
2, Az Aranyos-folyó völgyének bal oldala Topánfalva és 
Offenbánya között.

(Jelentés az 1900. évi részletes földtani fölvételről.)

Dr. Pálfy MÓB-tól.

Intézetünk igazgatóságának, földmivelésügyi m. kir. Miniszter Úr 
0 Nagyméltóságától jóváhagyott fölvételi tervezetéhez képest a múlt nyá
ron a Abrudbánya czimű 1:75,000es térképlap ÉK jelzésű 1:25,000es
lapján folytattam fölvételeimet, északról és nyugatról csatlakozva korábbi 
fölvételeimhez, keletről pedig Telegdi K oth L ajos főbányatanácsos és 
főgeologus úr fölvételeihez.

A fölvett terület déli határát az Aranyos-folyó zárja be, moly az említett 
l:25,000es térképlapnak mindvégig majdnem egészen az alsó szélén folyik.

Az így körülhatárolt terület Bisztra, Lupsa, Muncsel, Offenbánya, 
Szártos és Brezest aranyosmelléki községek határába esik, mig a terület 
északi csúcsa Felső-Podságának, Segása és Orest prédiumaihoz tartozik.

Az egész terület a Muntyele Máre —  Oreghavas — hegytömzséhez 
számítandó. A  lap északi részét a DNy— ÉK irányú Muntyele máre 1827”/ 
magasságig emelkedő lapos gerincze, valamint e gerinczet a Balameriá- 
szával összekötő gerincz képezi, hónán lankás, csak végükön meredek 
harántgerinczek nyúlnak le délre az Aranyos völgyébe és keletre Felső- 
Podsága irányába. A harántgerinczek közötti —  olykor tekintélyes (Valea 
máre) —  völgyek mélyre bevájva elég jó feltárásokat mutatnak.

A fölvett területen bár csak kevés számú geológiai képződmény szere
pel, geológiai szempontból, de méginkább petrográfiai tekintetben egyhan
gúnak nem mondható.

A terület északi része a gránit tömzséhez tartozik s a gránit félkör
alakban körülbelül a lap közepéig kanyarodik be az északibb területről.

A gránittömzsöt a kristályos palák felső - I I I - ik  —  csoportja közbe
települt ősmészkövekkel, palás dolomitokkal és kvarczitokkal veszi körül s 
az Aranyos völgyéig mindenütt az alapkőzetet képezi. A kristályos palákra
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a hegység alján, közel az Aranyos völgyéhez felsőkrétakoru konglomerátok, 
homokkövek, agyagmárgák, közbetelepült hippurites-m észkővel, települtek. 
A felsőkrétánál idősebb képződményt csak Bisztra községtől északra talál
tam a Gyalu-Hudrisescilor csúcsán fellépő idősebb mészkőben, mely a 
felsőkréta rétegek alól a hegycsúcs keleti oldalán lép kis területen a 
felületre.

1. Kristályos palák felső csoportja.

A gránit tömzsétől délre és keletre a kristályos palák felső csoportjának 
kőzeteit találjuk, melyek e területen fillitektől, aktinolitpaláktól és gnáj- 
szoktól, grafitos és zöldpaláktól vannak képviselve s közéjük vékonyabb- 
vastagabb telepekben ősmészkő is települt. A rétegek az egész területen 
majdmindenütt szabályos települést mutatnak úgy, hogy a csapásirányok a 
gránittömzs határát követik, azzal párhuzamosak. Ennek megfelelően a csa
pásirány északkeleten E K -D N y-i, a dülés DK-i. A gránittömzs déli oldalán 
a lupsai Kasilor patakban EKK— DNyNy-i, a Monastireánál torkolló patak 
völgyében pedig már egészen K— Ny-i csapást észleltem. Tovább haladva 
nyugat felé a gránittömzs határának megfelelőleg pedig ENyNy— DKK, sőt 
ÉNy— DK-i csapásirányokat is találunk.

Ezen rendes települési viszonyok az Aranyos-folyóboz közeledve, 
különösen Offenbánya környékén, Szártos és Brezest községek határában 
már megvannak zavarva. Mig a Szártos és Brezest patakok felsőbb részén 
EKK— DNyNy-i csapás mellett DDK-i dőléseket észlelünk, addig az Aranyos 
völgyében és a Brezest-patak alsó részén közel hasonló csapásirányok mellett 
ÉÉNy-i vagy ÉNy-i dőléseket is találtam.

A kőzet főtömegét selymesfényű, sötétebb színű fillitek teszik, melyek 
között azonban, különösen a gránittömzs közelében, igen gyakoriak az 
amfibolos, aktinolitos palák és gnájszok. Az utóbbiak különösen változatos 
kifejlődést mutatnak s főleg a gránittömzs közelében gyakoriabbak, bár 
nem ritkák az Aranyos völgye felé sem. Rendesen világosabb vagy sötétebb 
zöld, palás — ritkán gránitos —  szövetű szívós kőzetek, melyeknek elegy
részei gyakran már makroszkóposán is felismerhetők. Olykor, különösen a 
nagyobb szemű aktinolitgnájszókban, a makroszkóposán is felismerhető 
kvarcz, földpát és aktinolit mellett a kőzet sárgászöld színű ásvány parányi 
szemcséivel van behintve, melyek mikroszkóp alatt epidotnak bizonyultak. 
Mikroszkóp alatt földpátjuk részben ortboklász, részben —  és pedig sokszor 
túlnyomólag -—- plagioklász. Mindkettő majdmindig szericzitesedve van, 
gyakran annyira, hogy a plagioklászok ikerlemezei is alig ismerhetők fel a 
polározott fényben. Az aktinolit mikroszkóp alatt zöldeskék és világos
sárga pleoehroizmust mutató keresztül-kasul fekvő, néhol egy irányban 
elhelyezett tűkben látszik kiképződve; igen gyakran zöldessárga, feltűnő
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pleochroizmust mutató epidottá alakult át. Sohasem hiányzó elegyrésze e 
kőzeteknek a Utánit és ilm enit; az utóbbi fekete kristályai nagyon gyakran 
világos titánit-leukoxén övtől vannak körülvéve. A titánitok legalább rész
ben, úgylátszik, mintha az ilmenit átalakulása folytán jöttek volna létre. 
A kvarcz idiomorf kristályokban soha sincs jelen, mennyisége alárendelt s 
az idiomorf aktinolités plagioklász közeit tölti ki. Nem ritka a csiszolatok
ban a kalczit sem, mely körülbelül az amfibol átalakulása révén keletkezett.

Az uralkodólag sötétszínű fillitek területem nyugati részén gránátokat 
nem tartalmaznak, de a Yalea Lapsánál torkolló patak völgyétől keletre 
igen gyakoriak, a nem ritkán egész mogyoró nagj^ságú vörös gránátokkal 
telehintett fillitek sem.

. A fillitek és amfibolos palák közé települve gyakoriak a grafitos palák 
is, melyek rendesen tömör, egyneműnek látszó kőzetek, de néhol előjönnek 
egyes csillámban gazdag változatok is (Szártos, a templomtól D-re), melyek 
makroszkóposán inkább biotitpalának látszanak, de mikroszkóp alatt, 
kitűnik, hogy a biotit mellett főrészben grafitból s gyéren még chloritból 
állanak.

A fillitek közé települve a mészkő a terület keleti részén elég gya
kori, de legtöbb helyen oly vékony réteget, illetve kiélesedő lencséket, képez, 
hogy a térképen kiválasztani nem lehetett. A  térképen is kijelölhető meny- 
nyiségben a Szártosnál torkolló Lunga-patak völgyében találtam meg ( Síró 
szikla), honnan elkeskenyedve nyugat felé a Karbunarilor hegy alá húzódik. 
Hossza majdnem 2 km, legnagyobb szélessége a Lunga-patak völgyében 
mintegy 200— 250 mj . Anyaga világosszürke, középszemű, könnyen szétporló 
mészkő. Kisebb —  mintegy 300®*/ hosszú —  mészkő-betelepülés van 
Brezesttől északra a Dupagvalu és Gyalu facza közötti völgy oldalán is.

Ezen mészkövektől egészen elütő kőzet fordul elő Szártos és Brezest 
községektől északra a Gyalu Bostanuluj gerinczén, hol több mint 2 km. 
hosszúságban szürke, vékonypalás tömörkőzet van lencse alakban a fillitek 
közé települve. A kőzet sósavval hidegen megcsöppentve nem pezseg, de 
kissé fölmelegítve teljesen föloldódik, mi a dolomitos mészkövek sajátsága. 
Dr. Emszt K álmán kir. vegyész úr szíves volt ezen kőzetet minőlegesen 
elemezni és Fe és A l mellett nagy mennyiségű Ca-t és Mg~t talált benne. 
Ezen dolomitos mészkő nyugati folytatását mintegy 400— 500®/ hosszú
ságban hófehér kvarczit képezi, mely szorosan összefügg a mészkővel, de 
attól éles határral van elválasztva. A  kvarczit-fölt déli oldalán, hol a 
gerinczre felvezető út az erdőszélre ér, eruptivjellegű, gnájszos gránit talál
ható; hasonló azon kataklázos gránitokhoz, milyeneket a gránittömzsben 
és annak szomszédságában nagyon gyakran találtam. Innen nyugat felé, a 
Gyalu Bostanuluj gerinczének folytatásában tovább haladva már fillit terü
letre jutunk, de a gerincz tetőjén pár helyen még találkozunk egyes gránit-
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tuskókkal, mik az imént említett gránit folytatásának látszanak. A gerincz 
mentén e mellett gyakoriak még a kvarezit betelepülések is. Mig az előbb 
említett mészkőtelepek talán már a fillitekkel egykorú képződmények, addig 
az utóbb jelzett vonulat tektonikai vonal hatását ébresztette föl ben
nem s talán későbbi képződmény lehet.

2. Mészkő.

Bisztra községtől északnyugatra a Gyalu Hudrisescsilor csúcsának 
keleti oldalán a felsőkréta képződményből kis területen tömör, sötétebb 
vagy világosabb szürke mészkő bukkan a felületre, hasonló ahoz, milyet a 
triászmészkövek között Albák és Szkerisora környékén láttam. A mészkő 
légbelieknek kitett helyein nem ritkán spongiákra emlékeztető nyomokat is 
láthatunk; közelebbi korát azonban —  meghatározható szerves marad
ványok hiányában —  eldönteni nem lehet.

3. Felsőkréta rétegek.

Topánfalva környékéről, honnan már múlt évi jelentésemben emlí
tettem, a felsőkréta rétegei az Aranyos völgyének bal oldalán kelet felé 
tovább húzódnak. Az a krétaképződményekből álló folt, mely Topánfalvá- 
nál kezdődik, Bisztrától keletre megszakad s csak Lupsa mellett lép fel 
újra, honnan kisebb megszakításokkal, helyenként csak rögök alakjában 
maradva vissza, területem keleti széléig követhető az Aranyos mellett.

Területemtől egyes megszakításokkal az Aranyos mentén tovább 
húzódik kelet felé s Szolcsvánál *  kiszélesedő vonulatban északra tér s 
megkerülve a Gyalui havasok masszivját, legvégső nyomát 1896. évi fel
vételeim alkalmával Meleg-Szamosnál Gyalu közelében találtam meg.

Felvételi területemtől nyugatfelé is tovább húzódik s az egykori felső 
kréta tenger nyomait Vidrán, Nagy-Halmágyon, Bucsáván át Lippáig nyo
mozhatjuk, hol összeköttetésben volt a marosvölgyi krétatengerrel.

Ezidei területem nyugati részén, Bisztra környékén, szilárdabb kékes
szürke, csillámos, finomabb szemű homokkövek s ezzel váltakozó márgák 
és durvább konglomerátok alakjában DDK felé dűlő rétegekben vannak a 
kristályos palákra települve. Tovább kelet felé Lupsa, Muncsel, Szártos és 
Brezest községek határában a felsőkréta-képződmény alsó rétegeit durva 
homokkövek és gyakran óriási kristályos paladarabokból álló konglomerá-

*  Telegdi Koth L ajos : Az erdélyrészi Érezhegység aranyosmelléki csoportja 
Nagy-Oklos, Bélavár, Lunka és Alsó-Szolcsva környékén. (Földtani Intézet évi 
jelentése 1899-ről p. 65.)
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tok képezik, melyekre finomabb sárgás vagy szürkés, gyakran egészen fekete, 
rnárgák és palás agyagok következnek.

A  Valea Lupsánál torkolló patak völgyének jobb oldalán a község 
végső házainál, a konglomerátok és homokkövek közé mintegy 30mj  vas
tagságban szürkeszínű tömör mészkő van települve, melyben gyéren kövü
letek is fordulnak elő, de azok a kőzettel annyira összeforrtak, hogy meg
határozható állapotban alig választhatók ki. A  Brezestpatakban a V. Izvorilor 
és V.Korburilor közötti gerincz végén a homokkőrétegek közé vörös mészkő 
települt s ebből, valamint a mészkő közelében a szürkeszínű tömör homok
kőből, elég szép számú kövületet gyűjtöttem, melyek a krétaképződmény 
korára vonatkozó korábbi föltevéseimet megerősítették. A vörös mészkő 
egyes helyei telve vannak hippnritekkel, míg a homokkőben a gyérebb gas- 
tropoda maradványok mellett a kagylók a túlnyomóak. A gyűjtött anyagból 
ezideig a következő fajokat határozhattam meg A

Hippurites cfr. sulcatus, Defb.
Trigonia scabra, L ám .

Crassatella macrodonta, Sow.
Avicula  sp. (az A. raricosta, Rss.-hoz hasonló alak).
Vola quadricostata, Sow. sp.
—  substriato-costata, d ’OBB. aff.

Limopsis calvus, Sow. sp.
Turritella quadricineta, G oldf .

—  cfr. rigida, Sow.

Kitűnik ezen sorozatból, hogy itt a felsőkrétának ú. n. gosau-réte- 
geivel állunk szemközt.

A  felsőkrétakor képződményei területem keletibb részén is hasonló 
települési viszonyokat mutatnak, mint Bisztra és Topánfalva környékén. 
A rétegek EKK— DNyNy-i csapás és DDK-i dülés mellett vannak a kris
tályos palákra települve, nagyobb rétegzavarodást csupán Muncsel község
ben találtam, hol a rétegek az állami út bevágásában igen szépen fel van
nak tárva. A rétegek e helyütt erősen össze vannak gyűrve, de miután ezen 
gyűrődés a felvett terület legdélibb pontján fordul elő, egyelőre nem dönt- 
hetem el, hogy e rétegzavarok csak lokálisak-e, vagy nagyobb területre 
kiterjedők? Lehetséges az is, hogy a szomszédságban levő andeziterup- 
cziókat megelőző hegymozgások eredményei. *

* Y. ö. Pálfy: Szászcsor és Sebeshely környékének felsőkréta rétegeiről. 
(Földtani Közlöny 1901. XXXI. k., p. 27.)
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4. D i lu v iá l is  és a l lu v iá l is  k é p z ő d m é n y e k .

A Bisztra mellett levő, s a mai ártér felett 15— 20 egész 30™' ma
gasra emelkedő terrászon az Aranyos folyó egykori kavicsai találhatók 
vékony rétegben, melyek helyenként az aranymosóktól —  állítólag még 
a rómaiaktól —  össze-vissza vannak turkálva. Hasonló magasságban a 
völgyön lefelé több helyen akadtam ezen legömbölyített kavicsok nyomaira, 
de ezek csak oly kis mennyiségben vannak elszórva a kristályos palákon és 
felsőkréta rétegeken, hogy a térképen különválasztani nem lehetett. Az Ara
nyos folyó mai ártere mellett helyenként elég kiterjedt alluviális horda
lékot találunk.

5. G rá n it.

Azon gránittömzsöt, melyről 1896— 1899. évi jelentéseim mindeniké- 
ben megemlékeztem, jelen évi felvételeim alkalmával körülhatároltam. 
Az északon Keleczel és Kalotaújfalunál kezdődő vonulat elég egyenletes — 
6— 8 km —  szélességgel délnek tart egészen a Magúra jelű lap
déli határáig a Muntyele máre tömzséig, hol keletnek fordulva irányát 
megváltoztatja s ezzel az egész vonulat egy behajlított ujj lefordított alak
jához lenne leginkább hasonlítható. Az egész gránittömzs köröskörül kristá
lyos palákkal érintkezik, csupán északnyugaton vannak mindkét képződ
ményre paleozói rétegek települve. A kristályos palák csapásiránya a grá
nittömzsöt egészen körülveszi; illetve azzal mindenütt párhuzamos.

A  gránit kiképződését tekintve az egész észak-déli irányú vonulatában 
átalában elég egyenletesnek mondható. Jgazi gránitos tipusu kőzetet azon
ban alig lehet találni, még leginkább a Hideg-Számos mély átmetszésében, 
hanem az egész többé-kevésbbé gnájszos struktúrájú és nagy orthoklászok- 
tól porfiros. Más kifejlődést mulat azonban a gránittömzs kelet-nyugati 
szárnya, mely főként a jelen évben fölvett területhez tartozik. Az itt fel
tárt gránitok, alig egy-két pont kivételével nagyon gnájszos kiképződésűek, 
erősen kataklázosak s igen gyakori bennük egy csillámpala vagy gnájszerű 
kőzet, mely különösen a Muntyele máre gerinczének délkeleti oldalán és a 
Yalea máre völgyének felső részén közönséges.

Hogy a gránit a kristályos paláknál valóban fiatalabb, azokon áttört 
képződmény, a Lupsától északra a Y. Kasilor és V. Lupsa közötti gerincz 
Pogacsiána csúcsán talált gránittelér újólag megerősíti. A sötétszínű filli- 
teken és grafitos palákon E— D irányban áttört telér ívalakban kissé meg
hajolva mintegy l -5 km hosszú s legnagyobb szélessége 250— 300™/; az 
északi végén feltárt kőzet gnájszos kinézésű ugyan, de rajta még a gránit
tömzs kőzetére jellemző porfiros struktúra jól felismerhető. A telér déli 
végén azonban a kőzet már annyira kataklázos, hogy könnyen a kristályos
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palákhoz volna vehető, ha szine és struktúrája nem ütne el oly nagyon a 
környező s uralkodólag sötétebb színű fillitektől. A két féleség között, a telér
nek körülbelül a közepén vastag kvarezbetelepülés van, s a kvarcz egyes 
rétegei vékony fillitrétegecskéktől vannak elválasztva.

A telér alsó végéről származó kőzet lemezes elválású, erősen szericzites 
s a lemezek felületén a szericzit-bevonaton kívül csak egy-egy gyengén sár
gásszínű földpát ismerhető fel, míg a kőzet haránttörési lapjain a szericzit- 
lemezek között jól láthatók a földpát- és kvarczszemek.

Ezen kőzet cziszolatában mikroszkóp alatt a legszebb kataklázos 
struktúrát mutatja; elegyrészei kivétel nélkül szét vannak zúzva és az egyes 
részecskék egymástól el vannak szakítva, de úgy, hogy azoknak ugyanahhoz az 
egyénhez való tartozandósága még sok esetben biztosan felismertő. A kvarcz, 
földpát és szericzit összezúzott anyagában még találhatók egyes nagyobb 
földpátkristályok is, melyek azonban gyakran 3— 4 darabra is szét vannak 
szakítva. Egy esetben hat darabra szakított plagioklászkristályt figyeltem 
meg, melynek darabjai gyengén hajló ívben vannak elhelyezve, míg a 
közepéből egy darabka oldalt van eltolva. A daraboknak elhelyezése, de 
különösen a polározott fényben való elsötétedésük kétségtelenné teszik, 
hogy eredetileg egy egyénhez tartoztak. Az egyes darabok közötti tért sze
riczit, földpát és kvarcz törmellókéből álló anyag tölti ki.

A kőzet földpátjának nagyobb része erősen szericzites és polározott 
fényben rendkívül élénk interferenczia színeket mutató plagioklász s eze
ken néha még a poliszíntétes ikerösszenövés nyoma is felismerhető; kis része 
keresztezett nikólok között szürkeszínű s ezek az orthoklászok.

Hasonló kataklázos kőzetek igen gyakoriak magában a gránittömzs- 
benis;  különösen gyakoriak ezek a Valea máre völgyében, a Prizlopról 
jövőgerinez Sztina tomnatica nevű 1380'"jZ-es pontja körül. Egyik, ezen táj
ról vizsgált kőzeten makroszkoposan is még felismerhető a gnájszos szövet 
mellett a tömzs gránitjának jellemző struktúrája. Csiszolatban, mikroszkóp 
alatt vizsgálva, ennél is azt látjuk, hogy elegyrészei, az orthoklász, plagio
klász és mikroklin földpát, valamint a kvarcz szétvannak zúzva; különösen 
a kvarcz van nagyon széttördelve, míg a földpát kevésbbé. Érdekes ezen 
csiszolatban egy mikroklin-kristály, mely több darabra van szétszakítva s 
a szétszakított darabok egyenes irányban el vannak tolva; közeiket pedig 
polározott fényben színes mozaikot képező törmelék tölti ki.

A  gránittömzs kőzete uralkodólag porfiros kiképződésű biotit-musz- 
kovitgránitból áll, de gyéren —  alárendelten — gránitit is fordul elő.

Bisztrán, a valea márei erdőházon felül a Devipatak völgyében közép
szemcsés, gránitos struktúrájú, sötétszínű gránititot találtam, mely mikro
szkóp alatt földpát, kvarcz, biotit és amfibol gránitos keverékéből áll. Eöld - 
pátja nagyrészben orthoklász, alárendelten plagioklász, mennyiségük
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mondhatni uralkodó a kőzetben, ellenben a kvarcz alárendelt. A biotit erős 
fény-absorpcziójú barna lemezei aránylag ritkák, míg az erős pleochroiz- 
mnst mutató kékeszöld amfibol elég gyakori.

Gyéren elszórva előjön ilmenit is a kőzetben, bár többnyire már 
titánittá változott, de a legtöbb titánit belsejében rendesen találunk kisebb- 
nagyobb ilmenitmagot.

A Valea máre felsőrészén s még gyakrabban a Muntyelemáre gerin- 
czén egészen gnájszszerű, bő csillámtartalmú kőzet fordul elő a gránitban, 
mely épúgy elüt a tömzs gránitjától, mint az előbb említett kataklázos 
kőzetektől. Makroszkóposán nézve e palás kiképződésű kőzetet, uralkodó 
elegyrésznek a fekete csillámot találjuk benne kiképződve, mi mellett a 
világosabb elegyrészek elenyésznek. A kőzet kinézésére hasonlít azon bő 
csillámtartalmú csillámpalákhoz és gnájszokhoz, minőket az északibb terü
leteken, a Jára-patak és Hideg-Számos völgyében a kristályos palák kö
zépső csoportján belül találtam.

Mikroszkóp alatt e kőzet nagyobbrészt muszkovit és biotit keveréké
ből áll, melyeknek lemezei közét szögletes földpát- és kvarczszemcsék 
töltik k i ; a földpát nagyobb kristályban is előjön kiválva, de az ritkább. 
Kis mennyiségben található chlorit is, mely valószínűleg a biotit átalakulása 
folytán keletkezett.

E kőzet mikroszkóp alatt is hasonlít azon bő csillámu gnájszokhoz, 
melyekhez fennebb is hasonlítottam s szövete kevésbbé emlékeztet a kata
klázos gránit struktúrájára. Hasonló kőzetet az északibb területeken a gránit- 
tömzs belsejében gyéren korábban is találtam s már akkor azon feltevé
semnek adtam kifejezést, hogy e kőzeteket a gránit a kristályos palákból 
gyúrta magába, s most is —  bár, mint említettem, helyenként feltűnő meny- 
nyiségben fordul elő —  e feltevésem mellett kell maradnom, mert sem 
kataklázos kőzetnek nem tarthatom, sem a gránit valami bázisosabb kivá
lásának, mert ennek ellentmond a kőzet szövete.

Egy egészen más tipusu gránitból álló kelet-nyugati irányban elnyúlt 
tömzsöt találtam a gránittömzstől délre. Ezen tömzs a V. máre V. Scredo- 
selor mellékvölgyében kezdődik s kelet felé a V. máre, Plotonyásza és 
Dobri patakok völgyén át a Tarniczáig követhető. Egész hossza mintegy 
5 km, legnagyobb szélessége a V. máre völgyében 1‘5 km.-nél valamivel 
nagyobb s széle elég jól körülhatárolható volt. Úgy látszik azonban, hogy 
kelet-nyugati irányban tovább is húzódik; legalább a tömzs irányának 
megfelelően a Valea Lupsa Saeburose és Eontana recse nevű mellékágaiban 
a nagy gránittömzstől délre egészen hasonló kőzetet találtam, mint az 
imént említett kis tömzsben.

A kőzet a helyszínén tekintve egészen tömeges kőzet benyomását
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teszi, hasonló a tulajdonképeni gránit fellépési módjához, de nagyban réte
ges szerkezetet mutat, mint a protoginok. Dülése közel D-i. A Y. máre patak
medrében a Plotonyásza beömlésén felül zöldszínű, finom palás kőzetek 
D-felé dűlő rétegei váltakoznak a gránitos kiképződésű kőzettel.

Maguk —  a nagyban tömegesnek látszó —  kőzetek szabad szemmel 
vizsgálva gnájszos szerkezetűeknek tűnnek fel. A tömegesnek látszó kőzet
ben két tipust lebet megkülönböztetni az imént említett finompalás kőzeten 
kívül, az egyik inkább gránitos összetételű, míg a másik dioritos. Mindkettő, 
illetve a palával mindhárom, oly szoros összefüggésben vannak egymással, 
hogy különválasztani nem lehet. Vegyük ezen bárom kőzetet kissé köze
lebbről szemügyre:

a) Gránitos kőzet. Közép, majdnem öregszemcsés kőzet, melyben 
makroszkóposán nagy földpát- és kvarczszemek, gyéren parányi muszkovit 
és zöld cbloritszerű pikkelyek ismerhetők fel. Mikroszkóp alatt a kőzet 
főrészben idíomorpb kristályokban kiképződött földpátból áll, melyek rész
ben ortboklászok, részben plagioklászok; a földpát mellett a kvarez van 
nagyobb mennyiségben még kiválva, ellenben a muszkovitcsillám aláren
delt. Gyérebben zöld cbloritpamatok és egy alig sárgás ásvány keresztül- 
kasul fekvő, szabálytalanul kikópződött oszlopai láthatók még a kőzetben. 
Ez utóbbi erős fénytörésű, pleoebroizmust alig mutat, keresztezett nikólok 
között igen élénk színeket mutat s valószínűleg az amfibol átalakulásá
ból származott epidot. Ép amfibol a kőzetben nincsen, csupán csak 
egyetlen foszlányra tudtam akadni, melyen még az amfibol sajátságai 
felismerhetők. Ez a foszlány még erős pleoebroizmust mutat s rajta fel
ismerhetők az amfibol basadási irányai, de polározott fényben nézve már 
több ■— elénk pleoebroizmust mutató —  oszlopra bomlik fel a közönséges 
fényben egyöntetűnek látszó foszlány. Ezenkívül gyéren gránátszemcse is 
fordái elő a kőzetben.

b) Dioritos kőzet. Középszemcsés, többé-kevésbbé palás kőzet, 
melyben makroszkóposán csupán a földpát és amfibol ismerhető fel. 
Mikroszkóp alatt nézve, a kőzet eredetileg földpát és amfibol elegyéből 
állott, de a földpát már annyira dekomponálódott, hogy jellege nem mindig 
ismerhető fel. A plagioklasz ikerlemezei itt-ott még feltűnnek a polározott 
fényben, de ortboklász jelenléte biztosan nem állapítható meg. Az amfibol 
erősen cbloritosodott, nagyrészben már cblorittá és epidottá alakult át. 
Igen gyéren előjön kevés kvarez és bosszú tűkben apatit is, de a muszko- 
vitcsillámnak nyomát sem találtam.

c) Dalás kőzet. Makroskoposan majdnem egészen tömörnek látszó, 
amfibolitszerű lemezes kőzet, melyben a vékony zöld lemezekkel hasonló 
vékony sárgás-fehér lemezek sűrűn váltakoznak.

Mikroszkóp alatt a kőzetben rétegesen elhelyezett cbloritot és epidotot
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lehet felismerni, melyek fehér, majdnem kizárólag szögletes kvarcz szemek
ből álló rétegekkel váltakoznak. Gyéren előjönnek titanitok és elég gyakran 
titánvas szemek is, melyek majd mindenike zavaros leukoxen-ővtől van 
körülvéve.

Ha már most tekintetbe veszszük ezen kőzeteknek a fillitek közepette 
jól felismerhető tömzsszerű fellépését, valamint kiképződési módját és 
mikroszkópos szerkezetét, a szomszédságban levő hatalmas gránittömzsöt, 
a gránitokhoz való rokonsága kétségtelenné válik s részemről nem tartom 
egyébnek, mint a gránit egy nagyon bázikus szélső fácziesének. Ennek kikép- 
ződóse, hol a gránithoz hajló, hol dioritos, míg a körötte előjövő pala talán 
egy még bázikusabb kiválás. Az utólagos nyomás hatása minden kőzeten, 
de legjobban a palás kiképződésűn, szembetűnő.

Iparilag felhasználható ásványok és kőzetek.

A leirt területen iparilag is felhasználható ásvány és kőzet alig akad. 
A  kristályos palákban itt-ott mutatkozó piritre  sok helyen kutattak azon 
reményben, hogy az aranytartalmú lenne, de az Aranyos völgyétől északra e 
területen ezideig arany tartalmú telért tudtommal seholsem találtak, s valószí
nűnek tartom, hogy a közellevő offenbányai aranytelérekaz Aranyos folyótól 
északra nem is folytatódnak. Ez azért is valószínű, mert a terület azon 
időben —  a terczierben •—  midőn az offenbányai aranytelérek képződtek, 
háborítatlan terület volt.

A Lupsánál torkolló Kasilor-patak völgyében a Fontana recse beömlé- 
sén alul a fillit lemezeinek felületét vékonyan malachit vonja be, de hogy 
ez vájjon megérdemelné a kibányászást, nagyon kétséges.

A fillitek közé települt ősmészkő helyenként mészégetésre alkalmas, 
mig a felsőkréta durva homokköveiből rossz minőségű malomköveket készí
tenek. A tömör szilárdabb homokköveket elég jól használhatják útkavi- 
csolásra.


