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Adatok a Hargita déli részének petrographiájához.
Budai Józseftől.

(Előadva a magy. földt. társ. 1881. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén.)

A Hargita hegycsoport déli elágazásai közt van egy hegysor, mely 
délnyugotí irányban Csikmegye és Erdővidék közé heékelve, ezen két 
területet egymástól elvá'asztja. Ez a hegyláncz, mely az emlitett terüle
tekre nézve vízválasztót is képez, megszakadás nélkül húzódik egészen 
Tusnádig. A hegygerincz magassága mindenütt meglehetősen egyenletes, 
de vannak egyes nagyobb kúpalaku emelkedései is, mint pl. a Barótk- 
köve, Mi'ácshegy, Kakukhegy és a Pelecske. A Hargitának ezen ágát 
a Büdös hegycsoporttól — mely petrographiai tekintetben ezen hegyek
nek folytatását képezi — a tusnádi Olt-áttörés választja el.

Az 1878-ik év nyarán többször volt alkalmam ezen hegységbe ki
rándulni s az ekkor gyűjtött auyagot az 1879-ik évben az egyetem ás
ványtani intézetében részletesen meghatároztam. Az eredmény az, hogy 
több oly kőzetféleséget sikerült fölismernem, melyet eddig a hegység 
nevezett részeiről senki le nem irt s épen ezért el nem mulaszthatom az 
elért eredményeket és a helyszínén gyütött tapasztalataimat közölni, 
mert meggyőződésem, hogyha valaki vidékünk eruptív kőzeteinek rész
letesebb tanulmányozásába bocsátkoznék, adataimban egyes lényeges 
támaszpontoknak jutna birtokába, melyek a kitűzött czélt sok tekintet
ben megkönyitenék.

Ki kell azonban előre jelentenem, hogy a leírandó kőzeteknek 
csak bizonyos lelhelyeken való fellépését constatálhatom, de azok elter
jedéséről és más kőzetekkel való érintkezéséről adataim részben hiá
nyosak, mert a kutatást a sürü járhatatlan erdők és a buja növényzet 
igen sok helyen majdnem lehetetlenné teszik. A nevezett hegyláuczból 
bejártam a Mitács hegy nyugoti és délnyugoti oldalát egészen a tetőig; 
innen a hegygerinczeu át a Pelecskére menten s ezen hegynek keleti, 
délkeleti részét, valamint tetejét is fölkerestem. Részletesebben csak egy a 
hegység fő elágazásától délkeletre fekvő hatalmas emelkedést, a Nagy- 
Morgó hegyet kutattam át, mely az eruptiv vidéknek legérdekesebb
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pontját képezi s ezen magánosán álló begyet egész terjedelmében, több 
irányban bejártam.

A Nagy-Morgó hegy a nagy-baczoni erdőségek közt, közvetlenül 
a kárpáti homokkő' szomszédságában fekszik s a homokkő a hegy alatt 
íekvő patakok vízmosásaiban igen sok helyen föltárva található. A kö
rülötte fekvő apróbb hegyek közül hatalmasan kiemelkedik s bár a 
Pelecske vagy Mitács magasságát nem éri el, de a Büdös hegycsoport 
csúcsának magasságát már megközelíti. A Herbich-féle térképen a hegy 
a kárpáti homokkő területbe van fölvéve, ámde én meggyőződtem, hogy 
a hegy egész tömegét Trachytok képezik, melyeknek töredékei a hegy 
lejtőjét apróbb-nagyobb tuskókkal elborítják, de a kőzettöredékek a hegy 
teteje felé folyton nagyobbodnak s végre a hegytetőn jól kiemelkedő, 
öszefüggő szirtet alkotnak, minek alapján bátran állíthatom, hogy ezen 
hegy Trachytja — bár kissé távol esik a központi Trachyt-tömegtől — 
valóban szálban fekvő kőzet.

A Nagy-Morgó hegyen kétféle Trachyt fordul elő, t. i. Biotit 
Amphibol Oligoklas Quarz Trachyt és egy Tridymitet tartalmazó 
Plagioklas Trachyt. A két Trachyt-féleség közül a Tridymit- 
tartalmu határozottan öregebb mint az Oligoklas Quarz Trachyt, mível 
az utóbbi kőzet a hegységnek majdnem minden pontján számtalan zár 
ványt tartalmaz az előbbiből; a zárványok mogyoró nagyságuakon 
kezdve egész fejnagyságuakig váltakoznak s néha egyetlen tuskóbau 
7— 10-et is találhatunk. Olykor a Tridymit Trachyt zárványokban még 
egy másik Tridymit Trachyt zárványt is láthatunk, tehát a Tridymit 
Trachytok sem egyetleu eruptiónak voltak eredményei.

A két Trachyt-faj közül a hegység fölépítéséhez lényegesen csak az 
Oligoklas Quarz Trachyt járul; ellenben a Tridymit tartalmú Amphibol- 
Plagioklas Trachyt elterjedése igen korlátolt s csupán a hegy délnyu- 
goti tövében a „Sóspatak“ nevii helyen látunk belőle egyes nagyobb 
tuskókat magánosán vagy a fiatalabb Tracbyttal öszefüggésben. Úgy 
látszik, hogy a későbbi nagymérvű Oligoklas Quarz Trachyt eruptió a 
régibb, de kevés elterjedéssel biró Amphibol-Plagioklas Trachytot vég
kép eltemette. Megjegyzem itt, hogy Plagioklas tartalmú Quarz Trachy
tok vagyis Dacitok a Hargita hegycsoportból ez ideig ismertetve nem 
voltak s a Biotit-Amphibol Oligoklas tartalmú savasabb Trachytok ed
dig csupán a Büdös hegycsoporton vannak kitüntetve.

Áttérve a kőzetek leírására, megjegyzendőnek vélem, hogy minden 
egyes górcsői praeparatumot vagy lángkisérleti eljárást külön nem irok 
le, hanem az ugyanazon kőzetféleségről nyert eredményeket öszefog- 
lalva közlöm; ha a különböző lelhelyü példányokon azonban valami 
eltérés tapasztalható, az mindig külön kiemelve van.
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Biotit- Amphibol- Oligókl'aft- Q'uarz-7 rachytok.

A Nagy-Morgó különböző pontjairól.

A kőzetek alárendelt világosszürke vagy sárgásvörös alapanyagá
ban nagy menyiségü ikerrovátkás, jól hasadó fehér ü végié nyit Plagio
klas látható. A kristályok 5— 8  mm. kosznak. A Biotit hatszöges fénylő 
fekete lemezkéi már gyérekben vannak az alapanyagban s gyakran 
2 mm. széles és 4 —5 mm. kosza hexagonos oszlopkákká nőttek ősze. 
Az Amphibol ritkán föllépő nagy egyénei 5 mm. kosznak és 2 mm. 
átmérőjüek ; az apró fénylő fekete tüidomu vékony Amphibol-kristály- 
kák azonban sűrűn vannak a kőzetbe behintve. A nagyobb Amphibolok 
fénytelenek, mállottak, a kisebbek rendesen épebbek. A kőzetben gyé
ren hintve viztiszta zsirfényü Quarznak apróbb-nagyobb kristályai is 
láthatók, még ritkábban egyes zsirfényü zöldes Angit kristály is föltű
nik. A kőzet sok tekintetben kasonlit a Büdös hegység Oligoklas Tra- 
ehytjához, de lényegesen különbözik attól a Quarz jelenléte és a Tita- 
nit hiánya által s minthogy kőzetünk szabad Qnarzot is tartalmaz, 
hihetőleg még savasabb mint a Büdös hegycsoport Oligoklas Tracbytja.

Górcső alatt a viztiszta szabályos körvonalú földpát metszetek 
jó hasadást s polarizált fényben a hoszanti metszetek sűrű ikerrovát- 
koltságot, a haránt metszetek többnyire héjas szerkezetet mutatnak. A 
földpátok néha egészen épek, mások a széleken fehér át nem látszó 
kaolin kéreggel vannak körülvéve. Zárványai közül találunk alapanyag, 
üveg, légbuborék zárványokat s majdnem mindenik egyénben több-ke
vesebb számú viztiszta tüidomu hoszu Apatitot. A földpát-repedésekbe 
néha utólagosan képződött Limonít is behatolt. Az Amphibolok és Bio
titok a legkülönbözőbb megtartási állapotban láthatók s az egészen ép 
egyénektől kezdve a végkép elmállotfakig mindenféle átmenetek észlel
hetők ; a szürkésfehér vagy fekete felhős áttetsző mállási termények 
a kristály ép magvát körülveszik, néha azonban a teljesen elváltozott 
ásványok helyét már csak a mállási termények jelölik, melyek a leg
több esetben még mutatják azon ásványmetszetnek alakját, melynek el- 
mállásából képződtek. A sárgásbarna Amphibolok haránt metszetei a 
c c  P, go iPco alakot mutatják, továbbá a jellegző rhombmezők is föl
tűnnek. A Biotitok finom leveles hasadást tüntetnek elé, végeiken ki- 
czafatosodnak, OP-re függélyes hexagonos metszeteik át nem látszok, 
nem dic'nroitosak. Némely Amphibolon héjas szerkezet is észlelhető; az 
ilyen kristályon egy külső világosabb és egy belső sötétebb burok lát
ható s ezen sötét mag dichroitosabb mint a külső világos burok. Quarz 
a csiszolatban nem látható, mert a laza alapanyagból csiszoláskor kihull,
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de a lángkisérletben sajátságos negativ tulajdonságai alapján könyen 
kimutatható. Az Angitoknak szürkészöld szinü, dichroismust nem mu
tató szabálytalan körvonalú kristályai ritkán láthatók a csiszolatban s 
polarizált fényben néha mint ikrek tűnnek föl. Az alárendelt alapanyag
nak csak kis része áll isotrop színtelen vulkáni üvegből; legnagyobb 
részét apró földpát léczek és egy közelebbről meg nem határozható 
sárgásbarna szinti, apró oszlopokat képező nem dichroitos ásvány ké
pezi s ezekhez még gyakran kis menyiségü Apatit is járul.

Plagioklas-Ampibol- Tridymit- Trachytok.

Nagy-Morgó hegy, Sóspatak, a hegy dny. részéről.

A szürkés színű kőzetek igen aprószemü s rendesen mállott, fény
telen elegyrészeket tartalmaznak. Egyes példányok a gyéren kivált na
gyobb plagioklasoktól porphyros színezetűek, de a földpát-kristályok 
nagy része igen apró szürkésíehér, zsirfényü vagy fénytelen, szabálytalan 
alakú és sem ikerrovátkát, sem hasadást nem észlelhetünk rajtok kézi 
nagyitóval. A nagyobb fehér, fénytelen kristályok auyira mállottak, 
hogy körömmel is karczolhatók. A földpátokkal egyenlő menyiségben 
vannak elegyedve az apró fénylő fekete Amphibolok s a kőzet uralko- 
dólag ezen két ásvány alapanyag nélküli grauitos elegyéből áll s ezek
hez — mint járulékos elegyrészek — igen gyéren előforduló Biotit-leme- 
zek és zöldes Angitok csatlakoznak.

A kőzetben lielylyel-közzel borsó vagy bab nagyságú Liinouittal 
bevont barna üregek is láthatók ; ezek némelyikében utólagosan képző
dött 1 m. m. átmérőjű fehéres Tridymit hexagonok vannak kiválva 
olykor magánosán, máskor a jellegző hármas ikrekben. Olykor a 
Tridymitek is Limonit kéreggel vannak bevonva. Mint utólagos kép
ződmény ritkán előfordul ezen üregekben egy apró négyzetes rend
szerbe kristályodó rozsdaszinü ásvány is, melyen kézi nagyitóval tisztán 
lehet látni az mP és <x> P oo öszetett alakot. Ezen ásványt köze
lebbről csak akkor lehetne meghatározni, ha az elemzéshez kellő 
menyiségü anyagot gyüjthetnénk, de ez — tekintve a kristály apró
ságát és gyér előjövetelét, — aligha fogna sikerülni.

Górcső alatt látni, hogy a kőzet egyenlő menyiségü földpát alap
anyag nélküli granitos elegye. A földpát többnyire egyenlő nagy
ságú rövid-léczalaku metszetekkel van képviselve; egyszerit fényben 
viztiszta átlátszó, közepén gyengén sárgás színű. — Hasadást nem 
mutat, de annál több egyénen láthatók repedések. Két nikol között csak 
a kristályok szélei mutatnak egyöntetű színjátékot, a kristály közepét
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képező szabályos alakú sárga rész a lényt nem polarizálja s csak egyes 
kristálykák vagy kristályfoltok mutatják néha a plagioklasíéle pótszine- 
ket. A kőzet földpátja tehát teljesen sanidinossá lett s hogy ezen kőzet 
a hő behatásának volt kitéve, arra a Tridymit jelenléte is utal. Az 
Amphibolok szabálytalan körvonalú hosz- vagy harántmetszetei erősen 
mállottak s néhol vöröses barnák, máshol mállási terményekkel vannak 
környezve ; főtengelylyel egyközes metszetei harántul erősen meg van
nak repedezve, sőt a repedéseknek megfelelőleg el is válanak a tagok 
egymástól. Ez a tünemény is hihetőleg az utólagos hő behatásának 
tulajdonítható s én már a Büdös-hegy alatt előforduló Oligoklas Tra- 
chyton is észleltem az Amphibolon hasonló haránt repedéseket és elvá
lásokat. A rhombmezős metszetek gyakoriak s a dichroismus a legtöbb 
kristálynál még elég élénk. Sárgásbarna szinü Biotit metszetek és 
zöldes szabálytalan alakú Augitok a csiszolatban nagyon ritkán látha
tók. A többi elegyrészek között tetemes menyiségü és nagyságú 
hoszu viztiszta Apátit tűk láthatók.

Plagioklas-Amphibol-Trachyt, mint zárvány a Biotit-Amph.-Oligoklas Tra-
chytban.

A Nagy-Morgó tető keleti része.

A kőzet úgy az elegyrészek viszonyos menyiségére, mint szövetére 
nézve egyezik az elébb leirt Tridymit Trachyttal, csakhogy a hólya
gos űrökben és erekben képződött ásványok abban hiányzanak. A 
szürkés szinü kőzet elegyrészei oly aprók, hogy mikroskoposan már föl 
sem ismerhetni. Górcsővel vizsgálva látjuk, hogy az elegyrészek köl
csönös viszonya egyezik az elébb leirt kőzetével, de a megtartási á lla 
potban lényeges a két kőzet közötti eltérés, amenyiben itt az uralkodó 
Amphibolok és a járulékos elegyrész gyanánt szereplő kevés számú 
Biotitok legnagyobb része teljesen clmállott; mindazáltal egyes foszlá
nyok, vagy magvak a mállási termények közepén épen is találha
tók. Apátit sokkal nagyobb menyiségben van jelen, mint az előbbi 
kőzetben. A Plagioklas metszetek alakja és nagysága egyezik a 
Tridymit Trachyt íöldpátjáéval, csakhogy ezen kőzetben a földpát tel
jesen ép, jól hasad, ikerrovátkos s belseje szürke vagy fekete porral 
van hintve. Ezen Trachyt tehát külsejére és elegyrészeinek viszo
nyos menyiségére nézve egyezik az előbbivel, de eltér attól abba#, 
hogy Tridymitet, nem tartalmaz és földpátja nem sanidinos.

A két Trachytféleség földpátját a Dr. Szabó-féle lángkisér- 
leti eljárással többször meghatároztam. A Biot. Amph. Ólig. Quarz
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Trachyt földpátja minden kísérletben jelleges Oligoklas viselkedést 
mutatott. A Plagioklas Amphibol, illetőleg Tridymit Trachytokból 
az apró földpátot elkülöníteni nem lehetett s ez okhói a kőzet egész 
anyagával tettem kísérletet, de a felerészben apró földpátokból álló 
anyag alig festette a lángot és épen nem olvadott, ennélfogva föld
pátja csak Anorthit lehet. Én még a helyszínén a kőzetek ásvány- 
associatiójából következtettem arra, hogy a Tridymit és Amphihol Tra- 
chytok földpátja bazicusabb, mint a fiatalabb Biotit Amph. Quarz 
Trachyté, mert a Biotit nagyobb menyiségben való fellépése a Tra- 
chytokban, savasabb, teljes hiánya vagy alárendelt volta hazicusahb 
földpátra enged következtetni. Ezeket tekintetbe véve, előttem igen 
valószinlinek látszott, hogy a Tridymit tartalmú kőzet — mely már 
granitos szövetére nézve is megegyezik a Dioritokkal, — talán a másod 
korban jött létre s mint ilyent az aphanitos Dioritok közé lehetne 
sorolni. Ezen kérdés eldöntése végett bejártam a Nagy-Morgó hegy 
alatt mindenütt feltárva lévő kárpáti-homokkő területet egész terjedel
mében, de a homokkőben nyomát sem találtam a Tridymit tartalmú 
kőzetnek. Hazánk Trachytjairól ma már nagy általánosságban állít
hatjuk, hogy a bennük levő földpátok savassága korukra nézve is fontos 
szerepet játszik ; annál feltűnőbb volna, ha ugyanazon eruptiv területen 
basicusabb földpátu Trachytok volnának öregebbek. Egyelőre tehát 
azon állítást koczkáztatom, hogy a Tridymit és Amphibol tartalmú 
Plagiokl. kőzet vagy másodkori, vagy ha a harmadkorban jött létre, 
akkor talán egy az Oligoklas Trachyt kitörését jóval megelőző sava
sabb eruptioi cyclus végső basicusabb tagját képezte.

A Nagy-Morgó hegy alatt a kárpáti homokkövek közül számtalan 
kitűnő savanyuviz forrás fakad föl; ezek azonban — mint a székely - 
ség lakta megyék sok más természeti kincsei — nincsenek kellőleg 
értékesítve.

A Nagy-Morgó területét megismerve, térjünk azon eruptiv töme
gekhez, melyek az öszeíitggő kegygerinczeket és a hatalmasabb emel
kedéseket alkotják. — Kis-Baczon falut elhagyva és északi irányba 
térve erdő-boritotta hegyi feusikra érünk, mely fölfelé Jankásan ugyan, 
de folyton emelkedik s a falutól északra fekvő Mitacshegy alatt elvég
ződik, mert itt már az eruptív kőzetek tömege meredek hegyet alkot. 
Maga a fölötte kiemelkedő Kakukhegy nevű csucscsal egyike a leg
magasabb pontoknak; ezen hegy ény.-i irányban a Fekete-hegyre és 
a Baróthkőre néz, délkeleti irányban a Pelecske nevű csúcsra, mely 
utóbbitól két jelentéktelen hegynyereg választja el. A Pelecskehegy az 
Olt jobb partján eső Hargita ágazat nagyobbszerü emelkedései közt a 
legvégső.
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Ezen hegyek alkotásához részint normál, részint módosult Tra- 
chytok, részint Basaltok járulnak. A Pelecske tető, a hegyoldal keleti 
és dk-i része a Nagy-Morgó-hegy Biot. Amph. Oligoklas Traehytjához 
hasonló Traehytokból áll. A Trachyt alapanyaga világosabb sziirke- 
szinii, zsiríényii. Ebben kiválva láthatók: üveg-fényit, fehér, hasadást 
és ikerrovátkát nem mutató, hézagos repedésekkel telt sanidinos kül
sejű földpát; egészen ép Biotitok és Amphibolok, egyenlő menyiség- 
ben. Górcső alatt a niakroscoposan sanidinosnak látszó földpát szép 
ikerrovátkákat m utat; a Biotitok barna színűek, az Amphibolok kissé 
zöldesek, de nem mállottak. A Quarz és az Angit a kőzetből hiány
zik. Alapanyaga nagyrészt isotrop. A földpát lángkisérletileg meghatá
rozva oligoklasnak bizonyult. A Pelecske hegy Trachytjában kár
páti homokkő zárványt is találtam. A Mitács tetőn szintén előfor
dulnak Biotit Amph. Ólig. Trachytok Quarz nélkül, de már igen mállott 
állapotban. A téglavörös színű mállott alapanyagban a földpátokon 
kívül a többi elegyrész erősebb elváltozását észlelhetjük. — Górcső 
alatt jól megtartott nagy Oligoklasokat, kevésbé ép Amphibolokat és 
Biotitokat látunk a kőzetben uralkodni. Alárendelten előfordulnak 
az Oiigoklasnál jóval kisebb kristályokban egyes orthoklasok; végre 
az alapanyagot a tömött basaltok léczalaku apró földpátjaira emlékeztető 
iker plagioklasok képezik s ezek szép duidal szövetet mutatnak.

A Biot. Amph. Oligoklas Trackytot Quarz nélkül aluuitosodva 
is megtaláljuk a Mitács hegy alatt az „Erezes borvizkt közelében s úgy 
látszik, hogy az alunitos Trachytok a hegy alatt a gerincz irányában 
folytatódnak, mivel a Pelecske hegy alatt is nagy terjedelmű alunitos 
Trachytot találtam, a normál Trachyttal öszefüggésben, mely utóbbiak 
fokozatosan mennek át a fehér alunitos módosulatba, de a Biotit ren
desen a teljesen elváltozott Trachytban is meglehetősen megmaradott 
és biztosan fölismerhető. „Erezes borviz“-uél az alunitos Trachyt szom
szédságában májbarna vagy szürkeszinü édesvizi Quarz is található, 
néhol 1—2 méter vastagságban is. A Quarz nádféle növények szár- 
részletét, továbbá alunitosodott Trachyt darabokat tartalmaz, tehát a 
Trachyt alunitosodása után képződött. Az édezvizi Quarzok Bibarcz- 
falva és Füle községek hat .raiban is gyakoriak s Füle határaiban a 
„köves császló“ nevű helyen vannak erősen kifejlődve.

A Basaltok a Mitácshegy nyugoti és dny-i oldalán a Trachytok 
közé benyomulva nagy elterjedéssel bírnak és igen változatosak úgy a 
szövetre, mint a megtartási állapotra nézve. Daczára annak, hogy a 
Basalt mind a hegytetőn, mind a hegy alján érintkezik az Oligoklas 
Trachyttal, még sem sikerült a közelben Trachyt zárványt találnom; 
ámde úgy találjuk, hogy a Trachyttal érintkező contact Basaltok mind
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a hegytetőn, mind a hegy alatt igen sok apró praeexistált Amphibolt 
tartalmaznak, melyek valószínűleg a Basalt eruptio alkalmával megol
vadt Trachyt tömeghői kerültek a kőzetbe 5 a praeexistált Amphibolok 
száma néha oly tetemes, hogy a kőzetet makroscoposan vizsgálva 
Amphibol Trachytnak is tarthatnék. A kőzetben az elegyrészek sza
bad szemmel is láthatók s igy a kőzet doleritosnak mondható válfaj. 
A Basaltok külseje inkább a Trachytokra emlékeztet, amenyiben a 
kőzet lajtos darabokban válik el, érdes törésű, de kagylós törést csak 
ritkán, oszlopos elválást soha sem mutat.

A Basaltok szine lehet szürke vagy fekete, sőt a mállottabb pél
dányok között téglavörösek is előfordulnak. A hegy alsó részéről 
gyűjtött példányok teljesen tömöttek, de a hegy teteje felé közeledve a 
kőzet mindinkább likacsossá lesz, de a likacsok mindig aprók marad
nak s a kőzet salakossá vagy hólyagossá soha sem válik. A lika
csok fölülete Limoriit által sárgára van festve, miáltal a kőzet szine 
lényegesen módosul. Gyakoriak az olyan Basalt tüskök, melyekben uj- 
nyi vastagságú Augitban gazdag erek váltakoznak világosabb színű, 
inkább földpátban bő erekkel; ezen erek a természetben nagyban elő
tüntetik a fluidal szövetet.

Basaltunk földpát basalt s uralkodó elegyrésze a Plagioklas 1, rit
kán 2  mm. hoszu tűket képez a kőzetben; iivegfényü, színtelen, de a 
fekete háttér miatt rendesen szürkének vagy feketének látszik. Egyes 
kézi példányokban fehér színű földpátok vannak sűrűn hintve. A hegy
tetőn lévő likacsos contact Basaltok földpátja gömbölyödött, fénytelen 
fehér, sanidinos s hasadást vagy ikerrovátkát nem mutat. — A föld
pát lángkisérletileg meghatározva, Labrador-Bytownit közt ingadozik. 
Az Olivinnak zsirfényü gyautasárga kristálykái sűrűn vannnak a kő
zetbe hintve és macroscoposan is föltűnnek s csupán ott nem ismerhe
tők föl, a hol a Serpentin képződés vagy a vasvegyek kiválása az ás
vány rovására erősen előre haladt, mivel ily esetekben az ásvány zöld 
vagy vörös burokkal vétetik körül. Magnetitet és Augitot macroscoposan 
nem észlelhetünk, az előbbit azért, mivel apró poralakban van a kő
zetbe hintve, utóbbit azért, mert szine a z . alapanyag színével egyező 
lévén, nem vagyunk képesek attól megkülönböztetni, de a téglavörös 
szinii mállottabb Basaltokban az Angit oszlopok, mint zsirfényü, sötét 
szürkészöld vagy fekete szinii elegyrészek, már határozottan kitűnnek. 
Az Angitok a lángot gyengén festik alkaliára és a II. kísérletnél sárgás
zöld szinii gömbbé olvadnak.

Górcső alatt kétféle nagyságú földpátot látunk; a nagyobb egyé
nek széleiken viztiszták, közepükön különböző szinii felhős mállási ter
mények láthatók ; ritkán egészen épek is előfordulnak A nagyobb
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egyéneknél olykor egyszerű fényben is fölismerhetjük az ikreket, mivel 
az öszenőtt egyének különböző hoszuságuak lévén, a hoszmetszetek 
két végén sajátságos ki-beállások láthatók, melyek az öszenőtt egyé
neknek telelnek meg. Az apró földpátok átlászók, viztiszták s rendesen 
egyenszög alakú metszetekben tűnnek föl. Polarizált fényben úgy a 
nagyobb, mint a kisebb egyének sokszorosan öszetett ikreknek mutat
koznak. Az Angit, földpát után a legnagyobb menyiséget teszi ki a 
kőzetben ; a hoszmetszeteken egy, a haránt metszeteken két irányban 
mutat hasadást s haránt metszetein a c o  P, c o  P  g o ,  co  i? o c  combinatio 
és az Augit-féle rhombmezők is láthatók. Az egyének nagysága változó. 
A nagyobb egyének olykor egy központ körül csillagalaku csoportokká 
nőnek ősze; a kisebbek nagyszámú apró kristály-egyénekből alkotott 
kristályhalmazokat, Möhl szerint ,,Angit szemeket“ képeznek, de a kü
lönálló egyének mindig uralkodnak a kőzetben. Az Angit színe vas
tagabb csiszolatokban világoszöld, kellő vékonyságú csiszolatokban 
szürkészöld, majdnem színtelen. Néha egész raját zárják be az apró 
Olivin kristályoknak; gyakoriak még a Magnetit, alapanyag és légbu
borék zárványok is. Polarizált fényben látjuk, hogy az Angit egyé 
nek legtöbbnyire ikrek és pedig igen gyakran nem is egyszerit, hanem 
polysinthetcs ikrek s vannak esetek, a hol az öszenőtt egyének száma 
a plagioklasokét megközelíti s ha az Angit sajátságos szinjátékára 
nem ügyelünk, polarizált tényben a két ásványt öszctéveszthetjük. Az 
Olivin a csiszolatban ritkán szabálytalan külső alakkal, gyakrabban 
hoszukás hatszögü vagy rhombalaku metszetekben gyakori s metszetei 
legvalószínűbben a cc P, m P ex » P a  combinatióból származtathatók 
le. Az egyének között vannak egészen épek is, de a legtöbbnek 
szélén sárga szinü mállási terményt, vagy kevés szürkészöld ser- 
pentint látunk ; belsejükben az üveg és légbuborék zárványok gyako
riak. A nagyobb Olivin egyének néha apró Angitok halmazával vannak 
beburkolva, a mi onnan magyarázható, hogy az izzónfolyó lávából az 
Olivin mint nem olvadó elegyrész először vált ki s a könyen olvadó és 
igy később képződött Augitok a már kiképződött Olivin kristályt kö
rülzárták. Sósavval étetett csiszolatból az Olivin teljesen eltüot s helyén 
kovasavhydrátból álló kocsonyás anyag maradt visza, melybe a fuch- 
sin oldat behúzódott s azt vörös sziniire festette. A Magnetit apró fe
kete kristálykákban vagy poralakban sűrűn hintve fordul elő a kőzet
ben. A szürke vagy kékesszürke szinü Basaltokban a kristályok na
gyobbak, de ritkábbak ; ellenben a fekete szinü Basaltokban az apró 
poralaku magnetitek rendkívül sűrűn vannak hintve s a kőzetnek in
tensiv fekete szint kölcsönöznek. Az elegyrészekhez viszonyítva 
alárendelt alapanyag áll részint a fényt nem polarizáló színtelen üveg-
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magmából, részint nagy menyiségü színtelen mikrolithokból, mely utób
biak az obsidiánokéhoz hasonló íluidal szövetet képeznek. — A Mitács 
alatt „Rakottyás“ nevii helyen található sok praeexistált Amphibolt tar
talmazó Basaltban az alapanyagot tisztán vulkáni üveg képezi.

A többször említett téglavörös szinii Basaltban a Magnetit Limo- 
nittá változott s az alapanyagot sárgára testi, de az elegyrészek repe
déseibe is behúzódik és itt dendrites rajzokat képez. Ezen kőzet Olivinja 
olykor vérpiros Hámatittá, máskor sárgás vagy feketés mállási termé
nyekké változott, de néha ezek között még megtaláljuk az el nem vál
tozott Olivin niagvat. A kőzetet tehát utólag elváltozott elegyrészek 
festik sárgára.

A Mitács hegy alatt Rakottyásnál és a Mitács hegy tetején lévő 
Basaltok — melyek az Oligoklas Trachytokkal érintkeznek — sanidi 
nos földpátjuk és a sok praeexistált Amphibol által különböznek a töb
biektől 5 — a tetőn előforduló szívós, szürke, likacsos Basalt kevesebb, 
a rakottyási tömött fekete Basalt jóval több Amphibolt tartalmaz. 
Ezen kőzetek csiszolatát górcső alatt nézve, látjuk, hogy a földpátok 
barnaszinü üvegzárványokkal ösze-visza vannak hálózva s csak az 
üvegzárványok között fennmaradott részek polarizálják a fényt. Oli
vin jeik és magnetitjeik aprók, alapanyaguk isotrop. A 3—4 mm. 
hoszuságu praeexistált Amphibolokat górcső alatt nézve, látjuk, hogy a 
széleken megolvadtak s kerületükön sajátságos fekete szinti olvadási 
kéreg képződött s a kéreg fölületét néhol nagy számú apró Angitok, 
Olivinek, földpátok raj ózzák körül és burkolják be. Elég gyakran 
látható, hogy a széleiken megolvadott Amphibolokba alapanyag részle
tek, apró Olivinok vagy Angitok is benyomultak, de az Amphibol bel
sejében c miatt származott beöblösödések rendesen keskeny csatornával 
még öszefüggenek az alapanyaggal s a beöblösödések széle — épugy 
mint a kristály egész kerülete — fekete olvadási kéreggel van szegé
lyezve. Könyen belátható, hogy a metszeteknek csak bizonyos síkjában 
észlelhetjük az Amphibol és zárványai közt a fennforgó viszonyt, (épen 
mint az Achatoknál), mig más síkok irányában keresztülvitt metszetek
ben az Amphibol a belehatolt ásványt teljesen körülzárhatja. Az Amphi
bol olvadási foka a Szabó-féle eljárás szerint: 5.

A bibarczfalvi Auyit-Trachyt.

Ez a Trachyt a tulajdonképeni eruptiv területtől távolabb, a Con- 
geria rétegek közé ékelődve Bibarczfalva mellett a „Tirkó^ nevű 
hegy kúpalaku alacsony emelkedését képezi. — A ref. temető fölött
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íekvo egyik alacsonyabb kúpon a Tracbytot már régóta fejtik épit- 
kezési czélokra s itt látható, hogy szálban fekvő' Trachyttal van 
dolgunk.

A bibarczfalvi a nagyobb elegyrészeket tartalmazó féleségekhez 
tartozik. A teljesen ép kőzet zsirfényü, sötétszürke, majdnem fe
kete alapanyaggal bir, mely az athmospheriliák behatása folytán bizo
nyos mélységig barna szint kap. Az elegyrészek közül makroskoposan 
föltűnnek a jól basadó ikerrovátkos Plagioklasok nagy, viztiszta egyénei, 
az Augit fekete oszlopkái ellenben jóval gyérebbek. A kőzet egyöntetű
ségét néhol fehér dudoros Calcedonnal bevont üregek szakítják meg. 
A kőzet földpátja lángkisérletileg meghatározva Anorthitnak bizonyult.

Górcső alatt a szabályos körvonalú viztiszta íoldpát metszetek jó 
hasadást s polarizált fényben ikerrovátkákat, olykor zónás szerkezetet 
mutatnak. Az Angiinak szürkészöld kristály kai, — melyek már gyéreb
bek — nem birnak dichroismussal, harántmetszeteiken néha a oc P ,x  P oc, 
cc P a . láthatók. Az egyének között gyakoriak a törött és a széleken 
hiányosan kiképződött kristályok; egyes esetekben ikreket is képeznek. 
Egyes kisebb leneseszerü üregek a kőzetben eredetileg előfordultak s 
ezek falán fennőve apró Augitok és viztiszta szintelen Zeolith tűk lát
hatók, az utólagosan behúzódott Calcedon vagy mész által teljesen kö
rülvéve; ezen két utóbbi anyag az üregeket teljesen kitölti. A kőzet 
meglehetős meuyiségü alapanyaga áll részint üvegmagmából, melybe 
igen sok apró magnetit van hintve, továbbá apró Augitok és szintelen 
mikrolithok halmazából.

A bibarczfalvi Augit-Trachytban egy másik világosabb szinü kö- 
nyebben málló Augit-Trachyt zárvány is előfordul.

Bevégezve az eruptiv kőzetek leirását, röviden érinteni fogom azon 
viszonyt is, mely vidékünk üledékes cs eruptiv kőzetei közt fennáll. 
Az erdővidéki területen a Neocom kárpáti-homokkő képezi a legalsó 
rétegeket. Ezen rétegöszlet áll részint táblás elválásu calcit erekkel 
átjárt szürkeszinü tömör homokkőből, részint táblás elválásu, kagylós 
törésű szürkeszinü márgából, legfölül pedig csillámpala, quarz és márga 
törmelékekből képződött szilárd brecciák vagy conglomerátokból, — de 
ezen igen sok helyt föltárt óriási területű üledékes kőzetekben sehol 
nyoma sincs szerves maradványoknak; eruptiv kőzetzárványokat benne 
szintén nem találunk. A kárpáti homokkőre közvetlenül a Congeria képlet 
települ s a neocom és congeria közé eső nagy időközben területünkön 
az üledékes kőzetek képződése teljesen szünetelt. A congeria képlet áll 
legalul a lignit tartalmú tályagból, a fölött homokos agyagból melyre nagy 
vastagságban laza öszeállásu, können málló durva homokkő következik.
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A laza homokkő fölött a dr. S'aub által ismertetett növénylenyomatokat 
tartalmazó tetemes vastagságú tályag képlet települ. Ezen tályagra 
laza, meszes homokos, oszlopos elválásu, kövületeket nem tartalmazó 
kőzet (valószínűleg lösz) rakodott s ez utóbbi kőzet a vidék legtermé
kenyebb talaját képezi. Épen ezért gondoskodni kellene a vidék lakóinak 
arról, hogy a hol vékonyan fedi a terméketlen tályag talajt, (a mi igen 
sok helyen előfordul) onnan ne egykönyen moshassák el a záporok.

A tályagokban nyoma sincs eruptiv kőzet zárványoknak ; ellenben 
a laza homokkőben a Nagy Morgó Tridymit Traehytjával egyező eruptiv 
kőzetzárványokat már találtam. A tályag és lösznenü anyag határán 
(Bodos, Sárospatak) végre vidékünk valamenyi eruptiv kőzetének ma
radványát megtaláljuk

Érdekes a savanyu vizek viszonya az üledékes és eruptiv kőzetek
hez, amenyiben ezek legnagyobb számmal ott fakadnak (öl, hol a kár
páti homokkő fiatalabb eruptiv területtel érintkezik ; ellenben a hol a 
Congeria rétegek tetemes vastagságnak (Bodos, Száraz-Ajta) ott soha 
sem fordulnak elő.

A jekelfalvi es dobsinai diallag-serpentin leirasa.
Dr. Rotli Samutól.

(Bemutatva a magy. föleit, társ. 1881. évi márczius hó 2-án tartott szakülésén.)

A Földtani Közlöny V ili. évfolyamában (201. s k. 1.) diabaspor- 
phyrit név alatt irtani le egy kőzetet, melyet ezelőtt serpentinnek tar
tottak. Ezen leírásom által helyre igazítottam az előbbi kutatók egy 
tévedését és a jekelfalvi Serpentin létezését tagadóba vontam. Nagy 
meglepetésben részesültem azonban, midőn a múlt tanévben egy Zsakaró- 
ezon lakó tanítványom, Korack Jakab, egyéb ásványokkal együtt több 
darabka serpentint is hozott, melyeket Jekelfalva közelében gyűjtött.

Nevezett tanítványom a múlt nyáron elvezetett azon ponthoz, hol 
a serpentint gyűjtötte és ott meggyőződtem, hogy Jekelfalva közelében 
valóban Serpentin is fordul elő. Lehet, hogy épen ezen tisztán felismer
hető serpentin volt oka a Zejszner és a bécsi geologok által elkövetett 
tévedésnek, melynek következtében a serpentin közelében előforduló 
mikroskristályos diabasporpbyritot is serpentinnek nézték.

Ha Jekelfalva felett a Gölnicz folyón átvezető hídon átmenve, a 
szemben levő és északnyugat felé vezető völgyben egy pár száz lépés-


