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töttem : A l v e o l i n a  m e l o  d’Orb., P s a m m o b i a  u n i r a d i a t a  
Brocc., V e n u s  s c a l a r i s  Bronn, A r e a  T u r o n i c a  Dub., P i n n a  
c f  r. B r o e h i i d’Orb., P e c t e n a d u n c u s  Eiehw., P. L e y th a j a- 
n u s Partseh, P. n. s p., O s t r e a  e f r. l a m e l l o s a  Brochi, A n o- 
m ia  e o s t a t a  Brochi, P y r  u la  e o n d i t a  Brogn., C e r i t h  i um cre-  
n a t u m Brocc., X e n o p h o r a s  £>., T r  o c h u s  p a t u 1 u s 
Broec. E mészkő, különösen a temesvár-orsovai vasút építésénél építési 
czélokra fejtetett, miért is főleg Petnik környékén több kőbányában fel 
vau tárva.

Tovább a fedő felé haladva a mészkőre, homok által elválasztva, 
márgapalák következnek, melyek a GTob pataktól Ny-ra eső területen 
az öbölbeli lerakódás legmagasabb tagját képezik és melyekből Petnik 
közelében nehány levéllenyomatot sikerült gyűjteni.

Az öböl azon részében, melyet a múlt évben bejártam, a rétegek 
általában nem épen nagy szög (15— 20°) alatt a marttól el, az öböl 
közepe felé dőlnek.

Diluvium. A hegyek és dombok tetején több helyt ökölnyi, fejnyi, 
sőt nagyobb, tulnyomólag quarzhömpölyökkel találkoztam, mint dilu- 
viumkori lerakódással; —  mig

A 11 u v i u m a patakok mentében mindenütt jelentkezik és külö
nösen ott, hol a patakok a harmadkori lerakódásba vájták médiáikét, 
nagyobb kiterjedésnek örvend. Ily kiterjedtebb alluvium Uj-Borlovén 
mellett, hol egy ó-alluvialis lejtfok kiséri, a Krajova mentében a K ra j - 
nában és a Glob patak völgyében fordul elő.

A Czibles és Olahláposbánya vidéké zöldköandesitjeinek 
új petrographiai vizsgálata.

Dr. Koch Antaltól.
(Előadva a m. földtani társulat szakülésén 1880. évi május hó 5-én.)

Az említett terület traehyt-családbeli kőzetei az ifjabb vizsgálati 
módszerek szerint nem lettek még átvizsgálva, azért az erdélyi muzeum 
egylet gyűjteményében levő, Dr. H e r b  i c h  Ferencz- és Oláhláposbá- 
nyán saját magam által is gyűjtött elég gazdag és igen szép anyagot 
beható vizsgálatnak alávetvén, bátor vagyok az eredményt előadni.

A mit a Czibles és Oláhláposbánya trachytos kőzeteiről eddigelé 
tudtunk, azt nagyobbrészt H a u e r  és S t ä c h e  „Geologie Siebenbür
gens" munkájában találjuk összeállítva, melyben (a 81. 1.) a Czibles 
uralkodó kőzetei a gránitporphyros zöldkőtrachyt csoportjába vannak
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sorozva, mig Oláhláposbányáról és környékéről annak tömör, aphanitos 
változatai vannak kiemelve. A 358. lapon töl vannak említve P a r i s o k 
nak észleletei, ki a Cziblest a Szaláncza völgyéből megmászta. Szerinte 
a legkeletibb kúpnak trachytja többnyire világoszöld ampbibol és leve
les földpát nagy kristályait tartalmazza, melyek könnyen kimállanak, 
mi által a kőzet a felületen likacsossá válik. Ez különben egészen más 
pontok érezhordó trachytjainak tulajdonságaival bir s miként azok, 
gyakran tartalmaz behintett pyritet. Ezeken kívül vannak aprószemü, 
csaknem tömör változatok is. A Czibles kúpjai mind ilynemű zöldkő- 
trachytokból állanak s többnyire erősen mállott felülettel bírnak, a mi 
Richthofen br. szerint épeu igen jellemző a zöldkőtraehytokból álló 
hegyekre nézve.

IJjabb közleményt találunk a Czibles trachytos kőzetéről Tscher- 
mák Min. Mittli. 1872. IV. f. 2G1. lapján „Andesit vom Czibles im 
Guttiner Cebirge im nördl. Siebenbürgen“ ezím alatt 0 . Vo l k n e r t ő l .  
Ezen kőzet —  Írja említett közlő — Tschermák G. igazgató vizsgálata 
szerint a pyroxéu andesitekhez tartozik. Tömör, szürkészöld, lapos- 
kagylósan törő alapanyagban nagy plagioklas-lemezek vannak kiválva, 
melyek közt több ketté vau törve, a töredékek egymástól eltávolitva a 
közükbe nyomult alapanyag által. A pyroxénes elegyrész csak aláren
delten egyes sötétzöld oszlopkákban fordul elő, melyek diallagnak 
bizonyultak.

Az alapanyagban a földpáton kívül még magnetit és chloritos 
bomlási termények ismerhetők tél. A plagioklas kristályok górcső alatt 
szintén megtámadva látszanak. A kőzet tömöttsége 2*773. A kőzet vegyi 
elemzésének eredménye:

SitC . ....................... 56*56
APÓ3 ....................... 21*67
Fe-O3 ....................... 2*41
FeO ....................... 2 57
MnO ....................... nyoma
MgO ....................... 3 1 2
CaO ....................... 8*52
2nV T) ....................... 2*53
X 20 ....................... 2*10
H 30 ....................... 1*14
CO3 ....................... 0*37

100-99
Az olábláposbányai zöldkőtracbytokról Hauer és Stacbe a 362. és 

303. lapon különösen kiemelik, hogy az eocén homokköveket és inész- 
márgákaí az áttörésnél 40— 50 lépés távolságig zöld, igen kemény és

10*
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rideg- tömeggé alakította át, melyen a palásság még jól vehető ki a 
haránt-törési lapokon sötétebb csíkok alakjában.

Lássuk ezek után a gyűjteményünkben levő anyagot.

AJ A Czibles zöldkőandesitjei.
A Cziblesről való kőzetpéldányokat mind dr. Herbich F. gyűjtötte 

és pedig részint a Zágra patakának völgyében, mely patak a Czibles 
tömegéből ered s annak kőzeteit görélyekben bőven tartalmazza; részint 
a Cziblesnek azon helyén, hol régebben a galenitre bányakutatás tör
tént. A Zágra patakában dr. Herbich szerint az andesit több telért ké
pez a kárpáti homokkőben; a gyűjtött kézi példányok lelőhelyeit azon
ban egészen pontosan föl nem jegyezte. A mily szép tehát az anyag 
petrographiai tanulmányhoz, oly kevéssé használható a geológiai tér
képezéshez.

Macroscoposan vizsgálva az említett példányokat, öreg-, közép- 
porphyros és aprószemü, csaknem tömör változatokat találunk közöttük, 
melyek ismét az alapanyag és a kiválóit elegyrészek színei szerint kü
lönböző kinézésüek, habár ásványos összetételben és górcsői szerkeze
tükben is, mint azonnal látni fogjuk, lényeges eltérés nincs is.

a) A z  ö r e g  p o r p h y r o s ,  lehet mondani g r a n i t o p o r p h y -  
r o s  v á l t o z a t o k  a gabbróhoz csakugyan feitünően hasonlítanak. A 
legüdébb példány alapanyaga sötét zöldesszürke, a kissé mállottaké 
világosabb zöldesszürke vagy zöldesbarna s e legutóbbi külsőleg a 
gabbrótól meg sem különböztethető. Az alapanyag már loupe alatt is 
kristályos szemcsésnek látszik s többnyire a kisebb-nagyobb plagioklas- 
kristályokkal szorosan összefoly. A kiválóit elegyrészek közt a pla- 
gioklas az alapanyag színével bírván, csupán finom ikerrovatos hasa
dási lapjainak csillogása által árulja el nagy mennyiségben való jelen
létét. A világosabb zöldesszürke alapanyagú példányokban a plagioklas 
sötét füstszürke, violásba hajló színe (a dichroitéra emlékeztető) és tekin
télyes nagysága (egész 80 □  mm. kristálymetszetek) által már jobban 
feltűnik. A hasadási lapokon finom rovatok rendesen elárulják a há- 
romhajlásu jelleget. A nagy plagioklas-kristályok és ezek csoportjai 
mellett aztán hasonló mennyiségben, de kisebb egyénekben, el van 
hintve a második elegyrész, kurta oszlopmetszetek alakjában, melyek
nek azonban csupán selymes fénynyel csillogó hasadáslapjai, ritkán 
külső kristálylapjai is, láthatók. Ezen oszlopmetszetek a sötét szürkés- 
zöldtől a sötét olajzöldig változnak, csupán a barna alapanyagú pél
dányban hajlik annak színe is a barnásba. Én ezen elegyrészt az 
előttem fekvő példányokban kivétel nélkül átalakult amphibolnak tar
tom, mely átalakulási állapot igen jellemző a traehytok zöldköves mó
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dosulataira s már Beudaut által s utána sokaktól pontosan észlelve 
és leírva lett. Kézipéldányainkon is ezen módosult ampáiból lemezeshez 
hajló rostos szövettel, selymes vagy viaszuemü fénynyel bir s rendesen 
jóval lágyabb a vulkáni amphibolnál. Az oszloplapok szerinti hasadás
szöget épen ezen lemezesség és rostozottság miatt ritkán lehet megkapni 
és sohasem pontosan megmérni, de nagyfokú tompasága az augitétól 
könnyen inegkülönböztethetővé teszi. Ezeken kívül a kőzetben egész 
apró pyrit-szemcsék, gyakran rozsdásodva, bőven el vannak hintve, 
mellékesen pedig itt-ott kénsárga vagy csizzöld pistazit-részletek is fel
tűnnek. A pistazit világosan az alapanyagból képződöttnek látszik, 
mivel az ebből kiválóit plagioklast és amphibolt gyakran élesen körül
határolja a nélkül, hogy ezeken az átmenet nyoma látszanék. A pistazit- 
részleteken belül apró calcit-szemcsék soha sem hiányoznak és sósav
val megcseppentve, élénk pezsgés mindig elárulja jelenlétüket. Pyrit- 
szemcsék hol vannak a pistazitban, hol hiányzanak ; a pistazit-képző- 
dés tehát egészen független azoktól.

Ezen öregszemcsés változatoknak középtömöttségét 2-80-nak talál
tam, a mi kissé nagynak tűnhetnék fel, de tekintetbe véve a bőven 
behintett pyritet, könnyen megérthető.

G ó r c s ő  a l a t t  nézve ezen példányok vékony csiszolatait, a kö
vetkezőket észlelém. A viztiszta alapanyag keresztezett nikólok közt 
tökéletesen kristályos mozaiknak látszik, melyben erős nagyítás mellett 
az átalakult amphibolnak igen finomra elaprózott foszlányain és tücs
kein kívül fekete opák foltok és pontok, hosszú viztiszta apatit-tfik ha- 
ránthasadékokkal, sokszor több egy sorban elrendezve — láthatók. A ki
válóit elegyrészek közt a plagioklas nem élesen határolt kristályos 
szemei igen jellemző rendes és sűrű ikersávokkal, többnyire világosan 
héjas szerkezettel szintén emlékeztet az úgynevezett zöldkövek plagiok- 
lasára. Az említett violáskékbe hajló sötétszürke legnagyobb kristály- 
szemek a csiszolatban is violaszinüen felhősek, néha oly sűrűn, hogy a 
polárisait fény hatása sem látszik. Erős nagyításnál ezen felhős zavaro- 
dás igen sűrűn behintett, roppant apró légbuborékokra bomlik, melyek
nek fénytörési tüneményei előidézik azt a sajátságos sötét színezést, 
mely különben a plagioklas egyéb tulajdonságaiban nem okoz változást.

A második főelegyrész, az átalakult amphibol, sárgás-, vagy fű
vagy barnászöld, néha zöldesbarna szinti is, hosszában finomrostos s 
rendesen opák foltokkal és petyekkel tarkázott. Alsó nikol forgatásá
nál világos dichroismus látható fényelnyelés nélkül, keresztezett nikólok 
közt tarka interferentiaszinek tűnnek fel a rostozásnak megfelelőleg. 
Az uralkodó pyritszemcséken kívül elég magnetit is látható még; he
lyenként több van egy csomóban, rendesen vasrozsda által körülvéve.
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b- A k ö z é p p o r p h y r o s  v á l t o z a t o k  általában világosabb 
zöldesszürke, bővebb alapanyaggal bírnak az előbbieknél, sőt van né
hány példány, melynél az alapanyag rózsásba hajló hamvasszürke, 
tehát a zöld színárnyalatnak nyoma sem mutatkozik. A kiválott elegy
részek apróbbak és gyérebbek is, de egészen olyan színnek és ktilc- 
u ek, mint az öregporphyros változatokban ; csupán néhány példányon 
láthatók a szürkés és ibolyás szinii plagioklas helyett fehér vagy viz- 
tiszta, ikerrovatos lemez- és léezalaku kristályok. Nagy ritkán egyes 
ibolyás szinti quarz-szemesét, sőt egy példányban tengeriszem nagyságú 
darabot is vettem észre. A pyrit-szemek és részletek igen bőven vannak 
behintve, pistazit foltok is gyakoriak. A vörhenyes hamvasszürke alap
anyaggal biró példányokban szürke és fehér plagioklas- meg olajzöld 
amphibol mellett kevés tompackbarna biotit lemez, sőt gyéren egy-egy 
nagyobb magnetit szem is feltűnik, úgy hogy a kőzet átmenetet képez 
némely Rodna vidéki zöldkőandesitekbe. Pyrit-szemcsék alig tűnnek fel 
ezen világos zöldkő változatok bán. A középporphyros változatok egyiké
nek tömöttségét 2 -78-nak találtam.

Gyűjteményünk legtöbb példánya ide tartozik, miből következtet
hető, hogy ez a Czibles uralkodó kőzete.

G ó r c s ő  a l a t t  az alapanyag szövetét és kiválásait illetőleg 
ugyanazokat lehet észlelni, mint az öregporphyros változatoknál. A 
nagyobb elegyrészek, t. i. a plagioklas és az amphibol is olyanok ; a 
főkülönbség abban rejlik, hogy az uralkodó amphibol mellett néhány 
példányban a u g i t  is látható, mely világosabb szin, a rostozottság és 
dichroismus hiánya által külömbözik amattól; továbbá, hogy a pyrit 
mellett több magnetit látható. Néhány példányban górcső alatt is két
ségtelen quarz-szemcséket láttam s ezekben még folyadék- és légbuborék - 
zárványok is észlelhetők.

Mind az öreg- mind a középporphyros változatok főldpátját a 
Szabó-féle lángelemzési kísérleteknek többszörösen alávetvén, vagy 
labradort, vagy andesinbe hajló labradort kaptam eredményül. Az am
phibol ugyanígy vizsgálva könnyen olvadt (olv. fok =  4) habzás mellett 
sötétbarna gyöngygyé s a lángot igen gyengén festette. Az alapanyag 
hasonlóképen viselkedett mint a íöldpát, auuak jeléül, hogy uralkodólag 
ugyanazon földpátos anyagból áll.

c) A p r ó s z e m ü  v á l t o z a t b ó l  csak három példányunk van a 
Zágra völgyéből, de egyébként ezek is tökéletesen azonos összetételüek 
az előbbi változatokkal. Alapanyaguk sötétebb szürkészöld, földpátjuk 
pedig világosabb, szürkésfehér, tehát aprósága daczára eléggé jól kirí. 
Pyrit kévés látszik behintve, pistazit-képződés is ritkán mutatkozik.
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Tömöttségiik 2 75. Sósavval gyengén pezsegnek. Átmenetet képeznek 
az oláhláposbánvai tömör zöldkőandesitekbe.

Górcső alatt az alapanyag apró, keresztlil-kasul fekvő plagioklas- 
kristálykákból áll, melyek közönséges fénynél összefolyók, de polarizált 
fényben élesen elkülönülnek; ezek közül egyes nagyobb, jelleges pla- 
gioklas kristálymetszet kiválik s itt-ott szintelen apatit-tűk is elkülönül
nek. Az amphibol olyan, mint a többiben, a pyrit és magnetit egyenlő
képen bőven fordul elő. Végre néhány viztiszta, zárványdús quarz- 
szemcse is látható magnetit- és pyritszemek társaságában. Ezen quarz- 
ban erős nagyítás mellett amphibol szálkák és asbestnemü görbült szál
kák vehetők ki, melyek gyakran nagyobb ampbibol-szálcsákból indulnak 
ki, aztán sok légbuborék és folyadékcseppecske is látható bennük.

B) Oláhláposbáuya zóldkő-andesitjei és a contactlcépződmények.
Ezeket részben dr. Herbich hozta, részben magam gyüjtéra 

1877-ben, de ezen két kézből került anyagban semmi külömbség nem 
mutatkozik. A kőzetek sötét olajzöld vagy szürkésbe hajló zöld alap
anyagában zöldesszürke, apró fénylő plagioklas léczek és szintén apró 
kevésbé fénylő feketés amphibol tiicskék, itt-ott pistazit nyomok meg 
kevés pyritszemcse tűnnek lel a szabad szemnek. A bánya körül telér- 
ként kibukkanó kőzetben a kénsárga pistazitot gyakrabban találtam. 
Egy általam gyűjtött példányban egy buzaszem nagyságú, ibolyaszinü 
quarzszemet is észleltem. A földpát Szabó lángelemzési módszere szerint 
vizsgálva, a labrador és andesin-sor közt állónak mutatkozott; az alap
anyag nehezebben olvadt és kevesebb alkali-hatást mutatott, a mi 
hihetőleg az amphibol és a chloritos elegyrész jelenléte miatt van. 
Sósavval mindenik példány jól pezseg. Tömöttség több mérésből: 2’79.

G ó r c s ő  alatt vizsgálva az alapanyag kristályos szövetet mutat, 
szabálytalanul egymásba folyó mezők mozaikjának látszik keresztezett 
uikólok közt; erős nagyítás mellett ezen viztiszta felsit parányi am
páiból foszlányokkal, légbuborékkal és magnetit-porral behintve látszik. 
A fűzöld, rostos, dichroistikus ampbibolmetszetek mellett csaknem ugyau- 
anuyi világos fahéj barnás augit metszetek is látszanak. A rendes pla- 
gioklas-metszetek közt föltűnt egy viztiszta quarzszemcse is folyadék 
és légbuborék zárványokkal. Kevesebb pyrit, mint magnetit szem. A
kőzet tehát ampbibol-augit-andesit zöldkő módosulatban.

*:Jí *
A mi végre az oláhláposbáuyai zöldkőandesit c o n t a c t h a t á -  

s á t az áttört eocän kárpáti homokkőre és ennek palás agyag és mész- 
márgáira illeti, ezt a bánya környékén igen jól lehet észlelni s magam 
is több helyeu gyűjtöttem közelébb tanulmányozandó anyagot inuen. A
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zöldkőandesit a bánya völgyeletén ferdén. körülbelül KNy. irányban 
átcsapó több vékonyább-vastagabb teleptelér gyanánt vau a kárpáti 
horuokkökéjilet változó minőségű rétegei közé szorulva s a bánya egész 
környezetében észlelhető azoknak kisebb vagy nagyobb fokú átalaku
lása. Maga a zöldkőandesit az "érintkezés határánál kevésbbé tömörnek 
tw.ik, mint egyebütt, többnyire mállottabb, világosabb kékeszöld szinti, 

apró fehér plagioklas-lemezekkel s gyakran visel kénsárga és csizzöld 
jüsíazit-foltokat vagy pettyeket.

A homokkövek átalakulva kékeszöld színűek, apró csillámpikke- 
lyektől és behintett pyrit-szemcséktől pontonként csillámlók, vékonyabb- 
vastagabb erektől áthatvák, melyek ipiarzból (hegyijegecz) és érezekből 
barna sphalerit, chalkopyrit, galenit) állhatnak. A kőzet ennélfogva 

küleinét tekintve könnyen összetéveszthető a tömör zöldkőandesittel. 
Górcső alatt azonban látható, hogy uralkodóan viztiszta szegletes quarz- 
szemeknek halmaza, melyek zöldesszürke, gyapjas szerkezetű anyag 
által vannak összeragasztva, mihez itt-ott olaj zöld, finomrostos, valódi 
chlorit-féle részletek is hozzzájárulnak, mig a gyakori pyrit-szemek az 
egészben rendetlenül behintvék. A quarzszemeket összekötő zöldessziirke 
anyag gyenge dichroismus-t s keresztezett nikólok közt agregát-pola- 
risatiót mutat, mig a quarzmezők ily körülmények közt szép tarka mo
zaik képet nyújtanak. A sósav hidegen nem hat, de melegítve sok 
ponton élénk pezsgés közt nagy lyukakat rág, miből a calcitnak mint 
elegyrésznek jelenléte világos; az oldat vastól megsárgul, a quarz kö
tőszere pedig megkalaványul, mely körülményből annak vegyületére is 
következtethető, hihetőleg valami vas-mész-silieat az mely a zöldkő
andesit behatása által állott össze és válott ki.

A p a l á s  a g y a g o k  és a g y a g m á r g á k  kékes- vagy 
sárgászöld tömör, laposan kagylós törésű, hasadékos, jaspisnemii 
anyaggá váltak, mely aczéllal sok helyen szikrázik, a kés, hol kar- 
czolja, hol nem, miből következik, hogy egyenetlenül van kovasavtól 
keresztüljárva; — rendesen még apró pyrit-szemek és kristálykák elég 
sűrűn belé vannak hintve vagy a repedések falaira rakódva, vagy 
végre a felülethez közel eső részletekben a repedések vörös vasrozs
dával megtöltve, mely vörös vonalakat és csíkokat képez a kékeszöld 
alapon.

Górcső alatt a viztiszta alapot gyapjas zöldesszürke anyag sűrűn 
ellepi, fekete opák szemek és pyrit-szemcsék ritkásan látszanak behintve. 
A viztiszta alap kékes, a zöldessárga gyapjas anyag sárga színnel po
larizál, sósav alig nehány ponton idéz elő pezsgést és rág ki lyukat; 
következtethető tehát, hogy a viztiszta alap csaknem tiszta alumínium-
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silicat, mig a sárgászöld gyapjas festő anyag valami vas-mészsilieat 
lehet, mely az átalakulásnál kiválóit.

Legérdekesebb mindenesetre a m é s z  m á r g á n a k  á t a 1 a k u- 
1 á s a. A mészmárga nagyrészt kékes vagy sárgászöld, tömött, laposan 
kagylós törésű anyaggá változott, mely helyeukint oly kemény, hogy 
aezéllal szikrát hány, rendesen azonban még karezolható a késsel; só
savval is jól pezseg.

Ezen tömör kovasav áthatott kékes mészkövet fehér, nagyszemü 
ealeit erek és fészkek járják át. Ilyen anyagban kisebb-nagyobb kén
sárga fészkek váltak ki, melyeknek tiuomszemii -- tömör anyaga is 
fehér ealcittal át van hatva s azért mindenütt pezseg a nélkül, hogy a 
sárga anyag megváltoznék benne. F. e. habzással barna salakká olvad 
ezen sárga anyag s igy kinézésénél és viselkedésénél fogva is pista- 
zitnak tartható, a mit a górcsői kép is megerősít. Ezen tömör pista- 
zitban foltonként barnásvörös, kagylós törésű, igen kemény, zsirfényü 
gömbölyödött szemek vannak kiválva, melyek gránátnak bizonyultak. 
Ezeken kiviil pyrit is bőven van ezen eontact-képződményben el
hintve.

Górcső alatt a kékeszöld mészmárga egészen olyan képet mutat, 
mint a fentebb tárgyalt átalakult agyagmárga; a pistazit csizzöldbe 
hajló sárga szemcsék halmazának tiinik fel, melyben a gránát barna
sárga kerekded metszetei vannak ágyazva, mig a köztük levő hézago
kat fehér iker- és hasadásrovatos calcit tölti ki.

A pistazit dichroismus nyomát mutatja, a gránát semmit; polari
zált fényben a pist. az aggregat-polarizatio tarka színeiben tündöklik, 
mig a gránát sötét marad keresztezett nikólok közt; a calcit-szemcsék 
végre halványabb kékes színekben polarizálnak.

Sósavval megcseppentve a csiszolatot, mindenütt élénk pezsgés közt 
föloldódik a calcit, a pistazit és granat-szemek különválnak s ilyenkor a 
gránát x  0  alakjának megfelelő szabályos hatszöges metszetek nyo
mai is feltűnnek. A pyrit szabálytalan szemei rendetlenül vannak el
szórva — a leirt ásványok közt. Szabad quarzot nem észleltem, hihető
leg a beszivárgott SiO2 egész mennyisége kötve lett a pistazitban és 
gránátban.

Ezen vizsgálatokból határozottan kitűnik tehát, hogy a zöldkő- 
andesittel való érintkezésénél az átalakítási hatás nemcsak kovasav be- 
sziirődésben, hanem uj ásványok (silieatok) képződésében is nyilvánult, 
a mely hatás valószínűleg az ércztartalmu gőzökben vagy oldatokbau is 
keresendő, melyek a zöldkőandesitekben föllépő érczteléreket kitöltötték 
s magát az eredeti ampbibol-augitandesitet is módosították.

Nevezetes az, hogy ezen contactképződés azonos azzal, melyet Kis-



bányánál mutattam ki az ottani zöldköves quarzandesit és az agyagos 
mészkőpalák érintkezésénél (lásd: A Vlegyásza és a szomszédos terüle
tek traehytjainak hegyszerkezeti viszonyai. Érd muz. egyl. évkönyvei 
1878. II. köt. VIII. sz 348 - 350. 1. és Pótlék a kisbányai comact- 
képződéshez. Erd. Muzeum. 1878.10. sz. 260. 1.) s ezen analog viszo
nyoknál íogva is valószinü a kisbányai g anitoporphyros dacitnak ter- 
riár kora, habár az ottan egyenesen nem mutatható is ki, szemben vom 
Rath ebben való kétkedésével, melynek ő a kisbányai előfordulás 
megtekintése után újabban kifejezést adott. (Bericht über eine im Herbst 
1878 ausgeführte Reise durch einige Theile des österr.-ungar. Staates. 
Sitz. Ber. d. Niederrhein. Ges. für Natur- und Heilkunde zu Bonn 1879.)


