
7. Vulkáni üvegek a Drócsából és az Erdélyi Érc hegységből.

Dr. Szé n it  été y ZsiGMOXD-tól.

1916. év július havában a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 
szíves megbízásából pár hetet töltöttem a vezetése alatt álló gyűjtemény 
mezoerupciós anyagának átvizsgálásával és ez idő alatt megismertem azo
kat a rendkívül érdekes bázisos vulkáni üvegeket, amelyek az alább meg
jelölendő helyekről eddigelé kőzettanilag ismertetve nem voltak. Lelő
helyeiket az Igazgatósághoz beadott jelentésemben már közöltem is min
den részletes leírás nélkül, jóformán csakis a kőzetnevek puszta felsoro
lásával.1) Azóta a részletes vizsgálatokat teljesen befejeztem, azonkívül 
megkaptam e kőzetek közül háromnak kvantitatív vegyi elemzését is. úgy, 
hogy most teljes képet adhatok ezekről a nagyon érdekes és különösen az 
egyes ásványok (augit, plagioklász. olivin) képződésének menetére rend
kívül tanulságos üvegekről.

Vizsgálataim folyamán kiderült, hogy ezek a szurokkövek három 
külön kőzetcsaládba osztandók: 1. piroxénporfiritek, 2. melafirok, 3. a 
diabázok családjába.

Piroxénporfírit-szurokkövek.

Általános jellegük, hogy többé-kevésbbé átalakuló üveges alapanya
gukból főleg labrador sorozatú földpát és augit van porfirosan kiválva, 
amelyek mellett helyenként a hipersztén is megjelenik.

A  legtipusosabb ilyen üvegek a cebei forrás völgy bői kerültek ki 
dr. P app K ároly  1906. évi gyűjtése révén, ki a vidéket földtanilag rész
letesen fölvette.2) xAz előfordulási hely P app  tanár úr szíves levélbeli 
közlése szerint közelebbről megjelölve a következő: ,,A szurokkövek lelő
helyei a Lunkoji-patakba ömlő Valea Lunga ÉNy-i ágában: a tebe— lun- 
koji forráspatak közepe táján vannak, a 384 m-es ponton lévő kerülőháztól

1) Dr. Sz e x t p é t e r y  Z s i g m o x d : A  Dróesa és az Erdélyi Érchegység’ erupciós 
kőzeteiről. M. kir. Földtani Intézet 1916. évi jelentése. Budapest. 1917

2) Dr. P a p p  K á r o l y  a vidékről írt egyik értekezésében: ..A Fehér-Körös völ
gyében levő barnaszén medence. M. kir. Födtani Intézet 1909. évi jelentése/ 4 a 137. 
lapon e kőzetről a következőképen ír: „Ezen gömbök tiszta, vitrofiros anyaga sötét
barna színű és letörött részén kissé áttetsző. Felületükön többféle benyomat látszik 
az egymással érintkező gömböktől. A kéreg felé egymásra boruló héjakat is mutat, 
belsejében egyöntetű, szerkezet nélküli üvegmaggal44.
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ÉNy felé fél km-re és tovább ÉNy-ra a patak mellett.44 Az előfordulási 
hely vidékéről pedig a következőket közölte velem: „A  Yalea Lunga csak
nem a7 égés-végig augitporfiritben és tufájában halad,1) a völgytől É-ra 
itt-ott pár száz méterre ott látjuk a jura-mészkő sziklákat is az augitpor- 
íiritre települve, úgy, hogy a mészkő sziklák törmelékei helyenként a 
völgybe is lehullottak. Az augitporfirit nyugat felé a völgy mélyén hordó
nyi gömböket mutat. A lunkoji korcsmától mintegy km-nyire a 384 m 
ponton lévő kerülőháznál a Valea Lunga 2 ágra oszlik. Az ÉNy-i ágban 
vannak a szurokkövek. A  völgyág kezdeténél az eruptivum felett mészkő
törmelékből forrás jön ki, ugyancsak e völgy ág végén a cebei aranybá
nyáknál a mezoeruptivumon az andezit alól szintén forrás fakad. E rövid 
levélbeli leírás is igen jól mutatja e vidék rendkívüli érdekességet és vál
tozatosságát. ahol a mezoeruptivum és hű kísérő társa a juramészkő neo- 
eruptivummal találkozik.

A  vizsgálat alá vett cebei szurokkövek 3— 8 cni-es nagyságú göm
bös-héjas szabad darabok, a héjak között vékony kalcithártya van. Friss 
törési felületükön üde szurokfényűek. bennük figyelmesebb vizsgálatnál 
üvegfényű hasadási lapokkal bíró földpátkristályokat láthatunk, amelyek 
átlátszó voltuk miatt nem igen válnak ki a fekete alapból.

Anyaguknak uralkodó része a kanadai balzsamnál erősebb, de a 
porfiros földpátnál gyengébb fény törésű, részben perlites elválású hal
ványbarna üveg, amely telve van átkristályosodási termékekkel. Ezek 
részben a poláros fényre érzéketlen krisztallitek, részben augit kristály- 
vázak. részben jobban kifejlődött augit és plagioklász mikrolitok. Mind
ezek a megjelenési formák egymással számtalan átmenettel vannak össze
kapcsolva.

A  krisztallitek átlag 50 |i-os tűalakú képződmények, amelyek elő
szeretettel szedődnek össze csillagalakú formákba, néha végtelen parányi 
ferritszemcséket is körülfognak. Meglehetősen gyakran kristály vázakká: 
leginkább rács, létra, szögesfejű buzogány, stb. formájú képződményekké 
csoportosulnak, amelyek már valami igen gyenge kettősfény töréssel is 
bírnak és általános tulajdonságuk, hogy inkább merevek, mint hajlongok, 
így gyakori formájuk az is, hogy egy egyenes szárra merev tüskék soro
zata illeszkedik. A  jobban kifejlődött kristály vázak átlag 01 mm-esek 
és rendes formájuk a két végén villaszerűén elágazó vagy éppen szétros- 
tozódó hosszúkás szál alak. Ezek a kristály szálak nagyon gyakran ke
resztalakban nőnek össze egymással. Nem ennyire gyakori forma az. hogy 
2 rövid, gyengén meghajolt pálcika szerű képződmény érintkezik egvmás-

i) PArp tanár űr átvizsgált gyűjtéseinek tanúsága szerint az augitporfiriten 
kívül előfordul itt szórványosan oligoklászporfirit és amfibolporfirit is, sőt Viszka 
felé diabászporfirit is.
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sál domború oldalakkal. Így mindig aszszimmetrikus formák képződ
tek. Egyes jól kifejlett kristályvázak már jól mutatják az annyira jel
lemző ferde elsötétedést. azért is a mikrolitokhoz átvezető átmeneti ala
koknak tekinthetők.

Az augit mikrolitok, melyek közül a legnagyobb 04  mm-es, leg
inkább izometrikusatk, de van közöttük hosszúra nyúlt is. Színük halvány 
sárgásbarna. A  földpát mikrolitok mennyisége jóval kisebb, ezek részben 
jól kifejlett. 0 4 mm-ig emelkedő ikersávos lécek, amelyek azonban végei
ken néha szétágaznak, részben pedig szabálytalan alakú pelyhek, ame
lyek főleg az üvegnek halványabb, vagy éppen színtelen helyein fordul
nak elő. Elsötétedésük 30°-ig is felmegy, de a közelebbről meghatározható 
pár kristályka andezin sorozatúnak bizonyult.

Érdekes a liipersztén előfordulása az alapanyagban, még pedig ha 
nem is nagy, de meglehetős mennyiségben, holott a porfiros ásványok 
között alig akad egy-kettő. Az alapanyagban 50 p— 0 3 mm-es karcsú 
oszlopokat alkot, amelyeken az elég jó hosszanti (oszlopos) hasadásokon 
kívül haránt (bázis szerint) irányú befűződések is jól láthatók. Pleo- 
chroismusa gyenge, az igen halvány sárgásbarna (a )  és a majdnem szín
telen ( y ) között váltakozik. Gyakran veszi körül augit és pedig főleg 
hasonló hosszúkás kristálykákban.

Az alapanyag kristályos elemei egyes porfiros földpát és augit kris
tályok körül meggyűlnek, úgy, hogy ezek olykor ilyen kristályos ko
szorúval vannak körülvéve. De meggyűlnek egyéb helyeken is egyes kis 
fészkekben.

A kivétel nélkül üde porfiros ásványoknak mennyisége, ha az alap
anyaghoz mérten alárendelt is. meglehetős tekintélyes, az egész kőzetnek 
kb. Vő részét teszi. Közülük legtöbb a plagioklász, az augit jóval kevesebb, 
porfiros liipersztén t pedig a kőzetből készített vékony csiszol átoknak csak 
egyikében találtam pár szemet.

A  labradorit sorozatú porfiros plagioklász 3 mm-ig emelkedő kristá
lyai leginkább széles táblák, karlsbadi és nem valami sokszoros albit 
ikrek. A  zónás szerkezet nem általános, akkor is csak ritkán éles a zónák 
közti különbség. Elég gyakran korrodáltak, a barnás üveggel kitöltött 
beöblösödések olykor nagymérvűek. Egyesek üvegzárványokkal valóság
gal túl vannak töimTe. A  plagioklász gyakran fordul elő augittal együtt 
kisebb-nagyobb halmazokban, amikor mindig jól látszik, hogy az augitnál 
idősebb. A  porfiros halvány sárgásbarna augit 15 mm-ig emelkedő zömök 
oszlopai csak ott idiomorfok. ahol földpát tál nem érintkeznek, csak ritkán 
korrodáltak. A  harántlap (100) szerinti iker alig pár esetben észlelhető, 
gyakoribb már a keresztalakú Összenövés, ezenkívül szórványosan némi 
gyengén kifejezett rendes zónás. de homokórás szerkezet is előfordul. Az
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említett nagyon gyéren kivált, 0 8 mm-ig emelkedő pornros. bronzit felé 
liajló hipersztén idiomorí hosszúkás oszlop, bár aránylag jóval zömökebb, 
mint az alapanyag hipersztén mikrolitjai. A nagyon kevés magnetit oly
kor 03 mm-es szemcséi itt-ott kristályvázszerű képződményekbe men
nek át. A  kőzet tömöttsége =  2*599.

Nagyon hasonlít ez a kőzet a Toroczkó melletti Székelykő augit- 
hiperszténporfiritjéh-ez, csakhogy ez utóbbi nem ilyen nagyon üveges és 
benne a hipersztén mennyisége valamivel nagyobb.

Még jobban kitűnik ez a hasonlatosság, ha a belőle készült vegyi 
elemzést, melyet dr. H o r v á t h  Béla úr volt szíves készíteni és ennek a 
különböző módszerek szerinti átszámításait vesszük vizsgálat alá. továbbá
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Az ACF háromszögben <a 170. sz. augitandezit (Mariveles, Luzon) 
és a 160. sz. hiperszténandezit (Mariveles, Luzon) közt áll, tipusformája 
alapján az utóbbihoz azonban közelebbi rokon
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gyón jól látszik, liogy kaleittól lazán összeragasztott mm-es üvegdarabok 
és gombocskák halmaza, amelyek közül csak alig egy-kettő éri el a cm-es 
nagyságot.

A  legüdébb üvegdarabok egyikéből készített vékonycsiszolat azt 
bizonyítja, hogy a ceheihez hasonló, de a fejlődésnek alacsonyabb fokán 
áll ez a kőzet. Csak kevés széles lemez-, ritkán lécalakú plagioklász van 
belőle kiválva nagyon gyér augittal.

Az üveg sokkal világosabb színű, mint a cebei kőzetekben, halvány 
sárgásbarna és kloritos termékekkel jelölt elválási, repedési vonalakkal 
van áthálózva. Csak kevés helyütt maradt meg üdén és változatlanul. Ahol 
átkristályosodásnak nem indult, ott sok helyütt kloritosan változott el. 
Az átkristályosodásnál olyan sok kristály váz és egyéb képződmény vált 
ki belőle, hogy ezek mennyisége helyenként uralkodóvá is válik és az 
üveg csak a közöttük üresen maradt kisebb-nagyobb terekre szorult. E 
termékek jó része a helyenként kloritosodó augitkristályváz, uralkodókig 
hajlongó strucctoll formában, amelynek közepén gyakran már tömör augit 
is kiképződött. De előfordulnak kezdetlegesebb rácsszerü képződmények 
is alig észlelhető gyenge kettőstöréssel. A  földpát kristály vázak nagyon 
változatosak. A rendes forma az, hogy két kissé meghajolt fonalszerű kép
ződmény domború oldalaival érintkezik, ezek között gyakoriak a 10— 15 p 
hosszúak vagy 5 p vastagság mellett. Ahol összeér a 2 meghajolt fonal, 
ott megvastagszik: a kristályváz, de a középen gyakran marad még egy 
kis kerek nyitás. Ezeken a zömök, szimmetriát!an alakokon kívül vannak 
azonban egész 0 4 mm-ig emelkedő vázak is, de ezeknek a végein a villa
alakú elágazás nem olyan divergáló, rendesen majdnem egészen merevek. 
Hasonló ezekhez az a forma, amelynél az egyik végén tűalakúlag kihegye
sed ik a földpát, másik vége felé vastagszik és hirtelen 2 merev ágra válik 
szét. És még számtalan hasonló alak van. Egészen más alak az, amelynél 
az izometriáshoz közeledő földpát az egyik szélén egészen jól elkülönít
hető téglaalakú parányi tagokra rostozódik széjjel. Egy ilyen lemeznek 
50 p széles egyik oldalán 25 ilyen parányi tégla alakú tagot olvastam meg. 
Ugyancsak ilyen kezdetleges földpát képződmények az üvegnek világo
sabb. sőt színtelen helyein azok az 50 p hosszú merev szálacskák vagy 
lemezkék, amelyek egymás mellé rendezkedve, egyes sorokat alkotnak. 
Vannak azután szabálytalan alakú, elmosódott szélű földpátpelyhek is. 
Megemlítem végül azokat a földpát képződményeket is, amelyeknek cso
portosulása nagyon hasonlít a velük egy társaságban előforduló augit 
kristály vázakéhoz: 01 mm-t is elérő meghajolt vagy épen hajlongó igen 
finom szálacskákból állanak, amelyek legyező alakú párnátokban egye
sültek, ill. ágaznak széjjel; ahol nagyobb csoportjaik vannak, ott a diver
gens sugarashoz hasonló szerkezetet hoznak létre.
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A porfiroiS földpátok labradorit sorozatinak, helyenként magmabeli 
korrózió nyomai látszanak rajtuk. Nagyon üdék. rendesen karlsbadi és 
albit, ritkábban periki in ikrek. A  lécaLakú kristályok nagysága 1*5 inin-ig, 
a széles lemezeké 0 6 mm-ig emelkedik. A  nagyon kevés augit világos 
sárgás színű és szabálytalan alakú, legfeljebb 03 mm-es szemcse. Van 
még a kőzetben pár kloritos és szerpentines pszeudomoríóza. amely ere
detileg talán olivin lehetett.

A kőzetnek egyes szabálytalan üregeiben, valószínűleg utólagos 
beszivárgás folytán szemcsés kvarc és rostos kalcedon kristályosodott ki.

Ugyanezen kőzet egy másik üvegdarabjában az augit kristályvázak 
majdnem egészen hiányoznak, azonban a porfiros plagioklászon kívül igen 
sok, átlag 30— 50 jr nagyságú piroxén van benne, amely legnagyobbrészt 
szabálytalan alakú augitszemese. de vannak közöttük hosszúkás, jó kns- 
tályalakú. egyközös elsötétedésű, valószínűleg hipersztén kristálykák is.

Az egyes üvegdarabokat meglehetős tisztátalan kalcit ragasztja
Össze.

Hasonló szurokkő az a kőzet, amely dr. P a p i* K á r o l y  1909. évi 
gyűjtéséből származó, ,,Ű j b a r e s t i t e m p l o m t ó l  É - r a a v ö l g y  
n y u g a t i  o l d a l  a“ lelőhelyű augitporfirit erupciós breccsájában for
dul elő. Magának az augitporfiritnek breccsás volta szabad szemmel is 
látszik, valamint az is, ami mikroszkóp alatt még inkább szembetűnik, 
hogy különböző kifejlődésű augitporfirit darabokból van összetéve, ame
lyeknek általános jellege az, hogy hipokristályos vagy utólagosan egészen 
átkristályosodott alapanyagukban 5 mm-ig emelkedő labrador- és augit- 
kristályok bőven vannak.

A szurokkőbreccsák egyikének az üvege túl van zsúfolva a csak 
szórványosan kettősen törő piroxénféle kri-sztallitekkel, ill. kettősen törő 
kristályvázakkal, de meglehetősen sok vasérc is van benne, azután kevés, 
helyenként kristály vázszerű földpátmikrolit. A  kloritosan is átalakuló 
üveg épen olyan, mint az előbbi szurokkövekben. A  porfiros labradorit 
(labr.-bitovnit is) főleg lemezalakú kristályai olykor egyes csoportokban 
halmozódnak fel, az augit inkább magános.

Ugyané kőzet egy másik szurokkő brecesadarabjában az üvegből 
kivált kristályos elemek közül felismerhető az elég nagy számú, de igen 
apró augitszemese és apró földpátmikrolit, egyébként az üveg legnagyobb 
része kloritos, de itt-ott és a jmrfiros földpátok közé bezárt helyeken talá
lunk üdén maradt globulites barna üveget is. A klorit vagy egyes vékony 
szálacskákban, olykor az augit kristály vázakra emlékeztető formában, 
vagy pedig olykor 0 4 mm-es ovális szferolitszerű vagy axiolitos csomók
ban fordul elő, amelyek elferdült és szétváló fekete kereszttel sötétednek.
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A  porfiros ásványok ugyanazok, mint az előbbi szurokkövekben, csak
hogy a földpát erősen elváltozott, szosszürit-féle anyag és szeriéit vált 
ki belőle.

M elafirszurokkövek.

A  tárgyalandó melafirszurokkövek uralkodó, sőt olykor egyedüli 
jjoríiros ásványa az olivin, amely mellett többször a plagioklász és augit 
is szerepel.

A  legüdébb és a legjobban kikristályosodott melafirszurokkő M a
ro  s p e  t r é s  (Petris) vidékéről való. Az előfordulásra vonatkozólag 
gyűjtője, dr. Papp K aroly, a következőket írja:1) ..az egyik hely Petris 
felett van. ott, ahol az első mellékvölgy ÉNy felé ágazik. A Druja vég- 
nyúlványát, amelynek 243-as pontján kereszt is áll, az ipar vasút felé néző 
oldalán kisebb-nagyobb gömbök borítják. Az udvarok kerítései felett 
szedhetjük különösen a súlyos üvegeket. “

Fekete színű és különösen a friss törési felületen élénk szurokfényű 
kőzet, amely a legkisebb méretűtől egészen 2 cm nagyságig menő kerek- 
ded, ovális vagy szögletes üvegdarabokból van meglehetősen lazán fel
építve. Az egyes gömbökön néhol héjas szerkezet is észlelhető. Köztük 
kevés kalcit látszik eg3 ês halmazkák vagy bevonat alakjában. A  kalcit, 
mint a mikroszkópi vizsgálat bizonyítja, ragasztó anyagként szerepel 
klorittal együtt az egyes üvegdarabok közt. A kőzet egyik felén elég 
bőven vannak liinonitos foltok.

A kőzet legnagyobb része üveg, amelynek színe helyenként zöldes, 
máshol sárgás árnyalatú barna, fénytörése a kanadai balzsaménál sokkal 
erősebb, körülbelül akkora, mint a porfiros bitovnit y-je (tehát 1'57 
körül van). Az üveget perliteshez hasonló elválási, repedési vonalak való
sággal áthálózzák, amelyek, ellentétben az igazi perlites rajzolatokkal, 
gyakran egyes központokból indulnak ki és rendesen szelid hajlongással 
tovább futva ismételten szétágaznak, azután ismét összejönnek. A  kiin
duló központokban leginkább egyes zöldessárga kloritos csomók vagy 
kloritosan átkristályosodó üvegrészek vannak, amelyekben néha földpát 
és olivinkristályok is be vannak zárva. A kloritos helyek olykor a kris
tályokra. emlékeztető alakkal bírnak és néha több ilyen szögletes részből 
állanak. Ezeken az üveg elválási irányait jelző rajzolatokon kívül telve 
van az üvegbázis merev repedésekkel is, amelyeknek csak kis részét vonja 
be ki őrit, tehát csak kis részben lehetnek eredetiek.

!) Dr. Papi* K ároly: Petris környékének geológiai viszonyai. M. kir. Földtani 
Intézet Évi Jelentése 1901-ről. 76—77. lap.
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Az üveg maga főleg az el válási vonalak mentén kezd átalakulni. 
Az átalakulás főleg globulites és legjobban látszik a perlitszerű rajzo
latok kiindulási központjában, ahol a szegletes, kristály alakhoz hasonló 
formákat az okozza, hogy ezek a halvány sárgásbarna globulitek egysze
res vagy többszörös sorban elhelyezkedve, ilyen szabályos - alakú tereket 
zárnak körül. Az így bezárt tereket azután át is hálózzák ezek a globulit- 
sorok, sőt olykor kumulites halmazokban is meggyűlnek. Az el válási 
vonalak mentén a kivált kalcitnak és a kloritos anyagnak sokszor a centrá
lis részét foglalják el, máskor két oldalt kísérik szakadatlan sorokban. 
Ilyenkor az oldalakon az üveg felől fürtös halmazokban is összegyűlnek. 
De találunk másféle krisztalliteket is, így gyakran longuliteket, azután 
színtelen vagy halványsárgás igen finom fonalkás képződményeket, ame
lyek egyesülve kuszáit hajcsomókhoz hasonlítanak. Ugyancsak ilyen haj
szálszerű képződmények vannak a porfiros olivin körül is, olykor tökélet
len sugaras elhelyezkedésben, valósággal koszorú alakban körülvéve azt. 
Egy helyütt 2 olivin kristály halmaz körül egy igen érdekes, spirálisan 
összecsavart dróthuzalhoz hasonló képződmény látható. Más helyütt a 
színtelen finom fonalkák minden rend nélkül elhelyezkedve, összekúszált 
halmazokat formálnak. Tannak azután a trichitekhez hasonló, de nem 
fekete, hanem színtelen vagy barnás hajlongó, szétágazó hajszálszerű 
képződmények is. Mindezek a krisztallitek valósággal leírhatatlan vál
tozatosságnak. Közülök még csak azokat a kristály vázhoz hasonló ter
mékeket említem meg, amelyeknél egy hosszú merev vagy szétágazó 
szárra gömbölyű vagy merev szálalakú képződmények sorakoznak.

A  kristályosodásnak már magasabb fokát jelentik azok a kerekded 
parányi (a p-nyi nagyságon olykor aluli) gömböcskék, amelyek erős fény- 
törésűek és a csiszolat vastagságát át nem érő kicsinységük dacára is 
elég magas (I. sárgásfehér) kettőstörési színűek. Vannak továbbá piroxén- 
íéle termékek: ezek egyes vonalak körül csoportosuló sárgásbarna szfero- 
litos csomók, amelyeknek rendkívül finom szálacskái hosszukban poziti
vek és elég erős fénytörésüek. Vagyon szórványosak azután az apró 
(10— 15 p) pehelyszerű, színtelen, földpátféle termékek az üvegnél gyen
gébb fénytöréssel, továbbá egyes jobban kifejlődött igen apró földpát- 
mikrolitok.

Ebbe a leírt ü\mgbe beágyazva, tőle meglehetős éles, ferrittel is 
jelzett határvonallal elválaszva előfordulnak egyes erősebben színezett 
sárgásbarna vagy veresesbarna szabálytalan alakú üvegrészek is, ame
lyeknek alkotása teljesen megegyezik a bezáró üvegével, tehát endogén 
zárványok.

Az üveg repedéseit kitöltő, valamint az egyes különálló szegletes 
vagy gömbölyded üvegszemeket a kalcittal együtt egyberagasztó Mórit
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vagy végtelen parányi pelyhek és szálacskák halmazából áll, vagy pedig 
eg3 ês szalagok mentén nagyobb (0 2 mm-ig) távolságokra is egyszerre 
sötétedik. Ezek a hosszabb szalagok sokszor egyközösen, a szalag irá
nyára merőlegesen egymás mellé sorakozott rendkivül finom szálakból, 
rostokból állanak. Az egyes klorithaknazokban a globulitek által jelzett 
szögletes formákon kívül mandulákra emlékeztető kerekded képződmé
nyeket is találunk. Az egyik ilyen 01 mm-es gömböcske falát több réteg 
klorit alkotja, ezen belül van egy sor globulit, amelyek szabályos kor
aiakban rendezkedve teljesen körülzárják a belső részt: ez főleg amorf 
zöldes anyagból áll, csak a legbelső részében van egy kettősen törő kis 
mag, amely nem egyéb, mint végtelen finom kloritszálacskák kuszáit 
halmaza.

A  kalcit-nak sokkal kisebb szerepe van az elválások mentén, ren
desen elég tiszta, hosszúra nyúlt finom vékony kristálykákból áll, ame
lyek közül pl. egy kb. 1 \i vékonyságú kalcitlemez 0*5 mm hosszúságban 
sötétedett egyszerre.

Míg az elválást vonalak mentét főleg klorit vonja be, addig az 
egyes különálló üvegdarabok között lévő ragasztóanyag uralkodólag kal
cit, amely olykor 1 mm nagyságú ikersávos xenomorf kristályokban 
lép föl. Szerepel azonban a ragasztóanyagban a kvarc is apró szfero- 
litokban vagy parányi kristálykák halmazaiban. Érdekes, hogy igen 
szórványosan, főleg egyes kisebb üvegdarabkáknál magában az üvegben 
is találunk ilyen kvarcgömböcskéket, közvetlenül a kloritos és kalcitos 
r agasztóany ag szóm szédságában.

A  porfiros ásványok közül a nagyon alárendelt mennyiségű pla- 
gioklászok mindig hosszúkás vékony lécek, amelyeknek nagysága 05 
mm-ig emelkedik. Ezek az igen kevés és parányi üvegzárványt kivéve 
víztiszták, valósággal üvegesek, olykor többszörös albitikrek, ezenkívül 
egymással ferde szögek alatt is Összenőttek. Fajta szerint a bitovnit- 
anortit sorba tartoznak. Az uralkodó porfiros ásvány, az olivin, legfel
jebb 1 mm-es, többnyire igen jó. éles körvonalú kristályokban jelenik 
meg, de van protoklázos és korrodált is. Teljesen színtelen, zárványai 
közül említendők a barnás üvegdarabkák, amelyekben néha még gáz
zárvány is van, azután idiomorf, barnásán áttetsző pikotit kristálykák. 
Helyenként szerpentinesedik, zöldesbarna iddingsitféle leveles ásvány 
lett belőle kvarckiválás mellett. A pikotit az olivinen kívül előfordul 
azokban az említett kloritos foltokban található kristály alakú részekben 
is és pedig épen olyan formában, mint az olivinben, így azok a kristály
formák alakjuknál fogva is azt a benyomást keltik, mintha utólagosan 
felszívódott olivinnek a kristályait jelölnék. Ezeken kívül van még a kő
zetben minimális vasérc: magnetit és limonit. A kőzet tömöttsége =  2 712.
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E kőzetet szintén rnegelemezte clr. H o r v á t h  Béla úr. A z elemzés 
és ennek a különböző módszerek szerint való átszámítása a következő:
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Az OsANN-féle új paraméterek alapján legközelebb jut a 797. sz. 
plagioklászbazalthoz (Grants, N. Mexikó):

S Al F Al C Alk NK MC

melafirszurokkő 166, 33, 101 142, 12 7, 31 7 6
797. plag. bazalt 16 5, 3 5, 10 13, 12 5, 4-5 8 5 1

A  kőzetcsaládok közül határozottan a plagioklászbazaltok közé jut úgy 
a S A l F, mint az A l C Alk háromszögben:

S Al F Al C Alk NK MC

melafirszurokkő 166, 3 3, 101 142, 127, 31 7 6
plag. bazalt-család 16 5, 3, 10 5 12, 13. 5 7*7 5 1

A  3 főcsoport (1. tefrites, 2. keverék, 3. andesites) közül mindenképen 
az utolsóba tartozik, és pedig a típusul fölsorolt kőzetek közül a Birch 
Lake-i olivingabbróval egyezik legjobban.

Az a m e r i k a i  rendszer alapján az ideális ásványos összetétel és 
a rendszertani helyzet a következő:
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vehetők ki olyan jól. Ennek oka. amint mikroszkóp alatt meggyőződhe
tünk, az, hogy a kőzet kloritos átváltozása nagyon előrehaladt, még pedig 
úgy látszik, hogy az elválási irányok mentén kezdődött és úgy haladt 
az egyes szemek belseje felé. Az üvegdaraboknak a kőzet egyes helyein 
csakis a belső része maradt üvegesen, egyesek meg egészen elkloritosodtak.

A  még üdén megmaradt üveg színe igen halvány barna, némi zöldes 
árnyalattal, fénytörése a porfiros labradorbitovnitéhoz nagyon közel áll. 
Szerkezete nagyjában olyan, mint az előbb leírt melafirben, de valamivel 
nagyobb benne a kezdetleges képződmények mennyisége, ezek között is 
a hosszú barnás, feketés v a g y  színtelen hajszálszerű termékek uralkod
nak, míg a kloritos részekben a globulit féleségek. Egyik nagyobb ííveg- 
breccsában e kezdetleges képződményeken kívül igen nagy számban lép
nek fel az olykor 1 mm-es augit kristályvázak. Ezeknek a valósággal 
leírhatatlan változatosságai képződményeknek pár gyakoribb alakját meg
említem: A  legkezdetlegesebb formájuk az, hogy sötétbarna, helyenként 
sötét hamuszürke, alig átlátszó, főleg hosszúkás foltok alakjában lépnek 
föl, amelyekben csak az egymást derékszög vagy ferdeszög alatt keresz
tező erős fénytörésű tűket vehetjük ki. E vázaknak csak valami nagyon 
csekély kettős fénytörésük van és belső részükben olykor egy szabályos 
kereszt látszik. Valamivel fejlettebb forma az, amelynél ez a váz két 
külön sötétedő, mintegy két külön kristálykezdethez tartozó rácsrendszer
ből áll, amelyek egymást derékszög alatt átnőtték. Ebben az esetben már 
meg tudunk különböztetni náluk egy nyélszerű részt, amelyre parányi 
melléktagok illeszkednek. Máskor 3 ilyen kristálykezdetből állónak lát
szanak kettős fénytörésük alapján. Vannak azután olyanok, amelyeknek 
belső részében tökéletlen sugaras szerkezet alakult ki. Már jóval maga
sabb kettős fénytörési színnel (I. r. sárgáig) birnak azok a vázak, ame
lyek szinte derékszög alatt egymás mellé sorakozott kerekded képletek
ből állanak, ezeknél már a hosszú tűk a metsző pontokból kiindulva egyes 
szemcsékké differenciálódtak, de az egyes szemcsék rendkívül finom 
hidakkal összeköttetésben állanak egymással. Rendesen a rostos képződ
mények középső részén fordulnak elő ilyenek. Ezek a fejlettebb képződ
mények már nem olyan sötétbarnák, mint az előbbiek, sokkal világosab
bak, halvány barnásán átlátszók, épen úgy, mint a típusos: strucctoll, 
pálmalevél, galambfarok stb. formájú augitkristályvázak. Ezek az utób
biak leginkább a középső részükön néha tömör kristályrésszé is egyesül
tek, amelyeken már nagyon jól fel lehet ismerni az augit jellemző hasa
dását és ferde elsötétedését.

Ezek az augitképződmények sok helyütt elváltozni kezdenek, vagy 
el is változtak, klorit lett belőlük kalcitkiválás mellett.

De vannak a kőzetben földpát kristályvázak is, rendesen az augit
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kristály vázakkal együtt, azoknak középső részében, de külön is előfor
dulnak. így egy 05 mm-es csomóban igen finom földpátszálacskák van
nak, amelyek egymással összeszövődve, a divergens sugaras szerkezetű
köz hasonlítanak.

Vannak azután nagyon gyéren olivin kristályvázak is, amelyeknek 
átlagos nagysága csak 50 ; víz tiszták, alakjuk a legtöbb esetben olyan,
hogy lényegileg két egymáshoz domború oldalukkal forduló félköralakú 
karból állanak, amelyeknek érintkezési pontján megvastagszik a kristály- 
váz. A  karok külső, szabadon lévő ágaihoz szintén félköralakúlag meg
hajolt vázrészek, parányi melléktagok illeszkednek. Érdekes, hogy a 4 
szabadon lévő karra, azaz a két félkörív 2— 2 szabadon lévő külső ágára 
ráilleszkedett meghajolt melléktagok a külső oldalon domború részükkel, 
a belső oldalon pedig homorú részükkel vannak befelé fordulva. így  tehát 
egy és ugyanazon kar 2 oldalán épen ellenkezőleg vannak az egyes ízek 
fordulva, ilyenformán a külső és belső oldalon lévő melléktagok egy
mással összekötve, a bal felső és jobb alsó karon S betű, a jobb felső és 
bal alsó karon fordított s =  8 formát mutatnak. E kristályvázaknak 
megvastagodott középső részén nagyon gyakori a kis mérvű haránt be- 
fűződés. Vannak azonban ennél sokkal egyszerűbb kristály vázak is, ame
lyeknél a melléktagok még a legerősebb nagyítással is alig, vagy egy
általában nem vehetők ki.

Az említett kezdetleges képződményeken s a jobban kifejlett pla- 
gioklászmikrolitokon kívül említendők még az elég nagy számú parányi 
augitszemcsék is.

A  porfiros ásványok közül a labradorbitovnit mennyisége valami
vel még kevesebb, mint a marospetresi szurokkőben, viszont az olivin, 
amelynek kristályai a 2 mm-t is elérik, eredetileg sokkal több volt, de 
utólagosan legnagyobb részben szerpentinné (krizotil és iddingszit) vál
tozott. A teljesen elpusztult olivinkristályok helyét kalcit tölti ki. Vas
érc minimális.

Ugyané kőzetnek egy másik szurokkőbreccsája már sokkal tisz
tább üveg, benne a szerpentines olivinen és a plagioklászon kívül más 
ásványt vagy kristályosodási terméket nem igen lehet felismerni. Egyéb
ként klorit- és kalciterek hálózzák át.

A  megvizsgált melafirszurokkövek közül a kristályosodás legkez
detibb fokán a Rósa (Rossia) község torjási oldaláról dr. L óczy L ajos 
1888. évi gyűjtése révén kikerült kőzet van, amely nagyon mállott, meg
viselt külsejű, kézzel könnyen porlasztható, az egyes 1 cm-ig menő kerek - 
ded üvegdarabok közötti kalcitos ragasztóanyag —  úgy látszik —  jó 
részben kioldatott. De maguk a fekete színű üveggömböcskék is mállottak,



D R . SZ E N T P É T E TI V ZSIG M O K D ( 1 5 )

igen könnyen apró darabokra hullanak szét, közülük csak a legüdébbek 
bírnak a jellemző szurokfénnyel. Egy üvegdarabot behatóan megvizs
gálva, a következőket észleltem:

Zöldesbarna üvegében egyedül csak az olivin kristályosodott ki, 
és pedig elég bőven. Kristályai közül azonban még a legnagyobbak sem 
érik el az 1 mm-t, rendesen sokkal apróbbak. Ezek az utóbbiak majd
nem mindig kisebb-nagyobb halmazokban gyűltek össze és úgy a nagyob
bak, mint a kisebbek jórészben szerpentinesedtek. Az olivinnek nagy 
része azonban nem kristályokban, hanem 10 {r-nál ritkán nagyobb kris
tályvázakban jelenik meg, amelyek olyanok, mint az előbbi szurokkő
ben. Vannak azonban jobban kifejlődőitek is, amelyeknek alakja már 
az olivinkristály-átmetszetekhez hasonlít, de kiképződésükben még egyes 
hézagok maradtak, kerekded vagy szögletes nyílások alakjában. Álta
lános tulajdonságuk az, hogy majdnem mindig 2 egymást keresztező 
merev, vagy egymással érintkező meghajolt tengely körül képződtek ki. 
Ritka eset, amelyben csak egy tengelyhez illeszkednek a mellékízek. 
Általában a legkezdetlegesebb kristályváz és a jó idiomorf olivinkristály 
között sok átmenet látható, így ezen érdekes kőzetben tanulságosan lát
hatjuk az olivin egész képződésének menetét.

A  leírtakhoz hasonló típusú kőzetek a ,,Felsőköves (Kujás) K-i 
részén az országút melletti hegyből44 és a „Tok és Felsőköves között az 
állami út mellett44 lelőhelyű melaíirszurokkövek. Mindkettőt dr. Szon- 
tagh Tamás gyűjtötte 1890. V III. 8.-án. Jelentésében1) az előfordulás
ról a következőket olvashatjuk: „A  L óczy L ajos egyetemi tanár már 
ismertette s igen találóan gyapjúzsákszerű diabáznak elnevezte féleség 
több helyütt, de különösen Tok és Kujás között az országút mentén a 
meredek falban igen szépen látható; ugyanitt van diónagyságú héjas 
golyókban a szurokköves féleség is legjobban képviselve.44

0 5 mm-tői 3 cm nagyságig emelkedő szabad gömbök és gömb töre
dékek a vizsgálat alá került példányok, friss törési felületükön gyenge 
szurokfénnyel. Helyenként héjas kiképződés észlelhető rajtuk, a legkülső 
felületen apró hólyagürökkel.

Megegyeznek abban, hogy uralkodó mennyiségű üvegbázisukban 
sok elváltozott olivinkristály van. Az üveg világos zöldesbarna, a felső- 
kövesiben meglehetős szép perlites rajzolatokkal, a tokiban szabálytalan 
elválási irányokkal. Krisztallit alig akad benne valami kevés, annál több 
sötétszínű augitkristályváz, teljesen abban a formában, ahogyan a rósai

O Dr. Szóvta g it  T .: Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Soborsin és 
Baja környékén. M kir. Földtani Intézet 1S90. Évi Jelentése, p. 63

*656
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kőzetből leírtam, csak jóval kezdetlegesebb kifejlődésűek. Magasabb fej
lettségű: határozott kettős fénytöréssel bíró és átlátszó strucctollszerű 
képződmények igen ritkák. Igen fontos különbség a rósai szurokkővel 
szemben, hogy a íöldpát még nem vált ki e kőzetekből.

Az oZmw-nek 1 mm-ig emelkedő jól kifejlett éles körvonalú kristá
lyai, amelyeken gyakoriak a magmabeli korrózió okozta beöblösödések, 
kivétel nélkül pszeudomorfózák. Az olivin ugyanis teljesen átalakult és 
pedig főleg krizotillá, amelyhez iddingszit és kalcit is társul. Az augit 
kristály vázak gyakran veszik körül az olivinkristályokat. Az olivin ere
deti zárványai: a vasércek és a pikotit, még az olivin anyagának elvál
tozása után is megmaradtak.

D iabázszurokkövek.

Ebbe a csoportba azokat a szurokköveket sorozom, amelyekben por- 
firos ásvány nincs, vagy ha nagyon ritkán van valami kevés, az üveg 
helyenkénti átkristályosodási formája teljesen diabáz jellegű kőzetre 
enged következtetni.

Ilyen kőzet a dr. L óczy L ajos 1888. évi gyűjtéséből származó, 
„Raj- (Szaturó) völgy, a D. Cailor felé vezető út“ lelőhelyű agglomerátos 
szurokkő. Előfordulásáról L óczy professzor úr volt szíves velem közölni, 
hogy a gömbösen elváló diabáztömegben meglehetős gyakori a Cailor- 
hegy felé nyíló árokban. A  lelőhely körül gyűjtött kőzetek mind augit- 
diabáznak bizonyultak, kissé távolabb tőle az oligoklászporfirit is fellép, 
mint telérszerű áttörés.

E diabázszurokkő apróbb-nagyobb (1 cm-ig) gyenge szurokfényű 
fekete színű üveggömbökből és szögletes breccsákból áll, meglehetős össze
tartó, de kis ütésre nagyon apró darabokra hullik széjjel. Szabad szem
mel csak a fehéres színű kalcitbevonatokat láthatjuk. Tömöttsége =  2 627.

Az egyik üveggömböcskéből készült vékonycsiszolat mutatja, hogy 
e szurokkő majdnem a maga teljes egészében átkristályosodásnak indult, 
uralkodókig augit és földpát kristály vázakból áll, porfiros ásvány egy
általában nincs benne. Az augit uralkodó mennyiségű. Merev pálcikák 
rácsszerű összeszövődéséből származó kristály vázai átlag 01 mni-es he
lyeken egyszerre sötétednek, igy nagyban úgy látszik, mintha szemcsés 
lenne a kőzet. Ezekben az apró rácsos szemcsékben néha keresztalakú 
rajzokat vehetünk észre a kettős fénytörés alapján, ami általában véve 
igen alacsony ezeknél a nagyon kezdetleges kristályvázaknál. De vannak 
gyéren egyes jobban kifejlettek is, amelyeknél az egyes tű- vagy pálcika- 
elemek találkozási pontjainál történő megvastagodás általánosabb, itt a 
kettőstörési szin I. r. narancssárgáig is felmegy a normális vékonyságú

42A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916.
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csiszolatokban. Vannak azután tollszerűen hajlongó, sőt tökéletlen szíe- 
rolitos elrendeződésű kristályvázak is. A  földpát az au gittól szabadon 
hagyott kis színtelen helyeken, vagy pedig az augitvázakban vált ki, 
legtöbbször azoknak középső részén, mint a későbbi ofitos szerkezet elő
hírnöke. A  plagioklász alakja vagy hosszú vékony, olykor hajlongó szál, 
mint a szpilitek földpátjáé, vagy néha villásan végződő, de elég jól ki
fejlett kristályka, vagy pedig szabálytalan szemcse. Elsötétedése. ahol 
mérni lehet, mindig ferde, 32°-ig felmegy, átlagban 22°. A kőzet meg
lehetős mennyiségű, de igen apró mandulaüreit kvarc, kalcedon, kalcit 
éa klorit tölti ki.

A  kőzet más részéből készített vékony csiszolatba sok apró üveg- 
breccsa került. Vannak ezek között olyanok, mint aminő a leírt nagy 
darab volt, azután olyanok, amelyeknek igen halvány barna, helyenként 
majdnem színtelen üvegében nagyon sok globulit van. Ezek a végtelen 
apró színtelen vagy sárgás-zöldes szemecskék néha sajátságos rendbe cso
portosulva olyanforma rajzokat okoznak, amelyek még leginkább az ujj
lenyomatokhoz hasonlítanak. A  legnagyobb része a szurokkődarabkák- 
nak azonban olyan, hogy a rendkívül sok apró barnás, erős fénytörésű 
globulit mellett uralkodólag vagy földpátféle parányi pelyhékből, vagy 
augit kristály vázakból áll. Az egyes apró breccsáknak a határai az át- 
kristályosodás folytán részben kissé elmosódtak. A  kloritosodás különö
sen a legapróbb szemeknél meglehetősen előrehaladt.

Mindezeknek a breccsáknak üdén maradt üvege változó színű, a 
halvány barnától a színtelenig változik; ennek felel meg fénytörése is, 
ami a sötétebb színű üvegrészletnél jóval erősebb, mint a kanadabalzsamé, 
míg a színtelené gyengébb.

Vannak e kőzetben idegen zárványok is, ilyen pl. egy gneiszféle 
kőzetdarabka, amelynek igen aprószemű kvarc és földpátból álló alap
szövetében rendkívül összenyomott porfiroblasztos plagioklász van, azután 
titanit, leukoxénnel körülvett vasérc és kalcit. Ilyen összenyomott földpát 
van szabadon is a kőzetben. Előfordulnak azután apró szabálytalan alakú, 
kvarcszemcséktől és kalcedonszferolitoktól kitöltött szögletes breccsák is. 
Mindezen idegen zárványok mennyisége minimális.

A szurokkőgömböcskéket és breccsákat legtöbbnyire a klorit köti 
össze, melyhez gyakran kalcit, ritkán kvarc is járul. Ugyanezek töltik 
ki a repedések mentét is. A  kalcit egyes kis fészkekben is előfordul.

A  m. kir. Földtani Intézet vegyi laboratóriumában ezt a kőzetet 
is megelemezte dr. H o r v á t h  B é l a  vegyész-geológus úr. még pedig a 
következő eredménnyel:
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Ezen viszonyszámok alapján az egyes kőzetek közül különböző diabázok- 
boz hajlik, még pedig a S A l F és A l C Alk viszonyok alapján konga- 
diabázokhoz (703 és 701), az 1 ÍK  alapján a 719. sz. diabázhoz, az M C 
alapján pedig a 725. sz. olivinhiperszténdiabázhoz. A  kőzetesaládok közül 
a S A l F háromszögben a kvarcdiabázhoz sorozható. A  már említett há
rom OsANN-féle főcsoport közül pedig az andezites (alkálimész) és a 
keverék (gyenge alkálikus) csoportok között áll.

Az a m e r i k a i  r e n d s z e r  szerinti értékek:

6 6 0

Hasonló, de még változatosabb képet nyújt a Temesdtől ÉK-re a 
Yalea Gomilitoruban dr. Szontagh Tamás által gyűjtött szurokkő. A 
lelőhely a 260-as magasság alatt van diabázok közt. A  kőzet már makrosz
kóposán is sajátságos: egyik fele tömör, gyenge szurokfényű, átlag 
1 cm-es vastag kéregszerű rész, amelyen apróbb-nagyobb (4 cm-ig), oly
kor élénk szurokfényű üveggöinböcskék és szögletes breccsák valóságos 
halmaza látható.

Az egyik nagyobb gömb alkotása hasonló a tárgyalt rajvölgyi dia- 
bázszurokkőhöz: túlnyomólag aw#i£-kristályvázakból áll, de ezek a vázak, 
bár átlag csak 50 [x-osak, mégis sokkal fejlettebbek, uralkodólag toll- 
szerű képződmények, de van közöttük minden elképzelhető más forma 
is: rács, két meghajolt szárra izesülő parányi mellóktagok halmaza, létra, 
fecskefarok stb. formájú. A  földpát egyes párnátokban egy esült kristály- 
szálacskákban, vagy pedig egyes apró szemcsékben jelenik meg. A  kőze
tet átjáró erek, amelyek egyszersmind az egyes üvegbreccsák közötti 
vékony ragasztóhártyát is képviselik, uralkodólag kvarcin szferolitokból 
állanak. Az ereknek a vastagsága rendesen nem igen haladja meg a 0 2 
mm-t, de helyenként 3 mm-nél is szélesebbre vastagodnak, különösen az 
egyes erek találkozási pontjain. A  számtalan apróbb, egy-két kvarc
kristállyal kitöltött mandulákon kívül vannak egyes nagyobbak is. ame-
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lyelmek kitöltő anyaga kvaréin és klorit, az utóbbi mindig a belső részt 
foglalja el.

A  kőzet kéregszerű részének alkotása a következő: Uralkodólag 
sötétebb vereses-sárga vagy barnás üvegből áll, amelynek fénytörése sok
kal nagyobb, mint a kanadai balzsamé. Az üveg helyenként valósággal 
túl van zsúfolva globulitekkel, amelyek közül sok némi gyenge kettős 
töréssel is bir. A  globulitek nagysága legfeljebb csak JJ -̂al mérhető, de 
egyes nagyobbaknál kettős fénytörésük alapján kimutatható, hogy még 
apróbb szemcséknek a halmazai. A  sötét színű üveg közvetlenül, vagy 
összeragasztó kvarcanyag közbejöttével érintkezik egy sokkal világosabb 
színű üvegféleséggel, amelynek színe halvány sárgásbarna vagy halvány 
zöldesbarna és ez megint helyenként fokozatosan egészen színtelen üvegbe 
megy át. Ennek a világosabb színű üvegnek a fénytörése kb. olyan, 
mint a kanadai balzsamé és sokkal jobban átkristályosodott, mint a sötét 
üveg: parányi földpátféle pelyhek váltak ki belőle, amelyek telve van
nak erős fénytörésű globulitekkel. Ezek az utóbbiak olyan sorokba ren
dezkedtek. amelyeknél az újjlenyomathoz hasonló rajzolat még élesebb, 
mint a rajvölgyi (szaturói) kőzetben.

Ügy a világosabb, mint a sötétebb barnás üveget még sötétebb 
barna színű sávok tarkítják, amelyek olykor félköralakban meghajolnak, 
azután tovább futnak, sokszor egészen vissza is hajolnak, úgy hogy való
sággal összehajtogatott szalagoknak látszanak. A  közelebbi vizsgálatnál 
kiderült, hogy ezek a sávok valósággal túl vannak tömve augitvázakkal, 
amelyek legnagyobb részben egyszerre, vagy szferolitoshoz hasonlóan 
sötétedő izometriás rácsos képződmények. Helyenként azonban jobban 
fejlett egyéb jellegzetes augit kristály váz is előfordul közöttük, amelyek 
viszont parányi tömör augitszemcsékbe is átmennek. A fokozatos fej
lődés tehát itt is nagyon jól látható. Néha sok, sőt egész sor izometriás 
kristályváz sötétedik egyszerre. Augitvázakat találunk nemcsak ezekben 
a sorokban, de szabadon is a világos üvegrészekben, mindenütt kalcit 
kíséri, amely koszorú alakban veszi körül, sőt olykor egészen át is alakul 
az augit kalcittá. Az így származott kalcit valósággal kriptokristályos 
halmaz.

A  leírt üveget finom fehéres erek járják át, amelyeknek anyaga 
kvarc, nagyon alárendelten klorit.

Említendők még a szabályos kör átmetszett! kloritmandulák, ame
lyek közül a kisebbek a radiális sugaras szerkezetűek, a nagyobbak 
(03 mm-ig) pedig több héjból állanak: a külső héj a vereses színű ripi- 
dolitféle kéregből sugárszerűleg kiinduló penninlemezekből áll, amelyen 
belül a mandula legnagyobb része parányi penninszferolitok halmaza. 
Vannak azután kvarccal kitöltött kerekded mandulák is.
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Dr. Papp K aroly 1901. évi gyűjtéséből származó ,,Rossia (Rósa) 
Arad m.“ lelőhelyű szurokkő1) az átkristályosodásnak még alacsonyabb 
fokán áll. 1 dm-es nagyon gyengén fénylő, csak friss törésen szurok
fényű tömör fekete kőzetdarab.

Majdnem az egész kőzet barna színű üveg, a kanadai balzsamnál 
erősebb fénytöréssel, benne még augit kristályváz is kevés van. Az üveg 
maga sok helyütt kloritosan kezd átalakulni és pedig a perlites elválások
ból kiindulva. A  legkezdetlegesebb képződmények közül megemlítem 
a globuliteket és a merev vagy hajlongó fekete és színtelen krisztalliteket. 
Az utóbbiak közt vannak olyan, 0 2 -mm-es hosszúkás fehér szálak, ame
lyek emlékeztetnek a földpátra és némelyek ezek közül valami gyenge, 
alig-alig felismerhető kettős fénytöréssel is birnak. A  világosabb és söté- 
tebb barnás, olykor 05 mm-es augit kristály vázak alkotása a következő: 
Egymással nagyjában 60°-os vagy különböző szögeket bezáró, három 
irányban (mind a 3 irányban egyközösen) elhelyezkedett végtelen finom 

'tűalakú krisztallitféle képződmények halmazából állanak, amelyek azon
ban sajátságos módon majdnem teljesen együtt sötétednek, sőt konver
gens fényben valami nagyon homályos optikai tengelyképet is adnak. 
A  finom tűk találkozási pontjaiknál néha megvastagodnak és ezek mint 
parányi pontocskák különböztethetők meg, amelyek a főtömegnél maga
sabb kettős törési színt és attól eltérő, de egymás közt megegyező elsöté- 
tedést mutatnak. E pontocskák által képezett sorok szintén főleg 3 irány
ban vannak rendezkedve. Előfordulnak azután legyezőalakban csoporto
suló vagy tökéletlen szferolitos halmazok is.

Ugyané szurokkőnek egy másik kis gömbje majdnem teljesen csak 
augitvázakból áll, amelyeknek sajátságos csoportosulása következtében 
az egész üveg olyanforma rajzolatot mutat mikroszkóp alatt, -mint a me
teorvasak Widmanstatten-féle rajzai. Főleg szálas, rostos képződmények
ből áll, amelyek egymást 60°-ú vagy ehez közeledő szögek alatt metszik.

A  pár szem mandula szabályos kör átmetszetű, kitöltő anyaga 
főleg klorit, amelyen kívül szerepel a ferrit, főleg a mandulák külső 
kérgében, azután kvarc, kalcedon és epidot, főleg a mandulák belsejében.

A  kőzetet átszelő elválások és szabálytalan repedések mentét főleg 
klorit, alárendelten kalcit vonja be. De találunk idegen kőzetzárványt is: 
szabálytalan kvarc, földpátszemcsékből, kloritból, szericitből és szürkés 
agyagos részből áll. A  kvarc részben parányi pelyhek és szferolitokból 
áll, részben erősen zúzott nagyobb, hosszúkás (0 3 mm hosszú is) szem
csékből. Talán valamely fillit foszlánya e kis idegen zárvány.

*) A lelőhelyről dr. PArp K ároly 1901. évi jelentésében (p. 77.) a következőket 
írja: ,,A másik hely Kossia alatt a fővölgy elágazásától K-nek a 322. tetőn van. Itt 
is igen szép diabáz szurokköveket találunk.<£
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A  clr. Primics György gyűjtéséből származó ,. Lunko ji patak44 lelő
helyű breccsás diabázporfiritben szintén találtam diabázszurokkő zárvá
nyokat. Maga a kőzet feketésbarna, máshol sötétszürke színű, szabad 
szemmel is finom szemcsés alapanyagában 7 mm-ig emelkedő augitosz- 
lopokat és gyenge szurokfényű részeket láthatunk. A kőzet eruptiv- 
breccsa jellege főleg csak mikroszkóp alatt látszik, ahol a nagyobb szemű 
alapanyagú porfiros szerkezet mellett igen finom szpilites alapanyagú 
féleség is van, amellett, hogy üveges darabokat is tartalmaz, amelyek 
azonban részben átkristályosodásnak indultak.

Egyik szurokkőbreccsa igen szép folyásos szerkezetű. A  folyás irá
nyát nemcsak az egy irányban rendezkedett krisztallitek és kristály vázak 
jelölik, hanem íerrit szemcsékből álló vagy ferritben gazdag fékét és sávok 
is. A  csekély számú porfiros földpátok (labradorit és andezin) erősen 
kalcitosodtak. Az üveg maga meglehetősen üde. de a ferde kereszttel söt- 
tedő klorit-gömböcskék itt sem hiányoznak.

Egy másik kis szurokkőbreccsa már jórészben elvesztette üveg vol
tát. de szerkezete miatt érdemes a felemlítésre. Anyagának legnagyobb 
része átlag 50— 80 p-os augit és földpát kristály váz. A földpát általában 
jobban ki van fejlődve, jó alakú pl ági oki ász mikrolitok is vannak közötte, 
de legtöbb a villaalakúlag elágazó, sőt szétrostozódó váz. A kristály vázak 
által alkotott szövet már a kristályosodásnak ebben a kezdeti stádiumá
ban is nagyon közel áll a típusos szpiliteshez. A  még el nem változott 
üreg barnásszínű és a kanadabalzsamnál erősebb fény törésű. Az üveg 
eredeti elválásainak irányát a kloritszalagok helyenként még mutatják. 
—  Ebben az üvegbreccsában egyetlen porfiros földpát (labradorit sor
ból) van.


