
8. Lukarecz és vidékének geológiai viszonyai.

(Jelentés az 1896. év i részletes fö ld tan i felvételekről.)

A dda KÁLMÁNtÓl.

Az 1896. évi földtani részletes felvételeim, szorosan csatlakoznak 
a múlt évi jelentésemben ismertetett vidéken végzetttekhez.

A tanulmányozott terület, az 1 : 25,000 méretű nagy táborkari térkép 
xx\' &rL DK lapjának nyugati szélétől, a lap közepén túl terjed, Temesvár 
megye területéhez tartozik, a következő községekkel és azok határaival: 
Lukarecz, Tés, Temes-Királyfalva (Kraljevacz) Temes-Péterfalva (Petrovo- 
selo), Sustra, Nagy-Topolovecz, Iktár, Budincz, Kiszetó, Józseffalva, Szik
lás (Susanovecz), részben Gizellafalva, Hisziás és Aga.

Lukarecz, az említett községek határaitól körülövezve, azoknak közép
pontjába esik és különösen azért válik ki, •— párhuzamosítva földtani 
viszonyait a többi községek határaiban észlelt földtani képződményeivel —  
mert az egész vidéket uraló neogén szedimentjei között, csak e helyen 
van alkalmunk, egy izoláltan feltört eruptív képződmény nem csak 
érdekes, de környékének nagy körében jótékonyan ható —  vulkanikus 
szüleményével megismerkedni.

Ezidei felvételeim közben, felsőbb rendelet folytán, nagyságos Böckh 
•János úrnak, a m. k. földtani intézet igazgatójának oldala mellett, Gali- 
cziába, tanulmányútra kiküldetni szerencsés voltam. Ezen tanulságos ki
küldetésért Ó Exeellenciájának, a Miniszter úrnak és igen tisztelt igaz
gatómnak hálás köszönetét mondok.

-K

A felvett területnek határai a következők É-ról a DK nagyX X V I . rov . ö*7
táborkari lapnak, egyrészt északi széle, másrészt a Ny csücsökben, a Padure 
Kralica és a Délu Leskova. Ny-ról Tés község nyugati határvonala és 
a mondott lap Ny-i szegélye, a Bega csatornáig. D-ről a Bega csatorna és
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végül K-ről a Kizdia patak alluviális sikja és a Padure Stirda gerincz 
vonala.

Felvett területem vizei, a Bega folyót táplálják. E, EK majd D-nek 
hatalmas szélességű alluviális szallag alakjában, a Kizdia patak völgye 
terül el, mely az EK felől eredő Minis patakkal, területem K-i határát 
képező hatalmas szélességű alluviális térszíné nő és belé olvad azon 
széles alluvium síkba, melynek a kartirozott terület, déli halmait képezte 
neogén és diluvial szedimentjei alkotják északi partjait. A bejárt és tanul
mányozott, halmos, széles, de lapos árkokkal átszelt térszín, magán 
hordja a fiatal szediment területek ismert bélyegét, az örökké romboló víz 
hatásának mindinkább áldozatul eső laza képletek alkotta vidék legöm
bölyített dombjaival.

A felvett terület földtani alkotásában résztvesznek:

I. a pontusi kor üledékei,
II. a bazalt-erupció terményei,

III. a diluviális korú és
IV. az alluviális korú üledékek. I.

I. A  pontusi korú üledékek.

A pontusi emelet elterjedésének területemen, a déli Temes széles 
alluviál sikja felé folytonosan lankásodó balomvidéken, mint határkor, 
a 145— 150 m. tengerszint feletti magasság köre állítható fel. Ezen 
magasságban még megtalálhatók a dombok meredekebb oldalain, a víz
mosások és szakadások helyein a pontusi üledékek. A terület mélyebb 
térszínén már nem jut napfényre többé a pontusi emelet karakterisztikus 
szürke homokrétege, mert fiatalabb képletektől borítva, ezek alá merült.

A pontusi korú üledékekeket területemen, a homok, az agyag, a 
mészmárga és a márgás mész képviselik.

Aga községétől K és DK-re valamint a Hisziás községétől E-ra és 
EEK-re, mindenütt ott, hol a hullámosán ismétlődő dombok lejtői mere- 
dekebbek, a lemosott zsíros tapintatú anyag alatt, feltűnik a pontusi 
homok szürke fehér színével, igen gazdagon fehér csillám lemezkékkel, 
helyenkint sárgás színárnyalatban, vízszintes településsel kifejlődve. 
Hisziás község fővölgyének falumenti meredek partjain, e homok kopár 
képletei, komoran hatnak a szemlélőre.

A Valea Kizdia nyugati partja mentén, valamint Tés község és völ
gyének mindkét partján, a dombok homlokán, végig követhetők a pontusi 
homok feltárásai; a vízmosásokban ismételten fellelhetők és ott, hol
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nagyobb mélységre vannak feltárva, a feküben zsiros tapintatú vas
tartalmú agyag és homokkő palákkal váltakoznak.

Lukarecz községben és ennek határán, úgy a Kizdia völgyének DNy-i 
partja mentén levő vízszakadásokban, mint a községtől D felől lefutó 
Rascevica árok és annak úgy K-i mint Ny-i partjain, a pontusi képletek 
megtalálhatók. Jóllehet e területen a bazalt elfolyt lávája a pontusi 
képleteket elfedi, de ott, hol a láva folyam végéhez jutott, alatta és tufái 
alatt, mint valódi fekű a pontusi homok foglal helyet.

A pontusi homok, helyenként váltakozó rétegezésben fordul elő a 
zsiros tapintatú és homokos agyag vékony rétegeivel. Ezt a következő 
helyeken figyelhettem m eg: •

A Lukarecz község felett a fensikon, mely a Gy. pietra rosia és 
Lukarecz község közt elterül, annak az tít mentétől E felé lefutó árkok
ban, kívül a bazalt perifériáján, fellép közvetlen a babérczes agyag alatt 
a pontusi szediment következő sorozata:

Egy 2 m. vastag szürke, alul sárgás homok, alatta 0 7  m. agyagos, 
csillámos homok települt, mely reá fekszik sárga homok rétegre, mely 
utóbbi réteg telve van barnafekete vasas agyag-konkréciókkal, különféle 
nagyságban és izoláltan beágyazva. A rétegek 14'1 és 13° dőlést mutatnak.

Az említett fensik egy kereszttel jelzett pontjától nyugatra lefutó 
árokban, hasonló kiképződésű rétegsort figyeltem meg. A babérczes agyag 
alatt 1 m. durva sárgás homok következett, mely alatt 0 9  vastag zsiros 
tapintatú levelesen széjjel váló, sárgás agyag települt. Ebben néha 15 cm. 
átmérőjű meszes konkréciók is fordulnak elő és finom, iszapos homokon 
nyugosznak.

A település zavart s 197‘ és 32° dőlést mutat.
A Kizdia patak déli partjai mentén, a lejtőbe barázdolt szakadások 

a pontusi homokot és agyagot tüntetik elő. Rajta több helyen a bazalttufa 
piszkos rétegeit fellelhetjük.

Lukarecztől D-re, a majortól EENy-ra, domboldalmentén, a tufa 
képletek alatt közvetlenül a pontusi korú homokokat találtam meg. Ezen 
határ itt a 150 m. t. sz. f. körnek felel meg. A település vízszintes.

Lukarecztől Ny-ra Iíirályfalvának, a Kakovina és Ravnice dűlőkön 
széles övben tárul elénk a homok szürke foltjaival. Ezen homokrétegek 
alatt, e helyen, mely homokrétegek babérczes agyaggal vannak betakarva, 
hatalmas 0-5 m. vastag márgás mészpadok fordulnak elő, melyek ho
mokra települtek. A fedő homokpadok 2‘5 m. vastagok és ugyancsak 
telve vannak mészmárga konkréciókkal, erekkel és zsinórokkal. A mész- 
márga konkréciók mésztartalma 96'6°/o, a márgásmészpad pedig 94% 
szénsavas meszet és csak 6%  agyagot tartalmaz.

A fentebb említett. feltárástól ÉNy-ra, az É felől lefutó Selistye
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patak és annak elágazásai által feltárt pontusi rétegek úgy itt, mint 
Temes-Iíirályfalva községének patak völgyében a partok mentén, szürkés- 
fehér szinü homok képletek alakjában jelentkeznek. A dendrites meszes 
márgapadok itt is előfordulnak és beágyazásokat képeznek. A homok 
helyenként vastól megfestve barna sárga szinü, néha durvább, átlag 
finom szemű és fehér csillámmal telt. Igen vízdús rétegek ezek a falu 
völgyében, ügy a falu völgyének felsőbb E partjain, mint az ettől K-re 
fekvő Selistye árok széjjel ágazásánál, nem különben a Ny-on, a Temes- 
Péterfalva felé lejtősödő halmok meredekebb dűlői, hatalmas pontusi 
homok komplexusokat árulnak el. E hatalmas képlet, mely ott, hol a fedő 
fiatalabb réteg elmosatott, napfényre jut, mint altalaj, az egész ismertetett 
térszínt uralja.

Az egész ismertetett területen nem találtam korát karakterizáló 
kövületet. Feltárásai meddők és eredményhez nem juttatnak, mint azon- 
által kétségenkívül bizonyítja a hasonló petrografiai kiképződés, azon 
rokon és egyenlő korviszonyt, melyet tőle E- és EK-en talált karakterisz
tikus kövületek, pontusi korát nyilvánvalóvá teszik.

II. Bazalt kőzetek.*

Nagy-Topolovecz községétől, ezen a 114 met. tengerszint feletti 
magasságban telepített falutól északra, egy kb. 9 km.-nyi, széles, lassan 
emelkedő sik terület tárul elénk, melyet a 211 met. t. sz. f. magas Gy. 
Pietra rosia nevű kúppal biró domb és fensíkja zár el. Ezen túl egyenletes 
halmoknak hullámos vonulatai következnek és sejtetni sem engedik a 
szemlélővel azon nagy különbséget, mely ezen átalánosan egyenlő alakú 
konfiguráció mellett, a mondott halmok és a délibb, fennt nevezett kúpos 
domb és fensíkjának képződési anyaga között van.

Felérve ezen domb platójára, fel-fel bukkanó sötét szikla fejek

* Irodalma :
Dr. G. K ornhuber : Verhandlung des Vereins für Naturkunde zu Pressburg 

V. köt. (Sitzungsberiehte p. 53.)
L óczy L ajos : Geológiai jegyzetek Krassó megye éjszaki részéből. (Földtani 

Közlöny XII. évfoly. 1. füzet 22. és 23. lap. 1882.)
Dr. Schafarzik Ferencz : A Pojána Ruszka környékének néhány eruptív

kőzetének petrografiai tanulmányozása. (Földtani Közlöny XII. évfoly. 1. füzet 
30 . 1.. 1882.)

Gall J ózsef : A lukareczi bazalt Temes vármegye rékasi járásban. Buda
pest 1891.

Gesell Sándor és dr. Schafarzik F erencz : Mű- építőipari tekintetben fon
tosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusa. Budapest 1885. év 88. 1.
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tűnnek elénk, melyek hólepel alakjában elterülő agyag takaró alatt, egy 
kemény kőzettermény jelenlétét árulják el. A fensíkszerű domb oldalán, 
sűrűén telepített bányák által feltárt szegély és a dél felé lankásodó 
területen feltűnő szikla fejek, csakhamar világos képét adják nekünk az 
itt eltakart bazalt láva képződmény anyagának, mely ráborult a szedi- 
mentek laza anyagára, alig észrevehetően változtatván meg a lankásan 
délnek lefutó térszín konfigurációját.

A lukareczi bazalt kiterjedésének térfogata átalában 4 0 0  km. terü
letnek felel meg. E területen ezen kőzet mint takaró terül el, átlag nem 
nagy, körülbelül 8 met. vastagságban és egyes feltárási helyeinek kivéte
lével, mindenütt egy fiatalabb korú képlettől van fedve, csak ott jutott 
napfényre, hol a babérczes zsíros, kemény, sárgabarna szinü, mészmárga 
konkréciókkal telt, hatalmas agyag takaróját, vagy a vizek erodáló hatása 
lemosta, vagy az ember feltáró csákánya feltakarta.

Ezen bazalttakaró anyaga, melynek tömege a Gy. Pietra rosia kúpján 
emelkedett ki, természetszerűen és mint az a megfigyelésekből kitűnik, 
területének nem minden irányában terjedt, illetve folyt el egyenletesen; 
az nem egy összefüggő, tömör réteg alakjában fedi el e területet, hanem 
hévén folyó anyaga, annak idejében történt kitörése és elömlése után, úgy 
a mint hol szélesebb, hol szükebb folyamok alakjában mozgott, akadályokba 
ütközve, azoknak kitért, széjjel ágazott, hogy ismét összefolyjon, terjedt el 
a vízszintes, de főleg a lankásodó térszínen, hol a legmélyebb pontok felé 
törekedve, szétroncsolódott hálószerű takaró képében terült el,

A bazalttakaró elterjedése tehát kráterjétől, főleg az egyenletesen 
lankás területen DK- és DK-i irányában ismeretes; Ny- és E-i kiterjedése, 
a íennti irányhoszszal szemben tetemesen kisebb, minek természetszerű 
oka, annak idejében, az ezen irányokban való térszín valószínű fokozatos 
emelkedésében rejlik.

A bazalt, Lukarecz, Sziklás (Susanovecz), Kiszetó, Józseffalva, Király- 
falva és Nagy-Topolovecz községek és határain belül ismeretes. Nagyobb 
feltárásai főleg Lukarecz, Sziklás és Józseffalván vannak'; utóbbi izolált- 
nak látszó folt alakjában mutatkozik. E helyek fekvése és hozzáférhető
sége, a bazalt kőbányászatát itt igen előnyösnek teszi.

A felvett területen kartirozott bazaltláva takarójának, illetve meg
figyelt elterjedésének pontos határai a következők: E-ról a Kizdia patak 
jobb partjának dűlőjében, a 165 és 180 m. tengerszint feletti magas
ságnak vízszintes körei. K-ről, a Sziklás községétől ENy-ra fekvő 
Padure Zabran és Ogasu maré dűlők keleti széle, a 130 m. t. sz. f. 
magasság vízszintes körével; D-ről a Kiszetó község felett elfolyó Bega 
folyó ágya, —  hol a malmokkal szemben, a bazalt a folyó medrében ész
lelhető, -— továbbá a Józseffalva és Nagy-Topolovecz községeket összekötő
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út. Nyugatról a Mosur-pareu, ÉNy-on pedig a Lukarecz község völgyébe 
lefutó Eascevina árok jobb partja.

A lukareczi és sziklási (Susanovecz) bazalt-köb nyák, azon szegély 
mentén telepítettek, mely a Lukarecz község felől DK-nek, plató alakjában 
nyúlik el. Ezen fensík E-i peremén, a kb. 170 m. t. sz. f. magasságú 
körben, egészen a Kizdia patak folyásának délre való megtöréséig és ezen 
túl a domb partjai mentén és az azokba behúzódó, a Padure Zabran és 
Ogasu maré dűlők felől lefutó árkokban, egészen Sziklás község ENy-i 
csücskéig terjed a bazalt feltárás. Itt megszűnik.

Az említett fensík déli peremén a bazalt koszorú, némi megszakítás
sal ismét folytatódik és terjed Ny-nak a Gy. Pietra rosiáig.

A második nagyobb feltárás Józseffalván, illetve, ettől ENy-ra 
elterülő Ogasu mik, Ogasu maré és a Gserna voda árkaiban tárul elénk. 
Ismeretes azonkívül e község területén az ásott kutakban, hol körülbelül 
8 meter mélységben, mindenütt megütötték. Hasonlóan ismeretes a bazalt 
a nagy-topoloveczi község EK-i párján, hol a kutakban esetről-esetre át 
kelett törni rétegét. E-ra ezen községtől a Mosur-pareuban is fejtés alatt 
állott a bazaltlávája. Bebizonyítva, látjuk tehát, hogy az ecsetelt területen 
a bazaltláva rétege, jóllehet nem mint szorosan összefüggő takaró, de 
mégis összeköttetésben, hol szélesebb, hol szőkébb tömegek alakjában, 
borítják az alattuk települt fiatal szedimenteket.

E vidéknek, a bazalt tömegének kitörése előtti konfigurációja a ma 
általunk ismert bazalttakaró határainak és elterjedésének alapján, fel
tétlenül egy szoros, egyenlő képletek alkotta dél és délkelet irányában 
lankásodó térszín lehetett, a nyugat-, észak- és keleti oldalon ma feltűnő 
széles völgyképződések nélkül. E mellett bizonyít a bazalt láva elterjedésé
nek E- és K-i határa, mely az utólag képződött hatalmas szélességű folyó 
medreknek jobb partjáig, a plató E- és K-i széle mentéig terjed.

A míg a láva elfolyásának ENy- és K-i irányában a fokozatos térszín 
emelkedés csakhamar gátat vetett, addig a térszín dél felé való természetes 
lejtősödése, a lávának, —  mint annak déli irányben való elterjedése azt 
igazolja, —  akadálytalan elömlését elősegítette.

Ha ezen bazalt lávatakaró megmerevülési kifejlődését, elterjedésé
nek különféle pontjain megfigyeljük, azt találjuk, hogy azok változnak, a 
lieven folyó láva kihűlésének változó feltételei szerint. Területünkön a 
láva alárendelten táblás, oszlopos, főleg azonban annak gömb alakú, egy 
központi maggal bíró konczentrikusan reá kanyarodott lemezes alakzato
kat képez.

Ezen a láva folyam hömpölygő árjának lassú mozgása mellett tanús
kodó koncentrikus magot, körkéregek, spháricus alakjait képezte, meg
merevülési fázisokat, főleg a láva folyam véghatárain szépen észlelhetjük.
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A platónak a kráterhez közelebb fekvő ÉK-i partjain oszlopszerű 
a láva anyaga, annak K-ibb DK- és D oldalán, úgymint a lukareczi 
újabb, a sziklási és a józseffalusi bányákban, a láva folyam határain, 
a lustán mozgó láva, izzón folyó anyaga guruló mozgásának megfelelően, 
gömbalakúan szilárdult meg.

Ha a bazaltláva takaróinak képződését tanulmányozzuk és kutatjuk, 
hogy annak vulkanikus keletkezése, egy központból ható erupció vagy 
pedig több, területünkön önállóan feltört dyke kitörési terményének tulaj
doníthatjuk-e ? akkor tekintettel:

1. a láva kihűlési képleteinek alaki elváltozásaira, viszonyítva azokat 
a feltételezett krátertől való helyzetére ;

2. a lávának a krátertől távolabb eső pontokon való szemcsésebb 
szövetére;

3. a kráternek, a Gy. Pietra rosia kúpjának szembe ötlő alakjára 
ezen a salakos, hólyagos szivacsszerű, könnyű lávának, a lapili, a salakos 
bombák és hamúnak nagy tömegekben és kizárólagosan itt való előfordu
lására, azt látjuk beigazolva, hogy a bazalt területünkön elfolyt anyaga, 
egyetlen egy vulkán szüleménye, a láva kifolyásának csatornája, bazaltunk 
kráterje a Gy. Pietra rosia volt; az ismertetett bazalttakaró egy központi 
kráter és nem több dyke képződménye lehet.

A lukareczi bazalt kitörésének korszaka, az alsó plioczén végére 
a pontusi emelet szedimentjeinek lerakodása utáni időre esik; lávánk 
tehát azon korban tört ki, a melyben a neogén e fiatal vulkánjai hazánk 
számos területén nagy szerepet játszottak.

A pontusi homok, a bazalttufa, a bazaltláva és a diluviális takaró 
chronologikus egymásutániságát a tárgyalt területen sok helyen lehet 
konstatálni. A tufáknak a pontusi emeletre való konkardáns települése, 
a tufáknak vízben való másodlagos átalakulásoknak, azaz a palagonitnak, 
nemkülönben pontusi és egyébb kövületeknek a tufa anyagában való teljes 
hiánya, a tufák lapili alkatrészeinek meglehetős épsége, mind a mellett 
bizonyít, hogy a lukareczi bazalt kitörésének idejében, a pontusi kor 
ismert rétegei már levoltak rakva és többé víz alatt nem állottak.

A lukareczi bazalt lávájának jelenlegi állapota., tekintve, hogy az 
egy hatalmas diluviális agyag takarótól elfedve, csak egyes feltárások 
mentén jut napfényre, tömegének zömében pedig védve van, ép állapotát 
és a láva eredetileg öltött alakját majdnem tökéletesen megtartotta. 
A szembeötlő Gy. Pietra rosia kúpja és a körülötte elterülő fensíkon 
elömlött bazalt eltemetve, csak a plató szegélye mentén tárul elénk.

Vulkánunk az ismertetett területen megfigyelt termények krono
lógiai lerakódása alapján hatalmasabb hamu és lapili kitörésével kezdő
dött, mely után a hévén folyó láva intenzív kifolyása, mely bombák
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kilökésével járhatott, következett be, melylyel a működés meg is szűnt. 
A Gy. Pietra rosia kúpján mesterségesen feltárt, hólyagos, szivacsos könnyű 
bazaltsalak, lapilik és bombák múlásnak indult és múlásba átment ter
ménye, omladék kúp mellett szól, mely ráborult fiatalabb rétegek által 
betakarva, szemünknek hozzáférhetlen, biztosan tehát kráterszerkezetről, 
sem a kiömlési termények egymásutáni felépítéséről, tehát azok geneti
kájáról végérvényesen nem nyilatkozhatunk, mint azt Lóczv L ajos 
«Geologiai jegyzetek Krassómegye E-i részéből# czímű munkája, 23. lap
ján is megjegyzi.

Területünk vulkanikus terményeinek petrografiai minőségei, törmellé- 
Ices és tömeges képződményekre oszlanak. Elsők a tufa-, hamu-, lapili- és 
a bombák, az utóbbiak a tömeges bazalt.

1. A  b a z a lt tu fá k .  Ismertetett területen a vulkanikus hatások 
első terményeit, a bazaltláva kiömlése előtt elszórt töredékes vulkáni 
képződményt, a tufát meglehetős vastagságban találjuk lerakva. Ezen 
tufák elterjedésének nagysága, szemben a bazaltláva-takaró terjedelmének 
nagyságával, tetemesen kisebb és az egész bazalt elfolyás 40 Q  km. tér
fogatán, csak kb. 9-5 D  km. területén konstatálható. A tufák, mind a 
vulkáni működés közvetlen terményei, mint valódi bazalttufák terülnek 
el a pontusi szedimentekre réteges kifejlődéssel, egyneműen rátele
pülve.

Elterjedésük nyugatnak, a bazalt határain túl is konstatálható, hol 
a babérczes agyagtól közvetlenül és rátelepedve a pontusi homokréte- 
gekre, igen szép kifejlődésben megfigyelhetők. Szép feltárása ily réteg
soroknak tárul elénk Lukarecz községétől délre egy vízmosásban a rétegek 
következő településével:

1. babérczes agyag,
2. finomszemű réteges tufa, és
3. durvábbszemű, réteges, pados, rozsdabarna tufa 6 m. vastag,
4. finomszemű, kemény, réteges tufa, vastagsága 85— 120 cm.,
5. finom iszapos sárgaszinű pontusi homok.

Ezen, a 7 m. vastagságot meghaladó tufa lerakodás, a pontusi réte
geken teljesen vízszintes településsel van feltárva.

A tufa elterjedésének köre E felé a bazalt láva határával egybe 
esik és közvetlenül a láva alatt, mint valódi fekűje megtalálható, nyugat
nak e törmelékes vulkáni termény túl megy a bazaltláva határán, mely 
lávaréteg visszamaradása valószínűleg a térszín hirtelenebb emelkedésének 
és az által a láva elfolyás megakadályozásában leli okát. Dél felé a tufa
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réteg legvégső előfordulása, a Gy. Pietra rosia kúptól kb. IV 2 kim. távol
ságban lemélyített kútban, a bazaltláva alatt tárult fel. Sem a N.-Topo- 
lovecz, sem a józseffalvi feltárások tufát nem eredményeztek. Kelet felé 
sem megy a tufa lerakodás határa igen messze és Sziklás mellett, de a 
lukarcezi bányáknak keletibb feltárásainál is, a bazalt fekűjét már pontusi 
képletek, a homok képezik. Azt mondhatjuk, hogy a tufák elterjedésének 
köre, a Gy. Pietra rosia központjából l 1/a kim. körsugár nagyságánál nem 
nagyobb.

A tufáknak területemen, a tengerszín feletti magasságának helyzete 
természetszerűen összeesik az tőle fedte neogén domb terület konfigurá
ciójával és bizonyítéka annak, hogy az erupció által a település semmi 
tekintetben sem változtattatott meg, a mennyiben a természetszerű E felől 
dél felé való térszín fokozatos lankásodása és vízszintes rétegzése az erupció 
ideje után is megmaradt. A tufa a lukareczi fensíkon kb. a 160 t. sz. f. 
magassági kör nivójában található; nyugotnak a 155. m. magasságában 
van meg, dél felé pedig a 125 m. t. sz. f. magasságnak felel meg elhelyez
kedése. A tufa konkordáns településsel a pontusi rétegekre ráborult. Vas
tagsága a platón 1— 3 m. közt ingadozik.

Területemen észlelt tufák szövete egynemű, porfirosan szemcsés; 
keménységük csekély, színre nézve piszkos zöldes, sárgás barnák.

Petrografiai szerkezetét vizsgálva, az mogyoró vagy borsó nagyságú, 
legnagyobb részben átalakult, vagy átalakuló félben levő bazaltláva 
darabocskáknak, a bazalt «lapili»-nek brecciaszerű tömegéből áll. Ezen 
nagyobbrészt legömbölyödött, salakos szerkezetű lapili, néha még egészen 
ép szövezetében; a bazalt alkatrészek, úgy mint az augit, az olivin és néha 
a földpát apró szemecskéi szépen kivehetők, miről, azt mikroszkóp alatt 
vizsgálva, meggyőződünk.

A tufa főanyagát az átalakult bazalt-szövezet litomárgás, kővelős, 
amorf lágy sárga barnazöldes színű anyaga képezi, melyben a lapilik 
mállott néha ép darabjai még szabad szemmel is kivehetők. A szappan
szerű, zsíros kinézésű lágy degenerált anyag, jellemzi az összes itt előfor
duló bazalttufákat, és a víznek, a lehullott lapilik képezte tufarétegekre 
semmi nyomát nem találjuk, mi e képződés közvetlenül száraz szedimen- 
tekre való települése mellett bizonyít.

Az ép tufa belszerkezete teljesen megegyezik a tömeges bazalt szer
kezetével, ugyanazon alkotó részeket tartalmazza és csak a magnetit jelen
léte hiányzik, mely átalakult.

Mint idegen alkatrészek, igen nagy mennyiségben fordulnak elő 
benne, a kavics lencse nagyságú szemei, melyek apró kvarczhomok sze- 
mecskékkel a mellett bizonyítanak, hogy a kráter belsejéből feltóduló 
vulkánikus anyagok, nagy erővel surlódván az áttört neptuni képletekhez,
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azok alkatrészeit magával sodorta és vulkánikus anyagával egyetemben 
ismét lerakta.

A bazalttufa rétegzóse igen szépen megfigyelhető,, ott hol apróbb, 
hol nagyobb szemű szerkezettel, padokat és helyenként réteges, táblás 
elválásokat mutat.

A tufát helyenként különösen meszes szediment képletek közelében 
át és átjárva találjuk a szénsavas mészben dús vizekkel, azokat telítik 
és egyes rétegei között 3 mm. vastag kalcit-ereket képeznek. A tufa 
meszes anyaga HCl. megcsöppintve erősen pezseg és a Ca-tól vett kemény
ségtől kőkeményé czementálódott. Példa erre a Gy. Pietra rosiától D-re tele
pített kút bazaltréteg fekűjéből felhozott tufa anyaga.

Területem vulkánikus területén észlelt tufákhoz hasonló másod
lagos kifejlődésű törmeléktermény, mint arról már említés is történt, a 
kráter és közelében észlelhető. A Gy. Pietra rosia kúpjának salakos láva 
és bombáknak, lapiliknak, hamunak konglomerátszerű tömege, barna
veres, finomszemű, hamuszerű anyaggal van körülvéve és elborítva. Ezen 
vulkanikus törmelék terménynek anyaga barnaveres színű szemecskékből 
áll, mely szemecskéktől érdességét is nyerte. A szemeeskék egyes egyénei 
ugyanis, a bazalt salakos szövezetet még magán hordják, de átalakuló 
félben vannak zsiros szappanos vörösszinű boluszos anyagba, mely, ha az 
elmúlás előrehaladottabb, a tiszta agyagszerű sötét veres bolust képezi.

A fentebb említett felhalmozott vulkáni törmelék üregeit és töme
gét ellepő hamuszerű termény tehát nem egyébb, mint azoknak málási 
eredménye.

Teljes elmálatásuk előtt észlelt apró érdes szemeeskék szövetében 
a mikroszkóp, a bazalt alkotó elemeit tisztán feltünteti. Ezen anyagot, mely 
a Gy. Pietra rosia kúpján hatalmas mennyiségben van feltárva, legjobban 
a «trass» elnevezéssel illethetjük, de semmi-esetre sem nevezhetjük el 
(iszantorini) földnek.

Kémiai összetétele egy kovasavas timföld, vasoxid, mész, magnézia, 
káli és Na-vegy, mely 1888. évben L ászló E de műegyetemi tanársegéd
től megvizsgálva a következő összetételt eredményezte : *

( 10)

Gall J ó z s e f : A lukareczi bazalt 11. lap.
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Összes kovasav 46-30
jA l<̂0<2 14-93
FeO, 13-45
CaO ........ ............ 8.63
MqO . . .. .... . 7.01
K /) 2-46
Na^O 0-95
Izzítási veszteség 6-44

100-07

Káli lúggal főzve kioldódott i°2-i8°/o kovasav.

Ezen boluszszerű degenerált anyag amálás főfeltételének, a könnyen 
hozzáférhető víz hatása alatt, vulkáni hamu és a finom hólyagos, szi
vacsos, salakos könnyű lávatömegéből ma is folyton képződik.

A hólyagos üregek válaszfalait alkotó kőzettömeg szürkés, vereses 
vegybontási termények hartyácskájával van bevonva, mi a bomlás első 
stádiumát bizonyítja és átmenetet képez említett kővelőszerű szappanos 
a vasoxidtól megfestett kovasavdús boluszszerű trassba.

Ezen anyag lemosva és a víztől elsodorva helyenként a bazalt láva 
hólyagos üregeit is kitölti. Ezen stádiumában teljesen átalakulva zsiros 
tapintató, vérveres agyagot, a valódi boluszt képezi már.

Tufáink és vulkáni hamunk kívül területemen, mint vulkáni tör
melék terményeiről a bombákról kell megemlékeznem. Ezek részint sala
kos, hólyagos minőségét, részint kompakt alakban való előfordulását külön
böztetem meg.

Azon a Gy. Pietra’ rosia kúpján felhalmozott hólyagos, salakos bazalt
láva anyag, melyről fentebb történt említés, közelebbről megfigyelve azt 
eredményezi, hogy az nagyrészt önálló, fej nagyságú, néha ennél nagyobb, 
igen gyorsan tüzes folyó állapotból kihűlt, vízgőzökkel telítve lehetett 
anyagnak hólyagos, likacsak szivacsszerű egyéneiből áll, melyeknek le
gömbölyödött és dudorodásokat, behorpadásokat és önálló rajzokat fel
tüntető felülete, továbbá azon körülmény, hogy felületének hólyagjai elip- 
tikus szerűen meghúzódottak, arra vall, hogy ezen önálló, törmelékes vul
káni képződmények kilökve a vulkánikus erő hatása alatt, légbeli utat 
tettek meg, mely alkalommal sajátszerű alakjait és hólyagosüregeinek a felü
leten való hosszúkás megváltoztatását nyerték. Ezen a kráter csatornájá
ban ma konglomerátszerűen összetapadt vulkáni könnyű láva-terményeink, 
a salakos bombáknak, függélyesen felfelé való dobatásuk után, ismét 
visszabuktak eredeti helyükre, mi mellett felületük lesurlódása és azon 
körülmény szól, hogy a vulkanikus terület más pontján egyénei fel nem 
lelhetők. Azon eruptív hatás ereje, mely az ő képződésükre szükséges volt,
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sokkal kisebb lehetett, mint az, mely kompakt és tömöttebb, néha csavart 
alakú bombák e területen feltalálható darabjait szülte vulkanikus erő 
volt. Ezen bombákat elszórtan megtaláltam, koncentrikus, finom hólyagos, 
majd tömöttebb rétegek összecsavart anyaga ez, mely lassúbb kihűlés 
folytán keletkezett és alighanem a lassan kihűlt izzón folyó láva kiömlé
sével egyidejűleg hajtatott ki a kráter csatornájából.

2. Tömeges huzalt. A lukareczi láva takaró, melynek elterje
dését, települését, kitörésének korát, tehát geológiai szereplését ismertet
tem, mint a felvett terület egyik geológiai tényezője mutattatott be. 
Áttérek már most ezen vulkánikus kőzettömeg képződésének, minőségének 
és petrografiai viselkedésének rövid ismertetésére.

A szóban levő eruptiv kőzettömeg anyagának miként való képző
désére vonatkozólag, az ismert területen található szövetbeli kifejlődése 
után következtethetünk.

Heim A.* és elméletének hívei szerint, a lávák megmerevedésére 
a magmában nagy nyomás alatt kémiailag absorbeált vízgőzök kiszabadu
lásától és a kráter csatornáján feltóduló izzón folyó láva anyag kihűlé
sétől függ.

E szerint képződhetnek az izzón folyó anyagból csaknem közvetlenül 
megszilárdult szivacsos bazalt anyagok és a szív ó s  állapotba lassúbb 
kihűlés folytán átment, kevés absorbeálva tartott vízgőzöket kibocsáj- 
tott, tehát csak helyel-közzel hólyagokat képezett, tömör bazaltok, illetve 
lávák.

Területünkön e kihűlésnek megfelelően megkülönböztetjük úgy a 
hólyagos, salakos, szivacsnemű, mint a szemcsés és tömött bazalt kőzet 
minőségét. A szivacsos bazalt, főleg a Gy. Pietra rosia kúp tetején van 
meg, ott mesterségesen feltárva. Ezen anyag és konglomerátszerű fel- 
halmozódása, a már előbb említett salakos, hólyagos bombák, lapilik 
és hamurészek jelenléte után arra vall, hogy gyors kihűlése és a víz
gőzök nagy depressziója következtében, hirtelen széjjel szaggattatott, szét
puffant; szilárddá vált alkatrészeivel kitörési pontjától messze el nem 
folyhatott és helyben egy omladékkúpot képezett. Ma ez, egy fiatalabb 
réteg takaróval leborítva szemünknek, egy mesterséges feltárástól eltekintve, 
hozzáférhetetlen.

(12)

* A lbert H e im : Dér Vesuv im  Aprü 1872. (Zeitschrift d. deutseh. Geol. 
Gesellschaft. B. XXV. 1873. p. 36.)

Dr. H ofmann K .: A déli Bakony bazalt kőzetei. (A m. k. földt. int. évkönyve 
III. k. 367. és köv. lap.)

Dr. Schafarzik F. : A Cserhát piroxen-andesitjei. (A m. k. földt. int. évkönyve 
IX. k. 231. és köv. lap.)
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A tömeges bazalt nagyobb hőfokkal és kevés gőzökkel kiömölve, 
lassabban vált szilárddá és izzón folyó állapotban elfolyhatott, mozgásá
nak és kihűlésének megfelelően változtatta térbeli alakjait, mely szerint 
azután táblás, oszlopos és spheroidálalakú képződéseit ismerjük. Anyagá
nak ép tömege tömött, néha azonban benne símafalú eliptikus alakú, 
elnyúlt, néha 1 — l ’ő dm. hosszú hólyag üregek is lépnek fel, jeléül annak, 
hogy dr. Schafarzik szavait idézzem, hogy az izzón folyó anyagból 
kiszabadult gőzök, a láva lassú folyása mellett azon, mielőtt az megmere
vedett volna még idomíthatott.*

Ezen tömör, hosszúkás, eliptikus alakú hólyagüregű bazalt lávát, 
mely felületén nagy, összefüggő, ránczosan összetolt, majd széjjelhúzott 
fodros rögöket képez; H eim  szerint, lepényszerű lávának «Eladen-Strik- 
lava»-nak nevezhetjük.

Petrografiai minőségre nézve, e két vulkáni termény egyneműnek 
mondható. Színre nézve megkülönböztetjük annak átalában szürkésfekete, 
néha sötétfekete színét, mely úgy a tömött, mint a szivacsos bazaltra áll, 
csak ott, hol utóbbi mállás stádiumába lépett, rozsdabarna, veresszínt vett 
fel, mely szín a múlás előrehaladott fokánál, a láva hólyagüregek belsejét 
és válaszfalaeskáit is ellepte.

A takarószerűen elfolyt eruptív kőzettömeg anyaga, tekintettel pet
rografiai minőségére, kémiai és mineralogiai összetételére és struktúrá
jára nézve, valódi bazalt kőzetnek, bazalt-lávának bizonyul, állapota 
épnek mondható és ott, hol a külbehatások alatt a málás rajta megkezdő
dött, ott fehérszürke és fekete, variolitos, gömbös részletek fellépése által 
szembe ötlő és a gömbszerű széthullás feltété be áll, pl. királyfalvi feltárás.

A bazalt-takaró felvett területemen való elterjedésének vastagságát 
és ezen belül szövezetének minőségét tekintve, azt látjuk, hogy ezen 
bazalt-takaró, kiterjedésének E, EK és K térszínén átlag 7— 10 m. vas
tagságban, csaknem egyenletesen terül el; D-nek hozzásimulván a Pa- 
dure Zabran hirtelen lejtőjéhez, megszűkül, majd 8— 12 m. vastagságra 
növekedik (a kúptól DK-nek leásott kútban 12 m.), végül Jozseffalvánál 
átalános vastagsága 6 m.-t teszen.

Ez átlag 8 m. vastag bazalt-takaró anyagának szövetbeli tulajdon
ságait illetőleg, a mikroszkóp, annak szemnagyságára nézve azt tűnteti fel, 
hogy a bazalt-folyam véghatáraiból vett vizsgálati anyag, szemcsésebb 
strukturájií, mint a kitöréshez közelebb fekvő bazaltból vett vizsgálati 
próbák. A földpátszemek nagyságai világosan mutatják, a hosszabb út 
alatt, az izzón folyó anyag feltételezte hosszabb kikristályosodás folyamata

* Dr. Schafarzik  F eeencz : «A Cserhát pyroxen-andezitjei. (A m. k. földt. 
int. évkönyve 1892. IX. k. 233. 1.)
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alatt, azok tetemesebb nagyságra való kifejlődésüket, mi által a kőzet 
szemcsésebb struktúrát nyert.

A lukareczi bazalt-takaró, mozgásának és kihűlésének megfelelően 
vett térbeli átalakulása szépen figyelhető meg.

A feltárások fekűjében és fedőjében a bazalt mindenütt összeron- 
csolódott, salakos, majd ép bazalt-darabokból áll és csak e két réteg 
között fordul elő a tiszta szilárd, ép bazalt, mintegy beágyazva, néha azon
ban ez is salakos alkatrészekkel elrondítva.

A bazalt-takaró ezen állapotából nyilvánvalók azon a bazaltláva 
mozgásainak tüzesen folyó állapotban való tünetei, melyeket a reczens 
lávák képződésénél megfigyelni lehet.

A láva elömlése után egy hirtelenül kihűlt kéreggel boríttatott el, 
mely alatt a hévén folyó láva mint egy tömlőben mozog tovább. A kéreg, 
a belső láva folyam által helylyel-közzel összezúzva elszakad és annak 
salakos alkatrészei, bevonatnak az ép és mozgó láva agyaga közé. Az ily 
módon fodrossan rögös, összekeveredett bazalt-alkatrészek, melyek a 
keletkezett réteg szakadásokon keresztül feltóduló izzón folyó lávától 
ismét elborítva, kéreggel vonatnak be és a proczesszus ismétlését vonják 
maguk után, képezik a takaró felső, fedő kérgét, mely megszilárdulása 
után, a fladenláva karakterisztikus, rögös, fodros, konglomerát és brec- 
ciaszerű szövetét mutatja.*

Hasonlóan képződött, az alsó fekű-kéreg, mely a mintegy tömlőben 
mozgó izzón folyó anyag alsó széléből, mely nyelvalakúlag előre törekszik, 
képződött. A tüzesen folyó közbenső tömeg épségben ott szilárdul meg, 
hol a mozgó láva vastagsága elég nagy arra, hogy a fedő- és fekű-kéreg 
önálló kifejlődését megengedje. A mint a láva-ár, bár mily körülmé
nyeknél fogva a meglaposodott, a fekű- és fedőrétegek képződésének 
közelsége miatt, a megszilárdult ép bazalt része igen alárendelt lesz. 
Ezen körülményekben lelik magyarázatukat a lukareczi bazalt lefejtésénél 
egyes helyeken fellépő azon nehézségek, melyek helyenként a bányák 
megnyitásánál jelentkeznek, azok ép bazaltot nem szolgáltatván, a bánya 
nyitás költségeit is alig fedezik.

Az ép bazalt felett és alatt elterülő réteg-összletek tömkeleges bazalt 
anyaga, összetételére nézve teljesen azonos az ép bazalttal, miről a mik
roszkopiái vizsgálatokból meggyőződést nyerünk.

* Dr. Schafarzik  F erencz : «A Cserhát pyroxen-andezitjei. (A m. k. föleit, 
int. évkönyve 10. k. 233. 1.)

K ayser E. Lehrbuch dér Geologie I. B.
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A  k öze ta n y a g n a k  m a k roszk op os m egv izsg á lá sa . A luka- 
reczi bazalt kőzet anyagának makroszkopos megvizsgálásának eredményei 
a következők:

Ezen első tekintetre homogén, kagylós törésű fénytelen, sötétszinű 
kőzettömeg, látszólag tömött, kryptokristályos, anamezites szövetű, mely
nek anyagából olivinszemek porfiros kiválásaival, nem ritkán egyes kvarcz- 
kristályok szembeötlők.

Az olivin poriirosan kivált szemei mellett, annak üveges fényű szem
csés halmazai sárgás zöld, vagy világos fűzöld kristályain kívül, igen 
apró, nagyítóval reáeső fényben nézve polarizáló szinekben jelentkező 
olivin-szemecskék egész csoportjai láthatók, melyek főleg mikroszkóp alatt 
érvényesülnek.

A makroszkopos olivinszemek nagysága néha a 4 mm.-t meghalad
ják. Az afanitos alaptömeg többi alkatrészei szabad szemmel alig meg
különböztethetők és nagyítóval nézve még csak a földpát csillogó felületei 
tűnnek fel.

A földpát az alapanyagból nem szedhető ki.
A íeketés szürke alapanyag felülete, köralakú, változó átmérőjű 

hólyagos likacsocskákban igen gazdag, szövezete mind e mellett épnek, 
tömöttnek mondható.

A kőzet felületén elszórtan eggyes vereses barnaszinű foltocskák 
észlelhetők, melyek az alapanyag kezdő vegybomlását jelzik.

Dr. Schafabzik F eeencz úr e bazaltot lángkisérleteknek alávetve a 
következő eredményekkel számol be.*

3— 4. 3. barna. 3— 4. 1— 2. 4. barna üvegy. 4— 5. 2— 3.

Feltűnő benne a sok K, mely aligha nem a kőzet alapanyagában 
levő kevés kali-hidrosilikáttól származik.

A kőzetnek HCl oldatában szintén sok Na(5), sok K.(3) és kevés 
Ca{2) látható.

* L óczy L ajo s : Geológiai jegyzetet K rassó megye B. részéből. (Földtani
K özlöny XII. évf. 1. fűz. Függelék dr. Schafabzik FERENCztől 30. 1.)

I.
Na . K. olv.

II.
Na . K. olv.

III.
Na . K.



(1 6 ) FELVÉTELI JELENTÉS.

A lukareczi tömött bazalt fajsúlya piknométerrel meghatározva

A bazalt víztartalma nagy. Súlya :** 1 kdm. kilogrammban ki
fejezve:

A tömött bazalt keménysége1 6, a likacsosé 5 .2Nyomásra való igénybe
vétele IQ  cm. 2238 klgr.

A  k őzet a n y a g  á ta lá n os  m ik ro s zk o p i v izsgá la ta . A vizs
gálat anyagát képező, látszólag tömött, ép, anameszites szövetű kőzet 
vékony esiszolata közönséges világításnál, színtelen egynemű alapban el
szórt kristályok nagy mennyiségét tűnteti fel.

Kis nagyításnál laza mikrofluktualszerű szövetté rendezkedett kris
tályok halmazát látjuk, melyben behintve a magnetit apró szemecskéit 
és az ilmenit foszlányos fekete rajzait, porfirosan az olivin nagy múlásnak 
indult kristályok izolált egyéneit és roncsait, azonkívül nagyságra az olivin 
után álló augit vaskos szürkebarna oszlopait és a hosszúkás, szűk, 
csíkos földpát léczecskéit, tisztán kiválaszthatjuk. Áthatolva és végig 
vonulva e kristályos elegyrészeken látjuk az apatit halványkék, meg- 
megszaggatott finom, hosszú tűcskéit és az olivint ellepő pikotitot. 
Polarizált fényben tekintve csiszolatunkat, a legtarkább színárnyalatok
ban látjuk a mondott alkatrészeket tündökölni. Ezek között tökéletesen 
nem polarizáló üveges, amorf anyag, csak kevés van egyes foltok és fel
hők alakjában elosztva, ezzel e kőzetnek lassúbb kihűlése mellett tanús
kodván.

Az elegyrészeknek részletesebb vizsgálatánál kőzetünk lényeges 
elegyrészeinek bizonyul:

A magnetit. Ezen a kőzet alapjában (basis) behintve, vagy beszórva, 
nem igen nagy mennyiségben előforduló elegyrész, izolált apró szemek 
alakjában, (melynek átalában nagysága két ezred mm. alig haladja meg) 
fordul elő. Egyes esetekben kisebb csoportokká alakul és a karakterisz

* x) 2) Gall J ózsef : A lukareczi bazalt Temesmegye rékasi járásban. 
L óczy L . véleménye 8. és 9. lap.

** Magyarországi kőzetek részletes katalógusa. (M. k. földt. intézet kiad
ványa 1885.)

2-95.*

a lukareczi tömött bazalté 2-95
1- 41
2- 94
3- 14

a (( likacsos « 
a sziklási tömött «
a józseffalusi «

A m. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. 9
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tikus szabályos rendszerbeli alakzatok, az oktaóderes és a quadratikus 
idomok, mindig élesen válnak ki.

Előfordul legömbölyödött alakokban és lépcsőzetes, egyenesektől 
határolt idomokban, kis szemecskék és mikroszkopikus kicsinységben pig
mentek alakjában. Yasfekete, áteső fényben vereses barnaszínű ezen, a 
majdnem színtelen testvérelegyek között igen feltűnő szemecskék, zár
ványoktól teljesen mentek, de mint zárványok igen gyakran fordulnak elő 
más kristályok, főleg az olivin testében, karakterisztikusan későbbi kifejlő
désükre. A némileg mutatkozó bomlás hatása, e magnetit-kristályok szélein, 
barnasárga szegély alakjában mutatkozik, hol a vasoxiduloxid, vashid- 
roxiddá, azaz limonittá átváltozott.

A titánvas. A magnetit kristálykákkal könnyen összetéveszthető a vilá
gosságot szintén absorbeáló, fekete, a magnetithez néha szorosan csatlakozó 
elegyrésze kőzetünknek, a titánvas az ilmenit. Vékony csiszolatban ezen hat
szöges rendszerbeli ásvány, mint elegyrész foszlányos fekete, hosszúkás 
vonalalakú, zegzugos és étetet alakokat mutat. Ezen pikkelykék a köze
lítőleg függélyes metszetekben fekete, rézsutosan metszve, barnás színt 
mutatnak. Előfordulásuk a kőzet anyagban, szemben a magnetittel alá
rendelt mennyiségben, jóllehet por és pigmentek alakjában is, megvannak. 
Mikrokémiai vizsgálat útján tömény sósav és egy csepp jódkálium hozzá
adása által, igen szépen kimutatható a kőzet anyagában, mely alkalommal 
a magnetit-szemecskék feloldása után, az ilmenit foszlányos alakjai és 
pigmentszerű szemei visszamaradnak.

Igen ajánlatos ezen kísérlet végzésénél, dr. Schafabzik Eeeencz úr 
azon eljárását követni, mely szerint a csiszolatnak csak felét szabadítjuk 
fel a fedőlemez alul, másik felét fedve tartjuk, a mikor a kémiai proczesz- 
szus végzése után a csiszolat épen maradt részének magnetit gazdagsága, 
a megmaradt ilmenittel szemben szembeszökő.

Az olivin. Méretei, a kőzet egyébb alkatrészeinek méreteit, porliros 
kiválásuk következtében tetemesen túlhaladják és mikroporfirszerű szöve- 
zetet képeznek. Eombos kristályformájának megfelelően a csiszolatban, 
hosszúkás, megnyúlt hatszögű keresztmetszetek, a OP jelenlétével nyolez- 
szögű metszeteket észlelünk nála. Ezenkívül előfordul megszaggatott 
határok között, legömbölyödve, szabálytalan, egyenetlenszögű alakokban, 
nagy evési bemélyedés, csatornákkal, törött állapotban és apró szemecs- 
kékben, melyek a deformáció következtében rácsszerűen rendezkedve el, 
váltak széjjel, önálló olivin szemecskékké. Az olivin-kristályok e mellett 
gyakran mandulaszerűen nagy szemnagyságban, fészkekben is fordulnak 
elő. A 00P 00 szerinti hasadás, egyes kiékelő párhuzamos vonalakban 
észlelhető, de a kristályok nagyobbrészt szabálytalan összehasogatást és 
ezen a málás stádiumát mutatják. Az olivinen átalában és különösen
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körvonalai mentén az elmálásnak egy barnasárga szegélye, a meg- 
támadtatási felülethez függélyesen, rostosán jelentkezik, néha mint udvar 
környezi a kristályokat e limonitszerű anyag és sok esetben különösen az 
olivin törött szemein teljes átalakulását konstatálhatjuk. Az olivin karak
terisztikus bőrszerű felülete, világos szine, polarizáló fényben igen gaz
dag interferencziál színei, erős, kettős törése, egyenes kioltása, gyenge 
dichroizmusa mind jellemző tulajdonságai, kristályaink egyénein szépen 
konstatálhatok.

Angit. Kőzetünknek uralkodó főelegyrészét képezi. Az alapanyagból 
füstös, barnás szürke szine által kiválik áteső fényben. Kristályai részint 
poríirosan és az olivin után a kőzet anyag legnagyobb szemnagyságában, 
de uralkodóan apró oszlopoeskák rövid, tompa, vagy hosszúkás, sokszor 
legömbölyödött lemezkék, rendhagyóan határolt szemecskék és tűszerű 
mikrolitok alakjában fordulnak elő. Poríirosan mutatkozó, vagy a mikros- 
koppal még megfigyelhető kristály alakjain uralkodóan a OP, oopoo, 
oopoo, P. és ooP metszési vonalak határolta alakokat lehet találni és 
uralkodóan nyolczszögletes vízszintes metszetekben, határozott prizmás 
hasadással könnyen felismerhetők; ritkábban látjuk hatszöges metsze
teit. Kristályainak szögértékei megfelelők. A kristályok átalábán épek és 
csak kivételesen apadtam kristályokra, melyeknél az amfibolba való át
menetet az uralizálást megfigyelhettem. A villás alakú kiképződések 
egyes esetekben észlelhető. Pleuchroizmusa igen gyenge, interferencziál 
színei élénkek, a kioltásokat a hasadási vonalakkal szimetrikusnak találtam. 
Ikerképződóseket 00P 00 szerint, a mikor párhuzamos élénk színárnyalat 
mutatkozik, egyes kristályokon megfigyeltem.

Földpát. Nagy bőségben fordul elő kőzetünkben és a vékony csiszo
latban bizonyos fluktuál szövetet engednek elrendezkedésük alapján meg
figyelni. Víztiszta kristályai épek és párkányszerű, hosszúkás alakokat 
mutatnak, melyek csoportokká tömörülnek. Polarizált fényben határozott 
ikerrovátkolást mutatnak és a földpát plagioklász jellegét elárulják. Ezen 
plagioklász-kristálykák nagyságra nézve változók és ók alakúlag helyez- 
kedvék el társ ásványalkatrészei között. Az ikerrovátkák hol igen sűrűén, 
hol kevésbbé sűrűn jelentkeznek.

Dr. Schafabzik erre vonatkozó megfigyelései* a következők:
«Az extinkció kísérlete alatt az elsötétedés foka megközelíti a 0 fokot, 

mi oligoklász-andezinre enged következtetni, de vannak olykor egyes 
lemezek, melyek labradorit-féle viselkedést árulnák e l ; anorthit-féle
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* Dr. Schafarzik F erencz : A Pojana Ruszka környéke nehány eruptív 
kőzetének petrográfiai tanulmányozása. (Földtani Közlöny XII. évfolyam 1882. 
30. lap.)

9 *
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viselkedést nem észlelt. Ezen kísérletekből azt lehetett következtetni, 
hogy ezen kőzet földpátja, főleg oligoklász. Az alapanyag félig kristályos 
íöldpát vagy talán egyenesen földpátszerü (K- és Na-hyrosilicatok) anyag
hói áll».

Az apatit. A kőzettömegben nem egyenletesen elosztva, egyes csi
szolatokban nagyobb mennyiségben, hálószerűén csoportosult alakza
tokban figyelhetjük meg, másokban majdnem hiányozik. Hosszú szűk 
tűk és mikrolitos alakjai társ ásványain, az olivin kivételével, áthatol
nak; előfordulásuk átalában véve elég gyakorinak mondható, mit a mik- 
rokémiai vizsgálat útján igazolva látunk. Áteső fényben víztiszta, néha 
világoskék színű, a főtengelyhez függélyes szakadozásokat mutat. Vékony 
oszlopok és keresztmetszetekben ritkábban fordul elő esiszolataimban. 
A kőzetben való tetemes fellépését, a Streng-féle módszerrel foszforsavra, 
konczentrált salétromsav és molibdensavas ammóniák alkalmazása mel
lett, igen szép eredménynyel lehet kimutatni. A kísérlet után a foszfor
savas molibden oktaéderes sárga kristályai tömeges fellépese világosan 
bizonyítja az apatit nagy mennyiségben való fellépését.

A picolit. Ezen ásvány kristálykái mikroszkopikus kicsinységgel for
dulnak elő az olivin metszetein mint zárványok behintett állapotban. 
Ezen apró szabályos rendszerbeli szemecskék, majdnem minden ép olivin 
felületen szembeötlők világos vagy sötétbarna zöld színükkel; állapotuk 
ép és a nagyobb kristályok a magnetit-szemektől teljes sötétségük miatt, 
alig megkülönböztethetők. Ezen ásvány magában a kőzet anyagban nem 
fordul elő.

Az előbb felsorolt bazalt anyagunk lényeges alkatrészei alapján bazal
tunk, mint azt dr. Schafarzik Ferencz vizsgálatainak végeredménye képen 
is kimondta, valódi típusos bazalt kőzet és alkotása alapján Zirkel rend
szeresítése szerint, «földpátbazaltnak» bizonyul. Bazaltunk tehát petro- 
grafiai minőségére nézve, csatlakozik hazánkban eddig ismert bazaltok 
minőségéhez. A mi bazalt anyagunk mikroszövetét illeti: az Rosenbusch 
(Mikroskopische-Physiographie 3. kiadás 1896. 1010. 1.) szerint a «holo- 
kristalin porfiros» struktúrának leginkább felel meg.

Mint a bazalt anyag szekundár elegyrészeiről, azon ásványokról 
kell megemlékezném, melyek a bazalt anyagának hólyagjait és odorait, 
repedéseit és a málásnak indult kőzet felületét ellepik.

Nagyobbrészt és uralkodóan karbonátok ezek és főleg az aragonit az, 
mely a lapos sferoikus odoruk falain lerakodva, azokat ellepi. Mint további 
igen gyakran előforduló másodlagos ásvány lerakodás, a hialit.

Igen gyakran és eltekintve egyes a kőzet anyagában előforduló mik
roszkóposán megfigyelhető kvarczkristálytól, melyek kristalin alakjai igen 
szépen feltűnnek, meg kell emlékeznem azon kvarcz amorph állapotban
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való előfordulásáról, mely helyenként tetemes nagyságban, majd lencsés 
állapotban, van a bazalt anyagtól szorosan körülzárva.

Nem ritkák a bazalt hólyagjaiban és odoraiban az olivin makros- 
kopos kifejlődései, melyek az előbb említett ásványok társaságában lepik el 
zöldes sárga színű kristályaival a felületet.

Vonatkoztatva lukareczi bazaltunk kitörését azon neogén vulkáni 
működéssel, mely hazánk egyéb területein is ismeretes, azt látjuk, hogy 
említett vulkáni működéssel, mely a pontusi korszak végén oly átalános 
volt, bazalt lávánk elömlése megegyezik.

Azon átalános süiyedési folyamat, mely a pontusi korszak végét 
karakterizálja* lehetett bazalt kitörésünknek is előfeltétele.
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III. Diluviális bab érez; es agyag.

Azon, barnasárga, mogyoró és lencse nagyságú fekete színű limonit 
gömböcskékkel és ökölnagyságú fehér mészmárga konkréciókkal telt, 
zsíros tapintatú, összetartó agyag, mely a mint azt már ismételten említet
tem, fedő takaróként terül el a bazaltláva anyagán és a meredekebb lejtők 
leszámításával a pontusi szedimentek rétegein, a diluviális babérczes 
agyag.

Az egész bejárt és ismertetett területen, hatalmas vastagságban és 
uralkodóan, mindenütt egyenletesen kifejlődve és csak helyenként kavicsos 
betelepedéseknek lencsés padjaival, fordul elő.

A diluviális takaró vastagsága változó és fokozatosan növekedik 
a Béga széles alluvium medenezéje felé. Megfigyeléseimnek a babérczes 
agyag vastagságát illetőleg, különösen az ismertetett területen létező 
bazalt kőbányászat által való feltárások és átalában az ezen vidéken, az 
altalajban fekvő bazalt szilárd kérgéig való lefurások által, pontos adatok 
szolgáltattak.

A lukareczi bazaltnak a fensík peremén, a bányák által feltárt, bab
érczes agyag vastagsága nem egészen egyenletes és annak arányától, mily 
mélyen hatoltak be a széltől a fensík felé 3— 7 m. vastag ezen takaró. 
Az agyag ezen vastagságánál, babérczes, konkréciós, szívós volta igen szé
pen tanulmányozható ; betelepült néha diónagyságú egyénekből álló kavics 
padok és egyes kavicsok jelenléte gyakori és magyarázatát adja azon 
múlt évből származó jelentésemben felhozott, a gerinczek tetején néha 
megtalálható kavics lerakódásoknak, melyek a pontusi szedimentek homok-

* H ofmann K. A déli Bakony bazalt kőzetei. (A m. k. földt. intézet évkönyve 
III. k. 525. lap. )
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ait, foltok alakjában egyes szükebb területeken és összefüggésbe nem 
hozható módon ellepik és melyek mellett nem ritkák a meszes márga kon- 
kréciók, mosott, apró töredék maradványai. Az agyag, a vizektől elmosa
tott, anyagában települt kavics szemek pedig a szedimentekre rakódva, ott 
visszamaradtak.

A babérczes agyag hatalmas kifejlődése a bazalt láva felett, annak 
bányászatára bénítólag hat; költséges letakarítása sokszor a nyert bazalt 
értékével nem áll arányban.

A bazalt felett telepedett babérczes agyag vastagságára nézve, a 
lukareczi fensíktól D-re fekvő területről a következő adataim vannak:

A Gy. Pietra rosiától kb. IVa kilométernyire délre telepített kútban 
14 m. az agyag takaró; fenti kúptól DK-re fekvő kútnál a takaró 24 m. 
bizonyult; a Nagy-Topolovecz község keleti partján levő kutaknál 8— 9 m., 
a józsef falvi kutak által feltárt agyag takaró ugyancsak 8 m. vastagnak 
találtatott.

A kiszetói Béga folyótól feltárt bazalt felett, a babérczes takaró meg
közelíti a 14 méter vastagságot.

A babérczes agyag vastagságra nézve változó, mi a vizek hatásának 
tulajdonítandó; a hol azok erodáló hatása nagyobb volt, a fedőréteg 
vastagságából veszített, ellenkező esetben ott, hol talaja kötve lett, külö
nösen erdő fedte térszínen, az agyag takaró tetemesen vastagabb.

IV. Alluviális képződmények.

A felvett területet az ENy- és K-i oldalról a Kizdia széles alluviális 
völgye övezi; humuszos, rétes, mezős terület ez, mely délnek a Bega folyó 
hatalmas alluviális síkjában folytatódik.

Ezen hatalmas szélességű alluviális területeken kívül, a folyton 
romboló vizeknek jelenkori hatalmas barázdái azon széles, majd szűkebb 
völgyek is, melyek a szedimentek képezte dombok oldalain képződnek.

Megemlítendők még a Bega mentén Topolovecz és Budincz közötti 
alluviális kavics terasszok is.

IPARI CZÉLOKRA HASZNÁLHATÓ KŐZETANYAGOK.

A tárgyalt területen az iparnak szolgáló anyagok közül kizáróla
gosan, de ezt különös fontosságánál fogva kiemelve, említem meg az azon 
feltárt bazalt előfordulását.

E kőzetnem mely e felvételek területén egyedül áll, felette nevezetes
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e vidékre nézve, mert nem csak, hogy azt széles körben ellátja kitűnő 
építőanyaggal, de ipari fontossága miatt, mint kenyérforrás is érvényesül.

A bazalt kőbányászat, mely mint azt már előbb ismertettem, főleg 
Lukarecz, Sziklás és Józseffalva községek határaiban fejlődött ki. Kisebb 
feltárások Királyfalva határában is vannak, ezek azonban alárendel- 
tebbek.

A lukareczi fejtések zöme Nagyméltóságú Gall József úr főrendiházi 
tag és nagybirtokos birtokát képezik és bérletben vannak.

A fejtett és megdolgozott anyag a bányáktól egy 11 kim. bosszú, 
keskeny vágányú vasúton, szállíttatik a nagy-topoloveczi vasúti állomá
sához.

A sziklási kőbányáknak Temesvár város a birtokosa.
A fejtett bazalt és koczkakövek, részint a nagy-topoloveczi, részint 

a kiszetói állomásra szállíttatnak el igavonó marhával. A szállítási költ
ségek m8-ként 2— 2 forint 50 kr.-ba kerülnek. Termelésük körülbelül 
4000 m8. A termelési költség m8-ként körülbelül 76 krajczár és e bányák 
üzemét már 70 éve ismerik.

A józseffalvi kőbányák, előbb a budinczi erdőterületen, budincziak- 
nak elnevezve, a m. kir. erdőkincstár birtokában, albérletben vannak. 
Ezek 8 km.-re vannak Nagy-Topolovecz állomástól, hová a szállításidíj 
2 frt 50— 3 forintot teszen.

A termelési költségek itt is m3-ként 75 krajczárt tesznek, a bérlők 
haszonbért, m3 terméskő után 1 frt 80— 2 frtot fizetnek.

A bazalt anyag feldolgozása könnyű és az anyag szépen polírozható. 
Zúzott kőnek, kavicsolási anyagnak, kövezet alaphoz igen ajánlható; 
nagyban dolgoztatik fel koczkakőnek főleg következő méretekkel :*

0‘3 0 x 0 ’ 15x0 '12  és mint műkövek:
0’30m3— 0-40m8 nagyságban.

Főleg Temes- és Krassó-Szörény megyékben van mint kavicsoló 
anyag használatban, de feldolgozva, messze vidéken van nagy kelendősége; 
főleg Temesvár utczáinak kövezésénél használtatik.

Mint előnyösen felhasználható termény, főleg czement anyag készí
tésénél, felemlítendő azon másodlagos törmelék-képződmény, mely a 
lukareczi bazalt kráterjében, a Gy. Pietra rosia csúcsán van mesterségesen 
feltárva. Ezen érdes, barnaveres málási termény, melyet értekezletem 
folyamán tárgyaltam és legjobban "írass» elnevezéssel illethetek, már 
régen ismeretes mint a czement készítéshez jól felhasználható alkatrész.

* Lásd : Magyarországi kőzetek részletes katalógusa. (M. k. földt. intézet kiad
ványa 1895.)
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Már a 30-as években volt ezen termény, mint azt Gall József úr 
«A lukareczi bazalt Temesvármegye rékási járásában» czímű brossürben 
olvashatjuk, Temesvár várbástyáinak építkezésénél használatba véve, mint 
ezt az alanti katonai átirat bizonyítja:

«Die Frau Anna von Agora wird hiemit ersucht, für die K. u. K. 
Fortifieation zu Temesvár: 25 Kübel Trasse zu den bedungenen Preis 
dér 48 kr. Conv. Münze baldigst abzuliefern. Die weitere Bestellung wird 
nach dieser Einlieferung erfolgen.

Temesvár den 23. Deczember 1883.
Hentzi Ingenieur Major m. p.»

Ezen trass nagy kovasav tartalma és a széjjel nem mállott igen apró 
lapiliszerű láva alkatrészek érdes anyaga miatt, kitűnő eredménynyel 
használható czement készítésénél a homoknak helyettesítője képen.

*

Megismertetvén Temesmegye fentebb ecsetelt területét kötelességem
nek ismerem, mind azon uraknak, kik feladatom keresztülvitelét szíves 
támogatásukkal előmozdították legőszintébbb hálámat kifejezni

Fogadják tehát hálás köszönetemet,
Nagyméltóságú Gall József főrendiházi tag és nagybirtokos úr és
Tekintetes Szánthó Lajos lukareczi jószágigazgató úr. számtalan 

szívességükért.


