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A  G Y Á SZ O L Ó  C S A L Á D N A K  Á T N Y Ú JT O T T  B É S Z V É T IK A T
S Z Ö V E G E .

A magyarhoni Földtani Társulat a nemzet igazi és legnagyobb gyászá
ban, mély bánatában liiven vesz részt és osztozik a fájdalommal sújtott család 
zokogásában.

Mi, kik hazánk bérczeinek, völgyeinek, sikságainak fürkészésével, azok 
történetének kiderítésével foglalkozunk, a szabadság megváltóját, anyaföldünk 
felszabadítóját, a természettudományok szerető barátját gyászoljuk a nagy Meg
boldogultban.

Igaz részvétünk szerény kis virágához mindnyájunknak keserű könnye 
tapad, de az vigasztalni már azért sem képes, mert azt az örök fájdalom fakasztotta.

Valahányszor a magas égen feltűnő fényes meteor kápráztatja szemünket 
és a hegységek szirt óriásaira tekintünk, vágj* a földrengés ébresztő dübörgését 
érezzük lábaink alatt, előttünk áll a szellemóriás halhatatlan magasztos emléke.

A haza boldogsága, nagysága viruljon és erősödjék Kossuth Lajos drága 
hamvainak minden porszemén!

Isten áldása kisélje árván maradt véreit!
Kelt a magyarhoni Földtani Társulat 1894-ik évi márczius hó 29-ikén tar

tott rendkivüli választmányi üléséből.

ÚJ ADATOK
A GYALUI HAVASOK FÖLDTANI SZERKEZETÉNEK PONTOSABB

ISMERETÉHEZ.
(Egy földtani szelvénnyel a III-ik táblán.)

Dr. K och Antal-tói.*

Az eddigi fölfogás a gyalui havasok földtani szerkezetéről általában az 
volt, hogy azok egy központi tömzsgránit-maggal bírnak, melyhez körös
körül először egy gnájszburok támaszkodik, mire a csillámpalák széles öve 
és végre mészkő- és amphibolit betelepülésekben gazdag phyllitek öve követ
kezik. Erdélynek első HAUER-féle átnézetes földtani térképén (1861) egészen 
átalánosan csak a központi gránittömzs és a kerületi kristályos palák vannak 
föltüntetve; a leírásban (Geologie Siebenbürgens p. 187.) azonban ki van 
emelve, hogy a részletesebb taglalásnál mindenekelőtt el lehet különíteni a 
félig kristályos paláknak egy felső vagy ifjabb csoportját a valódi csillámpalák 
és gnájszok mélyebb és idősebb csoportjától. Ezen két főcsoporton belül aztán 
ismét kisebb alcsoportokat vett föl H auer F. következő módon:

* Bemutattatott az 1893 deczember hó 6-án tartott szakülésen.
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A)  Az ifjabb vagy felső kristályos palák övében

I. az agyag- és agyagcsillámpalák alcsoportját,
II. az ampkibolpalák alcsoportját,

III. a kristályos mészkövek és mészpalák alcsoportját,

B)  Az idősebb vagy alsó kristályos palák övében

IV. a csillámpalák alcsoportját,
Y. a gnájszok alcsoportját.

Ezen beosztásnak inkább megfelelően a «Geologische Uebersichtskarte 
der őst. Ungar. Monarchie» 1870 táján megjelent erdélyi lapjában a kristá
lyos palák taglalását az egész Kis-Szamos masszívra nézve már részletesebben 
kifejezve látjuk. A központi gránittömzsöt itten csaknem szakadatlanul körül
fogja a gnájsz öve, mely a hegytömegnek egész délkeleti nagyobb felét alkotná, 
míg annak északnyugoti kisebb fele csillámpalából állónak van jelezve. A gnáj sz
övőn belül kristályos mészkő-vonulatok és a csillámpalán belül amphibol- 
palák vannak külön színjelekkel föltüntetve.

A gyalui havasok e szerint uralkodóan gnájszből és közéje települt 
kristályos mészkőből állanának, a központi granitmagtól eltekintve. Ezen 
fölfogásnak téves voltáról már a 70-es években meggyőződtem, miután nehány 
irányban benyomultam volt a gyalui havasokba s azért az erdélyi részeknek 
általam tanczélokra még 1880 előtt készített geológiai térképén már olyan
forma szerepet adtam a gnájsznak, mint azt dr. P rimics György 1882-ben 
megjelent átnézetes térképén kifejezésre juttatta volt.* E szerint a gnájsz 
csak keskeny, délen meg-megszakadó övként keríti be a központi gránit
tömzsöt : erre a csillámpala széles öve következik, míg a hegység szegélyét az 
amphibolpaláknak és kristályos mészkőnek keskenyebb öve alkotja.

A gyalui havasok szegélyének pontosabb földtani alkatát később, a m. 
kir. Földtani Intézet megbízásában 1882— 87-ben végzett részletes földtani 
fölvételeim alapján, magam derítettem ki.** Én is, miként Hauer F., a kris
tályos paláknak egy felső vagy ifjabb, és egy alsó vagy idősebb csoportját külön
böztethettem meg hegységünk szegélyén. Annak kőzetei uralkodó agyag- 
csillámpala (phyllit), chloritos palák és amphibolpala, alárendelve sericitpala, 
gráfitos pala, kristályos mészkő, csillám- és amphibolgnájsz; emezéi ural
kodó csillámpala, mely gyakran sericites, alárendelt gnájsz és gráfitos pala

* A Kis-Szamos forrásvidéki hegység kristályos palakőzetei. Egy kőnyom, táb
lán a hegység átnézetes geol. térképével és szelvényekkel. M. tud. Akadémia math. 
term. tud. közleményei. XVIII. k. XI. sz.

** Lásd különösen: Jelentés a Kolozsvártól délre eső területen az 1886. év 
nyarán végzett földtani részletes fölvételről. Egy kőnyom, tábla szelvényekkel A m. 
kir. Földt. Int. évi jelentése 1886-ról. Budapest, 1887.
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100 KOCH ANTAL

quarzittal. Mivel azonban a gyalui havasok központi gránitmagváig akkor még 
nem hatoltam be, azon véleményben maradtam, hogy alsó kristályos palák 
csoportomon alól még a tisztán gnájszböl álló övnek, mint harmadik és leg
alsó csoportnak kell következnie s ezen véleménynek még 1892-ben is ki
fejezést adtam.*

A múlt nyáron végre alkalmam volt a gyalui havasokon keresztül utaz
nom és annak lehetőleg pontos földtani szelvényét fölvennem, melyet is ez
úttal bemutatni és behatóbban magyarázni kívánok, miután a hegység 
geológiai alkata az eddigi fölfogásoktól többé-kevésbbé eltérőnek bizonyult. 
A kirándulás aug. 25-ikétől 30-ikáig tartott és mind turistikai szempontból, 
mind geológiai eredmények tekintetében oly jól sikerült, hogy a jövendő 
években folytatandó hasonló kirándulások tételére csak biztató lehet.

A földtani megfigyelések Gyalunál kezdődtek, mely szelvényünk ÉÉK 
kezdőpontját képezi. Itt alsó eocaen tarkaagyag (ae)** a lankáshegyeknek az 
anyaga, egészen az egyesült Kis-Szamos szorosáig, mely kb. 100 m vastag, 
a folyó medrén harántúl átcsapó zöldköves amphibolandesit telértől (a) szár
mazik. Ezen teléren túl a dombháton ismét az eocaen tarkaagyag (ae), annak 
az új út mentén levágott oldalán felső krétakori homokkő és homokos-csil- 
lámos márgapalák hullámosán hajtogatott rétegei (kh) láthatók. Míg az alsó 
eocaen tarkaanyag rétegei itten kb. 4 —5° alatt KEKK-felé dűlnek, addig a 
felső krétakori rétegek dűlése 25— 30° EK, a tertiaer rétegek települése 
tehát a felső krétakori üledékekhez képest discordans.

Krétakori rétegeink Hidegszamos faluig tartanak, hol is a meredekebb 
dőlésű kristályos palákhoz diseordante támaszkodnak, vagy7 a Csetátye-hegy 
sarkán hippuritmészkőrögök (hm) formában a kristályos palák rétegfejein 
elterülnek.

A falu alsó szélétől kezdve a völgyön fölfelé aztán, 50— 70° EK dülés 
mellett, az ifjabb kristályos paláknak következő fajai következnek egymás 
után, vagyis egymás alatt:

1. Amphibolpala (am). Ez a sötétzöld, finom szemcsés-szálas, erősen 
hasadékos-palás kőzet, mely a felületen mállás következtében teljesen réteg
zetten, piszkos rozsdabarna, össze-vissza hasadozott és legömbölyödött szikla
tömböket képez, kb. 1000 m távolságig eltart. A rétegzés tisztán csak ott 
tűnik föl, hol a szomszédos palákkal érintkezik, vagy kőfejtés következtében 
mélyebben föl van tárva.

Petrographiailag tekintve, az uralkodó amphibolon és quarzon kivűl 
kevés orthoklas vagy plagioklas is jelentkezik e palákban. Az amphibol el
változásából gyakran chlorit és különösen finomszemcsés pistacű keletkeznek,

* Magyarország erdélyi részeinek új átnézetes földtani térképe. A m. orv. és 
term. vizsg. 1892-ben Brassóban tartott nagygyűlése munkálatai. Budapest, 1893. 455.1.

** Lásd a szelvényt.
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mely utóbbinak társaságában mindig sok a mészpát is. Ilyen pistacitdús 
amphibolpala több helyen 50— 60 m vastag betelepülést képez az agyag- 
csillámpala közt és a lejtőkön kinyúló nagyobb sziklatömbök képében vonja 
magára a figyelmet. A kőzet repedéseinek falait továbbá gyakran mészpát- 
kéreg, ritkábban vékony pyrithártya, vagy ennek elbomlásából származó 
limonit vonja be. Továbbá helyenként 1— 30 mm vastag fehér kózretegcsék 
vonulnak végig a palásság irányában, melyek tejfehér Orthoklas, kékes szürke 
quarz és feketezöld amphibol középszemcsés keverékei; vagy csupán erősen 
hasadozott tejfehér orthoklasból, vagy végre uralkodó quarzból is állanak s 
melyekben gyakori pyritszemcséken kívül gyéren chalkopyrit is mutatkozik 
hintett állapotban.

2. Chloritos pala (eh), kb. 400 m távolságig. A kőzet annyira mállott, 
hogy lehetséges, miszerint az amphibolpalának fölbomlásából is keletkezett. 
A lágy, földes, piszkos szürkés zöld palás kőzet át van szőve calcit és quarz 
ereivel, a melyek összeforrasztják a kőzetet és némi szilárdságot kölcsönöznek 
annak. A völgyön fölfelé lassanként átmegy

3. Agyagcsillámpalá-ba, vagyis phyllit-be (pt), mely kb. 1000 m hosz- 
szúságban tart, a völgynek első megszüküléséig, a Csetátye-hegy ama sziklás 
oldalában, melyben egy régi kis aranybánya van. Uralkodóan a szürke szín
nek változatait mutatja a feketéig, de mállott helyeken fahéjbarna vagy 
vasoxydtól vörös is lehet. Alárendelve vékony, vagy ritkán vastagabb quarz - 
rétegcsék és lencsealakú fészkek is vonulnak el a palásság irányában.

4. Quarzeres dolomitos mészkő (m), meredek sziklafalat alkot a Cse- 
tátye-hegv lejtőjén és kb. 100 m széles övben átcsap a Hid.-Szamos völgyén. 
A mészkő erősen dolomitos, kovasavval átjárva, úgy, hogy hideg sósavval nem 
is pezseg; meleg sósav azonban nagyobb darabokban is oldja, a SiCb-nak váz 
formában visszahagyásával. Üregeiben néha csinos quarz és sárgás barna- 
pát kristálykák fennőtt csoportjai észlelhetők. A Si02 azonban nemcsak 
finoman eloszlott állapotban és kristálykákban, de főképen vaskosan, érháló
zat formában is áthatja a dolomitos mészkövet.

5. Sericitpala (s), a leírt mészkő sziklafala alatt kb. 40— 50 m vastag
ságban terül el. Külseje után talkpalának lehetne tartani, vegyi vizsgálata 
azonban megmutatta, hogy a talkhoz hasonló lágy, sárgás, szürkés vagy zöl
des fehér, selymes zsírfényű, tömör és pikkelyes ásvány benne se rié it, vagyis 
elváltozott muscovit és igen bőséges szemcsés quarzzal keverve a szóban 
forgó palakőzetet alkotja. Ez is, miként a dolomites mészkő, át van járva 
1 cm— 1,5 m vastagságú, tejfehér telórquarz hálózatával. Mind a sericit
pala, mind a telérquarz tele van hintve arany- és ezüsttartalmú pyrittel 
( oo 0  oc vagy vaskos részletek), melyen kívül igen gyéren 22— 23 karátos 
aranyszemcséket is találtak. A bányát most lanyhán művelik, a zuzómü pedig 
éppen szünetelt.

6. Chloritos pala (eh), a sericitpala alatt kb. 50—60 m vastagságoan
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következik. Kékes zöldbe hajló, selymes zsírfényű, meglehetősen lágy pala- 
kőzet az, mely mikroszkóp alatt a chloriton kívül parányi amphiboltűket és 
sok quarzszemcsét is föltiintet, tehát nem typikus chloritpala. Igen gyako
riak a palásság irányában fekvő quarzrétegcsék vagy kivastagodó lencsék is, 
melyek lemezes chlorittal körülburkolva föltűnő csomókat képeznek a palák 
réteglapjain. Gyakoriak továbbá utólagosan kitöltött, 1— 3 cm vastag erek 
is, melyeknek tölteléke középszemű rózsaszínű calcit és világos szürke quarz, 
meg hintett vascsillám-pikkelyek. Egyes 1-—3 cm vastag rétegei továbbá 
chlorit, quarz, calcit, pistacit és vascsillám finomszemcsés elegyéből 
állanak. Végre pyritet is találunk gyéren hintve a chloritos palák egyes 
részleteiben.

7. Újra agyagcsillámpala vagy pfuj Ilit (pt) kb. 1000 m távolságig föl 
a völgyön; de közbetelepülve egy grafitdús rétege is föltűnő.

8. Ismét chloritos pala (eh) kb. 50 m. vastag betelepülése az első híd
nál, melyen túl már a csillámpaiák uralma kezdődik, a melybe a chloritos 
pala biotit fölvételével lassan átmegy. A fenn már leírt réteges kiválásokon 
kivűl pistacitdús, biotitos amphibolpalának vékony telepe is közibe van 
rétegezve.

Ezek szerint az ifjabb kristályos paláknak ezen külső öve közel 4 km 
(3650 m) felületi szélességgel bír a Hid. Szamos szelvényében. Alatta az 
idősebb kristályos palák csoportja

1. Biotitpalá-w&l (cs) kezdődik, melyben a tompakbarna biotitpikke- 
lyek mellett nagyon alárendelten muscovit is előfordul már. A völgynek kö
vetkező szorulatában ezt a csillámpalát pegmatitos gránit-nak (jr?) vastag 
telére és ennek oldali kiágazásai keresztül-kasál átjárják s vele érintkezésben 
a csillámpala testszínü Orthoklas fölvételével gnájszba (gn) is átmegyen. Úgy 
látszik tehát, mintha ez a gnájsz contacthatásnak az eredménye volna: de a 
völgyszoroson túl —  a mint azonnal látni fogjuk — gránit nélkül is hatalmas 
betelepülésekben mutatkozik a gnájsz.

A szorulatnak léte és képződése világosan a pegmatitos gránit telérének 
föllépésével van kapcsolatban, illetőleg attól van föltételezve. A szilárdabb 
gránit ugyanis inkább ellenállott a folyó viz elmosó hatásának, mint a csil
lámpala a szoroson fölül és alul. Ez a ténynek egyszerű magyarázata.

A szorulaton túl mindjárt az erdős oldalban tetemesebb csillámpala- 
sziklák emelkednek, melyeknek rétegei 30° alatt EEK-nek dőlnek. A vékony 
lemezes-palás csillámpala barna biotit- és íeher muscovit-pikkelyeket 
csaknem egyforma mennyiségben tartalmaz, tehát rendes csillámpala. 
A felülethez közel sok a vasrozsdafolt és limonit gömböcske benne, melyek 
az üde kőzetben pyritek voltak.

A Nagy-Riska patak torkolatánál alemezes csillámpalában csupán mus- 
covit-pikkelyek vannak, de ezek is a kb. 1 mm vastag quarzrétegcsék közt 
háttérbe lépnek s csak igen vékony hártyát képeznek. E muscovitpala réte-
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geinek dűlése itt már ÉNy-nak van irányulva 25° alatt; tehát a esillámpala 
a szorulattól idáig egy nagy redőnyerget vetett.

Ez a csillámpala följebb is tart, de közbe-közbe vastag gnájsz betelepü
lések jelennek meg benne; így a többi között a Kis-Biska patak torkolatánál 
levő híd mellett, hol a gnájsz-betelepülés nagy sziklatömegekben kiáll s a 
rétegek még mindig ENy felé, de csak 15° alatt dűlnek. A gnájsz zöldes 
fehér, meglehetősen nagy muscovit-pikkelyeket tartalmaz, melyek a palásság 
irányában elhelyezkedve, meg-megszakadó hártyát képeznek a másik két 
elegyrész keverékének néha 2— 3 cm-ig is kivastagodó rétegeséi közt. Ezek
ben is uralkodó a testszínű Orthoklas (Szabó módszerével meghatározva: 
Perthit-Loxoklas-sor) és alárendeltek az ibolyás szürke quarzszemek, melyek 
az orthoklasba mintegy beágyazva látszanak.

A gnájsz-telepeket bezáró csillámpala itten nagyon quarzdüs s a quarz 
rózsaszínbe hajló szürke, Va— 5 mm-nyi rétegcséket képez az uralkodó mus
covit- és alárendelt biotitból álló, igen apró pikkelyes hártyák között.

Tovább haladva fölfelé, a csillámpala mind megtartja ezt a jellem
vonást, mi mellett a finom-pikkelyes csillámhártyák nagyobb mennyiségű 
barna vagy fekete biotittól sokszor barnás színt kapnak, vagy néha zöldesbe 
is hajlók, mintha chlorit is keveredett volna közéjük, a mi azonban tényleg 
szintén a biotittól ered. Egyúttal mind erősebben gyűrődve látjuk a csillám- 
palát, nemcsak nagyban a sziklafalakon (pl. a Betblen-szikla és a vele szem
ben emelkedő fal, a Móra Capritii környékének sziklái), de kicsiben kézi
példányokon is. Egy az Izsár tetőjéhez közel már régebben gyűjtött és a 
palásságra harántul csiszolt kézipéldányon bámulatos a gyűrődésnek és finom 
ránczolatoknak sokasága és változatossága, valami kiválón gyűrt hegység- 
szelvenyének a kópét nyújtja — kicsiben. Ebben a biotit felerészben 
szerepelhet már, mert a csillám-közrétegcsék egészen barna színűek, míg a 
0,1— 2 mm-nyi quarzrétegcsék szürkés vagy sárgás fehérek.

A Bethlen-sziklával szemben a rétegek ismét ellenkező dűlést mutat
nak, t. i. 20° alatt DNy-nak, a mi egy második nagy redőnyereg (anticli- 
nale) s közöttük egy mély redővölgy (synclinale) jelenlétét bizonyítja. A két 
redőnyereg v. anticlinale közti mélyedményben a hegytetőn (La Papé és La 
Prezedile között) a felső .kristályos palák csoportjának a szegélyövtől elszakadt 
phyllitjei települnek a csillámpalára.

A Gura Serpilor nevű telepnél, nem messze a Keketó torkolatától, a 
leírt csillámpala- és gnájsz-rétegek zöldköves dacitnak (S) hatalmas telérétől 
át vannak törve, mely telér a völgy nyugoti lejtőjén, az út mentén, vagy 100 
lépés hosszúságban leomolva, egész kőlavinához szolgáltatja a kisebb-nagyobb 
törmeléket. Ezen dacitnak világos zöldes szürke, fénytelen, tömör alapanya
gában egész kukoriczaszem nagyságig fehér, kaolinos plagioklas, füstszürkés 
quarz dipyramisok és zöldesbarna biotit-oszlopkák vagy hatszögű lemezek 
meglehetős sűrűn vannak kiválva, mihez kevés apró fekete amphibol-oszlop
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is hozzájárul. Mállott volta miatt mikroszkóp alá vékony csiszolatot nem ké
szíthettem belőle.

A vehetői áll. erdészlak mellett erősen mállott és vasrozsdától festett 
csillámpala kibúvó rétegeit vizsgáltam. Ásványos összetételben, szövetben és 
erősen gyűrt voltában is az elébb leírt csillámpalával teljesen egyezik; a 
rétegdülés kb. 30° D-nek.

A Hid.-Szamoson még följebb haladva, eleintén még ez a csillámpala 
és itt-ott közibe települt gnájsz is föl vannak tárva; a Valea negra betorko- 
lásáboz közel azonban a hegyoldalból már tömeges gránit búvik elé és tart 
azután szakadatlanúl csaknem a Dumitru-völgy torkolatáig, a meddig föl
hatolhattam.

E gránitnak testszínü vagy tejfehér földpát, sárgás vagy füstszürke 
quarz és zöldesbarna chloritosodó biotit középszemü elegyéből egyes na
gyobb, egész 2 cm széles, tejfehér és testszínűen tarkázott ortboklas kristá
lyok porphyrosan kiválnak. Ez az Orthoklas Szabó módszere szerint megha
tározva a Loxoklas-sorba tartozik. Sok hintett pyrit-szem is látható benne, 
mely a felületen limonittá válik.

Följebb a Dumitru-patak torkolata táján sokkal üdébb ugyanez a 
a gránitváltozat. Földpátja kissé áttetsző fehér es fénylő, a csilláma tompak- 
barna biotit.

Mikroszkóp alatt a földpát többé-kevésbbé felhős, kaolinos, de kereszte
zett nikólok közt még egységesen polározó. Ikersávos részleteknek csak gyér 
nyomai láthatók. A víztiszta quarzmetszetek apró sokszögű mezők mozaik
ját mutatják és zárványdúsak. A biotit erősen szét van roncsolva és elaprózva, 
az üde kőzetben typusos viselkedésű, a mállott kőben azonban fűzöld chlorit 
és fekete opacit keverékébe átmenő. Muscovitot nem vettem észre.

Kőzetünk mindezeknél fogva porphyros kiképződésre hajló nagy szemű 
granitit.

A Magurára fölkapaszkodó rossz szekérúton, mindjárt az erdészlakon 
fölül, azt látjuk továbbá, hogy a leírt granitit az erősen gyűrt csillámpalát 
vastag telér ként áthatja; mert az úton a csillámpala felett egyszerre meg
jelenik a granitit és nem sokára följebb ismét a csillámpala kerül vissza. 
Valószínű ebből a fekvő gránit és a fedő csillámpala közt az a települési 
viszony, melyet a szelvény föltüntet, melyből egyúttal a gránitnak későbbi 
fölnyomulása vagyis fiatalabb kora is kiviláglik.

A kapaszkodón följebb ismét a csillámpalának erősen gyűrt rétegei, 
D felé 50° alatt dűlve, uralkodnak. Helyenként quarzlencsék körül bőséges 
vasrozsda és grafit mutatkozik, mifői feketeszürke színt kap. Még följebb a 
hegyhát felé a gnájsznak másfélm vastag betelepülése észlelhető. Ez a gnájsz 
is kiváló testszínü orthoklas és alárendelt szürkés fehér quarz középszemü 
keveréke, melyben rétegenként, de meglehetősen háttérbe lépve, világos musco- 
vitnak nagyobb lemezkéi és barna biotit apró pikkelyei, egymással kb. egyen-
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súlyban, elhelyezkedvék. Az Orthoklas Szabó módszerével meghatározva az 
amazonit-sorbiL való.

A magurai hegyhát szegélye felé végre a tömzsös gránit jelenik meg, 
erősen mállott, könnyen darává széthulló, középszemcsés szövettel. A község
háza mellett gyűjtött mállott kőzetmakroszkopice vizsgálva sárgásfehér, en: sen 
kaolinizált földpátból, kevesebb füst- és ibolyás szürke quarzból, uralkod 
biotit- és alárendelt muscovit-pikkelyekből áll. Egyes jóval üdébb, hasada-1 

lapjain fénylő nagyobb orthoklas-kristályok porphyrosan kiválnak; csak
hogy ilyenek nagyon gyérek s így a középszemcsés szövet módosítására nem 
igen folynak be. A kőzet mindezeknél fogva középszemű rendes (normal) 
gránit.

A fensíkszerű hegyháton, melyen szétszórva Magúra községe fekszik, 
csaknem nyugoti irányban végig haladva, mindenütt a leírt gránit mállott 
törmelékével és darájával találkozva, elértem a «Garda boestilor» nevű he
lyet, hol már régebb idő óta erdészlak áll és újabban a mostani földműv. 
miniszter úr különös kedvezményeivel, körülötte nyaraló-telep keletkezett.

A telep közvetlen környékén is ugyanazon gránitnak porhanyóvá mál
lott, kaolinos fehér földpáttal ellátott darabjait és daráját lehet csak látni.

A telep felett emelkedő «Cicera Taiculuj# nevű hegycsúcsnak oldalán 
azonban, a fenyvesen belül, ráakadtam zöldköves andesit-nek egy keskeny 
telér kibúvására, melynek csapása nem egészen világos, közel K-Ny. Az elég 
üde kőzet szürkés zöld, tömör, szálkás törésű bő alapanyagában mák—bors
szem nagyságú tejfehér földpát kristálvkák meglehetős sűrűn vannak kiválva, 
míg zöldes fekete biotit- és amphibol kristályok igen gyérek; mi mellett apró 
pyritszemcsék is be vannak hintve. Szorgos keresés után a kézi példányon 
egy szürke quarz-szemcsét is találtam.

Mikroszkóp alatt a felsites alapanyag a kiválóit plagioklas kristály
metszetekkel összefoly, annyira homályossá vált mind a kettő a kaolinosodás 
folytán. Az ikersávoknak csak nyomai látszanak mar. Mind a biotit, mind az 
amphibol fűzöld, dichroitikus chlorit- és fekete magnetit- vagy opacit-szem- 
csék keverékévé bomlottak. Ezen uralkodó elegyrészek közt végre nehány 
igen apró, víztiszta, repedezett quarzszemcse is látható. A kőzet ezeknél fogva 
quarzban igen szegény, zöldköves dacit.

A Cicera Taicului csúcson, melyről remek kilátást lehet élvezni, külö
nösen nyugat felé a Vlegyásza hegytömegének nagyszerű alakzataira, vala
mint annak keleti nyúlványán a gránit még mállottabb, mint a nyaraló-telep 
körül, úgy, hogy a földpát egészen fehér koalinná, az uralkodó biotit pedig 
rubellanszerü vörös csillámmá vált, melyben apró fekete pontok magnetitre 
utalnak és C3ak a quarz meg a muscovit maradtak fönn eredeti minőségükben.

A magurai nyaraló-teleptől a Dimbu Giuru északi lejtőjén lenyúló völ- 
gyeleten leereszkedtem a Reketó-patak völgyébe, a St. Nicola nevű fűrész- 
malom-telephez
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A völgyeletben hatalmas gránitgnájsz-padok is mutatkoznak, közel 
Ny irányban erősen dűlve, a tömzsös grániton kívül, mintha ez átmenne 
abba. A völgyelet torkolatánál újra zöldkő-andesit lép ki, nagy koczkás töm
bökben elváló hatalmas telér alakjában, mely a Eeketó völgyén keresztül, 
tehát közel K—Ny irányba csap. Kőzete nagyon hasonlít az előbb leírt 
quarzszegény dacithoz, csak kiválott földpátja kevesebb.

Mikroszkóp alatt is jól egyezik a nyaraló-telep mellett kilépő dacit 
csiszolatának képével; de ennél az egész csiszolatban egyetlen quarz-szemet 
sem láthattam. Daczára ennek valószínűnek tartom, és ezt a szelvényben is 
kifejezésre juttattam, hogy mind a két telér kibúvás a mélyben összefügg, 
hogy tehát kőzetük közös forrásból eredett.

Az andeBittelér igen szép üde gránit közé van szorulva, mely azért 
részletesebb petrographiai vizsgálatra igen alkalmas anyagot nyújtott.

A gránit csaknem egyenletesen középszemcsés, csak gyéren láthatók 
benne nagyobbacska orthoklas-kristályok is, porpbyrosan kiválva. A közép
szemű elegyben tejfehér földpát, füstszürke, néha rózsaszínbe hajló quarz 
és tompak-barna biotit-pikkelyek csaknem egyforma mennyiségben jól fel
tűnők. Fehér csillám már nem oly könnyen és csekélyebb mennyiségben 
tűnik fel. A fehér földpátok közt már lupéval is ikerrovatosakat láttam. 
Szabó módszerével meghatározva az áttetsző, szürkés Orthoklas az amazonü-, 
a tejfehér kevésbbé áttetsző plagioklas pedig az oligoklas-sorba tartozik.

Mikroszkóp alatt következőket észleltem gránitunk csiszolataiban. 
A quarz nagy víztiszta metszetei kisebb szögletes mezőkre vannak repedezve 
es elég zárványt tartalmaznak. A földpát kaolintól többé-kevésbbé zavaros, 
telve párhuzamos hasadékokkal. Sok biotit mellett kevés sárgás fehér mus- 
covit, hullámosán hajtogatott léczalakú vagy szálcsás metszetekben elszórva, 
sokszor a biotit-lemezek közé van szorulva. Egy kevésbbé üde példány csiszo- 
latában a biotit részben már ehloritosodó, fekete opacit-pettyekkel.

Keresztezett nikólok közt a földpátmetszetek legnagyobb része egysé
gesen polározó orthoklasnak bizonyul, de szintén oly nagy, kevés, de széles 
ikersávval biró, elég plagioklas-metszet is föltűnik közöttük. A zárványokat 
különösen nem vizsgáltam.

Ezeknek alapján tehát kétségtelen, hogy a Magura-hegyhátnak tömzsös 
gránitja a rendes vagy7 közönséges gránitok sorába tartozik. Szövete általában 
véve középszemcsés, de ennek egyenletes volta egyes nagyobb Orthoklas kris
tályoktól gyakran meg van zavarva.

Láttuk, hogy a Eeketón fölül, a Hideg Szamos-völgyében, porphyros 
granitit lép föl. Ez a Magúra gránittömzsének vagy a kerületét, vagy való
színűbben a csillámpala közé ékelődött kiágazásait képezheti és így némileg 
telérgránitnak is tekinthető.

A völgyön följebb nyomulva, a gránitot egy darabig gyengén selymes 
fényű, szürkés zöld phyllit délkeletnek 70° alatt dűlő rétegei szakítják meg.

(82 )



A GYALUI HAVASOK. 107

Ez a phyllit hasonlít azokhoz a chloritos zöld palákhoz, melyek a gyalul 
havasok északi szegélyén, a felső kristályos palák övében, Kis-Kapus és 
Pányik közt vannak elterjedve; azért egy kis részletének megjelenése itten, 
az alsó kristályos palák területén belül, közvetlenül gránitba települve, igazán 
meglepő volt. A föltárás különben csak kis darabon tart. azon túl ismét a 
gránit uralkodik. Ezen körülményből, valamint erősen fölállított és zavart 
településéből azt következtetem, hogy itten a külső kristályos palaövnek egy, 
gránit kitörésénél elszakadt, belegyűrt rögje, rongya van előttünk, mely 
kétségtelenül azt is bizonyítja, hogy gránitunk nemcsak az idősebb csillám
palánál, de az ifjabb phylliteknél is későbben tódult a felületre.

A gránit csaknem a Dobrus áll. erdő-őrházig eltart, legalább a közeli 
fűrészmalomnál még uralkodik. Az erdő-őrház körül azonban már erősen 
ránczolt csillámpala, D-nek dűlő gyűrt rétegekkel van a felületen es így 
világos, hogy ezek a közeli gránittömzs szegélyéhez támaszkodnak, habár az 
érintkezést magát nem láthattam is.

Dobrustól a Gaina, Plesa és Dorna lanuásan emelkedő gerinezein végig 
az egész hegység legmagasabb csúcsát, a Királyhegyet (Vurvu Vurvuluj, 
1672 m) másztam meg. Ez a csúcs nagyon lankás lejtőkkel emelkedik ki a 
magas hegyvidékből, a miért tetejéről csak a távoli vidékek remek panorá
mája élvezhető, míg a tövénél köröskörül elterjedő hegylabyrinthba a lankás 
lejtő nem igen enged szabad bepillantást. Kétségtelenül azonban az érdeke
sebb kilátó pontoknak egyike a gyalui havasokban, mely a följutás fáradságát, 
különösen, ha a Petrásza nyeregnek a meglátogatásával is össze lesz kötve, 
bőven megjutalmazza.

Dobrustól a Királyhegy tövéig kizárólagosan muscovit-pala alkotja a 
hegygerinczet, melynek rétegei eleintón még meredekebben, de a Dorna 
csúcsán már csak 10° alatt dűlnek E felé. A muscovit a palának felületes 
rétegeiben többé-kevésbé lágy, hajlékony, selymes fényű sericitté változott 
(scs), a minőt a Magúra gránittömzsének északi oldalán nem észleltem. Igen 
vékony, hártyaszerű rétegeséi a. tejfehér quarznak 1— 2 mm vastag réteg
eséivel váltakoznak. Föltűnő ezenkívül rétegeinek erősen gyűrt és finoman 
ránezos állapota, egészen kicsiben is, úgy, hogy kézi példányai e nemben a 
legérdekesebbekhez tartoznak.

A Királyhegynek csillámpalája ugyancsak ilyen, finoman ránezos és 
gyűrt, habár rétegei egészen lankásan dűlnek is E fele. Színre nézve 
azonban az előbbi egészen fehér sericites muscovit-palától erősen elüt. 
Színe ugyanis zöldes szürkébe, vagy a kiválóit vasrozsda miatt vör- 
henyes barnásba hajló fehéres, mi mellett fémesbe hajló gvöngyfénye is 
feltűnően erős.

Miután ez a csillám is meglehetősen rugalmatlan és lágy már, világos, 
hogy ez is sericitbe átmenő muscovit. Mellékes elegyrészül kaptam benne 
egy sötétbarna, erősen fénylő, 2 mm hosszú és 0,5 mm vastag oszlopkát,.
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melyen a rkombos jelleg o o P éso o P o o  lapokkal, nagyító alatt könnyen föl
ismerhető volt és a staurolitbra emlékeztet.

A pala vékony csiszolatában mikroszkóp alatt szintén csak muscovit 
látható, de vasrozsdától erősen megfestett állapotban; biotitnak, mely erős 
fényelnyelésével elárulná magát, nyoma sincs. A csillámon kívül szürke 
szemcsés quarz és nagyobb limonit-foltocskák láthatók csak benne. E csil
lámpala tehát kétségtelen muscovit-pala, de már sericites és vasrozsdától 
festett állapotban.

Ilyen marad a csiilámpala azon a magas gerinczen, mely a Királyhegy 
tetőt a Petrásza nyergével összeköti, mely gerinczről mindvégig, de kivált
képen a Petrásza nyeregről, az új áll. erdö-őrbáznak ablakaiból, a lehető 
legszebb kilátás élvezhető dél és nyűgöt felé, az erdélyi Erczhegység tömke
legén át Erdély déli és nyugoti határhavasaiig.

Ezt a jelleget megtartja a csillámpala továbbra is, azon a hosszú lejtőn 
(a térképen Capu gyáluluj vagyis : a hegy feje), mely a Petrászától le a Nagy- 
Aranyos völgyébe Felső-Albákig, többé-kevésbbé meredeken leereszkedik; 
csakhogy itten mellékes elegyrészül föllép benne a gránát egész kukoricza- 
szem nagyságú, gömbölyödött kristályokban (ooO)  elég sűrűn, mi által a 
pala (gcs) felülete csomóssá lesz. A gránátok felülete már rozsdássá mállott, 
de belseje még elég üde, a mint a pala csiszolatain meggyőződtem. E mellett 
azonban föltűnik, hogy vasrozsdán kivűl a gránátmetszeteket fűzőid, rostos 
chlorit, bőven hintett magnetit-szemcsékkel környezi, a mi arra mutat, hogy 
a gránát felülete lassanként ehlorittá és vasoxydhydráttá átváltozik.

A csillámpala erősen gyűrt és finomránczos rétegei mindjárt a Petrásza 
alatt még — 30° alatt E-nak dűlnek; lejebb azonban csaknem vízszintessé 
s aztán ellenkezővé válik a dűlése. Felső-Álbák felett pedig, hol a lejtő a 
legmeredekebb, 50° alatt ismét E-nak irányúit dűlést mértem; a N.-Aranyos 
völgyében végre 30° I) dűlést olvastam le. Eme változó dűlésekből a gránát
tartalmú muscovit-pala rétegeinek nagy hullámvetésére lehet következtetni, 
úgy, hogy a nevezett lejtő alján két anticlinal és köztük egy synclinal redőnek 
kellett képződnie, a mint azt a szelvény föltünteti.

Eelső-Albákon és azon alul már fahéjbarna phyllitek (pt) uralkodnak 
D-nek 70° alatt dűlő rétegekkel, melyek már a kristályos palák felső vaey 
ifjabb csoportjába tartoznak. Helylyel-közzel csaknem élükre vannak állítva 
a rétegei.

F.-Albák és Gura-Albakuluj közt fakózöld chloritos palának hatalmas 
pados rétegei vannak közibe települve, melyek a völgy mindkét lejtőjén fel
tűnő sziklacsoportokat is alkotnak. A padokon belül világosan palás szer
kezetű kőzet külsőleg hasonlít a hideg-szamosi aranybánya mellett kilépő 
chloritos palához. Már lupe alatt is látható azonban, hogy nem csupán 
gyöngyfényü pikkelyes chlorit, hanem selyemfényű rostos zöld ásvány is 
egyformán szerepelnek a pala összetételében. Gyéren még rozsdabarna, apró,
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lapos limonit-fészkek is láthatók benne, melyeknek belsejében az eredeti 
pyritnek fémfényü sárga szemcséi még megvannak. A haránttöres lapjain a 
pistacitnak zöldes sárga szemcséi is jól kivehetők lupe alatt.

Mikroszkóp alatt uralkodó elegyrészekül víztiszta szögletes qnarz-szem- 
csók és zöldes sárga pistacit-kristályos töredékek láthatók, mindkét: élénk 
interferens színekkel a kereszt, nikólok közt. A pistacit részben az egyenes 
átló irányában nyúlt, tökélytelen oszlopos metszeteket, nagyrészt szabálytalan, 
nagyon elaprózott szemcséket képez; amazok keresztbe állított nikólok közt 
egyenes állásban sötétednek el. A quarzmezők között igen gyéren ikersávos 
metszetek is előtűnnek és valamely plagioklasra utalnak, mire a fehér kaolinos 
foltok is mutatnak, melyek itt-ott látszanak. A harmadik főelegyrész fűzőid 
chlorit, mely kisebb-nagyobb foltok alakjában van a két főelegyrész közt 
szétszórva és többnyire inkább csak festő viriditként tűnik elő. Egy negyedik 
elegyrész fészkenként föllépő, párhuzamosan vagy kúszáltan rudas és rostos 
halmazokban mutatkozik. A rostok néha görbültek, gyengén kékes vagy 
fűzöld színűek, dicbroismusnak csekély nyomát mutatják és keresztezett ni
kólok közt ferde állásban sötétednek el, egyéb állásban élénk színekkel polá- 
roznak. Mindezek nyomán aktinolithnak tartom ezt az ásványt, mely a phyl- 
litekben tudvalevőleg igen el van terjedve. A quarz, pistacit és chlorithoz 
képest különben alárendelt szerepe van itt. Végre igen gyéren elszórva limo- 
nitfoltok társaságában egyes pyrit- szemek és vérpiros haematit-pettyek is 
be vannak hintve e cbloritos palába.

Gura-Albakuluj és Szekatúra közt sötétszínű phyllitek erősen fölállított, 
de általában mégis kb. D-nek dűlő rétegeit észleltem, itt-ott közéjük rétegzett, 
több m vastag mészkőtelepekkel; a szürkülő est beállása azonban ezeknek 
behatóbb vizsgálását lehetetlenné tette. Szekatúrában azonban, a templom 
dombján, zöldes phyllitet gyűjtöttem, melynek rétegei 40° alatt még mindig 
D felé dűlnek.

Szekatúrától kezdve Topánfalva felé az Aranyos völgye keletnek fordirl 
és így kb. a rétegcsapás irányát követi. Egyenesen délnek folytatólag saját ta
pasztalásom után nem ismerem a kristályos palák minőségét; de a HAUER-féle 
földtani térkép nyomán tovább nyújtottam a szelvényt a Kis-Aranyos folyó 
völgyén (és Iiis-Ponor községen) keresztül, a délen következő krétakori homok
kövek területéig, hogy e szerint a szelvény déli végén is befejezést nyerjen a 
kristályos paláknak elterjedése. A N.- és K.-Szamos közt emelkedő hegy
vonulatot föltételesen phyllitnek ;pt) jelöltem, míg Kis-Ponortól délre a 
HAUER-féle térkép nyomán a phyllitbe települt kristályos mészkövet i m tün
tettem föl a szelvényen.

Topánfalvának tovább utazván, azt figyeltem még meg, hogy a kristá
lyos palák erre is uralkodóan zöldes phyllitből állanak, melyeknek réteg- 
dűlése egyszer É-nak és jóval lejebb a völgyön, ismét DDK-nek fordul, hogy 
tehát a déli oldalon a felső kristályos palák is egy nagy hullámredöt vetnek.
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Ezt azonban a szelvényben nem juttathattam kifejezésre, mivel az, mint már 
említve volt, Szekatúrától kezdve egyenesen délnek van kihúzva.

***

Ha most befejezésül ezen geológiai szelvényből következtetést vonunk 
le a gyalui havasok földtani alkatára, úgy egészen röviden formulázva, ez a 
következő lehet csak :

A gyalui havasok központi magvát egy hatalmas gránittömzs képezi, 
melyhez mind az északi, mind a déli oldalon, nagyban többszörösen redőzött, 
kicsiben erősen gyűrt és ránezolt csillámpala-öv támaszkodik, a melyben az 
északi oldalon számos gnájszbetelepülés észlelhető, mig a délin hiányozni 
látszanak. A csillámpala-övet kevésbbé kristályos, különböző fajú paláknak 
egy ifjabb, jóval keskenyebb öve burkolja körül, melynek rétegei általában 
véve erős fokban dűlnek kifelé, de a csillámpala-öv nagy redöinek megfelelő 
gyűrődések nyomait is mutatják, a mennyiben a nagyfokú denudatio teljesen 
el nem távolította már az ifjabb burkot a régibb csillámpala hátáról.

Az ifjabb kristályos pala-öv határán pegmatitos gránitnak telére nyomul, 
sok elágazással, a kristályos palák közé s a központi gránittömzs is az érint
kezésnél vastagabb instrusiókat mutat a csillámpalába, vagy ennek és a 
phyllitnek is kisebb-nagyobb rögjeit gyúrta magába. Ezen viszonyokból 
mind a két fajú gránitnak a kristályos palákénál ifjabb kora kétségtelen.

A mi a kristályos paláknak geológiai korát illeti, nem szenvedhet két
séget, hogy mind az idősebb csillámpala, mind az ifjabb vegyes palák együtt
véve az u. n. őspala-systemához tartoznak, s hogy ennélfogva az azói csoport
nak régibb tagja, az ősgnájsz systema a gyalui havasokban hiányzik. Valószínű, 
hogy a gránitok már a palaeozói időben törték át az őspalák leírt sorozatát.

Végre kiemelhetem még, hogy a esillámpala övét, meg a központi grá- 
nittömzsöt is, több helyen sKeketó és Magúra vidéke), mint atertiaer időben 
végbement tömegmozgásnak a szüleményei, zöldköves dácitnak a telérei 
törik keresztül.


