helyen, a honnan vissza kellett térnünk,


