
17. A Drócsa s az Erdélyi Érchegység erupciós kőzeteiről.

(Jelentés az 1916. évi kőzettani vizsgálatokról.)

L)r. SzE N TPETER Y Z siG M O N D -tÓ l.

Már több éve foglalkozom a mela-fir kérdés tisztázásával, főleg abból 
a szempontból, hogy milyen szerepet visz ez a kőzet Magyarország hegy
ségeinek, ill. első sorban az Erdélyi Érchegységnek felépítésében. A  K o
lozsvárott lévő Erdélyi Múzeum anyagának átvizsgálását 1915-ben be
fejeztem és az elért eredményeket a Földtani Közlönyben közzé is tet
tem.1) Természetes azonban, hogy tiszta kéjiet szereznem nemcsak a ma
gyarországi melafirokról, de még az Érchegységben való szerepükről 
még közelítőleg sem igen lehetett, amíg a legnagyobb hazai gyűjtemé
nyeink egyikét, a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményét nem ismertem. 
Ebben a szándékomban segített elő a nevezett intézet igazgatóságának
1916. évi május 27. én kelt megtisztelő megbízása, amellyel a gyűjte
ményben található erupciós kőzetek átvizsgálását részemre lehetővé tette. 
A  megbízásnak hivatalbeli nagy elfoglaltságom miatt csak az 1916. július 
havi szabadságidőmben tehettem eleget, amidőn a szabadságomból ren
delkezésemre állott idő alatt a Hegyes-Drócsa és az Erdélyi Érchegység 
kőzeteinek átnézésével készülhettem el. A gyűjtemény többi részének át
nézése jövőre maradt.

Rendkívül gazdag anyag az, amelyet itt dr. Lőczv L ajos egye
temi tanár, intézeti igazgató úrnak, dr. Szo n t a g h  T a m á s  aligazgató úr
nak és dr. P a p p  K á r o l y  egyetemi tanár úrnak, akiknek hálás köszö- 
netemet e helyütt is nyilvánítom, szíves jóindulatú vezetése és útmutatása 
mellett átvizsgálhattam. Ezek a kőzetek: dr. Lőczv L a jo s , dr. S zo n t a g h  
T a m á s , dr. P a p p  K á r o l y , t e l e g d i R oth  L ajo s , dr. P rim ics  G y ö r g y , 
dr. P á l f y  Mór, dr. K och A n t a l , J aiin V ilmos, L a c k x e r  A n t a l  és 
B á n  y a i  J ános  gyűjtései révén kerültek az intézetbe. Meg kell azonban 
itt jegyeznem, hogy dr. P á l f y  Mór gyűjtésének legnagyobb részét, amely 
becsomagolva be volt raktározva, még nem vizsgálhattam át. Már pedig

*) Földtani Közlöny. XLVT. köt. 86— 105. 1. Budapest, *1916.
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épen dr. Palfy Món-nak, az Érchegység egyik legkiválóbb kutatójának 
gyűjtéséből, ill. a benne levő kőzetek tanulmányozásából még sok új ered
ményt várhatunk. Palfy főgeológus úr készséggel meg is Ígérte, hogy 
a gyűjtésében levő melafirokat megmutatja, az intézetben való rövid tar
tózkodásom alatt azonban halaszthatatlan hivatalos dolgai: földtani fel
vételei miatt távol kellett lennie, úgy hogy anyagának ánézése szintén 
a jövő feladata lesz.

A  rendelkezésemre állott anyagnak az intézetben való átvizsgálá
sánál célomnak megfelelőleg természetesen a fősúlyt a bázisosabb mezo- 
eruptivumokra fektettem, mégis mindjárt a helyszínén nemcsak ezeket, 
hanem a velük együtt előforduló összes erupciós kőzeteket is előzetes 
makroszkópos és jórészben mikroszkópos meghatározásnak vetettem alá, 
továbbá azt a csekély számú bázisosabb augitporfiritet, amely melaíir 
gyanújába eshetett és a még kevesebb melafirt behatóbb tanulmányozás 
céljából kiválasztottam. De e kőzetek átnézése alkalmával egyéb fontos 
kérdések is felmerültek, így a ,,regenerált portir- és diabáztufák44 kérdése, 
valamint azoknak a szurokköveknek a kőzettani alkotása, amelyek a 
Dróesa diabáztömegében, ill. az Érchegység porfirittömegében fordul
nak elő.

Most, midőn az elért eredményekről röviden beszámolni óhajtok, 
első sorban is az intézet gyűjteményében tett meghatározásaim alapján 
szerzett tapasztalatokat adom elő az e kőzetekre vonatkozó irodalom be
mutatása után, azután pedig a behatóbb tanulmányozás alá vetett kőze
teket fogom tárgyalni.

A Dróesa és az Érchegység mezoeruptívumaíról általában.

1. A Drócsa-hegység1) részletes földtani felvevői közül a legelsők 
egyike dr. L óczy  L ajo s2) volt. Megállapította, hogy a Dróesa nyugati 
határát a Hegyes felé ,,Konop— Marosborsá (Berzová)-tól Mosztafalva 
(Musztesd)— Madarzsák (Madrizest)-ig kell megvonni44, amely vonalnál

i) Meg kell jegyeznem, hogy a Hegyes tömegnek kőzeteit is átvizsgáltam, az 
ott talált főleg diorit- és gránit-fajta kőzeteket meg is határoztam. De mivel itt 
melafirt nem találtam, diabázt is nagyon alárendelten, vagy csak a Drócsával határos 
részeken, azért e hegységgel bővebben nem foglalkozom. A Hegyesnek általános kőzet
tani alkotását egyébként dr. Pettiő Gyu la  éppen dr. Lóczy Lajos felvételei és meg
figyelései alapján már ismertette: A három Körös és Berettyó környékének geográfiái 
és geológiai alkotása. 65— 68. 1. Nagyvárad, 1896.

-) Földtani Közlöny V. évf. 1875. (p. 1— ), VI. 1876. (p. 85— ), X II. 1S82. (p. 
1— ). M. kir. Földt. Int. Évi jelentése 1883-ről (p. 38— ). 1884-ről (p. 36— ), 1885-ről 
(p. 69— ), 1886-ről (p„ 99— ), 1887-ről (p. 86— ), ISSS-ről (p. 30— ).
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a konopi fővölgy mentén ,,a Hegyesnek nagy gránit és diorit tömege hir
telen véget ér“ és csak a Hegyes és Drócsa határán átmenő nádas— ber- 
zovai nyereg keleti emelkedőjén lép fel nagyobb tömegű diorit, amelyen 
belül csak kisebb amfibolgránit tömegek találhatók. Ennek a berzovai 
diorit tömegnek legkeletibb előőrsei Cfross táján találhatók. A  diorit a 
triásznál régibb fillitek lerakódása közben tört ki és azokat részben el is 
változtatta. Magának a Drócsának uralkodó kőzete szerinte a diabáz, 
amelynek terül étén belül a vele egyidős vagy kissé fiatalabb kvarcporfir 
csak egyes áttörésekben jelenik meg Torjás (Trojás), Óborsa (Obersia) és 
Zöldes táján A ,,A diabázt a kvarcporfirral együtt mezozói korinak, jura 
vagy talán triászkorinak lehet tartani.“ L óczy 1878-ig eszközölt gyűjté- 
sének paleovulkáni kőzeteit dr. K och  A n t a l 1) és P rim ics  G y ö r g y ,2) 
neovulkáni kőzeteit pedig dr. Iy ü r t h y  S á n d o r 3) írta le. A meghatározá
saik által nyert kép tárgyalásával itt nem foglalkozom, csak utalok 
e jelentésem végén adott jegyzékre, amelyben az általuk leírt kőzeteknek 
a helyes, ill. a tudomány mai állásának megfelelő elnevezéseit közlöm 
saját meghatározásaim alapján.

A  Maros mentének és vele a Drócsának részletes földtani felvételét 
dr. S zón tagit T a m á s 4) folytatta 1890-ben és 1891-ben. Ö is a diabázt 
tartja a hegység uralkodó kőzetének és a Drócsa diabáztömegéhez tar
tozónak tekinti a Maros déli oldalán Laláncz (Lalasincz)-től Szabálcs 
(Zabalcz)-ig követhető diabázterületet, melyet két helyütt porfir tör át. 
Leírásaiból itt csak a következőket említem: A  Briaza— Piatra alba gerinc 
területén uralkodik a diabáz. amelynek a Marosig lenyúló tömegeit nyu
gatról és ÉNy-ról krétakori regenerált diabáz tufák veszik körül. A  dia- 
bázon kívül résztvesz még a hegység alkotásában a gránitit (főleg Sobor- 
sin mellett), azután kis mértékben a diorit és porfir. ,,A porfirkitörés 
központja, úgy látszik, Pernyest (Pernyefalva) faluban és közvetlen 
környékén volt,“  de előfordul mindenütt a völgyeket kísérve Soborsin 
és Felsőköves (Kujás) között úgy gránititban, mint diabázban. Gabbró 
Alsóköves (Govosdia) és Gyulatő (Gyulica) környékén található.

A  Drócsa, meg az Érchegység vele szorosan összefüggő keleti nyúl
ványának részletes földtani felvételét dr. P a p p  K á r o l y 5) végezte be. 
Ö szintén hangsúlyozza, hogy ,,a felvett terület legnagyobb részét dia-

!) Földtani Közlöny. VIII. 1878. p. 159— .
2) Primics Györg y : Erdély és a Hegyes-Drócsa— Pietrosza-liegység diabáz- 

noríiritjeinek és melafirjainak vizsgálata. Kolozsvár, 1878.
3) Földtani Közlöny. VIII. 1878. p. 283— .
4) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1890-röl (p. 54— ) és 189i-ről (p. 52— ).
5) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1901-ről (p. 71— ), 1902-ről (p. 60— ), 

1903-ről (p. 65— ).
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bázok alkotják, amelyek a kelet felé nyúló augitporfirit tömeggel kvarc- 
porfir kitörések közbejöttével érintkeznek. 1902-ben az előbb használt 
augitporfirit név mellett már a melafir nevet is használja a bázisosabb 
mezoeffuzivumok megjelölésére. A  Drócsa keleti szélén a diabáztömeg 
nagyságát úgy határozza meg.1) hogy ez ,,a Maros vidékéről megszakí
tatlan sávban húzódik át ÉK-i irányban a Fehér-Körös völgyéig/* ame
lyet „csak egy helyütt, az olcsi (Ócs) Magulicsán lép át.“ 2) Egyik későbbi 
munkájában,3) amelyben Almásszelistye vidékét tárgyalja, az erupciói 
sorozatról azt írja. hogy a vidék legrégibb kőzete az alsó-triászkori diabáz. 
a legfiatalabb pedig a felső-krétákon kvarcdiorit, míg a gránitit, gabbró 
és kvarcporfir kitörése e kettő közé esik. L a c k n e r  A n t a l  ellenben saját
ságos módon a gabbrót tartja legidősebbnek Kazanesd vidékén.4)

Papp KÁROLY-nak 1901— 1903-ban gyűjtött erupciós kőzeteit Roz- 
lozsnik Pá l °) dolgozta föl teljesen modern módszerekkel. Leírásából meg
tudjuk, hogy a Drócsa legkeletibb részén6) a különböző diabázfajtákon 
kívül van gránitit (Cerbia és Almásszelistye között), gránitaplit (Poga- 
nesd), kvarcdiorit (kisbajai [Baja] völgy: Ripa), egy egész sorozat 
gabbrófajta (mikrogabbró: Almáséi, amfibolgabbró: Almáséi és Cserbia 
között, olivingabbró: Csungány). Az effúziós kőzetek közül megjelenik 
a kvarcporfir (Rosa [Rossia] : Petrosza fi). riolit (Tainasesd), dacit (Ta- 
masesd: temiilom felett), andezit (Tainasesd: Cordina). A Drócsa diabáz- 
területének és az Érchegység porfirittömegének épen a határán és attól 
kissé keletre pedig az említett kőzeteken kívül a bazaltoknak egész soro
zata (Godinesd, Mikanesd. Zám), azután melafir (Felvácza, Alvácza). 
gabbróporfirit (Almásszelistye), kvarcdioritporfirit és granodiorit (Fel
vácza: Magúra, Kalemoga és Mujeri) szerepel. Felemlíti még a földpátos 
pikritet Tamasesdről.

2. Az Érchegység enemű kőzeteinek első pontosabb leírója dr. 
T s c h e r m a k  G u s z t á v 7) volt, aki egy toroczkói ,,melafir“ -t teljesen, egy

а) M. kir. Földtani Tntézet Évi jelentése 1903-ról (p. 70. és 79— 80).
2) Erről a helyről dr. P e t h ő  G y u l a  írta le „típusos diabáz**' néven a kőzetet. 

M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1894. p. 65— .
3) Földtani Közlöny X X X V III. p. 294. Budapest, 1908.
4) Földtani Közlöny. X X X V I. p. 283. Budapest, 1906. Lacknee a kor meg

állapításánál ugyancsak ellentétbe keveredik saját magával; azt írja ugyanis (p. 284), 
hogy a Ponor-patakban a diabázban gabbró „dyke‘\ van, amelyet viszont granodiorit 
„telérek*4 szelnek át, és mégis azt a következtetést vonja le. hogy a vidék legidősebb 
képződménye a gabbró. ezt követte a diabáz. majd később a kvarcporfir és végül a 
granodiorit.

5) Földtani Közlöny, X X X V . köt., p. 455— . Budapest, 1905.
б) Az alább kifejtendő tények alapján még a Drócsához tartoznak a megjelölt 

lelőhelyek, habár politikailag részben már az Érchegységhez.
7) Tschermak G u s z t á v : Die Porphyrgesteine Österreichs etc. Wien, 1869.
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krecsunyesdi és egy tekerői hasonló kőzetet pedig részben meg is elemez
tetek. Az előbbiről dr. S z á d e c z k y  G y u l a 1) kimutatta, hogy piroxén- 
poríirit. 1885-ben jelent meg dr. I n k e y  B é l a 2) monográfiája Nagyág 
környékéről, amelyben azonban nem sok adat van e mezoeffuzivumokra, 
amelyek közt melafirokat és kvarcporfirokat különböztet meg, tehát ő is, 
ép úgy, mint dr. P rim ics  G y ö r g y "’) 1896-ban megjelent, a Csetrás-hegy- 
ségről írt nagy művében a melafir nevet már általánosító név képpen hasz
nálják T sc h e r m a k  és D ő ltek4) hatása alatt. Az Érchegység északi ré
szének, a Torockói-hegységnek részletes földtani felvételét dr. Kocu A n
t a l 5) kezdte meg 1887-ben, utána t e l e g d i R oth  L ajo s6) folytatta s vé
gezte be 1904-ben. A  tulajdonképeni Érchegységet és az Érchegység 
DNy-i, a Maros— Körös közé eső részét dr. P á l f y  M ór7) és dr. P aru  
K a r o l y 8) térképezték és adták ki róla értekezéseik egész sorozatát. K ő
zettani eredményeikre itt most nem terjeszkedem ki, hanem utalok a 
melafirokról írt értekezésemre,9) amelyben behatóan tárgyaltam az Érc- 
hegység mezoeruptivumainak irodalmát. Az ott felsoroltakon kívül itt 
megemlítem, hogy dr. V a d á s z  E l e m é r 10) 1914. évi jelentésében szintén 
foglalkozik e kőzetekkel, de csakis geológiai koruk megállapítása szem
pontjából.

A  m. kir. Földtani Intézet gyűjteményének a Drócsából és az Érc
hegységből származó anyaga átnézése és meghatározgatása alapján 
e hegységek kőzettani alkotásához én is szólhatok pár szót:

A  feldolgozott anyag alapján általában azt mondhatom, hogy a 
D r ó c s a m e z o e f  f ú z i ó s  t ö m e g e  t ú l n y o m ó a n  u r a l k o d ó 
l a g  d i a b á z b ó 1 ál l ,  az  Ér c  h e g y s é g é  p e d i g  s z i n t é n  t ú l 
n y o m ó a n  u r a l k o d ó l a g  p o r í i r i t b ő l .  A két különböző kőzet
tömeg közt a határ nagyjában a Zám— Godinesd— Bászarabásza közsé
geket összekötő vonal. Az e vonaltól keletre gyűjtött mezoerupciós kőzetek 
majdnem mind porfiritfajták, a nyugatra gyűjtöttek pedig uralkodólag 
diabázoknak bizonyultak. Ezt a határt P a f f  tanár úrral folytatott be- *)

*) Földtani Közlöny. X X II. köt., p. 289. Budapest. 1892.
2) Inkey Bé l a : Nagyág földtani és bányászati viszonyai. Budapest, 1885.
3) Primics György: A Csetrás-hegység geológiája és érctelérei. Budapest, 1896.
4) Jalirbucli d. k. k. Geol. Eeichsanstalt. Bd. XXIV . Wien, 1874. p. 7— .
r») M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1887-ről. p. 24. Budapest, 1888.
«) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1897— 1904-ig. Budapest,
7) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1903— 1909-ig. Budapest. 
s) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1905— 1906, 1909— 1914-ről. Budapest. 
°) Földtani Közlöny XLVI. köt., p. 86— . Budapest, 1906. 

i0) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914-ről. Budapest.
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szélgetés és az ő szíves felvilágosításai alapján pontosabban is megjelöl- 
lietem: eszerint a jól megállapítható és a legtöbb helyütt kvarcporfir 
kitörések által is jelzett határ Zámtól kissé keletre kezdődik, innen a határ- 
mészkő-vonulat mentén ÉK felé húzódik Godinesdig (ahol a községben 
a templomnál van a határ), innen pedig nagyjában É felé az almásszelis- 
tyei templomtól keletre levő dombsorozatig, majd az ú. n. Brassó-hegy- 
területen és a Ponor-patak nyugati kanyarodásánál, azután a kazanesdi 
Maguraean és Alsó-, Felsőváca vidékén át Bászarabászáig húzódik. 
Látnivaló, hogy a határ nagyban É— D-i és közel van a Drócsa és az 
Érchegység politikai határához is, attól kissé keletre esik. íg y  azután 
R ozlozsnik  említett melafirjai e határ szerint az Érchegységhez tartoz
nak, valamint jórészben a Zám, Godinesd, Glód stb. vidékén előforduló 
kisebb-nagyobb bazalt-kitörések is.

A  Brácsa diabáztömege uralkodólag augitdiabáz-ból és pedig effu- 
ziós típusú szpilites augitdiabázból áll, a hipabisszikus típusú és nagyobb 
szemű ofitos augitdiabáz sokkal kisebb számú és főleg a nagyobb pata- 
kok völgyeiből, tehát mélyebben feltárt helyekről kerültek a gyűjte
ménybe. Ezek az ofitos augitdiabázok általában sokkal üdébbek, mint 
a szpilitesek, különösen szép üde és jól tanulmányozható példányok for
dulnak elő1) Soborsinnál a D. Soborsinun és a Szt. János-hegyen, Tro- 
jásnál (Torjás) a Tiszi- és Micojasa-völgyben, Zöldesnél a Cucujedun 
Rosanál (Rossió) a Mikajászában, Gyulicán (Gyulatő) a templom mel
lett. Toktól É-ra a Y. Sirbulujban, Baltánál a Gomila rosiun, a Kame- 
nicán és a Lalánczba (Lalasinc) vezető út mellett. Yariolitos szerkezetű 
augitdiabáz Trojásnál (Torjás) a Y. Galsiban és La-láncnál a Tokalu- 
hegyen található.

Az augitdiabázokon kívül megjelenik az amfiboldiabáiz is és pedig 
Soborsinnál a Jánoshegyen, ahol gránitaplit ér járja át, azután Gyulatőn 
a templom mögött, Iltyón (Tito) a templom mellett, Felvácán a Pozsu- 
hegyen és végre az almaseli „Surenyászka fő aknau kőzete bizonyult 
ilyennek. Kvarcdiabáz a marospetresi (petrisi) 243 m mag. ponttal szem
ben levő domb kőzete, ilyen továbbá a határon Zámnál a D. Fetyilor- 
hegyen a Costa Yi-i oldalon a bazaltok közelében előforduló kőzet. Meg
lehetős szerepe van a diabázporfirit-nek, főleg a porfirittömeg határa felé

A) A meghatározásaim alapján leírandó adatok közlése alkalmával én csak azokat 
a főleg több hasonló példány v. típusos kőzetek által jellemzett lelőhelyet említem 
meg úgy itt a Drócsa-, mint az Érchegység kőzeteinek felsorolásánál is, amelyeket 
Rozlozsnik Pál, ill. t. Rótii Lajos nem tárgyal (Rótii a kőzetek nevének közelebbi 
megjelölésénél dr. Sciiafakzik Ferenc és dr. Pálfy meghatározásait közli) a fent 
említett irodalomban. Az ismétlések elkerülése végett ezeknek felsorolását mellőzöm 
és így meghatározásaink mintegy kiegészítik egymást.
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és magán a határon, így Zárni és Felváca vidékén; de előfordul nyugatra 
is, így Tamasesden, tőle É-ra futó árok mentén a 348 és 359 m mag. 
pontok között és a Godinesd felé vezető hágón, azután az almaseli réz
bányában, Petris (Marospetres) felett a V. Semisiasában, Temesd (Te- 
mesest) és Torjás (Trojás) határán a Yalea Gomilitoruban (itt különösen 
nagy mennyiségben), Iltőn a 157. sz. őrháztól ÉÉK-re az út oldalában, 
a Torjáshoz tartozó Y. Pichrosiulujban, Pernyesten (Pernyefalva) a cigá
nyok negyedében, végre Dorgoson és Beletházától (Bellotinc) D-re a 
Yrf. Negri lun.

A diabázok elválása, főleg a szpiliteseké, amint a kézi példányo
kon látszik, rendesen gömbös, de vannak, különösen a nagyobbszemű o-fi- 
toknál, sokszögletű, sőt táblás elválásúak is.

A diabáztufák nagyon bőven vannak a gyűjtésekben képviselve. 
A ,,regenerált44-nak nem jelzett tufák lelőhelyei közül felemlítem a követ
kezőket: Solymosbucsa (Sólymosbucsáva): a Morgóborgei felett és a Ma- 
gurele, Rósa: a vízválasztó és Y. Tufari, az Alsókevei- (Govosdia) völgy 
nyílásának jobboldalán. Tótváradtól É-ra az öböl északi partján, Toktól 
É-ra az első nagy völgy, Battától Ny-ra Gomila rosie, Soborsintól ÉK-re 
Gurgulanna, Halálistól (Áldásos) ÉNy-ra Dimpu Kolibi, Almáséi a réz
bánya, Öcs a templom felett lévő völgy.

A diabázzal együtt előforduló kőzetek közül elsőnek említem a 
gabbró-1, amelybe a diabáz maga is olykor átmegy; így Szontagh is fel
említi, hogy ,,Felsőkövestől (Kujás) Ny-ra az 56. számú őrházzal rézsűt 
szemben a hegy tetején egészen gabbrószerű lesz44 a diabáz.1) A kujási 
előforduláson kívül ilyen gabbródiabáz a gyűjtések tanúsága szerint elő
fordul: Farkasházánál (Lupesti), azután Toktól ÉÉNv-ra a Y. Ruseuluj 
jobboldalán és Zámon az almási völgy szurdoka felett. Maga a gabbró is 
sokféle fajtával szerepel a diabáztömegben, ezek között leggyakoribb az 
amfibolgabbró, amelynek gyakoribb lelőhelyei közül megemlítem a követ
kezőket: Soborsin P. Fertyoji, Cserbia kőkereszttől D-re, Kazanesd pirit-' 
bánya felett. Halálistól É-ra a fővölgy baloldalán nyíló első nagyobb 
árok, de legfontosabb előfordulási helye Ivujás (Felsőköves) környéke, 
ahol a falutól Ny-ra az 56. sz. őrház körül és innen felmenet a Maros 
kanyarulatánál, valamint É-ra az első vízmosásban előfordul, továbbá 
a kisbajai (Baja) Yalye Maré, ahonnan a legszebb amfibolgabbró példá
nyok kerültek ki. Közönséges diallágitgabbró lelőhelyei: Petirstől (Pé- 
tercse) ÉNy-ra a 253 m mag. pont, azután Csungánynál a Y. Sorbuluj, 
Csungánytól Kazanesd felé az 554 m-es pont és Kazanesd N v-i völgye 
a 383 m-es pont körül.

i) M. kir. Földtani Intézet 1890-ik Évi jelentése, p. 62.

A m. kir Földtani Intézet Évi jelentese 1916 20
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A  diabázon kívül meglehetős csekély számban található effuziós 
kőzetek közül még legtöbb az ólig oki ászpor firik, amely Torjás és Temesd 
határából a gyűjteménybe került nagy példányszám után ítélve, tekin
télyes tömegű lehet; különösen sok van a kőzettani tekintetben különben 
is rendkívül változatos Y. Gomilitoruból, de van a Capului Stroiloruról, 
Dimbu Gurguról és a Yrf. Roibáról is. Egyéb előfordulási helyei: Ivá- 
polnás V. Bői, Káprevár (Kapriora), Zöldesi-völgy, IItő (Iltyón) az 57. 
ás 60. sz. őrházak és a vasúti állomás táján, ahol tufája is megvan, azután 
Iltőtől Zám felé és Szelistye fele vezető úton. amely utóbbi előfordulás 
azért fontos, mert itt diabáz zárványok vannak benne. Előfordul még 
Dorgoson (Sistovecz). Pernyest (Pernyefalva) ÉK-i szélén és a templom
tól Ny-ra, Farkasházától (Lupest) É-ra a Vrf. Stircán és Druin, Laláncz- 
tól (Lalasinc) NyDNy-ra és még pár helyütt. Az oligoklászporfirithez 
gyakoriság szempontjából még legközelebb áll az augitporfirit, mely elő
fordul: Rósán (Rossia) a torjási oldalvölgyben, Torjásnál a Y. Galsiban 
Korbest (Maroshollód) felé és a V. Gomilitoruban Temesd (Temesest) 
felé, azután Tamasesdnél a nagy kanyarulattól K-re, Óborsánál (Obersia) 
a 642 m-es ponton, a raji (szaturói) völgyben, zöldesi völgyben, Pétercse- 
től (Petirs) É-ra a völgy jobboldalán. Laláncztól (Lalasinc) NyDNy-ra 
a tufa mellett és még pár közelebbről meg nem határozott helyen. Amfi- 
bolporfirit előfordul a diabáztömeg határán több helyütt Felváca és Kaza- 
nesd határában, de innen nyugatra is Tamasesden a 343 és 403 m-es 
pontokon és a falu alatt. Kvarcporfirit előjön Tamasesden a templom 
felett, azután a Zöldesi-völgyben. Mészdorgoson a Sistarócz (Sistarovecz) 
nevű helyen és a porfiritterület határán Godinesdtől K-re a 396 m-es 
keresztnél.

Ügy látszik, hogy a melafir a Drócsában is csak minimális meny- 
nviségű. A  Primics-tői említett kapriorai (kaprevári) előforduláson1) 
kívül, amely lelőhely csak egyező geológiai alkotása miatt sorozható 
a Dróesához, hiszen miután a Maros D-i oldalán van és már Primics is 
mint pietroszai kőzetet tárgyalja, csakis az alább tárgyalandó szurok
kövek között találunk melafir féleségeket. Ilyen hialomelafirnak nevezhető 
üvegek előfordulnak: Petris (Marospetres) mellett a Druja-hegy vég- 
nyulványán, Rósa (Rossia) torjási oldalán, azután Tok és Felsőköves 
(Ivujás) között az országút mellett. Ezek a szurokkövek pedig mind olyan 
megjelenésűek, hogy nem annyira nagyobb tömegben előforduló kőze
tekre, hanem explózió által kidobott lapillikre és kisebb bombákra gon
dolhatunk, amelyeket azután különböző anyagok ragasztottak össze.

i) Primics György : Erdély és a Hegyes-Dróesa— P.-hegység- diabázp. és melafii 
jainak vizsg. Kolozsvár. 1878.
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A neoeffuziós kőzetek közül a Drócsában egyedül az andezit sze
repel említésre méltó mennyiségben, míg a riolit és dacit nagyon kis 
mennyiségű, bazalt pedig, leszámítva a mikanesdit, egyáltalán nincs.

A  Drócsa erupciós kőzeteinek viszonylagos korára nézve fontosak 
azok a bár fogyatékos megfigyelések, amelyeket a kőzetek előzetes meg
határozása alkalmával tettem. Ezek a következők: Gfovosdiától ÉK-re 
a Sincoráról származó dioritban (33a. sz. g y .: Szontagh) diabáztelér, 
a soborsini János-hegy amfiboldiabázában gránitaplit telér van. Diabáz 
zárványokat találtam a következő kőzetekben: a Marosszeleste (Szelistye) 
és Iltő (Iltyó) között gyűjtött oligoklászporfiritben (g y .: Papp, 1902. 
V III.) és az iltyói (ütői) vasúti őrház közeléből való porfirtufában. Ezek 
szerint a kitörési sorozat: diorit, diabáz, porfirit ill. porfir.

Az Erdélyi Érchegység erupciós részének általános jellemző vonása, 
hogy benne a harmadkori kőzetek hasonlíthatlanul nagyobb szerepet 
játszanak, mint a Drócsában, szerepük helyenként uralkodó is, továbbá 
az, hogy a mezoeruptivumok túlnyomó része porfirit, amely mellett a 
hegyalkotó tényezőként még tekintetbe jövő porfir és diabáz aránylag 
nagyon alárendelt.

A harmadkori erupciós kőzetek közül a dacit és andezit bir nagy 
szereppel, a riolit jóval kevesebb. A  hazait főleg csak a hegység déli 
részén található elég sok, de kisebb terjedelmű előfordulásban, így Szirb, 
Bácsfalva, Marosbrettye. Kulyes, Ulyes, Almáséi, Glódgilesd, Zám és 
Godinesd vidékén (az utóbbi két helyen különösen sok kisebb áttörésben), 
az északi részen pedig csak Bucsony felett a Detunátákon található két 
áttörése. Főleg andezites bazaltok ezek, de van közöttük típusos is, ilyen 
többek között a „Godinesdi papiak feletti oldal és árok“ kőzete is, amelyet 
az érchegységi melafirokról írt összefoglaló értekezésemben (Földt. Közi. 
X L V I. p. 104.) melafirnak jelöltem.1) Az intézet anyagának átnézése 
alkalmával azonban meggyőződtem, hogy ez a ,,melafiru ugyanazon lelő
helyű és teljesen megegyező alkotású azzal a kőzettel, amelyet R ozlozs- 
nik Pál olivinbazalt néven írt le (Földt. Közi. X X X V . p. 478.) és amely
nek előfordulására (vele együtt a Godinesd vidékén hat helyütt előforduló 
többi bazaltéra nézve is) Papp tanár úr a következőket közölte velem: 
,.A godinesdi bazaltok koráról annyit mondhatok, hogy az alsó-kréta 
homokkövet áttörték, illetőleg a juramészkő és a krétahomokkő határán, 
egy másik helyen az augitporfirit és a jura mészkő határán törnek fel, 
kitörési idejük tehát felső-krétakori vagy harmadkori.“ így  azután bár

O Az Erdélyi Nemzeti Múzeum tulajdonát képező kőzeten végzett vizsgálatok 
alapján.

2 0 "
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meglehetősen elváltozott, régi külsejű kőzetek, mégis inkább a bazalt név 
illeti meg ezeket.

mezoerupciós kőzetek közül a porfiroh (kvarcporfir és ortoklász- 
poríir) csakis az Érchegység É-i részén: a Toroczkói-hegységben bírnak 
jelentős szereppel, ahol főleg tufáik a Túrtól Borrévig húzódó vonulat
ban, továbbá Csegez vidékén hegyalkotó tényezők. A  Csetrás-hegységben 
Füzesborbála (Füzesbogara)— Boicza vidékének hasonló elég nagy tömegű 
kőzeteiről P a l f y  kimutatta,1) hogy harmadkoriak, tehát nem kvarcpor- 
firok, hanem riolitok.

A diaház a gyűjteménybe főleg a Drócsa diabáztömegének határá
ról. a zám— bászarabászai vonal mentéről került nagy számban, ahol a 
közölt irodalom szerint nagy területeket borit. Ezek az előfordulások 
úgy tekinthetők, mint a Drócsa legkeletibb kiágazásai. Az érchegységi 
diabázokra egyébként általában azt lehet mondani, hogy uralkodó köztük 
az inkább hipabisszikus: ofitos szemcsés kifejlődésű és hogy a Maros— 
Körös közé eső DNy-i részben aránylag még meglehetős a mennyisége, 
a tulajdonképeni Érchegységben már jóval kevesebb, az ÉK-i részben: 
a Toroczkói-hegységben pedig épen nagyon szórványos.

A DNy-i részben a legnagyobb diabázelőfordulás, úgy látszik, 
Viszka környékén van, ahonnan sokféle fajtája került a gyűjteménybe, 
így augitdiabáz a Y. Kosztis bejáratából, V. Maluluji barakk feletti 
oldalból, V. Almaselben a kerülő ház alól és Y. Cucale É-i ágában a völgy 
mélyéről (ez utóbbi helyen gabbróba átmenő igen nagy szemű kőzet is 
előfordul), diabázporfirit és tufája a Maluluj-tetőn. az almaseli forrásnál 
és a 313 m-es ponttól Iv-re. A DNy-i hegységrész egyéb diabáz lelőhelyei 
a következők: augitdiabáz előfordul a Szúligeti-völgyben, azután Füzesd- 
bogara vidékén: D. Fatatól É-ra ágazó völgyben, Glódgilesden a D. 
Runzs felett és a templom felett, Viha faluban a templom felett és a 
vasbányában, Karmazinesden a két malom közt, Birtin környékén a 
857 m-es tetőn, Lunkán a Yrf. Bori 557 m-es pontjától É-ra, Szkrofán 
a D. Skrofi 525 m-es pontján és Bradacel vidékén a P. Ferikasulujban. 
Aiufiboldiabáz lelőhely: Birtin Y. Izvoru nagy kanyarodása. Olivindia- 
báz lelőhely: Glodgilesd templom felett és Pottingány Teiusuluj 602 m-es 
tetőtől K-re.

A tulajdonképeni Érchegységben (tehát nagyjában a karács— gya- 
lumare— kecskedágai vonaltól K-re és ÉK-re) említendő augitdiabáz elő
fordulási helyek: Gyalumárétól ÉK-re a völgy közepe, Porkurai p. kö
zepe tája, Nyavalyásfalván Y. Bratkói, Bucsonyizbita a templommal 
szemben. Rudai-völgy Plesiától K-re a kanyarulat és a brádi határ,

1) Földtani Intézet Évkönyve. XVIII. köt., p. 274.
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Kuretyen a Cserburea-oldal, Hercegányon Gruju Eetyi, Mihály falva 
(Mihalény) alsó vége, Pestyerén a Yrf. Nyagri és a falu alatt a patak, 
Teker ön a zúzón alul. Amfiboldiabáz lelőhelyek: Porkura a völgy kö
zepe, Rudai-völgy Postaia-oldal. Zsunktól D-re a patak. Olivindiabáz 
előfordul Brád felett a Zsunki-patak oldalán, Mihalény mellett és Cerecel- 
től K-re a Drszu Strádán. Diábázporfirit Yalea Jepi vidékéről a Pleásá- 
ról és V. Plesából, Bucsonyizbitáról a templommal szemben és a rudai 
fővölgyből1) Plesiától Iv-re és a rudai Y. Talpelor bejáratából került 
a gyűjteménybe.

A Toroczkói-hegységnek általam közelebbről ismert két diabáz- 
foltja Várfalvától és Csegeztől D-re van, ahonnan telegdi R oth  főleg 
szpilites típusú augitdiabázokat gyűjtött. Innen délre Székelyhidas és 
Oláhrákos között a Hidasi-patak alján elég hosszú vonalon látjuk az 
augitporfirit alól kibukkanó szpilites augitdiabázt és tufáját, amelyben 
több vékony ofitos augitdiabáz telér van. A többi pár diabázelőfordulást 
a közölt irodalom is felemlíti.

Az Erdélyi Érchegység porfiritjei közül a piroxénporfirit és pedig 
az augitporfirit2) és tufája viszi a főszerepet. Előfordulási helyeit nem 
említem, mert akkor a hegység mezoeruptivumának majdnem minden 
egyes pontját fel kellene sorolnom. Rendesen ezt a kőzetet szokták mela- 
űr néven említeni, ami azonban annál kevésbbé megfelelő, miután ezek 
között a leggyakoribb a savanyúbb típus: az ú. n. labradorporfirit, amely
ben az augit mennyisége nagyon alárendelt. Bázisosabb augitporfirit, 
amelyben az augit a földpáttal majdnem egyenrangú lényeges ásvány, 
amely tehát némileg közeledik a melafir tipusa felé, valósággal ritkaság
számba megy, amint azt a részletes vizsgálatok tárgyalásánál látni fogjuk.

A  többi porfiritek közül a legjelentékenyebb mennyiségű az oli- 
gokiászporfirit, amely a hegységnek számtalan pontjáról került a gyűj
teménybe, úgy hogy felsorolása sok időt venne igénybe, azért is csak 
a következőket említem róla: A legfontosabb előfordulási hely É-on a 
Toroczkói-hegységben a Túrtól Toroczkógyertyánosig terjedő szakaszon 
van,á) ahol a legtöbb helyütt csak mint vékony lávatakaró fedi az alóla 
minduntalan kibukkanó augitporfiritet. De jó tipusok fordulnak elő: 
Krecsunesd vidékén: a La Sztircsa-hegyen, a Kolniku-hegyen. a Y. Pes-

!) Ez az amfibolaugitdiabázporfirit igen érdekes kőzet, amennyiben az ofitos 
szerkezet a porfiros szövetnél is megjelenik és a bázisos plagioklász (labrador körül) 
lécek keresztül-kasul vagdalják nemcsak az augit. hanem az amfibolkristályokat is.

2) A szintén előforduló augithiperszténporfirit mennyisége hasonlíthatatlanul 
kevesebb, fő előfordulási helyei a Toroczkó-vidéki hegyek.

3) E hegységrész albi toli goklászkőzeteit behatóan tárgyaltam a Múzeumi Füze
tek Az E. N. M. Ásványtárának Értesítője II. köt. 1. számában. Kolozsvárt, 1913.
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tyerében, azután a Porkura vidékén: a hasonnevű patakban a torkolathoz 
közel, a Bunyesti-patakban, Cinterin-völgyben, a Szekeremb, Vrf. Korai 
és Stojenyásza hegyeken, azután Viszka környékén: a danulesdi kőkeresz
ten felül a Diédin, a Magurele 543 m-es tetején, az almaseli patakba 
vivő árokban a 617 in és 419 m közt, a szerpentinétől É-ra a mellék- 
völgyben, a lunkoji úttól K-re a 667 m-es helyen, a szkrófai határon a 
Yistejulujon, végre Lungsora felé a 617 m-es tetőn. E három lelőhelyen 
kívül még 31 előfordulási helyről vannak oligoklászporfiritek az intézet 
gyűjteményében.

A  kvarcporfirit már csak nagyon szórványosan fordul elő. T. R oth  
jelentéseiben S c h a f a e z ik 1) és P a l f y 2) meghatározásai alapján leírt elő
fordulásokon kívül felemlítem a következőket: Porkura: Cinterin-hegy, 
Yiszka: Ursuluj 625 m-es tető, Danulesd: DK-re az 592 m-es hely és 
a Teusi D-i oldala, Yorca: a 271 m-es ponttól K-re az északi árok vége 
és a hídon alul fűrésztelep duzzasztó, végre Godinesdtől K-re a 396 m-es 
kereszt. Az amfibolporfirit az előbbinél valamivel gyakoribb, belőle a 
legtöbb Ruda és Brád vidékéről került ki és pedig a Talpeloruról, Ple- 
siától K-re, a rudai határ közelében és a rudai patakban a falu alatt; 
Brád mellől: a Rakova és Y. lunga közt, a Y. lungában az erdészlaknál 
és aTalpeloru-patak kezdeténél. Egyéb előfordulási helyek: Yiszka mel
lékvölgy a 396 m-es pont és Lungsora felé az 505 m-es pontnál lenyúló 
gerinc, Lungsora a fővölgyben Keresztes háza mellett és végre Birtin 
a Y. Izvoru. A biotitporfh'it a gyűjtemény tanúsága szerint Lunkojon 
Győrfy malma felett kiugró szögletben és Brádon fordul elő a Y. Rudi 
bejáratánál és Rakova— Y. Lunga között.

xAz említetteken kívül előforduló egyéb erupciós kőzetek: diorit 
(Ompolyica), kvarcdiorit (Kisompoly, Nagyág), gabbró (Porkura, Bu- 
nyest), gabbródiabáz (Viszka: Y. Cucale É-i ága, Bedellő), melafir (Be- 
dellő, Felsőgáld, Yaleajepi, Yáca) és pikrit (Pogyele, Tamasesd).

A  viszonylagos geológiai kor meghatározására fontos zárványok 
a következők: diabáz-zárványt találtam a Karács-hegytől D-re a tó felé 
az északi völgy fenekéről44 származó oligoklászporfiritben (gyűjt.: P a p p , 
1906. V III.), a „Zalatna 765 m-es pontról44 való augitporíiritben (gyűjt.: 
P a p p , 1906. Y II.), végre ,,Zalatna és Petrozsán közti nagy árok44-ból 
való augitporfiritbrecosában (gyűjt.: L ó c zy . 1911. IX .). Augitporfirit- 
zárványt találtam a „Yárfalvától DNy-ra, Nyálómező44-ről való oligok
lászporfiritben (gyűjt.: t . R o th , 1897). Megemlítem még a borrévi (To- 
roczkó mellett) tithon-mészkő szirt alól ( K och gyűjtése révén) kikerült *)

*) M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1898-ról, p. 78— 79.
2) U. a. 1904-ről, p. 94— 95.
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mészköveket (felső-triász ? K och), amelyekben jórészben legömbölyödött 
porfirit és porfir zárványok bőségesen vannak.

Ezen adatok szerint, továbbá a Toroczkói-hegységben évek bosszú 
sora óta szerzett tapasztalataim alapján a hegység legrégibb effuziós 
kőzete a diabáz (vagy legalább is a diabázok főtömege),1) azután követ
kezett az augitporfirit, majd a többi porfiritek, köztük legutoljára az 
oligoklászporfiritek kitörése, a sorozatot pedig befejezték az ortoklász- 
és kvarcporfirok. Mindezek pedig, legalább is legnagyobbrészben,1) a jurá
nál régibb képződmények. Tisztázatlan mindössze a Toroczkó-vidéki 
hiperszténaugitporfirit korának a kérdése, amely kőzetnek a viszonya 
a Székelykő tithonszirtjéhez, mint arra dr. Szádeczky Gyula már 1892- 
ben rámutatott.2 *) nagyon kétséges, hozzávéve azt, hogy a tithonszirtek. 
alatti breccsás mészkövekben egyedül a hiperszténaugitporfiritet nem 
találtam meg zárvány alakjában.

ífc &
*

A részletes vizsgálatok legnagyobbrészét a kolozsvári egyetemi 
ásvány- és földtani intézetben végeztem, amely intézetnek igazgatója: 
dr. Szádeczky Gyula egyetemi tanár úr kérésemre megengedte, hogy a 
vizsgálandó kőzetekből az intézetben vékonycsiszolatokat készíttethessek. 
Fogadja érte őszinte köszönetemet.

Vizsgálataim eredményeinek rövid leírásában első sorban is arról 
számolok be, hogy az érchegy ségi kőzetek közül a fennebb megjelölt iro
dalomban már ismertetett fajtákon kívül mindössze egy melafirt talál
tam még a Földtani Intézet közelebbről megvizsgált anyagában, E kőzet 
dr. Primics György gyűjtéséből „Valea Jepi, a falu mellett4‘ lelőhelyről 
származó augitmelafir. Miután ennek az Erdélyi Múzeumban levő, vele 
minden tekintetben egyező alkotású másodpéldányát a Földtani Közlöny 
X L V I. kötetében (100— 101. lapon) már leírtam, azért a bővebb ismer
tetés helyett erre a közlésre utalok. Mindössze annyit említek, hogy ez 
a példány is épen olyan agglomerát-darabnak látszik, mint a leírt, csak 
valamivel nagyobb.

Megemlítem még azt is, hog}  ̂ találtam a behatóbban megvizsgált 
anyagban pár darab olyan augitporfiritet is, amelyben augit a rendesnél 
több van ugyan, de szerepe a földpátokkal szemben még mindig aláren
delt, úgy hogy melafirnak még semmiképen sem, csak bázisos augitpor-

1) Dr. Vadász Elemér űr szíves levélbeli közlése alapján meg kell jegyeznem*
hogy ő az Éreliegységben pár helyütt a tithont és alsó-krétát áttörő diabáz ill. por-
firit-előfordulást is talált, a főtömeget azonban ő is feltétlenül juraelőttinek tartja.

2) Földtani Közlöny. X X II. köt., p. 292. Budapest. 1892.
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pirit-nek nevezhetők. Ilyen a melaliroklioz közeledő kőzet clr. Lóczy 
L ajos gyűjtéséből a „Birtini-völgy elágazása44 és a „Nagyalmás, legelő
től D-re mészkőszirtek alatt44 lelőhelyű; clr. Primics György gyűjtéséből 
a „Cerecel, Gura Gosu44, „Valea Jepi, Gy. Moszoruluj44; „Kurety a Por- 
kura felé vezető úton44 és a „Tekerő44 lelőhelyű; clr. Papp K ároly gyűj
téséből a „Brád, Tejusuluj 600 m44 lelőhelyű. A  többi melafirnak nevezett 
kőzet vagy az említetteknél még sokkal kevésbbé bázisos piroxénporfirit 
fajta (labraclorporfirit, biotitaugitporfirit, augitamfibolporfirit, augitpor- 
firit stb. stb.), vagy pedig egyéb kőzet, és pedig ezek közül leggyakrabban 
szpilites augitdiabáz és diabázporfirit. de egyéb diabázfajta is.

Szurokkövek.

A  gyűjteménynek a Drócsából és az Érchegységből származó szu
rokköveit általában az jellemzi, hogy a legkisebb méretűtől 5 cm-es nagy
ságig emelkedő gömbölyded v. szögletes tivegdarabokból állanak, ame
lyeket különböző anyagok: kalcit, klorit, kvarc, meglehetős lazán ragasz
tanak össze. A  ragasztó anyag elpusztulásával, kioldódásával szabad dara
bokká is széthullottak. Kőzettani alkotásuk alapján három típusba soroz
hatok.

Az első típusba sorozott szurokkövek összetételüket illetőleg a pi- 
roxénporfiriteknek felelnek meg. Lelőhelyeik: „Torjás (Trojás), Maroshol
lód (Korbest) felé vezető út44 (gyűjt.: clr. L óczy Lajos) és „Czebei forrás- 
völgy44 (gyűjt.: clr. Papp K ároly, 1906). Anyaguknak túlnyomó része 
üveg, amelyből a trojási példányban kevés plagioklász (labrador) és augit, 
a ceheiben elég sok plagioklász (andezin és labrador), jóval kevesebb augit 
és pár hipersztén kristály van porfirosan kiválva. Az átkristályosodásnak 
indult üvegbázisban sok augit és plagioklász kristály váz, továbbá kevés 
augit, hipersztén (Cehe) és plagioklász mikrolit van. Hasonló szurokkő az 
„Ujbáresdi templomtól É-ra a völgy nyugati oldala44 lelőhelyű, clr. Papp 
K ároly 1909. évi gyűjtéséből származó breccsás augitporfirit egyik 
breccsája.

A  második típust azok a szurokkövek képviselik, amelyek össze
tételükben és alkotásukban a melafir-nak felelnek meg. Ezeknek lelő
helyei: „Rósa (Rossia) torjási oldala44 (gyűjt.: clr. L óczy L ajos 1888.. 
V III.) ,,Rósa (Rossia) falu44 (gyűjt.: clr. L óczy Lajos), Felsőköves (Ku- 
jás) K-i részén az országút mellett a völgy44 és ,,Tok és Felsőköves között 
az állami út mellett44 (mindkettő clr. Szoxtagh Tamás 1890. évi gyűjtése), 
végre Marospetres (Petris) felett a Druja h. végnyulványa44 (gyűjt.: 
dr. Papp K ároly 1901). Szabad vagy lazán összeragasztott üveggömb
jeiket és szögletes darabjaikat általában jellemzi az, hogy mindig túl
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nyomó mennyiségű üveges alapanyaguk helyenként átkristályosoclásnak 
indult, a kivált kevés portiros ásvány uralkodó] ag olivin, amely az egyik 
rossiai és a kujási kőzetben egyedüli is, míg a többiben az olivin mellett 
a plagioklász (labrador és bitovnit sorból) és augit is megjelenik. Rend
kívül érdekesek és változatosak e kőzetekben az augit és olivin kristály- 
vázak, az utóbbiak az átkristályosodás legkezdetlegesebb fólián álló egyik 
rossiai szurokkőben igen változatosak.

A  harmadik típusba azokat az üvegeket sorozom, amelyekben por- 
firos ásvány nincs, vagy ha van valami nagyon kevés, akkor az üveg 
átkristályosodási formája teljesen diabáz jellegű kőzetre enged következ
tetni. Ide tartoznak a következők: .,Raji (Szakírói) völgy, D. Cailor felé44 
(gyűjt.: dr. L óczy Lajos 1888., VII.), Temesd (Temesest) ÉK-re, V. 
Gomlitoru a 260 m alatt diabázok közt44 (gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 
1890) és Rósa (Rossia)4‘ (gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1891) lelőhelyűek. 
Ezekben az üveg jórésze átkristályosodóban van, még pedig uralkodólag 
augitkristályvázak váltak ki, amelyeknek rendesen a középső részébe be
ágyazva plagioklász-mikrolitok és -kristályvázak vannak. A temesdi 
szurokkőben a sötétebb és világosabb színű üvegrészek sávonként is vál
takoznak.

Ezen üvegek rendszertani helyzetét azonban majd a készítendő 
vegyi elemzések alapján lehet a legbiztosabban megállapítani.

„R egenerált tu fák ."

A behatóbban megvizsgált ,,regenerált porfir- és diabáztufák44 rész
ben a névnek meg nem felelő kőzeteknek bizonyultak. Tekintetbe kell 
azonban ennél a kérdésnél venni, hogy dr. L óczy L ajos és utána dr. Szon
tagh Tamás magának a tufának a nevét nem petrografiai, hanem ,,geo
lógiai értelemben44 használják, olyan értelemben, mint azt L óczy 1885. 
évi jelentésében (p. 76.) körülírja. Itt egy mészdorgosi kőzetre alkalmazza 
ezt a nevet, ez pedig ,,laza, túlnyomóan meszes, kalciteres kőzet, mely
ben az igazi felzites porfirtufa csak apró darabokban fordul elő, a diabá
zok zöldes-vöröses szemei pedig por vagy homok alakjában találhatók 
benne; sósavval oldva a maradék a meszes záró anyagból valóban tufa
szerű44, megjegyzi továbbá, hogy ,,egyelőre geológiai értelemben haszná
lom a porűr-diabáztufa elnevezést annak alapján, hogy mind a két kőzet
fajnak a darabjait magába foglalja44, ,További beható vizsgálatból várom 
annak megállapítását, vájjon vulkáni tufával van-e itt dolgunk, vagy 
olyannal, amely függetlenül a kitöréstől közönséges vízi üledékek módjára 
keletkezett és az eruptiv kőzetek anyagát csak úgy, mint a mészkődara
bokat. mint passzív törmeléket vette föl.44
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Ezekből, de főleg abból a tényből, hogy ezeket a regenerált tufá- 
kat“ magánál a tömeges porfirnál és diabáznál, amelyből pedig származ- 
niok kellett, fiatalabb (krétakorú ?) képződménynek tartják,1) nyilván
való, hogy e név alatt a diabáz és porfir abráziós törmelékének a későbbi 
agyagos-meszes üledékek által egybefoglalt, összetartó kőzetté tett másod
lagos települését értik.

Kőzettani szempontból azonban a regenerált tufának egészen más 
meghatározása van. E név alatt értjük azokat a kitörésekkel egyidejű 
vulkáni üledékeket, amelyek a képződésük óta eltelt hosszú idő alatt 
különböző behatások folytán átkristályosodtak, sokszor valósággal töme
ges kőzet habitust vettek föl. Ilyenformán főleg a mező- és paleo- 
effúziós kőzetek tufái közt találunk regeneráltakat, pl. különösen nagy 
mennyiségben az Erdélyi Érchegység ÉK-i részében, ahol az ilyen 
porfirtufákat a kovasav is mindig nagy mértékben átitatta, úgy hogy a 
szilifikáció ezeknél valósággal hozzátartozik a regenerálódáshoz. De a 
kvarc ezekben a savanyú porfirtufákban származhatott magukból a kőze
tekből is, amelyek ilyenformán kvarckeménységű tömör kőzetek lettek. 
A kovasavban szegényebb vagy pláne a bázisos kőzetekben (pl. diabáz) az 
átkristályosodás (regenerációbeli metamorfózis) folyamán természetesen 
egészen más kőzetek keletkeztek, hiszen e kőzeteknek vulkáni hamuja 
mint finom pelites anyag a különböző tényezők hatása alatt hosszú idő 
múltán könnyebben és tökéletesebben át is alakul, mint a kovasavdús 
vulkáni hamu. így  azután, hogy ha teljes bizonyossággal meg akarjuk 
állapítani, hogy vájjon erupciós kőzetekből származtak-e az ilyen átala
kult bázisos hamutufák, ezeknél is arra vagyunk utalva, amire az igazi 
kristályos paláknál, ahol az ,,orto-“ vagy „paraa-származást főleg vegyi 
elemzésekkel dönthetjük el.

A  Drócsának behatóbban megvizsgált ,,regenerált tufái“ még a 
legnagyobb részben nincsenek az átalakulásnak azon a fokán, hogy ben
nük az eredeti erupciós részek felismerhetők ne lennének, tehát hogy pl. 
az annyira jellegzetes üvegszálacskák és horzsakőrészletek az átkristá
lyosodás folytán teljesen elmosódtak volna. így  tisztán kőzettani mód
szerekkel vegyi elemzések nélkül, amelyek az egyik-másik kőzetben nagy 
mennyiségű radiolária és ezek által behozott idegen kovasav miatt úgy is 
kétséges eredménnyel bíztatnának, meghatározhatjuk, vájjon van-e ben
nük erupciós anyag, vagy nincs. Ha van, akkor hogy igazi tufának, vagy 
tufás üledéknek nevezzük-e, az erupciós anyag mennyisége a döntő. Ilyen 
szempontból a megvizsgált példányokat három külön csoportba lehet fog
lalni: az első csoportba azokat, amelyekben biztosan kimutatható erupciós

p M. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1885-ről, p. 69. 1888-ról, p. 32. stb.
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anyag nincs, a másodikba azokat, amelyekben kevés erupciós anyag is 
szerepel, a harmadikba azokat, amelyek uralkodólag vagy kizárólag erup
ciós törmelékekből vannak felépítve.

Az első csoportba a következő kőzeteket sorolom: 
gyűjt. dr. L óczy Lajos 1888. V III ., Briáza-gerinc. 
gyűjt. dr. L óczy Lajos 1915. IX., Szaturói (Raj)-völgy, Ursica 

beömléséhez közel.
193. sz. gyűjt. dr. Szontagh Tamás 1890., Zabáiétól (Szabálcs) DDXy, 

Boninától D-re, V. Sterkovicz.
216i. és 2. sz. gyűjt.: dr. Szontagh T amás 1890., Torjástól (Trojás) ÉXy, 

Gruniu rosi K-i oldala.
3122. sz. gyűjt-.: dr. Szontagh Tamás 1890., Kisbaja (Baja) felmenet a 

D. Blidari X y-i ágán.
3222. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890., Kisbaja (Baja) felmenet a 

D. Blidari X y-i ágán.
360*. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890., Farkasházától (Lupest) 

ÉÉK-re Rovina és Druja közt.
1142. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1891.. Laláncztól (Lalasinc) DXy, 

Várnica csúcsára fel menet.
Hasonlóan nem tartalmaznak erupciós anyagot, de az előbbiektől 

nagyon különböznek:
3725. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890., Pernyefalvától (Pernyest) 

É, V. Striconi 345 m.
gyűjt.: dr. Papp K ároly 1911.. Temesd (Temesest).

Az első 9 kőzet általában vörösesbarna színű, ritkábban kékesszürke 
(Szaturó). Xémi rétegzettség már szabad szemmel látható rajtuk, kivéve 
a szaturói és lupesti kőzeteket, amelyek tömörek, gyenge zsírfényűek és 
kvarckeménységűek, míg a többiek fénytelen agyagpalákhoz hasonlíta
nak. Makroszkópos ásványaik nincsenek, kivéve a kvarc- és kalcitereket 
és azt, hogy egyes elválási lapok vassal vannak festve. Anyaguk leg- 
nagyobb része vassal festett, kisebb-nagyobb mértékben átkristályosodó 
agyag, sok kőzetben meglehetős mennyiségű hematitos és limonitos mag- 
netittel. A  limonit helyenként nagyon jól jelzi a rétegzést. Radiolária-féle 
szerves maradvány mindig van bennük több-kevesebb, egyesekben pedig 
igen sok, így a farkasházai (lupesti) és mindkét torjási (trojási) kőzetben, 
az utóbbiaknak több mint fele abból áll. A  radioláriavázak kitöltő anyaga 
kvarc, kvarcin és kalcedon, igen ritkán vasérc és maga a vasas agyag, kör
vonalaik helyenként az átkristályosodás folytán kissé elmosódtak. A z 
agyag átkristályosodásából uralkodólag fehércsillám (szeriéit, muszkovit) 
származott 0T mm-ig emelkedő lemezkékben, szálacskákban és rozetták- 
ban, de származott helyenként (a szakíróiban több mint a fehércsillám)
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meglehetős sok kvarc vagy íöldpátíéle képződmény végtelen parányi pely- 
hekben, azután rutil, parányi tűalakú kristálykákban, olykor térdalakú 
ikrekben, általában olyan megjelenésben, mint az átkristályosodó agyag
palákból ismeretes. Említendők még a helyenként fölszaporodó parányi 
szabálytalan alakú igen erős fény törésű szemecskék (titanit ?). Egyes 
kőzetekben van zúzott régi kvarc is, de mindig igen apró, legfeljebb 01 
mm-es szemcsékben, helyenként kissé fölszaporodva, némileg homokossá 
válik tőle a kőzet (Zabalcz, Baja), azután erősen roncsolt elszintelenedő 
biotitfoszlány és cirkonszemcse is akad.

Általánosságban tehát, vassal festett finom pelites üledékek ezek, 
amelyekbe a kovasavat főleg a radioláriák hozták be, olykor nagy raeny- 
nyiségben.

Egészen más kőzetek a pernyesti és temesesti márgapalák. ame
lyekben a vasas vöröses és barnás agyaghoz legalább ugyanannyi mész is 
keveredett. A  kalcit végtelen parányi szemcsék tisztátalan halmaza, vala
mivel tisztább, 50 |J-os szemcséje már a legnagyobbak közé tartozik. Az 
agyagos rész átkristályosodását fehércsillám lemezkék jelzik. Kerekded 
mészvázú és kalcittal vagy kvarccal kitöltött szerves maradványok (fora- 
miniferák ?) itt is vannak, de csak minimális mennyiségben.

A  második csoportba tartoznak az előadottak szerint a következők; 
gyűjt.: dr. L óczy  L ajos 1915. IX., Szaturói (Raj) völgy, 2 kü

lönböző példány.
123. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1891., Lalasincztól (Laláncz) 

N\^DNy. Negriluj 340 m.
329. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890., Kisbaja. Dj. Baja gerinc 

419 in.
335. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890., Kisbaja, Magúra Sciri DNy, 

494 m.
337. sz. gyűjt.: dr. Szontagii Tamás 1890., Kisbajától ÉÉK, Magúra 

Sciri 550 m.
347. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890.. Kisbaja, Musiai-völgy alsó 

szakasza.
342. sz. gyűjt.: dr. Szontagh Tamás 1890.. Musa pusztától ÉK, 520 m 

ÉXy-i hegyoldal.
Uralkodólag vöröses, vörösbarna színű agyagos külsejű kőzetek, 

az egyik szaturói példány barna, helyenként némi zöldes árnyalattal és 
majdnem kvarckeménységű. Rétegesek, a lalasinci példány oszlopos el- 
válású. Szabad szemmel látható alkotó részeik nincsenek. Kőzettani alko
tásuk a következő: Megegyeznek abban, hogy uralkodó részük vereses, 
barnás vagy szürke színű agyag, amely az átkristályosodásnak külön
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böző fokán van. A  legkevésbbé kristályosodott át a bajai (M. Sciri) kőzet, 
legjobban a szaturói. Az átkristályosodási termék főleg a fehércsillám, 
amelynek egyes lemezkéi 1 mm -t is elérnek, de emellett kvarc vagy föld- 
pátíéle termék mindegyikben van. Ilyen elterjedt a rutil is, csakhogy 
mindenütt igen kis mennyiségű. A  vasérc (hematit, limonit) vagy mint 
festő anyag szerepel, vagy egyes különálló foltokban jelenik meg. ritkák 
a magnetit-szemecskék. Radioláriaféle szerves maradvány valami kevés 
és meglehetősen elmosódott állapotban mindegyikben van, legtöbb az 
egyik szaturói és a Baja: scirii és musiai-völgyi példányban. Az egyik 
szaturói kőzetben zúzott régi kvarcszemek is akadnak. A  különböző 
irányú erek anyaga kvarc és kalcit.

Erupciós részekben meglehetős szegények. Az egyik raji (szaturói) 
vörösbarna példányban még aránylag legtöbb; itt apró, átlag 50 p-os vagy 
még kisebb, részben ikersávos plagioklász mikrolit-tö^edékek vannak, 
amelyek közül azonban egyesek 01 mm-ig is felemelkednek, néha kissé 
meghajoltak, elsötétedésíik 25ü-ig megy, de uralkodó a kisebb elsötétedésű; 
vannak azután barna színű (üveg ?) zárványokkal biró nagyobb plagiok- 
lász-törmelékek is. Ezek esetleg valamely diabázfajtából származhattak. 
A másik (zöldesbarna) raji példányban üvegszálacskákat találunk nagyon 
változatos formában: merev vag}  ̂ meghajolt, félhold alakú, villaalakúlag 
szétágazó formájú, 05 mm-ig emelkedő képződményeket, amelyeknek 
alakja az átkristályosodás miatt csak elmosódva látszik, belsejük finom 
kvarchalmazzal van kitöltve. Vannak benne azután egyáltalában nem hul
lámos kvarcszemcsék és biotitfoszlányok. E gyér maradványok esetleg 
kvarcporfirtufából származhattak. A  lalánczi (lalasinci) kőzetben 23°-ig 
emelkedő elsötétedésű plagioklász mikrolitok, egy iker augit parányi töre
déke, azután nagyobb nem zúzott kvarcszemcsék és kloritos biotitfoszlá
nyok vannak. Hogy milyen kőzetből származott ez az ásványtársaság, 
arra következtetni bajos, legvalószínűbb, hogy többféle porfirit morzsá
iéba. A  Kisbaja (Baja): Dj. Baja-i kőzetben 18°-ig elsötétedő plagioklász 
mikrolitok, 80 p-ig emelkedő kvarctöredékek, amelyek közül egy szilánk
ban üvegzárvány is van, azután 01 mm-ig emelkedő kloritos vagy elhal
ványult biotit van. Valószínűleg kvarcporfiritből származtak. A Kisbaja 
(Baja): Magúra Sciritől DNy lelőhelyű kőzetben csak plagioklászmikro- 
litok vannak egy közös vagy legfeljebb 10°-ig menő elsötétedéssel. Vala
mely porfiritfajtából valók. A  Kisbajától ÉÉK-re: Magúra Seiri-i pél
dányban 21°-ig emelkedő elsötétedésű ikersávos plagioklászmikrolitok és 
pár szem üveg- és apatitzárványos nagyobb (V2 mm) plagioklásztöredék 
van. Diabázból vagy valamely bázisosabb porfiritből valók. Ilyen marad
ványok vannak a Musiai-völgyi és Musa-pusztai kőzetekben is.

Szintén ebbe a második csoportba sorozok még 2 kőzetet, melyek
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azonban az előbbiektől nagyban különböznek. Az egyik márgapala, dr. 
S zo n t ag h  T a m á s  1890. évi gyűjtéséből Pernyei alvótól É-ra. Y. Striconi“ 
lelőhelyről származik. Sötétbarna színű réteges kőzet, egyik oldalán ooli- 
tos mészkővel, amellyel egyenes síkban érintkezik. Vasas agyagnak és 
végtelen apró szemcsés mésznek a keveréke, amelyben igen sok szerves 
maradvány (radiolária ? foraminifera ?) van részben kvarccal, részben 
kalcittal kitöltve. A  kőzet igazi alkotását csak sósavval való kezelés után 
láthatjuk, mikor a mész (vele a mészvázas szerves maradványok is) el
tűnt a kőzetből: a barnás színű, csillámosan átkristályosodó agyagban 
meglehetős sok erupciós rész van és pedig a 01 mm-ig emelkedő igen 
vékony, gyakran meghajolt plagioklász mikrolitokon (25°-ig ext.) kívül 
diabázos alapanyag törmelékek, 0 3 mm-ig emelkedő porfiros földpát (a 
meghatározható: andezin sorú volt), kvarctöredékek és biotitfoszlányok. 
Többféle kőzetből: diabázporfiritből és talán kvarcporíiritből származtak 
ezek az erupciós morzsák, amelyeknek mennyisége helyenként olyan 
nagy, hogy valósággal az igazi tufa felé közeledik a kőzet.

Ugyancsak ilyenforma kőzet az ,,Alsódombró (Dumbravic.za)1) 170 
m-es ponttól Ny-ra eső völgyből14 dr. P api* K ároly 1911-es gyűjtése révén 
kikerült, karciterekkel áthálózott kőzet, benne szabad szemmel csak 
egyes fehér kalcitszemcséket láthatunk. Anyagának egy része csillámo 
sodó vasas agyag, amelybe beleágyazva elég sok eruptív rész van és pedig: 
24°-ig sötétedő plagioklász mikrolittöredékek. amelyek olykor szpilitesen 
meghajolnak, azután ezeknek halmazai, tehát diabáz alapanyagdarabok 
02 mm-es plagioklászlécekkel. A nagyobb ásványtöredékek: 05 mm-es 
andezinsorú földpátok. Megemlítendők még a meglehetős számú kloritos 
pszeudomorfózák és a limonitosodó magnetit. Érdekesek a kőzetbe bezárt 
szabálytalan alakú, éles határvonalú mészkőbreccsák, amelyek sokkal 
sűrűbbek, mint a kőzetet átszelő kalciterek és rendesen agyaggal vannak 
keveredve, sőt bennük nagyon elmosódva szerves maradványokat is lát
hatunk.

E két utóbbi kőzet mintegy átmeneti tag a harmadik csoporthoz, 
az igazi tufákhoz.

A  megvizsgált anyagban igazi tufa nem sok van. Ezeket, miután

i) E kőzetről dr. Lóczy Lajos a következőképpen ír: ,,E kőzetet —  én hajlandó 
vagyok inkább a nagyobb kiterjedésű diabáz tufájának tekinteni.” (Évi jelentés 
1888-ról, p. 36.). Dr. Paff K ákoly pedig erről a képződményről ügy nyilatkozik, 
hogy ..a szóbanforgó lap északi szélén húzódik nagyjából a melafirtufák déli határa, 
illetőleg az a különös kőzet, amelyet a Maros— Körös közén melafirtufás homokkőnek 
neveztem, nem tudván még ezidőszerint eldönteni, hogy melafirtufával, vagy a melafir
tufák anyagából alkotott homokkővel van-e dolgunk.” (Évi jelentés 1911-ről. p. 109.).
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nagyon fontos, hogy ilyenek és közöttük regenerált tufák is tényleg van
nak. röviden bár, de kissé közelebbről fogom leírni.

3g. L. s z . gyűjt.: dr. Szoktagh Tamás 1890., Torjás (Trojás) a Ivir- 
ligator alatti bányából. Vörösbarna színű réteges kőzet, amelyben válta
koznak a szabad szemmel egyneműnek és apró szemcsésnek látszó réte
gek. Vannak benne 1 mm-ig felemelkedő vasas rétegecskék. amelyeknek 
anyaga átalakuló manganitnak bizonyult.1) Mikroszkóp alatt a sűrűbb 
rész átkristályosodó vasas agyagnak bizonyult erupciós törmelékekkel és 
meglehetős sok radioláriaféle szerves maradvánnyal, a szemcsés rész pedig 
uralkodólag biotitporfirittufának. Ennek az ásványtufának a bezárt 
ásvány töredékeknél sokkal kevesebb, kissé vasas kötőanyaga finom mikro- 
felsithez hasonló, amelyhez azonban nagyon apró ásványtörmelék és klo- 
ritos anyag is járul. A  bezárt ásvány töredékek átlagos nagysága 05 mm, 
legnagyobb része főleg andezinsorú (az oligoklász és a labrador felé hajló 
is van) sokszoros ikersávos, olykor zónás porfiros földpátszemcse és meg
lehetős ferde elsötétedésű (20°-ig) plagioklászmikrolit és mikrolithalmaz, 
tehát alapanyagtöredék. De a plagioklász mellett elég sok elváltozott 
vörös biotit is van, azután pár szem kvarc és magnetit. A tufával érint
kező említett vasas ag3mgban lévő erupciós morzsák szintén valószínűleg 
biotitporfiritből származtak, de vannak a kőzetben egyes olyan mikrolitos 
részletek is, amelyeknek plagioklász mikrolitjai 30°-ig menő elsötétedé- 
sűek, porfiros földpátjuk pedig labrador: ezek valamely bázisosabb por- 
firit- vagy diabáztörmelékek. Tehát ennek a tufának az anyaga is kevert, 
amiből következtetve, itt is összemosott anyaggal, nem pedig tipusos 
tufával van dolgunk.

166. sz. gyűjt.: dr. S zo n tag ii T a m á s  1890., Temesd (Temesest), 
Vale Gomilitoru vége felé, Doszu Bogdan ÉNy-i oldalából.2) Uralkodólag 
szürke színű kőzet, amelyben barna, világosabb és sötétebb hamuszürke, 
zöldes és sárgás rétegecskék váltakoznak egymással. Egy helyütt gyűrő
dés is látszik rajta. A  sárgás színű rétegecskék szabad szemmel igen finom 
szemcsésnek látszanak. A kőzet kötőanyaga majdnem teljes egészében 
igen finom mikrofelzithez hasonló anyaggá van átkristályosodva, de en
nek az anyagnak a fénytörése, ahol mérni lehet, a kanadai balzsaménál

Ö Friss törésében, ahol meglehetős fémfénye is van, feketés acélszürke, máshol 
fekete színű, barna fekete. Zárt üvegcsőben valami csekély oxigén fejlődik ki. amely 
a parázsló gyufát ugyan nem gyújtja meg, de élénkebb fényűvé teszi. Borax-al ösz- 
szeolvasztva, pezsgés nélkül ibolyaszínű gyöngyöt ad. Sósavval feloldódik. Kissé el
változott mangarnit.

2) Erről az előfordulási helyről S z o n t a g h  a következőket írja: A regenerált 
tufára „izolált kisebb kiterjedéssel a Trójástul D-re fekvő s a fővölgy baloldalába 
nyíló Gomilitoru völgyecskében is rábukkantam.cí Évi jelentés, 1890, p. 5S.
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gyengébb, tehát uralkodólag fölclpátból áll, ezt bizonyítja olvadási foka 
is (4). Ebben az átkristályosodó anyagban, bár nagyon elmosódva, de 
helyenként mégis felismerhetők a változatos alakú, többnyire felfújt 
üvegszálak. Kevés radioláriaféle képződmény is látható, ikz együttesen 
is kevés eredeti ásványok töredékei közül leggyakoribb a rendesen több
szörös iker plagioklászmikrolit, egy közös vagy legfeljebb 20°-ig emel
kedő elsötétedéssel és —  ahol mérni lehet —  a kanadai balzsamnál gyen
gébb fénytöréssel. Vannak továbbá 02 mm-ig emelkedő alapanyagtöre
dékek is. Ilyen földpátmikrolit és alapanyagtöredékek főleg egyes réte- 
gecskék mentén találhatók bővebben, így a biotitnak roncsolt, olykor 
kloritos apró lemezkéi is néha parányi epidot szemecskékkel együtt. Az 
oligoklász sorozatú porfiros földpátok 02 mm-ig emelkedő töredékei meg
lehetősen kaolinosak és muszkovitosak. A  kőzet, eredeti ásványait, de 
azok csekély mennyiségét is tekintetbe véve, oligokiászporfirittufának 
és pedig finom üvegtufának tekinthető. Mindössze az említett sárgás 
színű rétegecske az, ahol az eredeti ásványok töredékei mellett az üveg 
háttérbe szorul, ez tehát ásványtufa.

168x . gyűjt.: dr. S zontagii T am ás  18 91 ., Beletházától (Bellotinc) 
D-re. Vrf. Kegriulu1) csúcstól Ky-ra fekvő nagy völgy nyílása felett. 
Erről a lelőhelyről három különböző kvarcporfirittufa került a gyűjte
ménybe :

168XJ. sz. üvegtufa sötétzöld színű igen tömör kőzet, a rétegzés 
nem igen látszik rajta. Anyagának legnagyobb része felzitesen átkris- 
tályosodó üveg, elmosódott üvegszálakkal és meglehetős sok. bár szintén 
elmosódott határvonalú radioláriaféle maradványokkal. Az átkristálvo- 
sodásnál fehércsillám is származott. Az eredeti ásványok törmelékei közül 
legtöbb a kvarc, de van földpátmikrolit is 22°-ig való elsötétedéssel, 
biotitfoszlány, azután mikrofelzites alapanyag törmelék is.

1 6 8 x 2. s z . horzsakőtufa már szabad szemmel is láthatólag érintkezik 
az előbbi üvegtufával. Szabad szemmel vereses és zöldes, átlag 1/2 mm-es 
horzsakődarabkák halmazának látszik, különösen az elválási lapokon. 
Ezek a különböző színű szemcsék egymással rétegenként is váltakoznak 
úgy, hogy egyik rétegben több a vöröses színű, másikban a zöldes színű. 
A vörös horzsakődaraboknak a színét az okozza, hogy vasas kiválással *)

*) A lelőhelyen és a hozzá közel található tufákról Sz o n t  á g ii  a következőket 
írja: ..A regenerált diabáztufa Bellotineztól D-re a Vrf. Negrilu-hegy K-i és Ny-i 
oldal völgyeiben van legjobban feltárva. ..A bellatinczi Gyalu Scaunilor Ny-i aljában 
a völgy oldalán jaspisos kinézésű zöld, vörös csíkos és szürke alapú zöld-veres pettyes 
regenerált diabáztufákat találtam, amelyek Kadiolaria tartalmúaknak bizonyultak. 
A Kadioláriák igen hasonlítanak azokhoz, aminőket a tithon-kori szentlászlói (Ba
ra nyamegye) mészmárga vékony csiszolatában látni.
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vannak határolva, belsejüket azonban vagy szemcsés kvarc, vagy mikro- 
felzit, olykor klorit és zeolit tölti ki. Ugyanezek az anyagok töltik ki 
a vasas kiválással nem jelzett felfújt üvegszálakat, horzsakő-törmeléke
ket is és legalább is jórészben úgy tekinthetők, mint az üveg átalakulá
sából származó termékek. Vannak azután a kőzetben szögletes, klorittól 
festett mikrofelzites alapanyagdarabok, végül kevés 1/2— 1 mm-es ásvány- 
törmelék. Mindezeket finom mikrofelzit ragasztja össze, helyenként kevés 
fehércsillámmal. Az ásványtöredékek jórésze kvarc és sajátszerű foltos 
külsejű plagioklász az andezinsorból, szabálytalan alakú szemcséik erő
sen össze vannak repedezve, hozzájuk még kevés biotit is járul.

A  1(í8x3. sz. durva horzsakőtufa hasonló alkotásit, mint az előbbi, 
csakhog}7 sokkal durvább, a horzsakődarabok nagysága 2 cm-t is elér.

Végül megemlítem azt a sajátságos, porfiroidhoz közeledő össze
nyomott kvarcporfirittufát, amely dr. Papp K aroly 1911. gyűjtéséből 
,,a torjási carligatori mészbányából44 került ki. Ez az ásványtufa, amely
nek elválási lapjai helyenként némi gyenge fénnyel bírnak, szabad szem
mel apró szemcsés és igen sok biotitlemez látszik benne. Anyagának 
jórésze 2 mm-ig emelkedő kvarc- és andezinsorú erősen elváltozott föld- 
pátszemcsékből és biotitlemezekből áll, amelyek mind erősen össze van
nak nyomva, pedig megjelenésüknél és üvegzárványaiknál fogva, ha 
mindnyájára nem is, de jórészére bebizonyítható, hogy effuziós szárma
zásúak. A  kötőanyag fehércsillámból és plagioklásztörmelékből áll. A  
szericitféle fehér csillám jól láthatólag erősen elváltozott földpátokból 
származott.

Még csak annyit óhajtok ezekről a ,,regenerált tufákéról mondani, 
hogy amint a leírt példányokból, de meg a lelőhelyeikből is látszik, a 
valódi tufa a tufás agyaggal, sőt biztosan kimutatható erupciós anyagot 
nem tartalmazó gyagos-meszes üledékekkel is nagyon sok lelőhelyen 
együtt fordul elő. Már most annak a problémának a megfejtése van hátra, 
amit L óczy  professzor az 1885. évi jelentésében (p. 76.) fölvet, hogy t. i. 
ezek az üledékek („regenerált tufák44) vájjon a valódi tufákkal egyidejű, 
vagy később a közönséges üledékek módjára lerakodott képződmények-e? 
Ennek eldöntésére azt kellene és pedig künn a természetben meghatá
rozni, hogy a valódi tufák egybefüggő önálló rétegeket alkotnak-e és ha 
tényleg szálban vannak, akkor ezekkel az erupciós részeket is tartalmazó, 
radioláriadús agyagos üledékekkel szemben milyen geológiai szintet fog
lalnak el: vájjon az igazi tufák ezekkel az agyagos-meszes üledékekkel 
váltakoznak-e, vagy alatta fordulnak elő, vagy pedig zárványok alak
jában találhatók-e azokban ? Hogy ezekről a helyszínen meggyőződhes
sek, abban az épen a tervezett és részleteiben is kidolgozott kirándulá-

A m kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 21
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saim megkezdése előtt pár nappal kitört román háború akadályozott meg, 
azért is itt csak a következők megemlítésére szorítkozom: Ha a valódi 
tufák a vasas üledékek alatt, vagy pedig az erupciós anyag azokban el
szigetelt apróbb-nagyobb darabok, esetleg szabályosan eloszolt parányi 
morzsalékok alakjában található, az érthető volna az igazi tufák régibb 
képződési (triász vagy jura) elvének fentartása mellett is. hiszen a fino- 
mabb-durvább kréta üledékek legnagyobb részben közvetlenül a mezo- 
eruptivumokra rakódtak le; így lehetne továbbá annak a ténynek az okát 
megfejteni, amit a részletes leírásnál láttunk, hogy egy és ugyanazon 
vasas agyagban (pl. a torjási manganitos üledékben) többféle erupciós 
kőzet morzsája (ezek közül a diabáznál még gyakoribbak a nála fiatalabb, 
tehát magasabb szintet elfoglaló porfiriteké) együtt is előfordul.

Jelentésem végén az alábbiakban közlöm azon kőzetekre vonatkozó 
meghatározásaimat, amelyeket túlnyomó részben dr. L óczy  L ajos  1877-ig 
(bezárólag) gyűjtött a Hegyesdrócsában és az Érchegységben és amelye
ket eredetileg dr. K och A n t a l ,1) dr. K ü r t h y  S á n d o r 2) és P rimics 
G y ö r g y 3) írtak le 1878-ban:

l .4) Gránitit, porfíros —  Almásegres (Ágrisi) szőlők.
2. Gránitit —  Feltót. Taucz.
3. Gránitit, porfiros —  Mária-Radna, Cioka Izvor.
4. Gránitit, túr maiinnal —  M.-Sólymos.
5. Gránitit, porfiros —  Ivalodva (Kladova).
6. Gránitit, porfiros —  Ivalodva (Kladova).
7. Amfibolaugitdiorit —  Gyorok. Templomvölgy fölött.
8. Gránitpegmatit, turmalinnal —  Drócsa, Banozano teteje.
9. Gránititporfir —  Öpálos (Paulis), Ménesi-gerinc.

10. Gránodiorit —  Ménes, Némethegy alja. *)

*) Dr. K och Antal : Földtani Közlöny. VIII. 1878. p. 159— . Amint a leírásban 
olvashatjuk, az ismertetett kőzetek között a LóezY-íéle gyűjtésen kívül vannak még 
InkeY-féle, ÜERBiCH-féle és egyéb példányok is Erdély különböző helyeiről. Én ezek 
közül azonban csakis a hegyesdröcsai és az ércliegységi kőzetek új, ill. megfelelő neveit 
közlöm, amely kőzetek, ill. vékonycsiszolataik a m. kir. Földtani Intézet és a kolozs
vári egyetemi Ásvány- és Földtani Intézet gyűjteményében találhatók. A jegyzék 
ugyan nem egészen teljes, de csak pár szám hiányzik belőle, amelyeknek példányaira 
nem tudtam ráakadni.

2) Dr. Kürthy" Sándor: Földtani Közlöny, VIII. 1878. p. 283— .
3) Primics György : Erdély és a Hegyesdrócsa— Pietrosza diabázporfiritjeinek 

és melafirjainak vizsgálata. Kolozsvár, 1878.
4) Ezek a számok a Koch- és Primics leírásában szereplő számoknak felelnek 

meg, míg a KÜRTHY-féle számok után megkülönböztetésül egy x  betűt tettem, miután 
ezek a legtöbbször nem illenek be a Koch—PRiMics-féle számok sorozatába.
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11. Gránitporfir, pirittel —  Hegyes, Cioka Carpin.
12. Amfiboldiorit, elváltozott —  Ópálos (Paulis), Baracskai-szoros.
13. Kvarcdioritporfirit —  Marosmonyoró (Monorostia) völgy, régi tárna.
14. Kvarcporfir, granofiros —  Cioka. Cernova felé nyíló völgy.
15. Kvarcporfir, mikro tgránitos —  Marosborsa (Berzava) nyugati vége.
16. Epidotgneisz — Debela Gora.
17. Amfibolaugitdiorit, metamorf —  Ópálos— Aradkövi közti vízvá

lasztó-gerinc.
18. Amfibolos kvarcdiorit —  Kalodva (Kladova), Kovászi út,
19. Gránitit, porfiros —  Marosmonyorói (Monorostiai) völgy.
20. Granodiorit —  Ménes, Nagy határhegyi út.
21. Amfiboldiorit —  Mária-Radna, Cioka Izvor
22. Amfibolbiotitdiorit —  Ópálosi (Paulisi) szoros.
22x. Amfibólaugitandezit —  Runksortól északra.
23. Amfibolbiotitdiorit —  Ópálos (Paulis) Lóczy-szőlő.
23x. Amfibolaugit andezit —  Runksortól északra.
24. Amfibolgabbró —  Ópálos (Paulis) északi vége.
24x. Amfibolaugitandezit —  Runksortól délre, erdőszegély.
25. Kvarcporfir, mikrogránitos —  Ópálos (Paulis), Ménesi-árok.
25x. Biotitos amfibolandezit —  Runksortól délre.
26. Szerpentinesedett peridotit —  Ópálos (Paulis), a Burdács-féle

szőlő felé.
27. Kvarcdiorit. metamorf —  Konop, hegynyelv a fővölgyben.
27x. Augitandezit —  Lászó a Maros balpartján.
28. Metamorf vasas agyagpala, fillitszerű —  Kovászi (Kovaszinc). 
28x. Hiperszténaugitandezit —  Szolcsovai völgy.
29. Szericitfillit —  Kalodvai (Kladovai) völgy.
29x. Biotitamfibolandezit —  Pozsga— Bulza közti magaslat.
30. Szarukőpala (szericites-epidotos-biotitos szarukőpala) —  Üjpálosi

(Paulisi) szoros.
31. Diabáz, elváltozott —  Ménes— Világos.
32. Augitdiabáz, szpilites —  Alsódombró (Dumbravicza), Malomvölgy.
33. Diabázporfirit —  Pernyefalva (Pernyest), hömpölyből.
33. Augitdiabáz, ofitos —  Pernyefalva (Pernyest), hömpölyből.
34. Augitdiabáz, uralitosodó ofit —  Temesd (Temesest) és Torjás közt.
34. Augitporfirit —  Ivaprevári (Ivapriorai) völgy.
35. Augitdiabáz pirittel, ofitos —  Alsóköves (Govasdia).
35x. Biotitos amfibolandezit —  Kaprevári patak (P. Ivapriora).
36. Augitdiabáz, ofitos —  Torjás (Trojás).
36x. Amfibolandezit —  Kostyától K.
37. Augitdiabáz, ofitos —  Áldásos (Halális) völgy.

21 *
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37. Augitdiabáz, szpilites —  Áldásos (Halális) völgy.
37. Augitdiabáz, rendkívül sűrű szpilit —  Áldásos (Halális) völgy. 
37x. Amfibolaugitandezit —  Yrf. Tudor.
38. Angitporfirit, elváltozott —  Tamasesdi-völgy.
38x. Biotitos amfibolandezit —  Bulza és Pozsga közti magaslat.
39. Augitdiabáz —  Tok. Felsőköves (Kujás) felé.
39x. Anifibolos biotitandezit —  Kápolnás, mészkemencék.
40. Augitdiabáz, szpilites —  Rósa (Rossia).
41. Augitporfirit —  Sólymosbucsa (Buesáva), Y. Plesu.
42. Oligoklászporfirittufa —  Zöldesi-völgy.
43. Augitdiabáz, ofitos —  Ivazanesd felett.
43x. Bazalt —  Zám, Glódi-nyereg.
44. Augitdiabáz, szpilites —  Lalánczi (Lalasinczi) völg}'.
44x. Bazalt —  Glódgilesdi-völgy.
45. Augitdiabáz —  Lalánczi (Lalasinczi) völgy.
45x. Bazalt —  Szakamás és Lesnyek közt.
46. Uralitdiabáiz —  Laláncz (Lalasincz), régi erdészlak.
46x. Bazalt —  Maros-Brettve, szirbi Magúra.
47. Augitdiabáz, szpilites —  Pétercse (Petirs), C. Csetátye.
47x. Biotitamfibolandezit —  Glód és Runksár közti nyereg.
48. Diabáztufa, elváltozott —  Kapre vár (Kaprivra).
48x. Bazalt —  Lesnyek és Szakamás közt.
49. Amfiboldiorit —  Kápolnás, keleti hegyoldal.
49x. Bazalt —  Marosbrettye, Szirbi Magúra.
50. Augitporfirit —  Kápolnás.
50x. Biotitandezit —  Runksortól délre.
51x. Amfibolaugit andezit —  Kápolnás, Y. Tudor.
52. Olivingabbró —  Gyulatő (Gyulicza) és Alsóköves (Govasdia) közt.
53. Uralitos diallagit gabbró —  Alsóköves (Govasdia) és Maroskap-

roncza közt.
54. Amfiboldiorit, gabbroid —  Felsőköves (Kujás).
55. Gabbró, elváltozott —  Felsőköves (Kujás) a gránit köpönyege.
56. Amfibolgabbró —  Kisbaja (Baja) völgy, Ripa h. lapály.
57. Dioritgabbró, bomlott —  Torjás (Trojás). Y. Tisi.
58. Kvarcdiorit, bomlott —  Áldásos (Halális)— Tótvárad közt.
59. Gabbró, uralitosodó —  Almáséi a rézbányáknál.
60. Anifibolos gránitit, porfiros —  Soborsin.
61. Ólig oki ászpor firit —  Torjás (Trojás), Csáza csősz háza.
62. Kvarcpor fir, mikro gránátos —  Rósa (Rossia) és Obersia közt.
63. Kvarcporfir, mikrogránitos —  Tamasesd, Szelistye felől.
64. Epidozit —  Alsóköves (Govasdia). Preluka-orom felé.
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65. Kvarcporjir, granofiros —  Torjás (Trojás).
66. Kvarcpor fir, mikrogranitos —  Toktól Iv-re.
67. Kvarcpor fir, granofiros —- Zöldesi-völgv.
68. Gránitporfir —  Sólymosbucsa (Bucsáva), templom alatt.
69. Por fir —  Zölclesi-völgy felső része.
70. Por fir —  Farkasháza (Lupestyi). Y. Mare.
71. Kvarcpor fir. granofiros —  Tamasesd. Y. Sebrisin.
72x. Riolit —  Godinesd.
73x. Amfibolaugitdacit —  Yiszka, lungsora-i hágó.
74. Ólig oldás zporfirit, mandulahó —  Fiatra alba. vízválasztó.
75. Bazalt —  Godinesd.
76. Augitdiabáz, szpilites —  Sólymos-Bucsa. Yrf. Plesu.
77. Augitdiabáz, szpilites —  Rósa (Rossia).
78. Augitdiabáz, szpilites —  Zám.
79. Diabáz, szpilites —  Sólymosbucsa (Bucsáva).
80. Por fir —  Nagy zárni patak nyílása.
82. Augitdiabáz, szpilites —  Kaprevár (Kaprióra), oldalvölgy.
83. Augitos diabázporfirit —  Torjás (Trojás), Yrf. Petrosa.
84. Augitos diabázporfirit —  Csáza vale.
85. Augitdiabáz. szpilites —  Óborsa (Obersia). ÉK-i hegyoldal.
86. Angitporfirit, mandulahő —  Tamasesdi-völgv.
87. Angit porfirit —  Yiszkai-völgv.
88. Augitos diabázporfirit —  Zöldesi-völgv.
89. Diabázporfirit, bomlott —  Temesvölgye (Yalisora). Y. ürest.
90. Augitporfirit —  ürest völgye.
91. Augitdiabáz, szpilites —  Lunko j. aranybányák felett.
92. Augitpor firit, mandulakő —  Krecsunesd.
93x. A m fi bol andezit —  F. Grohot.
94. Vasas agyagpala erupciós zárványokkal —  Pernyefalvai (Per-

nyesti) völgy.
95. Kvarcpor fir itt ufa —  Zölclesi-völgy.
98. Melafirszurokkő, breccsás —  Tito (Iltyó) völgye, falu vége. 
99x. Hiperszténaugitandezit —  Rósa (Rossia). 

lOOx. Amfibolos augitandezit —  Tamasesd felett. 
lOlx. Am fi bol augitandezit —  Sólymosbucsa (Bucsávai) patak.
102x. Angit andezittufa —  Zölclesi-völgy.
103x. Amfibolos augitandezit —  Sólymosbucsa (F.-Bucsáva).
104x. Amfibolaugitandezit —  Tamasesdi patak, falu felett.
105x. Amfibolos hiperszténaugitandezit —  Glódgilesdi felső patak. 
106. Augitos diabázporfirit —  Kaprevár (Kapriora).
107x. Biotitos amfiboldacit —  Felső-Lunka.
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108x. Awiflbolandezit —  Felső-Lunka, aranybányák.
109x. Amfibolandezit —  Lunkai Karács 424 pont.
110. Augitporfirit —  Moldmerés.
llOx. Augitandezit —  Holdmézes és Krehnes közt.
l l l x .  Hiper szténaugitandezit —  Déznai várhegytől Ny-ra.
112x. Hiperszténaugitandezit, bomlott —  Héziia.
113x. Hiper szténaugitandezit —  Dézna.
114. Csomós szarukőpala —  Milova-völgy.
114x. Hiper szténaugitandezit —  Pócsáshelyi-völgy.
115x. Hiper szténaugitandezit —  Felménes, Magúra csúcsa.
116. Bazalt —  Ijukácskő (Lukarecz).
117x. Hiper szténaugitandezit —  Borossebes.
118. Augitporfirit erupciós breccsája —  Yiszkai hágó.
118x. Amfibolandezit —  Yiszkai hágó.
119. Gránit (biotitmuszhovitgránit) —  Marosszalatna (Szlatina),

Drócsa alja.
120x. A mfibolcmgit andezit —  Krecsunesd.
121. Porfir —  Tordai hasadék K-i nyílása.
122. Dioritpegmatit —  Szarvaság (Szorosság).
123. Kvarcporfir, mikrogránitos —  Tamasesd.
124. Au git am fibol diorit —  Ópálos (Paulis), Lóczy- és Bíró-szőlő.
125. Porfiros diorit, elváltozott —  Ópálos (Paulis), Lóczy- és Bíró-szőlő.
126. Biotitam fibol diorit, elváltozott —  Ópálos (Paulis), Yásárhelyi-szőlő.
127. Biotitam fibol diorit, bomlott —  Óxálos (Paulis), Baracska.
128. Am fibol diorit, bomlott —  Ópálos (Paulis), Baracska.
129. Biotitamfiboldiorit, bomlott —  Solymosvár (Sólymos). Aranyági

vízválasztó.
130. Am fibol os dioritporfirit —  Ödvas, Templomhegy.
131. Epidozit —  Odvas, Templomhegy.
132. Epidozit —  Konop. Dimbu cu Cornu.
133. Kvarcporfir (riolit ?) —  Konop— Kádas.
134. Am fibol diorit —  Konop— Kádas.
135. Dioritpegmatit —  Alménes (Kresztaménes) Berzova.
136. Gránitit turmalinnal —  Alménes (Kresztaménes) Berzova.
137. A m fibol diorit, bomlott —  Alménes (Kresztaménes) Berzova.
137. Epidozit —  Ópálos (Paulis), Baracskai-szoros.
138. Gránitit turmalinnal —  Marosmonyoró (Monorostia), Yalea Ravua.
139. Augitdiabáz, ofitos —  Maroskaproncza (Kaprucza) és Bátyafalva 

közt.
Augitos diabázporfirit —  Alsódombró (Dumbravicza) és Kisbaja 

közt.
140.
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141. Kvarcporfir (riolit ?) —  Laláncz (Lalasincz).
142. Por fir —  Dorgos, mész között.
145. Diorit, elváltozott —  Ménes, Maricza lelett.
146. Amfiboldiorit —  Farkasháza (Lupesti).
147. Amfiboldiabáz —  Toktól Ny-ra.
148. Amfiboldiorit —  Toktól Ny-ra.
149. Augitdiabáz, szpilites —  Toktól Ny-ra.
150. Amfibolos kv arcdiori t por fi rit —  Ménes, Nagy hát-hegy.
15lx. Hiperszténandezit —  Dézna, DNy-i oldal.
152x. IIiperszténaugitandezit —  Déznai hegy.
153x. Hiperszténaugitandezit —  Alménes (Kresztaménes).
153x. Hiperszténaugitandezit —  Tekerői völgy.
154x. Hiperszténaugitandezit —  Kisindiai völgy.
155x. Hiperszténaugitandezit —  Kisindiai völgy.
156x. Biotitos a ráfiból andezit —  Gayna kúpja, Halmágytól É-ra.
157. Melafir (bazalt ?) —  Kaprevár (Kapriora).

Megjegyzendő, hogy a 76., 94., 98., 116., továbbá a 81., 96., 97.T
143. és 144. számú példányok leírása a K och— P rimics—JvÜETHY-féle 
értekezésekből eredetileg is hiányzik, de e hiányzók közül az első négy 
számot megtaláltam és beleillesztettem a sorozatba.

Le vannak még írva az említett értekezésekben, de nem ebbe a so
rozatba tartozónak a következő érdekesebb érchegy ségi kőzetek:
866. Augitporfirit —  Krecsunesd.
881. Augitporfirit erupciós breccsája —  Miháleni (Mihelény).
888. Olivines gabbródiabáz —  Miháleni (Mihelény).
889. Augitos diabázporfirit —  Miháleni (Mihelény).

E jegyzékhez a lehető rövidség okáért csak a következő megjegyzé
seket fűzöm: P rimics diabázporfiritjeinek legnagyobb része közönséges 
augitdiabáz (szpilites, kisrészben ofitos), alárendelten augitporfirit és dia
bázporfirit. —  melafir ja (Kaprevár) pedig kőzettanilag csalódásig hason
lít a godinesdi bazaltokhoz, amelyeknek korviszonyát, mint jelentésem 
elején említettem, Papp K aroly tisztázta. A  Kocii-lele amfibolgránitok 
normális gránititok, itt-ott minimális amfibollal. A gránitok közt egyéb
ként van több típusos telérszerkezetű is: gránitporfir és pegmatit. Ilyen 
telérképződésre vagy legalább is takaró alatt történt megszilárdulásra 
vall a kvarcporfirok jórésze, amelyeknek alapanyaga elég nagyszemű 
mikrogránitos. A Kocn-féle dioritok jórésze amfiboldiorit és biotitamfibol- 
diorit (helyenként augitos is), kisrésze kvarcdiorit, granodiorit, de van 
közöttük típusos telérszerkezetű is : dioritporfirit. dioritpegmatit. A  dia- 
bázok közül egy pár gabbrónak bizonyult. A gabbrók közül különös 
figyelmet érdemel a gyulatői olivingabbró. A gabbrókat úgy a diabázzal
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(gabbródiabáz). mint a diorittal (dioritgabbró) többféle átmenet köti 
össze. Meghatározásaim szerint a legnagyobb változást a KüKTHT-féle 
elnevezések szenvednek, pl. az ő amphibolaugittrachytjainak és augit- 
trachytjainak csak egy része tényleg amfibolaugitandezit és augitandezit 
(az újabb nomenklatura szerint), jórésze azonban hiperszténaugitandezit 
és bazalt. Külön ki kell emelnem ezeket a hiperszténaugitandeziteket, 
amelyeknek a Hegyesdrócsában —  úgy látszik —  meglehetős szerepe van, 
különösen Dézna, Kisindia stb. vidékének alkotásában.

Általában ha végig tekintünk a sorozaton, azt látjuk, hogy rend
kívül változatos: az abisszikus kőzetek közül a gránittól lefelé a peri- 
dotitig, a mezoeffuziós kőzetek közül a kvarcporfirt-ól a melafirig, a neo- 
effuziósokból pedig a riolittól le a bazaltig igen sok kőzetcsalád van kép
viselve benne.


