
6. Geológiai jegyzetek a kudzsiri és szebeni havasokról.

c) A Déli Kárpátokban.

Dr. L iffa AuRÉL-tól és Dr. V endl ALADÁR-tól.

Az 1912. évi országos geológiai felvételek alkalmával a m. kir. 
Földtani Intézet igazgatósága részünkre a kudzsiri és szebeni havasok
nak az 1:25.000 méretű térkép 23. öv XXIX. rovat DXy, DK és ÉK lap
jaira eső részének a felvételét tűzte ki. Mivel a kudzsiri havasok e térkép 
ÉNy-i lapján elterülő részét 1906-ban L a c k n e r  A n t a l  már felvette1)? 
felvételi munkánkat a Petrilla-tól É-ra fekvő DXy-i lapon kezdtük meg. 
Ennek bevégzése után a szomszédos DK-i lapra tértünk, hol felvéte
leinkkel — a korán beköszöntött téli idő folytán — a lap feléig jutot
tunk el.

Mivel az iméntiekben röviden vázolt munkaterületünk két erdőőri 
lak és egyetlen menedékház kivételével teljesen lakatlan, ránk bízott fel
adatunkat csak sátorozva lehetett végrehajtani. A tekintélyes magassá
gokkal járó fáradalmak, valamint a terület Ígérkező változatossága arra 
késztetett bennünket, hogy munkánkat a lehetőséghez mérten egyenlően 
osszuk meg. E célból a hegyszerkezethez alkalmazkodva, a gerinceket, 
lejtőket és völgyeket felváltva jártuk be. Mielőtt azonban a rendszeres 
munkát megkezdtük volna, szükségesnek találtuk, hogy előbb Romániá
nak Dr. M u r g o q i GyÖRGY-től és Dr. R E iN H A R D -tó l, azután pedig a Vul
kán szoros és Petrozsény környékének Dr. H o f m a n n  K A R O L Y -tó l és 
I n k e y  BÉLÁ-tól felvett lapjainak velünk határos részét járjuk be; egy
részt, hogy az eddig geológiailag már felvett román és hazai területről 
valamelyes áttekintést szerezzünk, másrészt, hogy a felveendő terüle
tünkkel való kapcsolat tökéletesebb legyen.

Ezért legyen szabad, hogy mielőtt a felvétel eredményeit egybe
foglalnék, e kirándulásainkról néhány szóval e helyen is megemlékeznünk.

** *

*) Lackner  A n t a l : Jelentés a szászvárosi és kudzsiri havasokon az 1906. 
évben végzett földt. felvételemről. (A magy. kir. Földtani Int. évi jelentése 1906. 
131—135. 1.)
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Romániai területen tett megfigyeléseink: Felvételi területünk — 
miként ismeretes és részletesen majd az alábbiakban látni fogjuk — kris
tályos palákból van felépítve. A román geológusok újabban a kristályos 
palákat Dr. Mrazec L. osztályozása alapján — B öckh régibb beosztá
sával szemben — két csoportra osztják. Minthogy e beosztás — mely
nek szükségességét Dr. S chafarzik F erenc már 1903-ban az aldunai 
kirándulásokról szóló magyarázó szövegében kifejtette — áttekinthe
tőbb voltánál fogva, hovatovább mindig nagyobb teret kezd hódítani, érde
künkben állott, a mi területünkön való alkalmazására való tekintettel, 
hogy nehány szelvényben legalább a fontosabb képződményekkel meg
ismerkedjünk, másrészt, hogy Románia területén 1909-ben ugyané szán
dékkal Dr. Schafarzik, Dr. Mrazec és Dr. Mürgoqi professzor urakkal 
tett kirándulásainkon szerzett tapasztalatainkat ezekkel kibővitsük.

Mindenekelőtt a Zsil völgyét tanulmányoztuk. Elhagyva a petro- 
zsényi felső oligocén rétegeket, Livazénytől D-re a kontaktmetamorf kris
tályospalák képviselőit, filliteket találtuk. Ezek egyrésze közönséges, 
másrésze grafitos fillitekből áll, amely utóbbiak kisebb felszini kiterje
désben a Grambrinus vendéglő közelében figyelhetők meg. Beljebb ha
ladva, a filliteket chlorit palák váltják fel és körülbelül 1 km hosszú
ságban nyomozhatok a szorosban vezető országút feltárásában. A határ 
felé közeledve, mind nagyobb mértékben aplitos erekkel megszaggatott, 
szallagos amfibolitok következnek, amelyek legszebben a határszéli híd 
közelében vannak kifejlődve. Szövetük helyenként finomabb, helyenként 
durvább; legtöbbnyire kitünően rétegzettek. Csupán egy-két ponton mu
tatkoznak tömegesebbeknek látszó vékony betelepülések. Ezek az amfi
bolitok keletkezésüket illetőleg ortogenetikus injekcióknak tűnnek fel, ami 
mellett bizonyítani látszik a szulfidok — főleg chalkopirit — jelenléte, 
mely minden valószinűség szerint a dioritos magmának injekcióval kar
öltve járó posztvulkáni hatása eredményeként képződött.

A határ felé közeledve, az amfibolitokat meglehetősen sűrűn kvarc 
telérek hálózzák be, mikor is a chalkopiriten kívül kisebb-nagyobb epidot- 
fészkeket, sőt nem ritkán karbonát kiválásokat is tartalmaznak. A kvarc 
telérek sűrűn és jóval nagyobb mértékben észlelhetők a romániai terü
leten; így a határtól számított első híd és az útkaparó ház között, ahol 
egy több méter vastagságú kvarc-szirt emelkedik közvetlenül az út kö
zelében.

A meglehetősen gyakran észlelhető kvarc-telérek — miként hazai 
területünkön, itt is — szintén injekciók eredményeként tekintendők, míg 
a csak alárendelt mértékben fellépő epidot-fészkek és a jóval gyakoribb 
karbonátok jelenléte már inkább másodlagos eredetre utalnak.

Románia területén az amfibolitok fillites agyagpalákkal váltakozva
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lépnek fel, melyek közül az utóbbiak különösen Lainics kolostor táján 
vannak jellegzetesen kifejlődve.

Az iméntiekben felsorolt valamennyi képződmény a Dr. M razec- 
féle beosztás szerint a kristályos palák II. csoportjának a tartozéka és az 
autochton egy részlete.

1. ábra. Kvarc-telér a Zsilvölgyben (Románia).

Romániába tett ezen kirándulásunkon kivül még többszörösen át
léptük a határt saját felvételi területünkről is, hogy az összefüggést ez 
úton is megállapítsuk.

H ofmann és Inkey felvételi lapjaira tett kirándulásainkról csak 
annyiban kell e helyen megemlékeznünk, amennyiben ezeket a területünk
kel való közvetlen érintkezés szükségessé tette. Különösen területünk déli 
szélével határos csimpa-vojvodi részét jártuk be, a gnejsz, illetőleg csil
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lám pala határának pontos kijelölése s a területünkön netalán folytatódó 
felső-kréta korú mészkő s felső oligocén rétegek tanulmányozása céljá
ból. E kirándulásainkkal kapcsolatos megfigyelések közül különös emlí
tést érdemel az e területen Yrf. Chicerii közelében fellépő rózsaszínű 
földpátos biotitos ortognejsz, mely helyenként egészen gránitos jellegű és 
a Párául Petrului völgy csimpai részén nagyobb mennyiségben előforduló 
gránátos amfibolit. Folytatásukat területünk nem egy pontján észlel
hettük.

Ezek előrebocsátása után lássuk már most területünket közelebbről.

I. Morfológiai rész.

Munkaterületünk a déli Kárpátok szeben-kudzsiri havasok néven 
ismert részének a tartozéka. Magas hegységből áll, amelynek tengerszint
feletti magassága középértékben átlag 1300—2000 m között ingadozik. 
A Sebes D-ről É felé haladó szűk völgye éppen területünkön osztja ketté 
a D-en még összefüggő hegységet: a nyugati kudzsiri s a keleti szebeni 
hegytömegre.

A kudzsiri havasok területünkre eső részének hegyeit közelebbről 
figyelembe véve, mindenekelőtt azt tapasztaljuk, hogy legmagasabb 
pontjai éppen területünkön helyezkednek el. Ezek közül különösen ki
emelhetők: a Yrf. lui Petru 2133 m Surian 2061 m. Yrf. Aurélul 2013 m 
Carpa 2014 m, majd Globucetul 1907 m, Parva 1905 m, D. Negru 1866 m 
magas kúpjaival. Egymással többé-kevésbbé összefüggő gerincet alkot
nak, melyek a területet kisebb részekre tagolják szét. A legnagyobb ki
terjedésű s egyúttal főgerinc jellegű az, amely DK felől, a román határ- 
Salanele 1733 m csúcsától egyfelől ÉNy-i irányban a Smida maré <'1775 
m), Vrf. lui Petru (2133 m), Yrf. Auselul (2013 m) magas kúpjain a 
Surián 2061 m magas pontjáig, innen Ny-i irányban a Parva 1905 m, 
a D. Comarnicelul 1895 m kúpjáig, majd E-ra a D. Negru 1866 m, 
Mlácile 1798 m, Sinca 1728 m, Steaua maré 1734 m, Scarna 1625 m ma
gas pontokon a Godianul 1659 m magas kúpjáig terjed; másfelől pedig a 
román határ mentén D-re haladva, a Pareng hegységben folytatódik. E 
gerincrendszer egyúttal nagy vízválasztó is, amelyhez D-felől csatla
kozó vízgyűjtő területe a Zsilt, az É-felől csatlakozó pedig a Maros 
folyót táplálják vizükkel. Ebből ágaznak ki jobbára ÉNy DK-i irány
ban ama kisebb kiterjedésű mellékgerincek, amelyek magassága helyen
ként egész 1500 m-ig sülyed.

A szebeni havasok területünkre eső része magasság tekinteteben 
jóval mögötte áll az előbbieknek. Legmagasabb pontunk ez idő szerint
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a D. Domnilor liegy 1792 m, illetőleg az Oa§a hegy 1734 m, amelyet 
kifejlődése egyébként — mint alább látni fogjuk — teljesen hasonló az 
előbbiekéhez.

A hegység kialakulását illetőleg nem érdektelen megemlítenünk, 
hogy az 1800 m-t meghaladó, valamint a legmagasabb hegycsúcsok csak
nem mind laposak, sík felületűek. Ott, ahol a glaciális erózió nyomai 
hiányzanak, az alpi forma típusát teljesen nélkülözik. E csúcsokat — 
amelyek szélei többé-kevésbbé le vannak gömbölyítve — különösen a ke
leti oldalukon néha igen meredek kis cirkuszok vágják be. Kialakulásuk

2. ábra. Kilátás a Suriánról.

bán egészben véve a De Mautokne1) féle Boresco típusú tetőknek felel
nek meg és meglehetősen egyforma kifejlődésűek. Jól látszik ez a Surián 
tetejéről nézve a Yrf. lui Petru, Yrf. Aurélul, Globucetul környékén.

Egy másik peneplénhez tartozó részletek azok a középértékben át
lag 1400—1600 m magas területek, amelyek bejárt területünk keleti ré
szén a Riul Prigona, a Sebes, Frumoasa és Salanile környékén láthatók. 
Ezek mind pompás erdőkkel fedettek, melyeket csak itt-ott szakítanak 
meg rétek. E területbe vágódtak bele a folyók, melyek helyenként nem
csak meanderszerűen, de valósággal a hurkos kanyarulatok legbizarabb 
formáival kanyarognak, amint ez a Yalea Curpatuluiban, a Riul Prigona i)

i) De Martonine: Alpes de Transsylvanie 1907.
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felső folyásánál, a már jóval mélyebbre vágódott Salanileben s részben 
a Sebes völgyében is jól látható. E helyeken természetesen nem ritkán 
kisebb kiterjedésű alluviális területek figyelhetők meg.

Áttérve ezek után röviden még területünk glaciális jelenségeire, már 
itt kiemelhető, hogy a jégkorszak nyomai területünkön kétségkívül fel
ismerhetők. Ezek bizonyítékául felhozhatók ama kisebb-nagyobb kiter
jedésű cirkusz és karvölgyek, melyek egy része a Surián K-i és É-i 
sziklalejtőibe, másrésze pedig a Cárpa É-i s a Párva É-i, K-i s D-i hegy
lejtőibe van félkör alakjában bevájva. A glecserek egykori jelenlété
nek további bizonyítékai a Surián tövébe mélyített tavak s az egykori

3. ábra. A kis tó a Suriánon.

firnek határát jelző — ez idő szerint azonban már buja vegetációval fedett 
— morénák maradékai.

A cirkusz völgyek közül a Suriántól É-ra fekvő látszik a legterje
delmesebbnek, amely a Cárpa É-i cirkuszaival együtt a Riul Cugirului 
patakot táplálja; míg a Suriántól K-re fekvő már jóval kisebb és inkább 
kar jellegű. A jégkorszak félreismerhetetlen nyomai ép e két helyen van
nak a legszebben kifejlődve, amikről már Lehman^1) és D e  Martonne2) *)

*) Lehm ann  P. F. W .: Sckneeverháltnisse und Gletsclierspuren in den Trans- 
sylvanisclien Alpen. (Jahresbericht Geogr. Gesellsck. Greifswald. 1905. és Zeitscbr. 
d. Gesell. für Erdkunde, Berlin 1885.

2) D e Ma r t o n n e : Alpes de Transsylvanie (1907).



74 DR. L IF F A  AUR ÉL ÉS DR. Y ENÜ L A LAD Á R (7)

is megemlékeznek. Megfigyeléseikhez még csak a következőket kivánjuk 
csatolni:

A Surián K-i karjában levő, körülbelül 56—60 m bosszú nagy tó 
(Jezerul Surianului) egy sekély sziklateknőbe van mélyítve, amelynek 
lefolyását úgylátszik egy moréna zárja el. Minthogy e gátat sűrű törpe
fenyő erdő takarja, moréna jellegének biztos kinyomozása nem volt lehet
séges. A nagy tótól ÉNy-ra egy kisebb, élénk vegetációval fedett tó- 
medence látszik, amelyet valószinűleg egy oldalmoréna választ el a nagy
tótól. Jelenlétének pontos megítélését nagyobb mennyiségű törmelék ne
hezíti meg. Még távolabb É-ra, a nagy tónak maximálisan egy negyed
részét kitevő kistó (Jezerul) látható, amely szintén egy nagyobb tómeden
cének törmeléktől feltöltött maradéka.

E viszonyokkal kapcsolaban megemlíthető még, hogy e cirkusz- 
völgyekben a hó kisebb-nagyobb maradékai helyenként még augusztus 
hó közepén, a Surián karjaiban pedig még augusztus hó végén is meg 
voltak lelhetők.

II. Geológiai rész.

A tanulmányozott területet — miként azt már az eddigiekben al
kalmunk volt jelezni — kristályos palák alkotják. Még pedig a kristályos 
palák ama csoportja van itt képviselve, amelyet Dr. Mkazec az első cso
port kristályos paláinak, Dr. Sciiafarzik pedig csillámpala csoportnak 
nevez.

E kőzetek JSTy-felé megszakításokkal a Pojánaruszkáig követhetők, 
K-felé a Fogarasi havasokban és a Persányi hegységben folytatódnak.

A vidék felépítésében résztvevő csillámpala kőzetei a következők:
A) Kristályos palák:

í a. közönséges csillámpala
a) csillámpala l p. pneumatolitos injekciótermékeket tártál- 

j mazó csillámpala. I
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D) Effuziv kőzet:
a) kvarcporfir.

E) Szerpentin.
A csillámpala teljességében átkristályosoclott kőzet, amely injek

ciókkal magával a gnejszszal áll összeköttetésben. Kifejlődésében nem 
mindenütt teljesen egyforma. Helyenként — rendesen közvetlenül a 
gnejsz szomszédságában — igen sok barna vagy vöröses biotitot tartal
maz, míg a muszkovit alárendelt. A gnejsztól távolabb mindinkább elő
térbe lép a muszkovit és a pegmatitos-pneumatolitos injekciótermékekkel 
átjárt pontokon csaknem teljesen muszkovit csillámpalát találunk. A kvarc 
és földpátlencsék a csillámpala rétegzettségét itt-ott természetesen egész 
kis pontokon, zavarólag befolyásolják.

A pneumatolitos injekciótermékeket tartalmazó csillámpalákra jel
lemző a gránát, díszt én és tuvmalin jelenléte. Néha a gránát s ritkábban 
a szürkés, sok fekete opák zárványt tartalmazó táblás disztén oly nagy 
mennyiségben lép fel lokálisan, hogy a kvarc és csillám csak ez ásványok 
között levő cementként tűnik fel. A gránát e csillámpalákban helyenként 
csak apró, 2—5 mm nagyságú vörösbarnás foltocskák alakjában van 
jelen, melyeket néha zöldes kelifitszerű vékony kéreg szegélyez. Másutt 
a gránátok mogyoró, sőt diónagyságúak, mint a Vrf. lui Petrun, a Malea 
gerincen, Steaua maré, Mim célul Hobrei, Oa§a stb. hegyeken. Disztént 
főként a következő pontokon találunk: a Vrf. Aurélul déli lejtőjén, D. 
Paltinei-n; talán a legszebbek, melyek majdnem ujjnyi hosszúak, az Oa§a 
hegy csúcsán fordulnak elő. A turmalint nagyobb 3 4 cm-es egyének
ben a D. Paltinei-n, a Stina Titianului táján, a Magúra mica Ny-i olda
lán találtuk. Ezenkívül e felsorolt ásványok kisebb mennyiségben szét
szórtan a muszkovitos csillámpalákban majdnem mindenütt előfordulnak.

Mindezek az ásványok intenziv pneumatolitos folyamatokra utal
nak, amelyek karöltve jártak a csillámpalákba injekciókként behatoló- 
pegmatiterek kialakulásával. A pegmatitos injekciók helyenként oly vé
kony rétegecskékben szeldelik át a csillámpalát, hogy a földpátcsomók- 
nál fogva nem egyszer első tekintetre a szemes gnejszra emlékeztetnek. 
Egészben véve tehát ezek a kőzetek arra vallanak, hogy ez a zóna intenziv 
pneumatolitos kontakt metamorf hatásokra a legerősebben metamorfi- 
zálódott.

A kvarcib csak alárendelten lép fel vékonyabb padokban a csillám- 
palában. Túlnyomó részben kvarc alkotja, amely üledékes kvarc jellegekre 
emlékeztet; ezenkívül változó mennyiségben muszkovit, biotit, chlorit, rit
kábban zirkon figyelhető meg benne. Rétegzettsége mindig határozottan 
kifejezett s csiszolatokban különösen a muszkovit lemezkék párvonalas 
elhelyezkedésében tűnik ki legjobban. A bejárt területen csak négy,.

7t>
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valamivel nagyobbacska folt volt kijelölhető a kvarcitból, úgy hogy kü
lönösebb jelentősége egyáltalában nincsen. Minden valószínűség szerint az 
egykori szedimentum kvarcos fácieseiből alakult ki.

A kvarcitok települése mindig egyező az őket körülvevő csillám
paláéval.

A csillámpalák területünkön a legtöbb esetben a legmagasabb pon
tokat foglalják el: Surián teteje, Yrf. lui Petru, Globucetul stb. A csil
lámpalák kisebb-nagyobb ráncaiba a gnejsz hatolt be.

Az amfibolitok aránylag kisebb jelentőségűek területünkön. Általá
ban csak vékeny, ritkábban 100 m vastagságot is elérő telérszerű betele
pülések a csillámpalákban. Néha rétegzettségük alig észrevehető s ekkor 
makroszkoposan bizonyos mértékig dioritra emlékeztetnek. Túlnyomó 
részben gánátot nem tartalmaznak, néha azonban a gránát, sőt ritkán 
járulékosan még pirit is észlelhető bennük, mint pl. a Stina din Dósul 
lui Brat-tól északra, a Valea Dobrei kezdeténél, mindjárt a gerinc alatt 
levő amfibolitban.

Főként zöld amfibolból állanak, mely erősen pleochroos; így a 
Salanele előtt a határon levő amfibolit amfiboljára vonatkozólag Y =  
(kékes) zöld, [5 =  sárgászöld, a =  sárga; a kioltás 17°—20 . Az
amfibolon kívül igen sok poligonális kvarcot tartalmaz a kőzet, mely
nek egyénei „kövezetstruktura“ (W einschenk) szerint csatlakoznak egy
máshoz. A kvarcban többnyire amfibolzárványok fordulnak elő. Ritkán 
kevés, keskeny — albit és periklin törvény szerinti ikerlemezekből álló 
— savanyú albit-oligoklászszerű plagioklász is megfigyelhető bennük. 
Járulékosan opák vasérc s néha titanit és apatit észlelhető. Egészben 
véve tehát földpát amfibolittal van dolgunk. Hogy területünk többi amfi- 
bolitja is ily természetű-e, azt természetesen további vizsgálatok dönthet- 
nék el. E kőzetek genezisére vonatkozólag is nyilt kérdés egyelőre, hogy 
vájjon eruptiv eredetű, vagy esetleg metamorfizált dolomitos márgákból 
kialakult kőzettel van-e dolgunk? Egyelőre utóbbinak tekintjük.

A gránitos gnejsz kőzettani összetétel tekintetében teljesen meg
egyező a gnejszszal, csupán texturabeli különbség észlelhető, amennyi
ben rétegzettsége vagy csak igen gyenge, vagy pedig úgyszólván alig 
észrevehető s a kőzet már inkább gránitos jellegű. Természetesen éles 
határ a gránitos-gnejsz és a gnejsz között meg nem állapítható. Szép ki
fejlődéséi a Galbina völgyében, továbbá a Valea Diteiben levő feltárások
éban. A Frumoasa és a Sebes völgyében is helyenként a gnejsz, már inkább 
gránitos-gnejsz jellegű.

A gnejsz többnyire határozottan párvonalas texturájú; a kvarc, 
földpát és a csillám rendszerint injekciógnejsz módjára síkokban helyez

kedik el és szemes textúra nincs kifejlődve. A gnejsz lényeges alkotó
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részei: kvarc, rendszerint rózsaszínű ortoklász, mikroklin, savanyú (oli- 
goklászszerű) plagioklász és biotit. A biotit rendszerint igen erősen 
pleochroos: Y =  barnászöld, P =  sárgászöld, oc =  sárga; gyakran 
cafatokká húzódott szét mechanikus erők hatására. Muszkovit általában 
igen ritka s csak apróbb foltocskákban fordul elő. Az ortoklászok rend
szerint jóval nagyobbak a többi földpátoknál és gyakran epidotosan van
nak elváltozva, pl. az Au§el völgyében.

Maga. ez a biotitgnejsz kifejlődésében igen különböző: helyenkint 
erősen földpátdús, másutt a földpátok inkább háttérbe szorulnak s a csil
lám lép előterbe. Település tekintetében nagyjában egyforma dőlést mu
tat a csillámpalákkal; itt-ott azonban egész lokálisan erősebb gyűrődés 
is észlelhető rajta. Helyenként igen meredek sziklafalakban mered ki a 
gnejsz a környező mélyen bevágott völgyekből, hol egyszersmind a leg
jobb feltárásokat nyújtja. A csillámpalák határán a gnejsz számtalan 
injekció alakjában hatol be az egykori palatakaróba: helyenként igen vé
kony erek alakjábn, úgy hogy sokszor a két kőzet között a pontos határ 
nehezen vonható meg. Magát a gnejszt számos ponton pegmatit lencsék 
osztják szét.

A tanulmányozott terület legnagyobb részét ez az orthogenetikus 
gnejsz borítja, mely a román geológusok cumpána-gnejszának felel meg.

A gnejszt is, meg a csillámpalákat is differenciálódott diasiszt leu- 
kokrat telérkőzetek: túlnyomólag pegmatitek, ritkábban aplitok járják át.

Az injiciált csillámpalában csak a pegmatit fordul elő, melynek 
kialakulása kétségtelenül együtt járt a csillámpala pneumatolitos elegy
részeinek képződésével. Jellemző erre a pegmatitra, hogy csaknem kizá
rólag muszkovit csillámot tartalmaz, a biotit sokkal alárendeltebben talál
ható benne. Sok ponton ezek a pegmatit telérek oly hatalmasan kifej
lettek, hogy több száz méteren át követhetők s igy a térképen is feltün
tethetek voltak, mint pl. a Vrf. lui Petru-n. Néha finomabb szeműek, 
mint pl. a Páréul Petruluiból ÉNy felé kiágazó mellékárokban; többnyire 
azonban igen durva, nagy szemekből állanak.

A gnejszban fellépő pegmatitteléreket és lencséket általában a bio- 
tittartalom jellemzi. Az aplitok sokkal jelentéktelenebbek, mint a pegma
tit, úgy, hogy külön térképezésükről szó se lehet. Néha — keletkezésük
nek megfelelően — a pegmatitokkal keverten fordulnak elő. A pegmati- 
tok ellenben gyakran oly méretűek, hogy egész gerinceket alkotnak, mint 
pl. a Yrf. Au§elul-on. Rendszerint nagy mennyiségben tartalmaznak 
rózsaszínű ortoklászt, mely néha az ökölnyi nagyságot is eléri. Az 
ortoklász néha — kétségen kívül másodlagosan — lokálisan részben epi- 
dottá alakult, pl. az Au^el, a Globucetul völgyben stb. A pegmatitok 
textúrájára jellemző, hogy számos helyen határozottan parallel szerke-
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zetűek, rétegzettek, a mi minden bizonynyal 
arra vall, hogy képződésükkor még mindig 
azok a nyomási viszonyok uralkodtak, melyek 
a gnejsz textúráját eredményezték. Ilyen kifej
lődésben találhatók a pegmatit telérek igen szé
pen a Frumoasa völgyében. Másutt, pl. a Yrf. 
Au§elul-on a pegmatit inkább tömeges megje
lenésű, jeléül annak, hogy a gnejsz textúrája 
akkor már kialakult volt, mikor a p>egmatit ki
rajzott.

A kvarcporfir teljesen alárendelt szerepű 
területünkön s mindössze csak két igen kicsi, 
telérszerűen kifejlődött folton fordul elő a D. 
Prigona és D. Diudiu között, a Riul Prigona 
völgyének mentén.; Ezek a kvarcporfirok vörö
ses szürkés, meglehetősen tömött kőzetek, me
lyek alapanyagában apró kvarc és rózsaszínű 
földpátok vannak porfirosan kiválva.

A szerpentin mintegy 20 km.-nyi hosszú
ságú s kisebb-nagyobb megszakításokkal ré
szekre tagolt, meglehetősen összefüggő vonula
tot alkot, mely a Stina Boului tájától kezdve, 
a Titianulon, D. Negrun át húzódik s a carpai 
vadászháztól északra, még a területünkkel ha
táros északi lapon is nyomozható. E helyen 
L ac k n er  A n t a l  ki is jelölte.1) Ezt a szerpen- 
tinvonulatot már S tu r  D é n e s 1 2) és N opcsa 
F e r e n c 3) is említik. Mindenütt a keskeny ge
rinceken fordul elő s jellemző alakjánál és szí
nénél fogva, már messziről szembeszökő. Völgy-

1) L ackner  A.: Jelentés a szászvárosi és kudzsiri 
havasokon az 1906. évben végzett földt. felvételemről. 
(A m. kir. Földtani Int. évi jelentése 1906. 131— 
135. 1.)

2) S tur D.: Bericht über die geolog. Übersiclits- 
aufnalime des südwestl. Siebenbiirgen. (Jakrb. d. k. k. 
Geol. B. A. 13. köt. pag. 45. Wien 1863.)

3) Br. N opcsa F .: A Gyulafehérvár, Déva, Rusz- 
kabánya és a romániai határ közé eső vidék geológiája. 
1905. Budapest. (A m. kir. Földt. Int. Évkönyve 14. 
köt. 4. fűz. 102. 1.)
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ben csupán csak a Yalea Dobreiben (találtuk meg a szerpentint három, 
keskeny telérszerű betelepülés alakjában a gnejszban; ezek azonban jelen
téktelenek. Mint itt, úgy előfordulásának egyéb helyein is, mindig a 
gnejszban lép fel. Minthogy területünket borító takaróban fordul elő, két
ségtelenül gyökértelen; sőt nem lehetetlen, hogy ezek a teljességükben 
összefüggő vonulatot alkotó szerpentinfoltok a gnejszba begyűrteknek 
tekinthetők.

Helyenként oly kifejlődésűnek látszik a szerpentin, hogy esetleg 
a feldolgozásra is érdemes volna, így főleg a Titianul táján.1 Számolnunk 
kell azonban azzal a körülménnyel, hogy ez a pont a legközelebbi, kocsi
val járható úttól igen messze van, legalább mintegy 40 km-re és 1725 m 
magasan a t. sz. felett.

A szerpentin eredetére vonatkozólag eddig határozott véleményt 
nem mondhatunk. Mikroszkópiái megfigyeléseink mindössze amellett szól
nak, hogy valószinűleg egy bronzitos-diallagitos kőzetből keletkezett.

A bejárt terület tektonikai viszonyairól e helyütt csak egész rövi
den emlékezhetünk meg, mivel sokkal kisebb területről van még eddig 
áttekintésünk, hogysem végleges következtetéseket vonhatnánk. A csil- 
lampala apróbb vagy nagyobb foszlányai többnyire bele vannak gyűrve 
az intruziv gnejszba; ezek az apróbb redők különösen területünk északi 
felén figyelhetők meg, hol a magas, kopár hegytetők jó feltárásokat 
nyújtanak. Egészben véve a bejárt területen a rétegek nagy általános
ságban NyDNy—KÉK-i csapásirányúak, az egészen lokális jelentőségű 
eltérésektől eltekintve. A DNy-i lapnak déli felén a rétegek inkább déli 
irányú, északi felén pedig inkább északi irányú dőlést mutatnak, úgy 
hogy egy nagyobb ráncot kell az e lapra eső területen feltételeznünk. 
Észak felé területünk Lackner A ntal észleletei szerint1) a H alaváts 
GrYULA-féle szinklinális É-i irányához csatlakozik. A Yalea Scorfului 
táján pedig egy nagyobb vetődést kell feltételeznünk.

Helyenként lokálisan a gnejsz is, a csillámpala is erősen gyűrtek, 
miként az a Sebesnek a Rostoaca Hurdubeului és a Gura Prigonaei közé 
eső szakaszán többszörösen megfigyelhető.

i )  L a c k n e r  A n t a l : 1. c.


