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ADATOK AZ ERDÉLYI DÁCITOK ISMERETÉHEZ.

Irta: Dr. Csíki Gábor.

(A III—IV. táblával.)

A dácit kzetet elször tanulmányozott elfordulási vidékérl,

Erdély régi történelmi nevérl: „Dacia” nevezték el.

Majdnem 80 éve annak, hogy Hauer és S t a e h e alapvet
munkájukban elször az ú. n. idsebb „quarctrachitok” kzetcso-

portját „dácit” néven foglalták össze; egyúttal körvonalazták a k-
zetcsoport fogalmát is. Azóta több idegen és fleg magyar petrográ-

fus foglalkozott az erdélyi dácitokkal és sok fontos adattal gazdagí-

totta a rávonatkozó ismeretet és irodalmat.

Feladatomnak tekintettem, hogy az erdélyi dácitokra. vonat-

kozó ismeretek bvítésére néhány újabb adattal én is hozzájáruljak:

N i g g 1 i szerint, a dacitok az alkáli-mész-magma csoportjába

tartoznak; mégpedig a mérsékelten savanyú yosemititos- normál
granitos-dioritos trondjemitos kzetosztályok közé. Különösen a di-

oritos magmacsoport trondjemitos osztálya az, ahová X i g g 1 i a

legtöbb dácitot sorozza.

A geológusok közül sokan foglalkoztak az erdélyi dácitokkal;

részletesen tanulmányozták: Hauer és Stache, akiktl az elne-

vezés ered (1863), Kichthofen, aki már elttük leír több kze-
tet, melyeket aztán k dácit néven neveztek el. Tschermak és

Dlte r „quarc-andezit” néven írják le az erdélyi dácitokat

(„quarzfíihrende Andesite”). A magyar geológusok közül fleg K o c h
Antal, P r i in i c s György, P á 1 f y Móricz, P a p p Károly,
Rozlozsnik Pál, Szádeczky Gyula és Szentpétery
Z s i g m o n d azok, akik geológiai felvételeikben említenek és leír-

nak erdélyi dácit elfordulásokat.

Az erdélyi dácitok elfordulását Koch Antal nyomán a kö-

vetkez módon tekinthetjük át:

1. a Vlegyásza-Bihar hegység északi része: a Vlegyászai dá-
citterület,

2. az Erdélyi Érchegység déli része: a Csetrás dácít-területe,

3. a Radnai havasoktól délre: az Órádnál dácit-ter illet,

4. a Nagybánya környéki dácit-terület.

Ezenkívül vannak még kisebb dácit-elfordulások, melyek

vagy elszigetelt kitörések, vagy az egyes nagyobb dácit-területek-

hez kapcsolódnak. Ilyen pl. az Offenbánya-környéki dácit-terület, a

Vlegyásza-Bihar-hegység keleti szegélyén fellép telér-dácitok terü-

lete. Egészen alárendelten fordul el dácit a Kelemen-Hargita ande-
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zit-vonulatnak néhány pontján. Egyedülálló elfordulás a Csicsó-

hegynek riolitos dácit-kitörése, Szolnokdoboka-megyében Rettegtél

ÉNy-ra.
Ezeken a területeken elforduló dáeitok szövete a következ:

1. Granito-porfiros dácit: ebben a porfirosan kiváló ásványok
túlsúlya miatt az alapanyag teljesen a háttérbe szorul és ezáltal a

kzeteknek gránitos külst ad. Ezek a kzetek általában szürke szí-

nek zöldes vagy kékes árnyalattal. Képviselje: a kissebesi dácit.

2. Porfiros dáeitok: ezeknél a kiváló ásványok közép- vagy
apróbb szemek s az alapanyag szintén alárendelt; andezites külse-

jek és ezek a legelterjedtebbek. Ezek a kzetek sötét-szürkék, bar-

nák. n:ha majdnem feketék. Jellegzetes képviselk: a kissebesi és

hodosfalvi fekete dácit és a Bogdán hegység dácitja.

3. Riolitos dáeitok: ezeknél a tömött porcellánszer vagy sza-

rúköves alapanyag túlnyomó a gyéren kiváló nagy ásványos elegy-

részekkel szemben. Ezek közül a porcellánszer alapanyagú dáeitok

világos szürke színek, ilyen az oláhszentgyörgyi dácit; a szarúkö-

ves alapanyagúak pedig sötétszürkék ilyen a Vlegyásza-csúcsi rio-

litos dácit. A színes elegyrészek szempontjából legelterjedtebbek az

amfibol-dácitok és az amfibol-biotit-dácitok; míg a biotit-dácitok

ritkák (Oláhszentgyörgy). Ásvány-chémiai szempontból (kvarctar-

talom szerint) megkülönböztethetk: 1. jellegzetes, szószoros értelem-

ben vett (típusos) dáeitok, ezek közepesen savanyúnk és fleg gra-

nito-porfirosak. 2. riolitos dáeitok: ezek savanyúbbak és a riolitok

felé való átmenetet képviselik. 3. dacitoidok: melyek bázikus, an-

dezites dáeitok és az andezitekhez való átmenetet képviselik. A dá-

citok ri kán üdék. Többnyire zöldkövesedés felé hajlók vagy teljesen

zöldkövesedettek.

A vlegyászai dácitterület.

Az erdélyi dácit-kitörések legnagyobb területe a Vlegyásza-

Bihar-hegység északi része, a Vlegyásza hatalmas dácit vonulata.

Ez egy DDNy—ÉÉK irányú, 35—40 km hosszú ékhez hasonlít, mely-

nek 23 km-es alapja délen van és észak felé állandóan keskenyedve,

Hod^sf lvánál éri el a csúcsát. Központját a Vlegyásza 1838 m ma-

gas dómja képezi. Keletrl a Kalota-patak szegélyezi, délrl a Me-

leg Szamos, nyugatról pedig a Jád-patak völgyének vonala hatá-

rolják. Ez egy kb. 580 km2 terület hatalmas tömeg, melynek fel-

építésében majdnem egyedül a dácit és változatai vesznek részt. Az
itteni dáeitok igen változatosak, amennyiben mind a három fentebb

említett szöveti módosulat elfordul és pedig úgy, hogy ezen módo-

sulatok bizonyos szabályszerséget követve vesznek részt a Vlegyá-

sza tömegének felépítésében. Ugyanis általában véve a gránito-por-

firos változat a terület legmélyebb helyein uralkodik, úgymint a

Sebeskörös mentén lev kbányákban, a Sebes-patak völgyében,

majdnem Rekicelig, a Drágán völgyében pedig egészen Lunkáig.
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Ezekrl a legmélyebb helyekrl a Vlegyásza központi csúcsa felé

emelkedve észre lehet venni, hogy a granito-porfiros változat át-

megy a közép-porfiros dácitba és uralkodó kzet a Vlegyásza töme-

gének derekán. Ez a kzet alkotja a Sebes-patak jobbpartján vonuló
Bogdáu-hegységet aztán Hodosfalva, Bogoséi, Tranis, Viság és Se-

besváralja magaslatait. Végül a riolitos-módosulat, mely fleg a

legmagasabb pontokon: a hegytetkön, a Vlegyásza- és Verfurásu-

csúcsokon található.

A Vlegyásza dácit-területéhez kapcsolódik két kisebb dácit-

terület is. Az egyik, mely szorosabban kapcsolódik a fvonulathoz,

a Vlegyásza-Bihar-hegység tömegének keleti szegélyében elszórtan

és elég számosán fellép telér-dácitok eljövetele. Ezek különböz
vastagságban törik át a vonulatot kísér kristályos palák (csillám-

palák) övét. A széles telérek szövete: mikrogranitos-holokristályos

porfiros, a keskeny teléreké pedig felzites, vagy hyalopilites. Telér-

dácit fordul el Pányik, Sztolna. Kisbánya, Nagyoklos, Keketo és

Magúra községek vidékén.

A másik kisebb dácit-terület az Offenbánya-környéki. Ez az

elbbi telér-dácitok által kapcsolódik szintén a Vlegyásza dácit-te-

rületéhez. Ezek szintén a kristályos pala alaphegységen törtek át.

Általában kvarcban szegény, andezitba hajló amfibol-biotit-dácitok.

A vlegyászai dóritoktól az alapanyag érdes likacsos szöveténél fogva

térnek el (D ö 1 1 e r : „trachytos quarc-andezitjei”).

A vlegyászai dácit-területnek és egész Erdélynek is legismer-

tebb dácit-elfordulása a Sebeskörös völgyében Csúcsa és Bánffyhu-

nyad közt lev kissebesi és sebesvári dácit eljövetel. A kissebesi k-
bányák a Sebeskörös mindkét oldalán lev magaslatok dácitját tár-

ják fel. Eltekintve néhány kisebb bányától, melyek a Körös jobb-

partján vannak, a nagy bányák a völgy baloldalán lev Magúra
Sebesului (761 m) nev hegyoldalában találhatók és elég nagy te-

rületen tárják fel ezt a dácit-elfordulást. A két legnagyobb bánya
a Gizella- és József-bánya, melyek összefüggnek egymással. Az itt

elforduló dácit-módosulatok egymáshoz való viszonya a következ.

A Gizella-bánya legalsó terraszának középs részét, tehát a feftárás

magját, a feketés- szürke közép-porfiros dácit ú. n. fekete dácit (fe-

kete k) alkotja, kb. 50 m szélességben és 15 m magasságig; követ-

het a Sebeskörös medrén át a völgy átellenes oldalán lev kis bá-

nyáig is. E fölött a gránito-porfiros dácit kissé zöldköves változata

található, legfelül pedig a kékes-szürke jellegzetesen üde gránito-

porfiros dácit; ez az utóbbi a legelterjedtebb és a József-bányában
is ezt fejtik. A fekete porfiros-dácit telérként hatolt bele utólagosan

a világosabb gránito-porfiros ducitokba. A bányák dácitja általá-

ban táblás-pados elválású, a padok vastagsága különböz; 0, 1—1 és

2 m vastagságot mértem, dlésük meredek, sok helyen a függlegest
közelíti meg. A sebesvári dácit-bányák már kisebbek és a Körös
jobbpartján lev Koasta Fetii hegyoldalába vannak vágva.
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A kissebesi dácit a tulajdonképpeni reprezentánsa a gránito-

porfiros módosulatú dáeitoknak. Az egész dácitterület fkzetét al-

kotja és így tömegre is felülmúlja a többi szétszórtan fellép dácit-

módosulatokat. Másodszor, szembetnen jelzi módosulatának pet-

rográfiai karakterét. Elfordulása fleg a Nagysebes, Viság, Rögö-
sei, Székelyo és Hodosfalva községek közti terület. Alárendelt tö-

megben fordul el a fekete porfiros dácit; fleg Hodosfalva és Ma-
rót-laka közt a Sebeskörös mindkét oldalán jön a felszínre.

A kissebesi bányákból származó és megvizsgált kzetpéldá-
nyok részben a Gizella-, részben pedig a József-bányából kerültek

ki, mindkét módosulatban.

K issebcs—Gizeü/ibánya.

Jellegzetes gránitos-porfiros kissé zöldkövesedésbe hajló zöldes-

szürke kzet. A porfirosan kiváló ásvány-elegyrészekhez képest a
zöldesszürke alapanyag eléggé háttérbe szorul. Az alapanyagban
3—6 mm-nyi halványrózsaszín földpátok ismerhetk fel. Elég üdék
és hasadási lapjuk fényesen csillog Füstszürke-ibolyás 2—3 mm-nyi
kvarcszemek vannak egyenletesen elszórva. Feketén csillogó 1—

2

mni-es biotit-pikkelyek. Zöldesfekete 4—5 mm-nyi amfibol-oszlopok.

Jól látható a rozsdabarna kis foltokként elszórt kalcedon. Fleg na-

gyítóval láthatók itt-ott csillogó apró pirit-szemcsék.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag szövete mikro-holokristályos

porfiros; szemnagysága 0.01—0.06 mm. Az alapanyagban megkülön-
böztethet: kvarc, földpát, magnetit, hematit, apatit. Az alapanyag-

ban több a kvarc és kevesebb a földpát; alakjuk határozatlan szem-

csés, állotriomorf. Iránytalanul elszórva magnetit és sokkal ritkáb-

ban hematit is található alárendelten. Elvétve, apró zömök vagy lé-

ces oszlopokban apatit található az alapanyagban és ezenkívül mint

zárvány a nagy földpátokban és biotitban. Az alapanyag földpátjai

kaolinosak. Elváltozási termék gyanánt az alapanyagban bségesen
van eloszolva klorit és itt-ott még nagyobb, sugarasan rostos, jel-

legzetes zöldszín delessit-halmazok láthatók. A porfirosan kiváló

ásvány-elegyrészek nagysága 0.5 mm — 8 mm közt ingadozik. Ezek

a következk: plagioklász, kvarc, amfibol, biotit, kalcedon és érc

(pirit). Nagy, töredezett, táblás kifejldés plagioklászolc. amelye-

ken az (001), (010) és (101) lapok különböztethetk meg. Általánosan

elterjedt iker-összenövés az álhit, továbbá elég gyakori a karlszbadi

is. Antipertitesen ortoklász növi át a plagioklászokat. Az ortoklász

szabálytalan alakú, fénytörése kisebb mint a gazdáé és egyes helye-

ken vöröses árnyalatú, ibolyás szín; nagy nagyítás mellett pedig

(800 X) kissé zavaros. M (010) lap szerinti kioltás = 0°, tehát An 31 .

Maximális szimetrikus kioltás alapján: 14°—22°: An32
-
42 . Tehát

közepesen An37 + Ab63 : savanyúbb andezin. A plagioklászolc kissé

kaolinosak és alárendelten kalcit-foltok is találhatók. Zónás

szerkezet csak alárendelten található. Elég nagy legömbölyödött.
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víztiszta kvarcmetszeteket is látni. Néha korrodáltak és jellegzetes

vakolat-koszorú szegélyezi ket. Az amfibol többnyire igen klorito-

sodott. Ritkán találni üdébb egyéneket, ezeknek csak a szegélyén

észlelni kloritos rezorpciós koszorút, benne elszórtan apró magnetit
szemcsék vannak. Az amfibol többnyire teljesen elkloritosodott és

ércesedett metszetekben látható, melyeknek csak körvonalaiból le-

het következtetni az eredeti ásványra. Az üde amfibol pleokroiz-

musa: a, = sárgás zöld, y . = sötétebb zöld.

Kioltása c: y,
— 12°. A biotit üdébb, de benne is fejlett re-

zorpciós érckoszorút látni, kevés klorittal; belsejét pedig többnyire

nagyobb ércszemek töltik ki. Kioltása egyenes. Pleokroizmusa: a,

= zöldes sárga, y, — vöröses barna.

A bázis-lapokon sok rutil-t látható, ezek egyénei egymást kb.

60° alatt metszik. Ez a rács sagenit-elnevezés alatt ismeretes és szin-

tén a kezdd kloritosodásra vall. Erre a kzetre igen jellemz a

másodlagos kalcedon, mely sárgás szín, sugarasan-rostos nagy
halmazokban figyelhet meg. Az egyes rostok kioltása egye-

nes. A ritkásan elszórt pirit-szemcsék többnyire korrodáltak. Tehát
ez a kzet amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 26%,
kvarc = 8%,
földpát = 48%,
amfibol = 7%,
biotit = 6%,
érc = 2%,
kalcedon = 3%.

Kissebes—Gizellabó.nya.

Andezites külsej közép-porfiros feketésszürke szín teljesen

üdének látszó kzet, tömött szürkés, feketéd hyalopilites alapanyag-
gal. A porfiros elegyrészek uralkodnak és határozott körvonalaik-

kal tnnek ki; hasadási lapjaik pedig fénylenek. A porfiros elegy-

részek között a földpátok a leggyakoribbak; üvegesen csillogók, táb-

lás kifejldések és 2—3 mm nagyok. Kvarc egyenletesen elhintve

átlag 2 mm-nyi nagyságban fordul el. Fekete csillogáséi, kb. 1 mm-
es kis biotit-pikkelyek. Az amfibol vékony 1—2 mm-es oszlopokban
látható.

Mikroszkóp alatt: az igen finom szemcsés alapanyag felzites

szövet, néha fluidalisba is átmegy. Az alapanyag tele van hintve

igen apró ércszemcsékkel, amelyek nagy nagyítás mellett barnásán

áttetsz kis ilmenit-pikkelveknek bizonyulnak. Ezek festik a kzet
alapanyagát sötét színre. Az alapanyag egyes helyein szabálytalan

körvonalú kis foltok halmaza tnik szembe. Színük piszkos szürke,

amit a bennük egyenletesen elosztott igen apró opak pontok okoz-
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nak. Ez fleg párhuzamos nikolok közt látszik, amikor is az egész

tömeg földes kinézés. Keresztezett nikolok közt kioltanak, tehát

anizotrop tömegek. Ezeket úgy lehetne esetleg felfogni, mint az

alapanyagban volt üvegnek devitrifikációját. Az alapanyagnak elbb
jelzett részein nagyobb kvarc- és földpát-egyének láthatók. Az alap-

anyagban ezen kívül elég sok apró magnetit-szemcse is van. Elvál-

tozási termék gyanánt klorit és kaiéit figyelhet meg az alapanyag-

ban.

A nagy földpátok táblásak, üdék és rajtuk az (010), (001), (101)

lapok vannak kifejldve. Fleg a sr lemezes albit-iker-összenövést

lehet megfigyelni, ezenkívül gyakori a karlsbadi is. A zónás szerke-

zet eléggé elterjedt. M (010) lap szerinti kioltás 0° = An31 . o-re

merleges szimetrikus kioltás alapján + 15°—15° = azaz An33 . M
(010) szerinti zónás kioltás = 4°—7° azaz An34 — An3S . Albit-karls-

bádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 7°

2—2’ = 13° tehát Am 0 .

Mindezek alapján a földpát oligoklász-andezinnek bizonyul. A nagy
víztiszta legömbölyödött, néha hatszöges metszet kvarckristályok,

sokszor korrodáltak. Egyesen vakolatkoszorú is megfigyelhet. Az
amfibolokat csak kezdd keskeny kloritos érces koszorú szegélyezi;

néha belsejükben is nagyobb piritszemecskék fordulnak el. Egyes
egyéneken a kloritos koszorú sárgás-barna pisztácitos koszorúval

párosul. A c tengelyre merleges metszetekben az (110), (010) és rit-

kábban az (100) lapok is megfigyelhetk. Iker összenövét (100) sze-

rint található. Kioltása c: y — 12°—15° közt váltakozik. Pleokroiz-

musa: a = sárgás-zöld, y = barnás-zöld. Az egyik amfibol elegy-

részben ketts zárvány figyelhet meg. A jelenség érdekessége az,

hogy az amfibol c tengelyével párhuzamos apatitban ugyan olyan

orientációjú Ce P04-zárvány helyezkedik el. Ez utóbbi szintén egye-

nesen olt ki és jól megfigyelhet pleokroizmusa van. A biotit üde,

sok helyen keskeny érckoszorú szegélyezi. Eitkán a metszetek belse-

jét is elég srn ércszemcsék töltik ki. A biotit egyenesen olt ki,

pleokroizmusa: a = zöldes-sárga, y = sötét vöröses barna. Néha
hajlott biotitok is láthatók. Az elszórtan található nagyobb pirit

szemcsék ersen korrodáltak. Itt-ott láthatók teljesen kloritosodott

ásvány-metszetek is, melyeknek mérésre alkalmas metszete alapján

kitnt, hogy eredetileg piroxének voltak. A mért lapszög értékek a

következk: (110) : (110) = 90°; (001) : (100) = 75°; (001) : (101 =
30°. A klorit gyengén pleokroos. A kloritos metszetek nagyrésze te-

hát piroxén, közte akad azonban amely körvonala alapján inkább

amfibolnak mondható; ezt bizonyítja az, hogy ritkán félig elklorito-

scdott amfibolt is találunk. Az apatit zárványként fordul el; anya-

ásványa a beágyazott amfibol. Ezenkívül zirkon zárványok is el-

fordulnak és pedig az amfibolon kívül a földpátban is. Részben az

alapanyagban, részben az amfibolok körül és földpátokban is, erek-

ber eloszolva vagy foltokat alkotva sárgás-barna pisztacit látható.

Egyes határozott alakú részek gyengén pleokroosak. A fentiek alap-
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ján ez a kzet szintén amfibol-biotit-dácit. A kvarcszemek törede-

zettsége, a vakolat-koszorú és biotit meggörbülés alapján arra lehet

következtetni, hogy ez a kzet ersebb dinamometamorfózist szen-

vedett.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve. (Elemezte

V o g 1 Mária):

alapanyag = 32%,
kvarc = 8%,
földpát = 39%,
amfibol = 10%,
biotit = 5%,
érc = 2%,
kloritos színes ásvány = 4%.

Súly 0/0 Osann Niggli

SÍ02 64.01 S = 71,94 sí = 254,5

Ti02 0.63 A - -- 6,00 al = 37,8

Ab03 16.14 C = 4,59 fm = 25,2

Fe’Ch 1,95 F = 6,88 c = 15,6

FeO 2,34 n = 7,1 alk = 21,4

MnO 0,03 sor =
fi

k = 0,28

MgO 1,94 k = 1,38 mg = 0 46

CaO 3,67 a = 10,3 h - 24,6

Na20 3,99 c = 7,9 P = 0,1

K2O 2,38 f = 11,8 ti = 1,9

H2O- 0,30 CO 2 = 3,3

H2O+ 1,56 c/fm= 0,62

P2O5 0,07 metszet= IV

CO2 0,61

99,62

Srsége = 2,65. 20° C. hmérsékleten.

Ez a kzet a normál-gránitos-magma csoportba tartozik és a kvarc-

diorit Electric Peak kzethez hasonló.

Kissebes—Józsefbánya.

Jellegzetes gránitos kinézés gránito-porfiros kzet; színe

szürke, teljesen friss törés felületen pedig kissé kékes-szürke, telje-

sen üdének látszó kzet. A kékesszürke alapanyag háttérbe szorul

a nagy porfiros ásvány-elegyrészekhez képest. A beágyazások na-

gyobb része földpát, melyek szürkés-fehér színek és 3—8 mm na-

gyok, táblás termetek, tompafények, hasadási lapokon pedig üve-

gesen csillognak. Már kevésbé srn láthatók 3—7 mm-es zöldes-fe-

kete karcsú amfibol oszlopok. A 2—3 mm-nyi füst-szürke ibolyás

zsírfény kvarcszemek eléggé egyenletesen vannak elszórva. Ritká-

san eloszolva kb. 1 mm-es feketén csillogó biotit lemezkék találhatók.
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Itt-ott apró, csillogó piritszemecskék figyelhetk meg, fleg nagyí-
tóval.

Mikroszkóp alatt: Az alapanyag 0.02—0.08 mm szemnagyságú
jellegzetes mikroholokristályos porfiros szövet. Az alapanyag alko-

tásában résztvesznek kvarc, földpát, magnetit, pirít, hematit, apá-

tit, zirkon és diopszid. Az alapanyagban uralkodó a kvarc és a föld-

pát, körvonaluk határozatlan szemcsés (allotriomorf) alakú. Elszór-

tan látni a magnetit-, pirit-egyéneket és sokkal ritkábban a vöröses

hematit-pikkelyeeskéket is.

Zirkon ers fény- és ketts-törése és egyenletes kioltása alap-

ján ismerhet fel. Elvétve néhány diopszid is található, melynek ki-

oltása c :y, = 45°; tlOO) szerinti iker is megfigyelhet. Apró, zömök
oszlopos apatit is jelen van az alapanyagban, és zárványként
a biotitban is. Az alapanyag földpátjai kissé kaolinosak. Az
alapanyagban, elváltozási termék gyanánt kevés klorit van finoman
eloszolva. A beágyazások 0.5—9 mm közt váltakoznak. Ezek a követ-

kezk: plagioklász, kvarc, amfibol, biotit és érc (pirít, magnetit).

A földpátok nagy töredezett táblákban jelennek meg és rajtuk az

(001), (010) és (101) lapok a leggyakoribbak. Általánosan elterjedt

iker-összenövés az albit, továbbá elég gyakori a karlsbádi iker-ösz-

szenövés is. Antipertitesen ortoklász növi át a plagioklászokat. Az
ortoklász szabálytalan alakú, fénytörése kisebb mint a plagioklászé

és egyes helyeken vöröses árnyalatú, nagy nagyítás mellett pedig

(800X) kitnik, hogy kissé kaolinosodó. M (010) lap szerinti kiol-

tása = 0°, tehát An31 . M (010) lap szerinti zónás-kioltás = 0°—8° =
An31

-
40 . Maximális szimetrikus kioltás alapján = 15°—19° = An3S

—
An38 . Albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 10° : 2

—

2" = 17° tehát An 35 . Tehát a plagioklász savanyú andezin. A kvarc

Legömbölyödött és víztiszta; néha ersen korrodált és jellegzetes va-

kolat-koszorú szegélyezi. Az elég üde zöld amfibolt kezdd rezorp-

ciós, érces-kloritos koszorú övezi; néha belsejükben is ércszemcsék-

kel. Megfigyelhet iker-összenövés az (100) lap szerint. Az amfibo-

lok kioltása c: y. = 14". Pleokroizmusuk: a = halvány zöldessárga.

y
--- sötét sárgás-zöld. A biotit szintén elég üde, néhol rezorpciós

érckoszorú szegélyezi. Pleokroizmusa: a = zöldessárga, y = vö-

röses barna. A biotit zárványai: apatit, magnetit. Az alapanyag ér-

cein kívül vannak nagyobb, fleg pirít és magnetit-szemek, ezek

néha ersen korrodáltak. Mindezek alapján ez a kzet amfibol-biotit-

dácit .A kzetet Dr. Emszt K á 1 m á n volt szíves megelemezni.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag — 21%,
kvarc = 8%,
földpát = 54%,
amfibol — 9%,
biotit = 6%, "

érc = 2%.
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Súly °/o Osann Niggli

Si02 64,59 s = 72,60 sí — 261,1

TÍO 2 1,28 A = 6,19 qz = 131,03

FeO 4,13 C = 3,62 ti == 3,88

Fe23 0,43 F = 7,78 al = 35,82

MnO 0,06 n = 6,7 fm = 26,58

AI2O3 15,07 sor =
fi

c - 14,99

CaO 3,46 k - 1,39 alk = 22,61

MgO 1,84 a = 10,56 h = 28,6

K 2O 2,90 c = 6,17 P = 0,27

N320 3,86 f = 13,27 C02= 2,64

P2O5 0,15 k = 0,33

H2O- 0,21 mg = 0,42

H2O+ 1,91 c/ím= 0,56

CO2 0,48 Metszet=IV

100,37

Si•sége = 2.6UG. 20° C. hmérsékleten.

Ez a kzet a normál-gránitos-magma csoportba tartozik és a grano-

diorit X. W. Haystack (Montana) kzethez áll igen közel.

Ií issebesi dácit-zárvány.

A kissebesi kbányák dácitjában találhatók kisebb-nagyobb

darabokban, aprószem, néha egészen tömör kzetkiválások, zárvá-

nyok. Sckafarzik, Szádeczky és fleg K o c li ír le néhány k-
zetkiválást a kissebesi dáeitban. Ezek nem idegen kzetzárványok,

hanem finom szem mikro-pegmatitos dácit-kiválások, melyek a kö-

zös dácit-magma kihlésénél és megmerevedésénél kis foltokként el-

tér szöveti módosulatokban szilárdultak meg. A bezáró kzet a már
leírt kékesszürke alapanyagú, üde gránito-porfiros kissebesi dácit. A
kzet-kiválás kissé zöldesszürke szín, egészen aprószem 1 mm-nél
kisebb fehéres-szürke földpátok és feketés amfibolok egymás közt

egyenletesen elosztott tömege.

Mikroszkóp alatt: aprószem holokristályos szövetet figyelhe-

tünk meg, melynek szemnagysága 0.05—1 mm közt váltakozik, A
zárványszövet mozaikszer zöldes-szürke szín; fehéres szürke apró,

többnyire karcsú földpátkristálykák halmaza uralkodik benne, me-
lyek a dioritokhoz hasonlóan egymáson keresztül-lcasul fekszenek.

A közöttük lev teret bségesen töltik ki a sárgás-zöld teljesen klo-

ritosodott színes ásvány-elegyrészek, fleg amfibol- és az egészben

bségesen látható elhintve pirít-, magnetit-szemcsék. A többségben
fellép földpátok- és kloritos amfibolokon kívül látható ásványok
még kvarc, diopszid, apatit és pirit. A plagioklászok részben meg-
nyúlt részben pedig zömök oszlopos kifejldések és nagyságuk 0.2

—1 mm közt váltakozik. Albit iker-összenövés ritkább, karlsbádi
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ikrek is fellépnek. Az M (010) lapon mért kioltás 12 n = An45 .

Maximális szimetrikus kioltás = 19°—22° = An 37—An42 . A nagy-
mértékben kloritos színes elegyrészek között néhány üdébb zöld

amfibol is látható, túlnyomó részben azonban ersen kloritosodot-

tak. Az üde amfibolok (100) szerinti iker-összenövése gyakori; kiol-

tásuk : e : y, = 14°.

Pleokroizmus: a = sárgás-zöld

y = oliva-zöld

A kloritos amfibolok amfibol utáni klorit-pszeudomorfozáknak fog-

hatók fel. A klorit egyenesen olt ki és alig pleokroos. Ezen kívül

bségesen találhatók, teljesen kloritos ásványmetszetek, melyeknek
c-re merleges metszetébl piroxén voltukra lehet következtetni;

ugyanis alapszög mérések alapján:m:m= (110) : (110) =90°. Végül
itt-ott nagy zöldes-szín kloritos halmazok láthatók, melyek nagyobb
nagyítás mellett részben rostos delessitnek bizonyultak. Kvarc-
szemek csak gyéren találhatók és 0.08—0.15 mm nagyok. Itt-ott el-

szórva ers fénytörés és kettstörés kis diopszid kristályok látha-

tók, melyek c : y, = 38°-—42° alatt oltanak ki. Feltn ebben a zár-

ványban a bségesen fellép apátit, kristálytk alakjában, melynek
vastagsága kb. 0.01 mm, hosszúsága viszont 0.3—0.5 mm és mint-

egy keresztiil-kasul növik a porfiros ásvány elegyrészeket. Bségesen
vannak elszórva fleg pirít- és kevés magnetit-szemcsék, túlnyo-

móan ép 4- vagy 6-szög metszetekben; nagyságuk 0.03—0.1 mm. A
fentiek alapján a leírt kzet kvarc-dioritos szövet mikropegmati-

tos zárvány.

Vlegyásza-csúcs.

Szabad szemmel tekintve apró porfiros barnás-szürke kzet.

Barnás-szürke szín tömött, kissé szarúköves alapanyagánál fogva

riolitosnak is mondható. Az alapanyag tömege alig valamivel múlja

felül a beágyazások tömegét. Porfirosan kiválva csak az 1—3 mm-es
szürkésfehér földpátok láthatók. Az itt-ott feltn apró amfibol-

lécek szabad szemmel nehezen ismerhetk fel.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag pilotaxitos szövet, fluidál'

részletekkel. Felépítésében részt vettek: finom kis plagioklász lé-

cecslcék nagy tömege, kisebb mértékben szemcsés földpát és kvarc.

Az alapanyag bségesen tele van hintve finom apró magnetit-szem-

esékkel és üveget is tartalmaz. Elváltozási termék gyanánt nagy-

fokú kalcitosodás és finoman eloszolva klorit figyelhet meg; ezen-

kívül hematitos festdés is látható. A plagioklász beágyazások f-

leg táblás, néha megnyúlt prizmás termetek. Rajtuk a (001), (010)

és (101) lapok jól megfigyelhetk. Elterjedt iker-összenövés az álhit

és karlszoádi, de találni periklin ikreket is. A zónás szerkezet

eléggé elterjedt. Az albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása szerint:
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1:1’ = 16°

2:2’ = 24° tehát An45 .

Maximális szimetrikus kioltása = 22°—30° = An 40
-
53 .

Periklin törvény szerinti kioltás: a : y, = 35° = An52 . Mindezek
alapján a földpát An43

-
50-et tartalmaz, tehát andezin-labrador. A

plagioklászok kalcitosodottak. A kvarc nem beágyazások alakjában

jelenik meg, hanem az alapanyagból apró kvarckristályok halmaza
válik ki, melveknek allotriomorf szemcséi egymáshoz szorosan il-

leszkednek, Elég sok amfibol látható, mely már csak a széles rezorp-

ciós érckoszorú által jelölt körvonalak után ismerhet fel. Belsejü-

ket már teljesen a kékszín pennin, továbbá kalcit, kvarc és ércsze-

mek töltik ki. A c-re merleges metszetekben látni, hogy (010), (110)

lapok határolják, amikhez néha az (100) is társul. Az alapanyag ér-

cein kívül nagyobb pirit-szemek is vannak elhintve, néha ersen
korrodáltak. Zámök kis apatit oszlopok találhatók az alapanyagban
és néha zárványként is. Az eddigiek alapján a leírt kzet amfibol-

dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = z2%,
kvarc = 5%,
földpát = 23 %,
amfibol = 8%,
érc = 2%.

Rögösei.

Szabad szemmel sötét-szürke szín, elég apró porfiros kzet.
Hasonlít az elbbiekben leírt kissebesi fekete dácithoz. A sötétszürke

tömött alapanyag kissé felülmúlja a beágyazások tömegét. Az elegy-

részek elég aprók és a 2 mrn-t ritkán haladják meg. A tejfehér szín
földpátok tompafények, nagyszámban lépnek fel és 2 mm-nyi na-

gyok. Még apróbbak és kevesebb számban Láthatók a feketés amfi-

bol-lécek, továbbá néha a fényes apró biotit pikkelyek is, kb. 1

mm-es nagyságban. Kissé gyéren elszórva 1—2 mm-nyi kvarcsze-

mek láthatók. Jellegzetesen lép fel ebben a kzetben sárgás-zöld fol-

tokban az epidot (pisztacit).

Mikroszkóp alatt: az igen finom szemcsés alapanyag felzites

szövet és néhol fluidálisba is átmegy; apró ércszemcsékkel van
telehintve. Felépítésében fleg földpát-lécek vesznek részt, kisebb

mértékben földpát-, kvarc- és nagyobb színes amfibol- és biotit-töre-

dékek. Ezenkívül elég sok üveg is van benne.. Elváltoaási termék
gyanánt itt-ott klorit is található. Az alapanyag egyes helyein sza-

bálytalan körvonalú kis foltok halmaza tnik szembe. Színük pisz-
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kos-szürke, amit a bennük egyenletesen eloszlott igen apró opak
pontok okoznak. Ez fleg párhuzamos nikolok közt látszik, amikor is

az egész tömeg földes külsej. Keresztezett nikolok közt anizotrop tö-

megeknek bizonyultak. Ezek tehát ügy foghatók fel, mint az alap-

anyag kzetüvegének devitrifikációja. Ez a kzet tulajdonságánál

fogva hasonló a kissebesi fekete dácithoz.

A táblás földpátok többnyire szaggatott, töredezett körvona-
lúak és ámbár bomlási termékeket csak kis mértékben tartalmaz-

nak, általában homályos megjelenések. Gyakori az álhit, karlsz-

bádi iker néha periklin iker-összenövések is vannak. Zónás szerkezet

ritkán figyelhet meg.

Albit-karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1:1’ = 10°

2:2’ = 17° tehát An35 .

Periklin ikrek kioltása: o : y,
— 18° = An31 . Tehát An33 alapján sa-

vanyú andezin. Eléggé elterjedt és megfigyelhet egyes plagioklász

egyéneken a kvarc mirmekitszer átnövése is. A színes elegyrésze-

ket véve, azok teljesen elkloritosodottak és ércesedettek. A többség-

ben fellép amfibolok teljesen elkloritosodottak és egész tömegüket
kékszin pennin tölti ki, mely sugaras, rostos szerkezet. Ezenkívül

kaiéit és ércszemek is láthatók bennük. A kisebb mennyiség bio-

titot rezorpciós érckoszorú szegélyezi; ezenkívül helyenként nagy-
mérv érces elbomlottság vagy kloritosodás, illetve mindkett együtt

figyelhet meg. A klorit (pennin) egyenesen olt ki és gyengén pleo-

kroos, (a = halványsárgás kékes-zöld, y = kékes-zöld). A víztiszta

kvarcmetszetek többnyire töredezett körvonalúak, ersen korrodál-

tak és néha vakolat-koszorú szegélyezi ket. A kzet jellegzetessége

az eléggé bven fellép epidot (pisztacit). Ers fény- és kettstörés
kristályhalmazokban jelenik meg az alapanyagban vagy földpátok-

ban. Az egyes egyének egyenesen oltanak ki és gyengén pleokroo-

sak. Megfigyelhet az (100) lap szerinti iker-összenövés és hasadás
is az (001) és (100) lapok szerint. Zömök kis oszlopok alakjában zir-

kon is található az alapanyagba

n

/
közismert ers fény- és kettstö-

réssel és egyenes kioltással. Itt-ott találni másodlagosan leukoxent

is, alacsony kettstörés, fénytörése pedig nagyobb, mint a balzsamé.

Gyéren pirit-szemcsék is láthatók, melyek korrodálva vannak. A
fentiek alapján ez a kzet amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 53%,
kvarc = 7 %

,

földpát = 25%,
amfibol = 6%,
biotit = 4%,
érc = 2 %

,

epidot =3%.
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A Csetrás-hegység dácitterülete.

Erdélynek másik nagy dácitterülete az Erdélyi Érchegységnek
ú. n. Csetrás-Karácsi erupciós vonulata, amely Nagyágnál kezd-
dik és ÉNy—DK iránynak tartva a Fehér-Körös völgyébe is átnyú-

lik és Karácsnál végzdik. A dácitok ezen vonulatnak tulajdonképen

a zömét, a Csetrás vagy Nagyág-Rudai-hegység tömegét alkotják.

Dácit fordul el ezenkívül az ú. n. Zalatna-Sztanizsai erupciós vo-

nulatban is, Zalatnától nyugatra, a Breáza-hegyen, mely átmenetet

alkot a piroxén-andezitekbe. Az ezen a területen elforduló dácitok a

következképen jellemezhetk: lényegesen elütnek a vlegyászai du-

citoktól, általában közép-porfiros szövetitek, fleg öreg porfirosba

hajlók. Részben jellegzetes porfiros kzetek, részben pedig ezeknek

li. n. trachytos külsej szövetváltozatai, puha, érdes, likacsos alap-

anyaguknál fogva, mely változó mennyiségben többnyire üveget is

tartalmaz. Ezek Dl tér: „trachytos quarcandezitjei”. Jellemz rá-

juk, hogy kevés kvarcot tartalmaznak és pedig csakis beágyazások

alakjában, az alapanyagban nincsen kvarc. Általában amfibol-dá-

citok. Ásványos elegyrésze: andezin-labrador közt lev plagioklá-

szok, sok amfibol, kevesebb biotit, kvarc, mindezek porfirosan ki-

válva. Mikroszkóp alatt elég sok magnetit és augit is megfigyelhet.
Némely Nagyág-környéki (Cukorsüveg-csúcs) dácit annyi augitot

tartalmaz, hogy már piroxén-dácitnak tekintend. Ennek tulajdonít-

ható, hogy ezen dácitok SiO, tartalma az átlagon alul marad, azaz
58—62 % ; emiatt az alapanyagban sincsen kvarc.

E dácitok részint üdék, részint zöldkövesedettek. Az üde dá-

citok alapanyaga szürke. A szines elegyrészek sötétek, majdnem fe-

kete színek és az egész kzet kissé laza szerkezet, trachitos kül-

sej. A zöldköves dácitok hasonló ásványos összetételek, szövetük

azonban eltér: tömörebbek, keményebbek és zöldesszürke színek,
mert a szines elegyrészek zöldköves elváltozást szenvedtek. Feltn,
hogy a zöldkövesedés ellenére e kzeteknek földpátjai üdék. E kze-
tek között kevésbé vannak elbomolva a trachytos külsejek, üdéb-

bek, míg a dácitterületek gránit-porfiros és közép-porfiros kzetei
elbomlottabbak. A Csetrás-hegység dácitjai között még egyéb válto-

zatot is meg lehet különböztetni, az említett ismert szöveti módosu-
latokon kívül. Az egyes módosulatok egymástól a kvarctartalom,

az uralkodó szines elegyrész, az alapanyag üvegtartalma vagy egyes
jellegzetesen fellép járulékos ásvány-elegyrész, vagy bizonyos el-

változás alapján különböztethetk meg.
A dácitok fleg Nagyág közvetlen környékének felépítésében

igen elterjedtek és több nagy vulkáni kúp alakjában jelennek meg.

így pl.: Cukorsüveg, Gurgujáta, (1036 m) Szekerem!), (1022 m) Hajtó
(1040 m), Szarkó, Fraszenátá (1067 m. Ezektl északra Nagycsetrás
(1077 m), Moneásza (933 m), Buha (974 m) kúpok vannak. Herce-
gány mellett a Bulzu-csúcson, Rudabánya mellett pedig a Deálu Fe-

tin fordul el dácit.
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Nagyág.

Zöldes-szürke szín, öreg porfiros kzet. Ugyanolyan szín
alapanyaga kissé érdes-likacsos és ennélfogva a kzet trachytos. Az
alapanyag és a beágyazások kb. egyformán foglalnak teret. A be-

ágyazások a következk: kvarc, földpát, amfibol, biotit. Az üvegesen
csillogó üde földpátok 2—4 mm nagyok. A szürkés szín 2—3 mm-
nyi kvarcszemek elég ritkán vannak elszórva. Az amfibolok két ge-

nerációban jelennek meg: részben bséges, apró zöldesfekete tk
alakjában, részben pedig ugyanolyan szín és tompafény, zömök
oszlopokban. Ritkán látni itt-ott elég nagy 2, néha 3 mm-nyi zava-

rosfény hatszöglet, biotit táblákat is.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag hiálo-pilites. Az alapanyag-

ban sok földpát-lécecske és üveganyag kb. egyenl arányban figyel-

het meg. Ezenkívül amfibol lécek biotit lemezkék és elszórtan mag-
nedt szemecskék is láthatók. A diopszid szabad szemmel nem lát-

ható, azonban az alapanyag ásványelegyrészeinél mindig nagyobb

méretekben jelenik meg eléggé számosán, mely jelenség fleg a Nagy-
ág-vidéki dácitokra jellemz. A mért kioltási értékek: 4ü°—44° közt

váltakoznak. Elváltozási termékként az alapanyagban itt-ott kál-

óit foltok vannak. A többségben és nagy mennyiségben fellép pla-

gioklászok táblásak, üdék és néha az 5—6 mm nagyságot is elérik;

legfeljebb kissé kaolinosodottak és itt-ott kálcit is látható bennük.

Álhit és karlszbádi iker-összenövés figyelhet meg, alárendelten pe-

riklin is található. Néhány feltnen szép rekurrens zónás szerke-

zet plagioklász látható. Egyiknél a szokásostól eltéren a küls
zóna a bázikusabb és a bels zóna a savanyúbb; a bázikus szegély ki-

oltása = 16° = An-l0 , a bels mag kioltása = 10° = An42 . M (010)

lap szerinti kioltás = 6° = An 3T , M (010) lap szerinti kioltás = 12°

= An43 , M (010) lap szerinti normális zónás kioltás = 6°—19° =
An38

-
34 . Ezek alapján a földpát andezin-labrador. Gyakoriság szem-

pontjából a földpátok után a zöldes amfibolokat kell említenünk,

melyeken az uralkodó forma (110) és (010). Az amfibolok néha elég

üdék és csak kezdd rezorpciós érckoszorú szegélyezi ket; több-

nyire azonban ersen el vannak ércesedve, ilyenkor érckoszorújuk

és magjuk van, vagy finom ércszemcsék halmaza gomoly-szeren

tölti ki egész tömegüket s így majdnem feketék, átlátszatlanok. Az

íide amfiboloknál az (100) lap szerinti iker-összenövés figyelhet

meg; kioltásuk: c: y = 12°—14°; pleokroizmusuk pedig: a = sárgás-

zöld y = sötétzöld. Ritkán látható néhány ersen elbomlott nagy bio-

tit beágyazás is, rajta pedig helyenként az elbomlás egyes fokozatait

jól megfigyelhetjük. Egy nagy biotit szemcsén baueritosodás lát-

szik: sr érckoszorú szegélyezi, melyet aztán apró amfibolokból

álló gyr vesz még körül, a bels mag pedig teljesen kifakult. A
biotit egyenesen olt ki; pleokroizmusa ers: a = halvány zöldes-

sárga, y = sötétbarna. Az alapanyag ércein kívül elég kevés a na-
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gyobb érc, azaz pirít szemcse, melyek néha korrodáltak és limonitos
szegély övezi ket. A fentiek alapján ez egy amfibol-biotit-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve. (Elemezte
Vogl Mária):

alapanyag = 42%,
kvarc == 7%,
földpát = 35 %,
amfibol & &Ö 70 9

biotit = 4%,
diopszid = 3 07

/O 9

érc = 1%.

Súly 0/0 Osann Niggli

SíO-2 57,96 S = 65,07 sí = 184,6

TÍ02 0,73 A - 4,85 al = 30,6

Ah03 16,34 C = 5,84 fm = 32,0

Fe23 5,10 F = 13,55 c = 23,5

FeO 1,72 n = 7.7 alk - 13,9

MnO 0,05 sor = Cl k = 0,23

MgO 3,17 k = 1,20 mg = 0,47

CaO 6,89 a = 6,00 h - 22,1

Na20 3,47 c = 7,23 p = 0,1

K2O 1,56 f = 16,77 ti = 1,7

H2O- 0,73 rr'II
<MOO

H2O+ 1,35 c/fm= 0,73

P2O5 0,08 metszet= V
CO2 1,12

100,27

Srsége = 2,33. 20° C. hmérsékleten.
Ez a kzet a kvarc-dioritos-magma csoportba tartozik és a kvarc-diorit

Spanish Peak (California) kzethez hasonló.

Fels Lunkoj.

Apró porfiros zöldkövesedésbe hajló zöldes-szürke szín kzet.
Ugyanolyan szín, elég tömött alapanyaga felülmúlja a beágyazá-
sok tömegét. A porfiros elegyrészek közt az átlag 2 mm-nyi tejfehér

földpátok igen srn jelennek meg. Itt-ott elszórva szürkés kvarc-

szemek vannak. Kevésbé srn láthatók barnás-zöldes fénytelen

amfibol-oszlopok átlag 1—2 mm nagyok; néha azonban nagyobb mé-
ret oszlopok is vannak. Ritkán elszórva láthatók 1—2 mm-nyi za-

varosfény barnás biotit pikkelyek. Jellegzetesen lép fel ebben a k-
zetben a járulékos vérpiros szín gránát 1—2 mm-nyi szemekben rit-

kásan elhintve. A kzetpéldány egyes helyeken táblás elválású és a
táblák meg is vannak görbülve, ami arra utal, hogy nagy nyomás-
nak volt kitéve (hegynyomás), annál is inkább, mert mikroszkóp
alatt a kvarcszemeket vakolat-koszorú szegélyezi.
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Mikroszkóp alatt: a finom szemcsés átlagosan 0.01—0.02 mm
szemnagyságú alapanyag mikroholokristályos szövet és gyakran
felzitesbe hajlik. Tömegét apró földpát és kvarc, szabálytalan (állot-

riomorf) szemeséi alkotják. Ritkán elszórva nagyobb magnetit-szem-
csék is vannak. Elváltozási termék gyanánt igen bségesen van az

egész kzet átitatva sárgás-zöld klorittal. Itt-ott a nagyobb halmazok
a fzöld szín sugaras rostos delessitre utalnak. A plagioklász be-

ágyazások közül kevés a nagy táblás termet, többnyire kisebb zö-

mök prizmás metszetekben jelennek meg és elég üdék, csak néha
kaoliuosak. Rajtuk (001), (010) és (101) lapok figyelhetk meg. A zó-

nás szerkezet elterjedt és néha szép példányok is láthatók. Ikerösz-

szenövést illetleg elterjedt az albit-, karlszbádi és néha periklin-

iker is. Maximális szimetrikus kioltás = 22°—26° = An 38
-
4r> .

M (010) lap szerinti zónás kioltás = 0°—10°—18° = An30
-
42

-
52

tehát andezin. A legömbölyödött víztiszta kvarcmetszetek néha hul-

lámos kioltásúak és vakolat-koszorú szegélyezi ket. A színes elegy-

részek ersen kloritosodottak és pedig fleg az amfibolok. Az utób-

biak teljesen barnászöld klorittá alakultak át, melyhez kevés vas-

oxidos (limonitos) festdés is járul. Belsejükben többnyire ércsze-

mek is vannak. Kloritjuk egyenesen olt ki és gyengén pleokroos. Az
amfibolok c-re merleges metszetekben a (010) és (110) lapokkal ha-

tároltak. A biotitok már kevésbé kloritosodottak. Keskeny rezorp-

•ciós érckoszorú szegélyezi ket és belsejükben is többnyire nagyobb
ércszemcsék bven találhatók. Kioltásuk egyenes. Pleokroizmusuk:

a = zöldes-sárga, / = barnás-zöld. Kloritjuk szintén egyenesen olt

ki és gyengén pleokroos. Néhány zirkon is található, mely jellegze-

tes optikai sajátsága alapján könnyen felismerhet. Itt-ott a biotit-

ban és amfibolban kis zömök apatit oszlopok, mint zárványok lát-

hatók. Az amfibolban lév zömök apatit oszlopocskában a c ten-

gellyel párhuzamosan, egyenes kioltási! és eléggé pleokroos kis „cé-

rium-foszfátos” zárvány figyelhet meg. Hipersztén-zárvány talál-

ható földpátban egyenes kioltással és elég ers fény és kettstörés-

sel. Itt-ott látható fleg az amfibolok körül néhány pirít szemcse is.

A fentiek alapján ez a kzet gránát-tartalmú amfibol-dácit.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 52%,
kvarc = 6%,
földpát = "0%,

amfibol = 7%,
biotit = 4%,
érc = 1 %

.

Az Ú-B.adnai dácitlerület.

Az erdélyi dácit-kitörések harmadik területe a Radnai hava-

sokban van. E vidéken azonban a dácit nem összefügg szakadatlan

tömegekben borítja a felületet, hanem egymástól elszigetelt, kisebb-
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nagyobb kúpok és telérek csoportjából áll. A dácit annak a kitörés-

nek egyik terméke, mely a harmadkorban kb. DNy—ÉK irányban
törte át a Radnai havasok déli része, kristályos-pala és oligocén kár-

páti homokk képletét.

Az Ó-Radna-vidéki dáeitok részben valódi (típusos) dáeitok,

elég b kvarctartalommal, részben pedig dácitoidok, melyeknél csak

mikroszkóp alatt látni kevés kvarcot; ezek átmenetek az ugyancsak
ott elforduló andezitekhez. Összefoglalóan a szines elegyrészek sze-

rint, beszélhetünk amfibol-dácitról és itt fordul el a ritkább biotit-

dácit is. A szövetük alapján e területen három módosulat különDÖz-

tethet meg: 1. gránito-porfiros-, 2. porfiros, 3. riolitos-dácitok. 1.

A gránito-porfiros dáeitok világos, sötétszürke, vagy zöldes-szürke

gránitos kinézés kzetek és alig zöldkövesedésbe hajlók. Az ugyan-
olyan szín alapanyagból igen nagy méret ásványok válnak ki.

Néha 10—15 mm-es földpátok, 2—3 mrn-nyi kvarcdihexaéderek, 2—

4

mm-es zöldesfekete amíibol-oszlopok, 2—3 mm-nyi biotit táblák. Ezen
elegyrészeknek egyenletes b kiválása a kzetnek gránitos külst
ad. Hasonlítanak a vlegyászai gránito-porfiros kzetekhez. Általá-

ban amfibol-biotit-dácitok. Fképvisel az Ilva-völgyi Magúra Mika-
kúp és az Ó-Radnától keletre lev Cicera-kúp is; elfordulnak álta-

lában Magura-falu környékén. 2. Porfiros dáeitok: ezek fleg zöld-

kövesedett közép-öreg porfiros kzetek. Általában amfibol-biotit-dá-

citok. Ide tartozik a Valea Vinuluj Ördög-szorosában lev telérnek

zöldes szürke öreg porfiros dácitja, melyben nagy plagioklászok,

barnás-zöld biotit, amfibol és gyéren elszórva apró kvarcszemek
vannak. Ezenkívül a Valea Vinuluj torkolatában kibukkanó öreg

porfiros kzet; benne nagy 10 mm-nyi földpátok, barnás-zöld biotit'

lemezkék és apró zöldes-fekete amfibol-prizmák, igen apró kvarc-

szemek ritkásan. 3. Riolitos dáeitok: tömött, porcellánszer alap-

anyaggal, szürkésfehértl, hamuszürkéig változó szín kzetek. Leg-

jellemzbb rájuk az uralkodó alapanyagban elég bven kiváló nagy
szürkésszín automorf kvarcdihexaéderek. Nagy színket vesztett el-

változott barnászöld biotit táblák és az alapanyagtól színre kevéssé

elüt fehér földpátok. Ezek az Oláhszentgyörgy és Majer közti terü-

leten és a Kormaja-patak völgyében fordulnak el. A riolitos dácit

egyes helyeken Oláhszentgyörgy és Majer közt málás folytán fehér

vagy sárgás-kékes kaolinná változott át.

Oláhszentgyörgy.

Jellegzetes riolitos külsej kzet. Szürkés-fehér tömött por-

cellánszer alapanyaga felülmúlja az elszórt és nagyméretekben ki-

váló ásványelegyrészeket. Az alapanyagból leginkább kitnnek
elég bven, nagy, néha 5 mm-nyi szürkésszín kvarc dihexaéderek.
Az elég fényes, hasadási lapokon csillogó földpátok színre az alap-
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anyagtól alig ütnek el és 2—3 mm nagyok. A kzetre igen jellemzk
a szórványosan elforduló többnyire elváltozott biotit lemezek; mé-
retük jelents: átlag 2 mm nagyok, de elérik a 4—5 mm nagyságot
is. A biotitok elváltozottságában fokozatok állapíthatok meg: fris-

sebb állapotban zavaros a fényük, rozsda-barna színek, de vannak
barnás-zöld majd sötétzöld színek, st teljesen kifakultak is. Ez
utóbbiak színe zöldes-fehér, gyöngyház fényük van s hasonlítanak
a szeriéi thez avagy a biotit utáni talk pszeudomorfozához. A kzet-
nek táblás elválású felületét vékonyan pirít vonja be.

Mikroszkóp alatt: mikro-holokristályos, felzites szövet, alap-

anyag. Benne O.ül—0.02 mm-nyi földpát szemcsék, kevesebb, kb.

0.04—0.05 mm-nyi földpát lécecskék és nagyobb 0.04—0.06 mm-nyi
kisebb számú kvarcszemcsék figyelhetk meg. Az alapanyag tele van
bomlási termékekkel: sok szericittel és kevesebb kálcittal. A táblás

termet földpátok kevésbé üdék, többnyire kalcitosodottak és kaoli-

nosodottak; a rajtuk látható uralkodó formák az (010), (001) és

(101). A gyakoribb iker-összenövések az albit és karlszbádi, néha
periklin iker-törvény is megfigyelhet. A plag'ioklász egyéneket

antipertit-szeren szabálytalan alakú ortoklász növi át, ebben a k-
zetben is. Zónás szerkezet ritkán látható.

Albit karlszbádi ikrek konjugált kioltása: 1—1’ = 8’

:
2—2’ = 15° tehát An 32 .

Maximális szimetrikus kioltás = 15°—20° = An,,—An38 . Tehát An35

alapján savanyú andezin. A nagy legömbölyödött szél, néha er-
sen repedezett kvarc -metszeteket vakolat-koszorú szegélyezi. Néha
magmatikus korrózió is megfigyelhet rajtuk és a korróziós ürege-

ket kaiéit és szeriéit tölti ki. A biotit teljesen elváltozott. Néha tel-

jesen elkloritosodott és a bázis lap szerinti metszetében rutil-tk fi-

gyelhetk meg. Többnyire azonban csak részben van klorittá átala-

kulva, éspedig úgy, hogy a metszetek kerületi része kloritos, belseje

pedig átlátszó és elég ers fény- és kettstörés. A klorit egyenesen
olt ki és gyengén pleokroos. Az átlátszó mag rostos felépítés és

élénk interferencia szín, a rostok pedig egyenesen oltanak ki. Fel-

tételezhet klorit-, talk- pszeudomorfoza biotit után Az alapanyag-

ban itt-ott apatit-prizmák találhatók. Érc az alapanyagban csak

igen ritkán látható. A leírt kzet tehát biotit-dácit és az oláhszent-

györgyi állomás közelében lev alagút melletti kbányából került

ki. A kzetet dr. Emszt Kálmán volt szíves megelemezni.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 75%,
kvarc = 10%,
földpát = 8%,
biotit = 7%.
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Súly °/o Osann Niggli

SÍ02 71,33 s = 78,70 si = 368,3

Ti02 0,38 A = 5,70 al = 50,06

FeO 1,25 C = 4,95 qz = 91,32

Fe2C>3 0,24 F = —
ti - 1,45

MnO 0,05 T = 2,39 fm = 11,09

AI 2O3 16,48 n = 7,25 c = 12,05

CaO 2,18 sor = P alk = 26,80

MgO 0,59 k = 1,78 h = 25,31

K 2O 2,25 a = 16,06 p = 0,18

Na20 3,88 c — 13,94 C02= —
P2O5 0,09 f = — k = 0,28

H2O- 0,17 mg = 0,41

H'20+ 1,30 c/fm= 1,09

100,19 Metszet=VI.

Srsége = 2,541. 20° iC. hmérsékleten.

Ez a kzet a trondhjemitos-magma csoportba tartozik és a trondhjemit

Opdal-Inset (Norvégia) kzethez áll közel.

Órádna.

Zöldes-szürke szín, közép-porfiros kzet, mely zöldkövese-

désbe hajlik. A zöldes-szürke alapanyag háttérbe szorul a porfiros

ásványokkal szemben. A beágyazások, fleg földpátok és valamivel

kevesebb amfibol. A földpátok szürkésfehér színek és 2—4 mm na-

gyok. A zöldes-fekete amfibolok megnyúlt oszlopokban jelennek

meg. Itt-ott apró biotit-pikkelyek láthatók. ÍNéha pirit-szemeséket is

meg lehet figyelni, fleg nagyító alatt.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag mikro-holokristályos szövet;
a szemnagyság igen nagy határok közt ingadozik; jól megfigyel-

het fokozatos átmeneteket alkot a porfirosan kiváló ásványokba;
ez fleg a földpátokra vonatkozik. Az alapanyag szemcse-nagysága
0.01—0.07 mm közt váltakozik. Felépítésében túlnyomóan szemcsés

és prizmás földpátok vesznek részt. Ritkásan 0.05—0.07 mm nagy-

ságú kvarcszemek találhatók elszórva. Kloritos amfibol és biotit tö-

redékek is láthatók. Srn elszórva magnetit és fleg pirit-szem-

csék találhatók még az alapanyagban, nagyságuk 0.02—0.07 mm.
Alárendelten hematit is elfordul. Zárványként apatit-oszlopok lát-

hatók amfibolban és a nagyobb pirit-szemecskékben. Kioltásuk egye-

nes és itt-ott az alapanyagban is jelen vannak. Az alapanyag föld-

pátjai kissé kaolinosodottak és mint elváltozási termék itt-ott kal-

cit-foltok, st kevés klorit is megfigyelhet bennük. A nagy táblás-

kifejldés plagioklászok eléggé kaolinosodottak és kalcitosodottak.

A (001), (101) és (010) lapok fejldtek ki rajtuk. Ikerösszenövések

fleg az álhit, ritkábban a karlsbádi és néha a periklin törvény sze-

rint figyelhetk meg. A zónás szerkezet elterjedt. Szimetrikus ki-

oltás: + 22° = An42 . A periklin ikrek szerint mért kioltás a.y =
32° vagyis AnJ9 . Tehát An4G alapján andezin-labradcr összetételéit.
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Az alapanyag kvarszemecskéin kívül csak ritkán látható néhány na-

gyobb kb. 0.5 mm-es kvarcszemecske. Az amfibolok srn lépnek

fel, majdnem teljesen kloritos és érces metszetekben. Rezorpciós

érckoszorú szegélyezi ket, belsejüket teljesen klorit és kaiéit tölti

ki, telehintve ércszemecskékkel és leukoxén-szemecskékkel. Csak né-

hol maradtak meg kis foltokként a zöld amfibol üde részei. Ezek
kioltása c: y =12°—16°. Pleokroizmusa ers: a — halvány sárgás-

zöld, / = sötétzöld. A c-tengelyre merleges és vele párhuzamos
metszetekbl kitnik, hogy (010), (110) illetve (001) és (101) lapok

határolják. A klorit egyenesen olt ki. A kisebb méret gyéren lát-

ható biotitok szintén kloritosodottak, rezorpciós érckoszorú szegé-

lyezi ket, belsejük telve van éreszemcsékkel. Egyes részein üdék;

itt mért kioltásuk egyenes. Pleokroizmusuk: a = halványzöldes-

sárga, 7 = barna. Az alapanyag ércein kívül, van elég sok, nagy,

néha 0.5—0.8 mm-es igen ersen korrodált piritszemecske is benne.

A leírt kzet tehát amfibol-dácitoid és Ó-Kadnától északra, az

országút melletti kbányából való.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

Az oláhszentgyörgyi biotit-dácitok feltódulása alkalmával a

mellékkzet helyenként ersen átalakult. Ennek folytán kontakt

agyagpalák és kontakt-breccsák jöttek létre. Az oláhszentgyörgyi

szürkés-fehér riolitos biotit-dácitnak szép feltárása látható az ottani

vasútállomástól ÉK-re lev alagút melletti kbányában. Ez a feltá-

rás kb. 300 m hosszú és kb. 30 m-es meredek falat alkot. A bánya

délnyugati sarkában jellegzetes kontaktus látható a dácit és az eo-

cén-oligocén márgás agyagos rétegek közt. Annál is inkább szembe-

tnik ez a kontaktus, mert a dácit világos szürke szín, a megpör-

költ agyag viszont fekete. A kontakt pala, színe közvetlenül a dá-

cit mellett sötét, majdnem fekete szín; de a kontaktustól távo-

lodva, világosabb zöldes-szürke színbe megy át; az elválási lapok

mentén pedig a vasoxid barnaszín bevonata tnik szembe. Minden

valószínség szerint ez az agyagpala a flishomokk agyag-közbe-

településébl származik. A kontaktus kausztikus és kémiai átala-

kulást eredményezett. A kontaktus kzetei kemények és szabályta-

lan elválások jellemzik. A dácit közvetlen közelében breccsiás. A
kontakt -breccsia darabjai közt 4—5 cm-nyi fillit darabok és kvarc-

törmelék ismerhet fel. A dácit mellett lév fekete grafitos kontakt-

palában mikroszkóp alatt felismerhet ásványok (szillimanit) arra

alapanyag = 28 %,
kvarc = 3%,
földpát = 48%,
amfibol = 18%,
érc = 3%,

Oláhszentgyörgyi kontaktus.
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utalnak, hogy erteljes az átalakulás, mig a távolabb lev zöldes-

szürke agyagpalában lev pisztacit alacsonyabb hmérséklet mellett

bekövetkezett elváltozásokra utal.

A kevésbé átalakult zöldes-szürke agyagpalában mikroszkóp

alatt túlnyomóan zöldes-szürke finomszem agyagos rész látható

srn telehintve apró 0.01—0.02 mm-es kvarcszemekkel. Elszórtan

elég sok szeriéi t-pikkoly és kaiéit is található. Az agyagos részeket

erek járják át, melyek részben a hematittal vegyes vörösbarna pisz-

tacitból, részben pedig a sugaras-rostos sárgás-zöld szín delessit-

bl állnak.

A kontaktushoz közelebb lev ersebben átalakult majdnem
feketeszín kontakt-agyagpala a mikroszkóp alatt nézve már jóval

durvább szemcsés, mint a világosszín kontakt agyagpala. Uralko-

dóan 0.06—0.09 mm nagyságú kvarcszemek lépnek fel; ezek szögle-

tes széléit, kioltásuk hullámos, ami avra utal, hogy nyomást szen-

vedtek; bennük néha libellás zárványok találhatók. A kvarc mellett

gyakrabban az élénk interferencia szín szillimanit látható; alakja

megnyúlt oszlopos; hossza 0.°8—0.12 mm, szélessége 0.01—0.03 mm
közt ingadozik; kioltása egyenes. A kvarc és szillimanit közti teret

barnás-fekete grafitos anyag tölti ki. Ettl van az egész kzetnek
fekete színe. Itt-ott található néhány plagioklász is; az egyiknél az

albit-ikerösszenövés lép fel, a szimetrikus kioltása + 14° alapján

An32 , tehát savanyú andezin. A kzetben akad chiastolit is a jelleg-

zetes szenes nigmentációval. Epidot is található benne ritkán. Szór-

ványosan látni ércszemcséket (magnetit) 0.03 -0.06 mm nagyságban
és alárendelten hematit is elfordul. Nagyon ritkán biotit-pikkely-

kék is megfigyelhetk a rájuk jellemz pleokroizmussal.

A Nagybánya, környéki dácitterület.

A Vihorlát—Gutin hegységvonulat DK-i részében a Gutin-
hegység lábánál elterül Nagybánya és környéki bányaterület dá-

citjai alkotják a negyedik kisebb dácit-elfordulást. A dácit fleg
Nagybánya, Felsbánya, Kapnikbánya, Láposbánya és Misztbánya
területein fordul el, de található az északnyugatnak tartó hegység-
vcnulat egyéb pontjain is. E dácitteriileten elforduló kzetek ál-

talában közép-porfiros szövetitek, legjellemzbb rájuk, hogy kevés

bennük a kvarc, amely néhány beágyazott szem alakjában vagy az

alapanyagban látható. Továbbá pedig az, hogy az amfibol mellett

számotteven, néha pedig bven található augit. Plagioklászt b-
ven tartalmaznak és általában kevés biotit van bennük. Andezites

dácitok .illetve dácitoidok, amennyiben sok piroxént és kevés kvar-

cot tartalmaznak. Vannak átmenetek a területen is elforduló, de

fleg a Gutin-hegység tömegét alkotó piroxén-andezitekhez; ezek

viszont gyakran tartalmaznak kevés kvarcot is. Ebbl tisztán kit-
nik az átmenet és kapcsolat. Ritkán üde kzetek, túlnyomóan zöld

kövesedettek. Színük zöldes- sötét vagy világosszürke, vagy teljesen
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zöldes szín zöldköves kzetek. Az egyes dácit elfordulásokat ille-

ten: a nagybányai andezites dácitok kvarcban szegény és piroxén-

ben gazdag, ersen zöldkövesedett kzetek. Nagybányán a veres-

vizi bányaterület alapját zöldköves andezites dáeit alkotja; az

északra lev Kereszthegy (501 m) környéke szintén andezites dácit-

ból áll, úgyszintén a borpataki völgyben lev bányák nagyrésze is.

Felsbányán a Bányahegy (729 m) kzete piroxénandezit és riolit,

melyet dácit vesz körül. Kapnikbánya nagyrésze zöldköves dáciton

terül el, mely a Gutin piroxén-andezitje alól bukkan ki. A kapnik-

bányai dácitok a többiekkel ellentétben kvarcdúsabbak. Láposbá-

nyán a Fvölgyben fleg zöldköves dácit van. Misztbányán a Petra

Mikát (790 m) kissé zöldköves dácit alkotja.

Nagybanija.

Zöldesszürke szín, zöldkövesedett, apró porfirosba hajló k-
zet. Zöldes szín alapanyaga, valamivel nagyobb területet foglal el,

mint a beágyazások. Feltn, hogy a nagyfokú zöldkövesedés elle-

nére az átlag 2 mm-nyi földpátok üvegesen csillognak a hasadási

lapokon. Sok az elváltozott, fénytelen, zöldes-fekete amfibol, átlag

2 mm-nyi megnyúlt oszlopokban.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag igen finom szemcséj, felzites

szövet, telehintve finoman ércszemcsékkel. Vannak benne azonban

foltokként mikro-holokristályos porfiros szövet részletek is, úgy,

hogy az alapanyag két különböz szemcsenagyságú szövetmódosu-

latban lép fel. A mikro-holokristályos részek szemnagysága 0.03

—

0.1 mm közt ingadozik; allotriomorf földpát és kvarcszemcsékbl áll.

Vannak nagyobb földpátok is. melyek mintegy átmenetet képeznek a

porfiros földpátokban. Elvétve látható néhány apró apatit-oszlo-

pocska is. Alárendelten hematit és leukoxén is van az alapanyag-

ban. Mint elváltozási termék sok kaiéit és klorit látható. A porfiros

földpátok a mikroszkóp alatt már kevésbé üdék, eléggé kálcitosodot-

tak. A zónás szerkezet megfigyelhet. Fleg az álhit ikertörvény

szerinti összenövések láthatók, ritkábban a karlszbádi ikrek is fel-

lépnek. Maximális szimetrikus kioltása: = 26°—32° — An 47—An57 .

Tehát egy labrador. Kvarc csak az alapanyag mikro-holokristályos

részeiben van jelen, néha a 0.2 mm nagyságot is elérve; nagyobb,

porfiros kvarcok nincsenek. A szines elegyrészek teljesen el vannak

kloritosodva és kaleitosodva és többnyire ércszemcsék is vannak

bennük. Körvonalaikból ítélve részben amfibolok, részben pedig pi-

roxének; ugyanis egy c tengelyre merleges kloritos metszet a pi-

roxénekre jellemzen 8 szöglet és az (110) — (110) lapok szöge =
90°. A klorit sugaras rostos kifejldés; a rostok egyenesen oltanak

ki és gyengén pleokroosak. Elvétve láthatók teljesen ércesedett és

kloritosodott biotit-lemezkék is. Nagyobb ersen korrodált ércsze-

mek fordulnak el elszórtan, fleg a kloritos ásványok környékén.

A fentiek alapján a kzet egy zöldköves piroxén-tartalmú amfibol-

dácit, illetve dácitoid.
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Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:

alapanyag = 58%,

kvarc = tí %,
földpát = 23%,
kloritos színes ásv. = 11%,

érc = 2%.

Felsbánya.

Sötét-zöldes szürke szín eléggé zöldkövesedett közép-porfiros

kzet. Ugyanolyan szín alapanyagában szabad szemmel nehezen le-

het megkülönböztetni a beágyazásokat, úgyszintén ezeknek és az

alapanyagnak viszonya is nehezen figyelhet meg. Szennyes-szürke

szín, kb. 2—3 mm-nyi földpátok láthatók. A színes elegyrészek el-

szórva fordulnak el kb. 1 mm-nyi megnyúlt oszlopokban.

Mikroszkóp alatt: az alapanyag pilotaxitos szövet, helyen-

ként fluidálisba is átmegy; a beágyazásokkal szemben uralkodóan
lép fel. Az alapanyag apró kis földpát lécekbl áll és srn van te-

lehintve apró ércszemcsékkel; benne kevés üveg is van. Mint elvál-

tozási termék kaiéit és klorit fordul el. A plagioklászokon a (001),

(101) és (010) lapok vannak kifejldve és feltnen el vannak kalci-

tosodva, fleg a magjuk, úgy, hogy egyes plagioklász metszetnek

csak a szegélye látszik épen, a többi részét teljesen elborította a

kalcit. A kalcitot viszont a klorit ersen átitatta, iigy, hogy a föld-

pátokát kloritos kálcit-foltok borítják. Megfigyelhet ikerösszenö-

vések fleg az albit, ritkábban pedig a karlsbádi törvény szerint.

A zónás szerkezet földpátok kevéssé elterjedtek.

Maximális szimetrikus kioltása — 26°—30° azaz An48—An ss .

M (010) lap szerinti kioltás — 15" = An4r . Tehát kb. An 52 alapján
labrador. Csak elvétve található néhány kvarcszemcse; viszont ere-

ket. repedéseket kitölt kvarc elfordul. A színes elegyrészek ersen
kloritosodottak és kalcitosodottak és bennük ércszemcsék is láthatók;

így csakis körvonalaik után ismerhetk fel. Ezeknek egy része amfi-

bol; nagyobb részük azonban piroxénnek bizonyult, körvonalaik

után ítélve. Ezenkívül egyiknek c tengelyre merleges metszetében

a szögmérés alapján az (110) és (110) lapok által bezárt szög 90°

adódott. Ezek általában kevésbé kloritosodottak és kalcitosodottak,

mint az amfibolok. A klorit egyenesen olt ki.

Pleokroizmusa: a — halvány sárgás-zöld, y
— zöld. Ritkán el-

fordul néhány teljesen elkloritosodott biotit is. Megfigyelhet né-

hány feltn rtbarna szín, másodlagos biotitnak látszó ásvány-

metszet; ezek egyenesen oltanak ki és ersen pleokroosak: a = hal-

vány sárga, y = rtbarna. Fleg a színes elegyrészek körül elszórva

láthatók nagyobb piritszemcsék, néha ersen korrodáltam A leírt

kzet egy kvarcszegény piroxén-tartalmú amfiból-dácit, illetve dá-

citoid.

Ásványos összetétele térfogatszázalékban kifejezve:
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alapanyag = 59%,
kvarc = 2%,
föl (Ipát = 27%,
kloritos színes elegyrész = 10%,
érc = 2%.
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