
18. Kőzettani adatok az E rdélyi Érchegységb ől.
(Jelentés a dr. V a d á s z  E lem éR-UU 1915-ben gyűjtött erupciós kőzetek vizsgálatáról ) 

Dr. SzE ATPETEKY ZsiGMOYD-tÓl.

Dr. V a d a s z  M. E lemiéi? budapesti egyetemi adjunktus űr az Erdélyi 
Érchegység keleti részében, a Torockói-hegységben 1915-ben gyűjtött 
kőzeteit meghatározás végett a m. kir. földtani intézet hozzájárulásával 
a kolozsvári egyetemi Ásvány- és Földtani Intézetnek küldötte. Ezek 
másodpéldányait azután a m. kir. loldt. intézet az Erdélyi X . Múzeum 
Ásványtárának ajándékozta. A z egyetemi intézet és a múzeum igazgatója: 
dr. S z á d e c z k y  G y u l a  egyetemi tanár űr ezeknek a nagyon érdekes és 
különösen változatos fajtákból álló kőzeteknek a meghatározását reám 
bízta, amiért is fogadja hálás köszönetemet.

Miután ez a gyűjtemény jórészben új lelőhelyű kőzetekből áll, azt 
hiszem, hézagpótló adatokat fogok szolgáltatni, ha a tisztább típusú és 
üdébb kőzeteket röviden ismertetem.

K v a r c p o r fir .

Xegresti mellett a Bucersi-hegyen és Csegeztől keletre a Yrfu  
Torsa (Xagy-Bükk) felső részein fordul elő a gyűjtés tanúsága szerint. 
A negresti példány halványzöld színű és igen tömör, szabad szemmel 
csak egyes fehéres foltokat és a repedéseket bevonó limonitot láthatjuk, 
míg a sárgásszürke színű, folyásos szerkezetű csegezi porfirban igen 
apró csillogó kvarcszemcsék és fekete biotitlapok is feltűnnek.

Mind a kettő g r a n o f  i r, csakhogy a csegezi sokkal sűrűbb és 
benne kevés felzites rész is van. A  kvarccal összeszövődött földpát a 
kvarcnál minden irányban jóval gyengébb fénytörésű, sőt —  legalább 
ott, ahol mérni lehet —  a kanadabalzsamnál is; elváltozási termékei 
kaolin és fehércsillám. Vannak nagyobb területen is összefüggő kaolinos 
muszkovitos foltok, melyek talán a teljesen felbomlott porfiros földpá- 
tokból származtak. Miután a földpát közelebbi optikai meghatározása 
lehetetlen, SzABÓ-féle lángkisérleti meghatározásokat végeztem. A  nyert
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adatok, habár tiszta földpátszemet a kőzetekből kiválasztani természe
tesen nem lehetett, mégis némi bizonyító erővel bÍrnak arra nézve, hogy 
káliumföldpát-tal van dolgunk, miután a kiválasztott kőzetszemek elég 
bő ív és Na tartalmúak (III. kisérlet: ív =  2-től 3, Na =  2-től 4) 
voltak. A  granofiros összeszövődésben állandóan a kvarc az uralkodó; 
jóval tisztább, mint a földpát, de imrányi ferritszemeket mindig tartal
maz. Vannak egyes nagyobb különálló kvarcszemcsék is, amelyek azon
ban széleiken granofirba, mennek át. A negresti porfirban az eredeti szí
nes ásványnak csak chloritos nyomaira akadunk, míg a csegeziben még 
megmaradt a biotit, melynek összeráncosodott chloritos lemezkéi liosz- 
szukban (Ng és Nm) zöldesbarna, harántul (Np) zöldessárga színűek. 
A minimális magnetit mindkét kőzetben jórészben limonittá vált. A  cse- 
gezi granofir érdekes exogén zárványa egy apró (03  mm) fillitdarab.

K v a r c p o r fir tu fa .

A z egyikféle idetartozó kőzet a remete— bredestyi úton kis folt 
alakjában és Gyertyánostól D-re a Ivőköz nyugati szilijére vezető úton 
fordul elő. A  remetei sárgászöld színű, benne szórványos kvarcszemeket 
és kékes, vereses foltokat láthatunk, a második szürkés színű tömör kőzet, 
melynek egyik fele jáspisféle kvarc. A  másikféle tufa a Túri-hasadékból 
való, a koppándi malom mellől: kékeszöld színű kőzet, amelyen már 
szabad szemmel is látszik, hogy kisebb-nagyobb horzsakődarabkákból áll. 
A z egyes horzsakődaraboknak a határa nem igen vehető ki, de ahogy 
a különböző irányú rostozottságuk s különösen színárnyalatuk alapján 
következtetni lehet, több cm-es nagyobb darabokból áll. A z ásványos 
alkatrészekből csak egyes szórványos, 1— 2 mm-es kvarc- és földpát- 
szemek láthatók.

A  remetei és gyertyánosi kőzet r e g e n e r á l t  t u f a .  A  remetei
ben még az eredeti tufaszerkezet is jórészben elmosódott, annyira át- 
kristálvosodott. A  még felismerhető változatos formájú eredeti üveg
szálak belsejét is teljesen elfoglalja a főleg kvarcszemekből álló halmaz. 
A  kvarcon kívül, amint a fénytörésből következtethetünk, kevés földpát- 
lele termék is részt vesz a felzitesnek vagy mikrofelzitesnek nevezhető 
részek alkotásánál. Egyes helyeken azonban csak kvarcszemeket látha
tunk, mintegy fészkekben és elmosódott erek alakjában, ugyancsak 
egyes fészkekben chalcedon is van; mindezeken a helyeken utólagos 
beszivárgásokra kell gondolnunk. Eredeti ásvány törmelék nagyon kevés 
van: 1 mm-ig emelkedő kvarc- és földpátszemcsék. Kvarc jóval több 
van, szétpattant kristályai helyenként tovább növekedtek. A  földpát- 
töredékek közül a meghatározhatók álhit ólig oki áss fajtájúak. rendesen
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egyszerű egyének, a Ibit és karlsbadi ikrek. A  porfiros földpáttöredékeken 
kívül vannak még olyan földpáthalmazok, amelyek emlékeztetnek a 
porfiroknál közönséges szivacsszerű össze növésű íöldpátos alapanyagra. 
Meghatározható ásványok még az elég sok eh lórit s a minimális mennyi
ségű limonitos magnetit és zirkon.

A  gyertyánosi tufa főleg abban különbözik a remeteitől, hogy 
breecsás, az egyes tufadarabokat kvarc ragasztja össze. Érdekes zárványa 
egy fillitdarab, mely 8 mm hosszúságban húzódik a kőzet vékonycsi- 
szolatán keresztül.

A  túri előfordulás kőzete h o r z s a k ő t u f a, amelyben a rende
sen összegyűrődött, fonódott, ritkán merev, párhuzamos szálakból álló 
horzsakő különböző átmetszetei nagyon változatos képet nyújtanak. Az  
átkristályosodás itt is megindult, de sokkal kisebb mérvű, mint az előbbi 
tufákban, izotróp részek bőven vannak, sőt egyes helyeken az üveg ural
kodik. A z átkristályosodás eredményei kvarc és földpátféle pelyhek, 
igen alárendelten chlorit és fehércsillámféle termékek. A  porfiros föld- 
pát erősen töredezett s meglehetősen összenyomott, ami optikai meg
határozásukat is megnehezíti. Or toldás zt és andezin sorú plagioklászt 
határoztam meg e törmelékekből. Nagyobb kvarc csak pár szem van. Ez  
a tufa az, amely a torockói hegy vonulat É N y-i részében: a túr— torockói 
hegységben mindenütt a legfelsőbb részét alkotja a másodkori erup- 
tivumnak.

Ugyancsak a kvarcporfirtufák közé sorozható az a két végtelen 
finom ü v e g t u f a, amelyek a remete— bredestyi útról valók, ahol kis 
foltokban fordulnak elő. Mindkettő zöldesbarna, igen sűrű, szabad szem
mel egyneműnek látszó kőzet, mindössze az egyik van limonitos fol
tokkal tarkázva. Legnagyobb részük átalakulni kezdő üveg, a porfiros 
ásványok törmelékei: kvarc- és földpátszemek csak nagyon szórványo
sak, ezek is a 0 2 mm nagyságon rendesen alul maradnak. Különös érde
kessége e két tufának az. hogy elég bőven vannak bennük radioláriák, 
beszédes bizonyítékául annak, hogy ezek tengeri lerakódások.

Szanidinporfir.

Az Aranyoslonkáról Torockószentgyörgyre vezető útról való 
800— 900 m magasságból. Kékeszöld színű kötőanyagában elég sok. üveg
fénnyel csillogó. 3 mm-ig emelkedő színtelen földpát-kristályt láthatunk. 
Alapanyaga eredetileg teljesen üveges volt s a tökéletlen perlites elválás, 
aminő a szurokköveknél szokott előfordulni, még egészen jól felismer
hető. A  nem nagy fokú átkristályosodás folyamán egyrészről igen hal
vány zöldes chlorit és fehércsillámféle ásvány képződött, mely vagy a
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perlites elválások mentét vonja be, vagy egyes fészkek és erek alakjában 
mindenütt megtalálható —  másrészről földpátíéle képződmény parányi 
szálacskákban és pelyhekben, helyenként kezdetleges szíerolitokban. A z  
üveges rész, amely a kanadabalzsamnál jóval gyengébb fénytörésű, szer
kezetnélküli, teljesen egynemű, csak helyenként találunk benne parányi 
színtelen, az üvegnél valamivel erősebb fénytörésű gömböcskéket. A  
porfiros földpátok legnagyobb része szanidin, kisebb része oligoklász 
sorozatú. Általában a földpát, de különösen egy pár szanidinkristály, 
rendkívül erősen korrodált, a ki- és beöblösödések igen nagy mérvűek. 
Rendesen víztiszták, de azért gáz- és folyadék zárványokat, apatit osz- 
lopkákat és alapanyag részecskéket tartalmaznak. A  szanidinkristályok- 
nál a haránt irányú elválás nagy szerepet játszik. Említendő még pár 
szem hematit és sírkőn.

O lig o k lá sz p o r fir it .

Igen nagy számmal van képviselve a gyűjtésben. Lelőhelyei: To- 
rockószentgyörgy, Havaspatak a romokkal szemben; Remete, V . Inse- 
lnlnj 'NTy-í olrLla 990 m magasságban: Remete, bredestvi úton nagyobb 
foltból; Havasgyógy (Teksesty), cheiai út; Metesd, a falu fölött; Felső- 
gáld, a templom előtt; Tibor, havasgáldi úton Petra Papusától Ny-ra; 
Havasgáldtól Iv-re, a szurdok völgyfőjéből; Magyarigentől Ny-ra, Jézer- 
völgy, Jézertó előtt; Vulkán nyugati lejtője.

Mindezekről a helyekről származó oligoklászporfiritek meglehetősen 
egységes lmbitusúak. Általában zöldes, szürkés és vereses barna apró- 
porfiros kőzetek, egyedül a vulkáni portirit a kivétel, melyben a földpát- 
kristályok 5 mm nagyságot is elérnek. A  csak helyenként fellépő makro
szkópos alkotórészük még a biotit (Torockószentgyörgy) és az augit 
(Felsőgáld).

Alapanyaguk a fejlődésnek különböző stádiumaiban van. Uralko- 
dólag holokristályos, de van hipokristályos (Havasgyógy) és eredetileg 
üveges is (Remete, Magyarigen). Az üveg átalakulásából vagy végtelen 
parányi, de különálló földpátpelyhek származtak, vagy egyes nagyobb 
(OT mm) szemcsék, amelyek egymással összeszövődve, szivacsszerű hal
mazokat hoztak létre. Az olykor szép folyásos szerkezetű (Felsőgáld) 
alapanyag mikrolitjainak túlnyomó része mindenütt földpát, mely főleg 
igen hosszú lécalakú, alárendelten valamivel szélesebb lemez; elsötétedése 
rendesen kisebb szögek alatt történik, de 20°-ig is felmegy. A  földpáthoz 
elég gyakran csatlakozik a kvarc, amelynek utólagos származása azon
ban a legtöbb esetben kimutatható, kisebb fészkekben, erekben fordul elő. 
Előfordulnak továbbá az alapanyagban valamivel nagyobb (02  mm-ig



336 Dlí. SZENTPETERY ZSIGMOND (5)

emelkedő), legtöbb esetben zúzott, olykor rojtos szélű kvarckristályok 
is, elég egyenletesen eloszolva, olykor kisebb csoportokban is, amikor 
néha fehércsillám szálacskákat is körülfognak. Ezek kétségtelenül az 
áttört kőzetekből (kristályos palák) kerültek e porfiritekbe. Fontosabb 
a kvarcnál a hematitos-limonitos vasérc, amely parányi szemcsék, repe
dést bevonó anyag, olykor nagyobb halmazokba összegyűlő szálas kép
ződmény, végül festés képében minden alapanyagban megtalálható, külö
nösen nagyobb mennyiségben a vörösbarna havasgyógyi kőzetben. A  
chlorit főleg az utólagosan átkristályosodott alapanyagokban játszik némi 
szerepet (Remete, Magyarigen). Kalcit meglehetősen egyenletesen el
oszolva található a felső- és havasgáldi kőzetben. A z utólagos termékek 
közül fölemlítem még a chalcedont (Remete).

A  porfirosan kivált földpátok közül uralkodó az ólig oldás#, amely 
mellett az ólig okiász dibit és ólig oldás zandezin is közönséges, de előfordul 
tiszta dibit (Havasgyógy) is. Rendesen egyszerű kristályok, főleg az 
albit sorozatnak, csak ritkán sokszoros ikrek (Metesd). Néhol (Gyer
tyános, Havasgyógy) igen erősen össze vannak nyomva, hullámos elsöté- 
tedésűek. sőt foltosak is. Eredeti kvarc csak a metesdi kőzetben van pár 
szem, rendkívül erős magmabeli korrózióval. Porhros femikus ásvány 
mindnyájában volt valami kevés, de a legtöbb esetben teljesen elváltozott, 
úgy hogy csak alig pár helyen következtethetünk arra, hogy eredetileg 
biotit volt (Metesd. Vulkán). A  szórványos nagyobb maga étit szemek 
limonitosak és hematitosak, hozzájuk tapadva, de szabadon is előfordul 
apatit és zirkon. A  mikroszkópos kicsiny mandulák anyaga kalcit, kvarc, 
chalcedon és chlorit.

Az oligoklászporfirit csoportba sorozható az az e r u p t i v b r e c s- 
e s a is. amely Remete határában a bredestyi út mellett nagyobb foltok
ban fordul elő. Zöldesszürke, egyneműnek látszó kötőanyaga szinte túl 
van zsúfolva sárgásbarna szögletes, 25 mm-ig emelkedő breccsával. A  
zöldes kötőanyag legnagyobb részben átkristályosodott üveg. melyen 
némi gyengén kifejezett perlites elválás is látható. Helyenként sok kvarc 
és chalcedon is van benne. A  bezárt kőzetdarabok oligoklászporfiritek: 
vannak olyanok, melyeknek alapanyaga túlnyomólag üveges, de benne 
jól kifejlett plagioklász mikrolitok is előfordulnak, azután olyanok, ame
lyeknek szivacsszerű földpátos alapanyagából nagy oligoklász kristályok 
vannak kiválva, végül holokristályos alapanyagú breccsák szép fluidális 
szövettel.
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O lig o k lá sz p o r fir íttu fa .

Egész sorozat kőzet tartozik ide, amelyek közül a legüdébbek s 
legtisztább típusok a következő lelőhelyekről valók: Túri-hasad ék a kop- 
pándi malomtól K-re; Gyertyánostól D-re a Kőköz nyugati szirtjének 
tetejére vezető út; Gyertyánostól DNy-ra a Vrfu Buteanulujtól Ky-ra  
vezető út; Tibor, havasgáldi út a Petra Papusától Ky-ra; Celnától É-ra 
a Dialilor oldalán vezető út. A  két túri és az egyik gyertvánosi kőzet 
üvegtufa, a másik gyertyánosi keverék: üvegből és ásványtörmelékből 
áll, a tibori és celnai ásványtufa.

Az ü v e g t u f á k  zöldesbarna (Túr) és szürkésfehér színű igen 
tömör kőzetek, kötőanyaguk rendkívül finom. Az üvegszálak és üveges 
részletek alakja az utólagos átkristályosodás miatt csak helyenként ve
hető ki. A  még izotróp részletek végtelen finoman szemcsézettek. Az  
átalakulási termékek közül legtöbb a földpátféle szálacska, de meglehetős 
mennyiségű a nagyon halvány zöldes chlorit, azután a fehércsillám, ame
lyek szintén egyes vékony szálacskák, a chlorit ritkábban gyengén pola
rizáló festőanyag. A beágyazott eredeti ásványok törmelékei igen aprók, 
együttes mennyiségük is igen csekély.

A z á s v á n y  t u f á k  makroszkóposán barna, sárgásbarna finom 
szemcsés kőzetek, bennük néhol (Tibor) egyes föl dp át szemek is felismer
hetők. A  kötőanyag zöldes chlorit, igen apróra tört földpát, alárendelten 
amorfnak látszó anyag és kaiéit; mennyisége helyenként kevesebb, mint 
a bezárt nagyobb ásványtöredékek és ezeknek halmazai úgy, hogy ezek 
között nem ritkán csak mint vékony ér vagy hártya látható. A z  ilyen 
szórványos helyeken könnyen összetéveszthetők e tufák a dörzsbreccsák- 
kal. A z eredeti ásványok töredékeinek túlnyomó nagy száma oligoklász- 
sorú földpát, mely az .egyik gyertyánosi kőzetben különösen apró foszlá
nyokra szakadt széjjel; hozzá rendesen társul a pátit és vasérc, ritkább már 
az augit (Celna) és a még felismerhető biotit (Tibor).

O lig o k lá sz a p lit .

Borosbocsárdnál, a Kecskekőre vezető úton fordul elő telérképen. A  
barna színű, igen finom szemű kőzetben szabadszemmel csak helyenként 
látunk egy-egy nagyobb csillogó földpát-kristályt. Ezen aplit mikrosz
kópos képe teljesen ugyanaz, mint azoké az oligoklászaplitoké, amelyek a 
torockói hegyvonulat É-i részén, a Hidas feletti hegyvidéken oly gyakran 
előfordulnak,1) csak ez általában sűrűbb és jobban hajlik a porfiros ki-

Ö Múzeumi Füzetek. Ásványtár értesítője I. k 2. sz. p. 148,
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fejlődés fele. Anyagának legnagyobb része átlag 0 1 — 0 5 mm és idiomorf 
földpát, mely fokozatosan megy át nagyobb, főleg ólig oki ás z -sorú kris
tályokba. Hozzájuk még több-kevesebb chloritos biotit, limonitos Magnetit 
s egy-egy kvarc-szem járul.

D io r íta p lít .

Szintén telér alakjában található Celna fölött a Dialilor felé vezető 
úton. Szürkés színű, kissé likacsos igen apró szemcsés kőzet, melyben
3 mm-ig emelkedő amfiboloszlopkák láthatók. Szövete közeledik a miaro- 
litos kifejlődés felé, ugyanis uralkodó ásványos elegyrésze, az andezin- 
sorú plagioklász v. izometrikus szemcse v. kurta lemezke. átlagosan 0 2 
mm nagyságban. Hasonló nagyságú és kifejlődésű a kvarc is, amelynek 
egyrésze azonban mint hézagkitöltő anyag szerepel, máskor meg összenőtt 
a földpáttal. A  kis mennyiségű biotit lemezeinek nagysága hasonló a föld- 
pátéhoz, míg a zöld amfibol főleg csak nagyobb, hosszúkás oszlopokban 
jelenik meg, melyek olykor kétszeres vagy többszörös ikrek. Említendő 
még a magnetit s a meglehetős mennyiségű apatit.

D a c it .

A z Aranyoslonka előtti kőbányából, tehát a hatalmas zsidovinai 
dacittömeg széléről való. Szürkésbarna színű kőzet, amelyben igen sok,
4 mm-ig emelkedő porfiros ásvány látható, ezek: sárgás, rózsaszínű és 
színtelen kvarc, részben üdén csillogó fehér földpát, üde biotitlemezek és 
fénytelen feketés amfiboloszlopoik. Említendők még a feketés színű bázisos 
zárványok, amelyek közül egyik 10 mm nagyságú.

Alapanyaga holokristályos, majdnem izometrikus kvarc és földpát 
szemekből áll, amelyhez parányi chloritos biotitszálacskák is járulnak. 
A z alapanyag földpátja legtöbbször ikersávos, olykor zónás is. A  porfiros 
kvarc igen erősen korrodált, ami sokszor idiomorf formájából is teljesen 
kivetkőztette. Az andezin-sorú földpátok szintén korrodáltak, habár a 
kvarcnál kisebb mértékben, sokszoros albit és periklin ikrek, gyakran zö- 
násak bázisos belső maggal. Külső övük sokkal tisztább, belső részük oly
kor zárványokkal túlzsúfolt. A  bőven kivált s csak ritkán kissé ráncos 
biotitlemezek halvány sárgásbarna (Np) sötétbarna QSTg és Nm) pleo- 
chroizmussal bírnak, az elváltozásnak legtöbbször nyoma sem látszik raj
tuk. Annál feltűnőbb, hogy az amfibol teljesen elváltozott, chlorittá lett. 
Miután ezt a vidéket saját gyűjtésem alapján is jól ismerem, mondhatom, 
hogy ez általános jelenség a Zsidovina dacitjánál. Csakis egyes példá
nyaimban (Zsidovina É-i része Alsó-Aklos felett és a Bolda nevű hegy
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részlet) találtam többé-kevésbbé ép és üde zöld amfibol kristályokat. 
Minimális mennyiségű a magnetit, zirkon és apatit. Utólagosan elég sok 
kaiéit került a kőzetbe, ami megint a zsidovinai dacit általános jellemző 
tulajdonsága.

33 9

K v a r c p o r fir it .

A  torockószentgyörgyi Havas-i3atakból és Celnától É-ra a Dialilor 
felé vezető útról valók. A z egyik torookószentgyörgyi kőzet olyan üde ha
bitusú. hogy emiatt inkább dacit-nak tarthatnék. Mind jó porfiros kőzet, 
szürkésbarna, sötétbarna alapanyagukban igen sok földpát, valamivel ke
vesebb kvarc és biotit látható, 7 mm-ig növekedett kristályokban.

Alapanyaguk holokristályos, egymástól mégis merőben különböző. 
A z egyik torockószentgyörgyi porfirit alapanyaga mikrogránitoshoz ha
sonló: különálló rendesen ikersávos földpátlemezekből és közel izometrikus 
kvarc szemcsékből áll, amelyekhez még üde parányi biotitlemezkék is csat
lakoznak; ezeknek halmazai között azonban szórványosan sűrűbb, felzites 
részletek is. A  másik torockószentgyörgyi kőzet nagy szemű alapanyaga az 
andezites dacit típusának felel meg: uralkodólag ikersávos földpátmikroli- 
tokból áll, amelyekhez csak igen kevés kvarc járul. A  celnai kőzet alap
anyaga granofiros.

A  porfiros kvarc általában legömbölyödött, de azért éles diliexa- 
éderek is előfordulnak, a ki- és beöblösödés nem valami gyakori jelenség. 
Sárgás folyadék zárványok közönségesek, olykor libellával is bírnak, mint 
a földpátokban is. A  földpát uralkodólag labradorandesin, de előfordul a 
labrador is. Elég üde, de erősen korrodált. Nagyon gyakori a zónás szer
kezet s ez többször rekurrens. A  biotit barnaszínü és legtöbbször egészen 
üde; gyakran korrodált. A  celnai kőzet femikus ásványa az igen halvány 
sárgás (majdnem színtelen) augit, melynek zömök kristálykái csak kevés 
helyütt kezdenek chlorittá és kalcittá átalakulni. Járulékos ásványok: 
magnetit, apatit és zirkon. Ivalcit meglehetősen sok került e kőzetekbe, 
rendesen fészkekben vagy erekben található, olykor a különben meglehetős 
üde földpátkristályoknak a belsejében vagy azokat körülvéve. A  chalcedon 
a kicsiny mandulaűrökben képződött ki szálas sugaras halmazokban.

K v a r c p o r fir ittu fa .

A z idetartozó kőzetek lelőhelyei: Igenpatak falutól Ny-ra a 76Cbas 
pont alatt a Piatra Grohotisului felé vezető út; Magyarigentől Ny-ra Jé- 
zer-völgy a Jézer-tó előtt; Csáklyától Ny-ra a Vurvu keleti oldala. A  két. 
első üvegtufa. az utolsó ásványtufa. Hamuszürke és feketésbarna (Ma
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gyarigen) színűek, a rétegzés elég jól látszik rajtuk, makroszkópos ásvá
nyaik nincsenek. A  csáklyai igen finom szemcsés.

A z ü v e g t u f á k  kötőanyagát jórészben halvány sárgászöld chlo- 
rit takarja, melyhez még hematit és limonit járul. A  chlorittól mentes 
helyek mikrofelzitesek. A  magyarigeni kőzetben kevesebb a chlorit, de 
viszont itt elég sok szericit-féle fehércsillám van. Beágyazott ásvány
töredék igen kevés, szemnagysága legfeljebb 0 2  mm.

A z á s v á n y t u f a  kötőanyaga háttérbe szorul a nagy mennyiségű, 
de legfeljebb 0 5 mm-es ásványtörmelék mellett, melyhez apró kŐzetbrecs- 
csák is járulnak. A  meghatározható ásványtöredékek a biotitot kivéve, 
ugjmnazok, aminőket a kvarcporfiriteknél említettem, a kötőanyag pedig 
ezeknek még apróbb törmeléke és chloritos üveg.

Andezit.

Két típus van a gyűjtésben. A z egyik b i o t i t  a n d e z i t ,  melynek 
lelőhelye Havasgáldtól Iv-re a Cruce-hegy. Barna színű alapanyagában 
igen sok fénytelen vagy gyengén csillogó 2— 3 mm-es földpátot s vala
mivel kevesebb üdén csillogó fekete biotitlemezt, azután sok, egyenlete
sen hintett piritet láthatunk. A  kőzet egyik oldalán egy 30 mm-es diorit- 
zárvány van. A  biotitandezit alapanyaga utólagosan átkristályosodott 
jellegű: a kevés, tökéletlenül kiképződött földpátniikrolit mellett uralko- 
dólag egymással összeszövődött földpátszemcsékből és pelyhekből áll, me
lyekhez elég sok paránjű biotitlemezke, szálacska járul. Van az alap
anyagban még kevés kvarc, több chlorit és sok kaiéit, ami ebben a poszt
vulkáni Íratásnak kitett kőzetben természetes. A  mindig sokszoros iker és 
gyakran zónás porfiros ancle sin és labrador meglehetősen üde, csak hely- 
lyel-közzel kezd elváltozni. A  barna biotit korrodált lemezei már többször 
chloritosodnak, amfibolt csak zárványként találtam egy foldpátban, de 
nem lehetetlen, hogy a chloritos-epidotos pszeudomorfózák eredetileg 
legalább részben amfibolok lehettek. A z igen apró pirit-szemcsék gyakran 
limonitos burokkal bírnak.

A z amfibolos b i o t i t  d i o r i t  zárvány igen nagy mértékben el 
van változva. Szemnagysága átlag 2— 4 mm, földpátja nagy részben fedve 
van fehér csillámmal és kaolinnal, a még meghatározhatók andezin soro
zatúnk. A  chloritos biotit mellett igen kevés amfibol is van benne.

A  másik andezitfajta Igenpataknál a Yalea Maréban és az Ompo- 
lyica-völgyben fordul elő- Mindkettő dioritporfirites típusú a m f i b o l -  
a n d e z i t, különösen az igenpataki közelíti meg ezt a típust. Szürkés- 
barna színű alapanyagukban igen sok amfibol és kevés földpát van 5 
mm-ig emelkedő kristályokban. Az igenpataki kőzet alapanyagrf-nak
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szemnagysága 0 1 — 0 2 mm és alkotó ásványainak alakja közeledik az idio- 
morf felé, az ompolyieai sűrűbb és hipidiomorf. A  majdnem mindig iker
sávos földpát pár adat alapján valószínűleg savanyúbb plagioklász (oligo- 
klász körül). Kvarc igen kevés, hellyel-közzel mint hézagkitöltő anyag 
szerepel. Van azután az alapanyagban (Igenpatak) elég sok chloritos 
biotit, igen kevés üdébb amfibol és magnetit. Á  porfiros ásványok közül 
túlnyomóan uralkodó a közönséges zöld amfibol, melynek idiomorf karcsú 
oszlopai majdnem mindig üdék és erős (Kg ^  sötétzöld, Kp =  világos zöl
dessárga) pleochroizmussal bírnak, igen gyakran kétszeres vagy többszörös 
ikrek a harántlap (100) szerint. A  kevés számban kivált andezin kristályai 
mindkét kőzetben meglehetősen elváltoztak, különösen a belső részükben.

Amfibolporfirit.

Tibor— Havasgáldi úton, Petra Papusától Ky-ra fordul elő, mint 
zárvány az oligoklászporfirittufán. Barnás alapanyagában elég sok 1— 3 
mm-es földpát és amfiboloszlopkák láthatók. Alapanyaga holokristályos, 
nralkodólag földpátból áll, amelyhez elég sok chlorit s kevés kvarc járul. 
A  porfiros andezin és labrador igen jó idiomorf. zónás és ikersávos kristá
lyai feltűnően sok kalcitot tartalmaznak. A  zöld amfibol olyan megjele
nésű, mint a fennebbi kőzetekben. Említendő még pár szem rendkívül erő
sen korrodált kvarc, végre magnetit kis számú, de nagy (0 5 mm-ig) kris
tályokban.

Labradorporfirit.

A  vizsgálat alá vett kőzet „Csáklya— havasgyógyi út elején, Daisa 
Juon háza után“ jelzéssel van ellátva. Feketésbarna alapanyagában sza
badszemmel igen sok, 8 mm-ig emelkedő földpátkristály látható, nagy
jában rombikus átmetszetekben, továbbá még nagyobb (10 mm-ig) göm- 
bölyded mandulák. Alapanyaga hipokristályos, leginkább a hialopilites- 
hez hasonlítható, a halványzöldes vagy szürkésbarna üveg azonban nem 
túlnyomóan uralkodó. A z alapanyag kristályos elemeinek legnagyobb 
része hosszú tűalakú, rendesen ikersávos plagioklászmikrolit, 30°-ig emel
kedő elsötétedéssel, hozzájuk járul még kevés augit és magnetit. A  por
firos nagy labrador és labrador-bytownit táblák meglehetősen elváltoztak, 
össze-vissza repedeztek és részben agyagos termékekkel fedettek. A  man
dulák anyaga főleg kvarc és chalcedon, alárendelten kaiéit és chlorit; 
önállóan vagy vegyesen töltik ki a mandula-űröket.

A ni. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 23
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Piroxénporfiritek.

A  feldolgozásra, kiválasztott piroxénporfiritek lelőhelyei: Nyirmező 
É-i sarka az országút közelében; Gyertyános a malomtól K-re a Date szirt 
alá vezető út; Havasgáldtól Iv-re a tető és Torockó felett a Székelykő 
teteje. A z első három augitporfirit, a negyedik hiperszténaugitporfirit. 
Sötétbarna vagy halvány vörösbarna (Gyertyános) színű alapanyagukban 
szabad szemmel elég sok csak részben csillogó 1— 3 mm-es földpátot és 
a székelykői kőzetben feketés piroxénoszlopkákat láthatunk.

Az a u g i t p o r f i r i t e k  alapianyaga holokristályos: a havasgáldi 
és nyirmezői kőzeté jól kifejlett ikersávos földpátlécekből és jóval keve
sebb augitból s magnetitből áll, a gyertyánosi porfiritében ellenben augit 
nincs, helyette talán utólagosan bejutott kvarcot találunk a szabálytalan 
pelyhekből és szemcsékből álló földpátos alapanyagban, melyben csak 
szórványos a jól kifejlett földpátlemezke. Az utólagos elváltozás meglehe
tős sok chloritot hozott létre. A  porfiros labrador, alárendelten andezin- 
(a zónás földpátok külső öve) sorú földpátok mindig ikersávosak, a zónás 
kifejlődés nem gyakori jelenség. A  világosbarna színű augit kristályai 
olykor ikrek és homokórás szerkezetűek. Legtöbb porfiros augit van a 
havasgáldi kőzetben, ahol megközelíti a porfiros földpátok mennyiségét. 
Nagyobb magnetit kristály csak a gyertyánosi előfordulásban van emlí
tésre méltó mennyiségben.

A  torockói h i p e r s z t é n  a u g i t p o r f i r i  t alapanyagának leg
nagyobb része eredetileg üveg volt. A  csekély mennyiségű eredetileg is 
kristályos elemek ikersávos plagioklász és augitmikrolitok. A  porfiros lab
rador és bytownit széles kristályai és a halványbarna augit zömök oszlopai 
általában üdébbek, mint a hipersztén karcsú oszlopai. A  földpátok sokszor 
valósággal hálószerűleg túl vannak zsúfolva alapanyag zárványokkal. Az  
augitnál valamivel kisebb mennyiségű hiperszténnek még a legüdébb kris
tályai is gyenge színváltozást mutatnak. N g =  zöldes, Nm =  halvány- 
barnás, Np =  halvány sárgás, tehát a broncit felé közeledik, amit bizo
nyít opt. tengelyszöge is. Szerpentinesedése a haránt elválások mentén 
indult meg- E porfirit zárványai közül felemlítem a gránitos szövetű ki
válásokat, de van benne exogén zárvány is: olyan fajta alapanyag részlet 
porfirosan kivált bázisos plagioklászokkal (labrador-bytownit), aminőket a 
Székelykő mögötti eruptívum augitporfiritjeiben ismerek.
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Augitporfirittufa.

A z augitporfirittufák még jobban elváltoztak, mint tömeges kőze
teik. azért is ezek közül közelebbi vizsgálat alá csak két darabot vettem, az 
egyik Celnától É-ra a Dialilor oldalán vezető útról, a másik a csáklya—  
havasgyógyi útról való a Csáklyakővel egy vonalban. Az első ásvány - 
tufa, a másik agglomerátumos tufa.

A  celnai á s v á n y t u f a  szürkeszínű, apró szemcsés réteges kő
zet. Labrador-bál és augit-ból áll, amelyeknek átlag 0 2 — 0 5  mm szabály
talan töredékeit agyagosodott üveg és chlorit köti össze, amelyhez kevés 
igen apróra zúzott ásvány törmelék és beszivárgott kvarc járul. A z augit 
aránylag jóval üdébb, mint a földpát. Vasérc minimális.

A  csáklyai a g g l o m e r á t u m o s  t u f a  zöldes sötétbarna színű 
kőzet, amelyen a törmelékes szerkezet szabadszemmel nem igen látszik. 
Ragasztóanyaga nagyon alárendelt mennyiségű: kaiéit, kvarc és kevés 
chlorit. A  végtelen finom szemű kvarchalmazokban helyenként agyagoso
dott üvegtufa részletek is vannak, A  bezárt kőzetdarabok legnagyobb 
része holokristályos alapanyagú augitporfirit, amelyek egyikében az augit 
mellett zöldesbarna amfibol is van. Yan azután elég sok zúzott kvarc-szem 
és kvarcit-darab, amelynek szemei fogazottan illeszkednek egymáshoz. 
Nyilvánvalóan az alaphegységből bekerült kristályospala részletek.

Kvarcdíabáz.

Lelőhelyei: Gyertyánostól K-re, szemben az oldalban; Celnától 
Ny-ra a Dumbravile alatti völgyben vezető úton; Király pataktól Ny-ra a 
Kecskekőre vezető úton. Mind a. három barna, zöldesbarna színű, már sza
badszemmel is szemcsésnek látszó ofitos kvarcdíabáz. A  negyedik kőzet, 
amely ugyancsak ,,királypatak— kecskekői út“ lelőhelyű, szpilites kvarc
díabáz: igen sűrű feketésbarna kőzet, amelyben szabadszemmel csak az 
olykor 10 mm-es mandulák láthatók.

A z o f  i t o s k v a r c d i a b á z o k  szemnagysága átlag 1— 2 mm, 
bennük a kvarc mennyisége nem sok, de jelentős, a legtöbb esetben mikro- 
pegmatitosan nőtt össze a földpáttal. Az andezínolígokiász és andezin 
alakja ott, ahol a kvarccal nincs összenőve, idiomorf, leginkább hosszúkás 

*fie elég széles lemez-alak, mindig ikersávos, ritkán zónás. A  világos sár
gásbarna augit meglehetős kevés, alakja mindig hipidiomorf. a legtöbb 
helyütt chloritosodik, A  királypataki diabázban kevés barnás amfibol is 
van. A z elváltozásnak induló vasérc részben titánmagnetít, részben ilme- 
nit; mindig titanit, leukoxén kíséri, a celnai kőzetben jól kifejlett nagy
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kristályokban, a király patakiban igen apró szemcsékben jelenik meg. a 
gyertyánosban pedig kristály szerű képződményekben.

A  s z p i l i t e s  k v a r c d i a b á z  mandnlakő. Főtömege fél mm-ig 
terjedő hosszúságú s csak pár [-»> vastag, gyakran kettes iker plagioklász 
lécekből áll. amelyek végeiken gyakran villaalakúlag elágaznak, elsötéte- 
désük rendesen csak pár foknyi, nagyobb halmazokban divergens suga
rasak. Ezen íöldpátszálak között levő területen vannak a szabálytalan apró 
kvarc és földpátszemcsék, egymással részben összenőve, összeszövődésük 
néha olyan finom, hogy valósággal a felzitre emlékeztetnek. A z eredeti 
femikus ásvány nyomaira a nagyon gyér chloritos foltokból következtet
hetünk. Hemiatitos és limonitos magnetit sok van a kőzetben, részben kris
tály vázakban, részben apró szemcsékben- A  mandulák anyaga kvarc és 
ka leit.

(13>

Biotitamfiboldiabáz,

Celnától É-ra a JDialilor alatt vezető úton két helyen fordul elő,. 
Sötétszürke tömör kőzet, melyben szabadszemmel csak gyengén fénylő 
amfiboloszlopkákat láthatunk elég bő számban. Szemnagysága átlag 0 2 
min; uralkodólag lemez vagy szemcsealakú ikersávos plagioklász-ból (an- 
dezin körül) áll, melyhez elég sok sárgás zöldesbarna chloritos biotit s még 
több zöldesbarna amfibol járul. Az amfibol nagysága 0'5 mm-ig is felemel
kedik, pleochroizmusa gyenge: Ng és Nm =  barnászöld, Np ^  halvány- 
sárgás zöldesbarna, ísTg <$ c-vel 18°, olykor kétszeres vagy többszörös 
iker. Magnetit nem sok, szemcséi körül elég gyakori a titanit. A z apabit 
valamivel több a rendesnél. A  mikroszkópos mandulák anyaga kaiéit.

Augitdiabáz.

Két, egymástól merőben különböző típus van a gyűjtésben. A z egyik 
az o f i t o s a u g i t d i a b á z ,  mely a torockószentgyörgyi Szilas-patak- 
ban, azután Celnától É-ra a Dialilor tömegében és Nyirmezőtől Ny-ra 
a tető alatt fordul elő. A  két első sötétbarna aprószemosés kőzet, a nyír
ni ezői igen nagy szemű, úgy. hogy közeledik a gabbródiabáz típushoz: 
8 mm-ig emelkedő földpátlemezek és fekete augitszemcsék halmaza, ofitos 
szerkezete szabadszemmel is látszik. Kifejlődésük különböző, csak a to
rockószentgyörgyi az egyenletesen holokristályos, míg a celnaiban kicsiny 
elszigetelt helyeken chloritos, eredetileg valószínűleg üveges, csekély 
mennyiségű bázis van apró földpátmikro-litokkal, a nyirmezőiben pedig 
apró földpát és augit szemcsék halmaza tölti ki a hatalmas fölclpát és 
augitmezők közti teret. A  szerkezet azért típusosán ofitos. A  földpátok
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mindig kissé hosszúkás idiomorf széles lemezalakok, amelyek az augit- 
kristályokat keresztül-kasul vagdalják, fajta szerint a celnai kőzetben 
andezin, a másik kettőben labrador és bytownit sorozatú. Mindig ikrek 
és gyakran zóná&ak, a legkülső öv egyes esetekben andezinoligoklásznak 
bizonyéit. A  földpáttal miajdnem egyenlő mennyiségű augit barna vagy 
élénk ibolyásba.rna (Torockőszentgyörgy) színű, az utóbbi augit gyenge 
ibolyás— világosabb barna pleochorizmust is mutat és a cliloritosodás mel
lett igen halványszínű amfibol is vált ki belőle. A  meglehetős mennyiségű 
ilmenü mindig leukoxén burokban van, olykor azzá teljesen át is alakult.

S z p i l i t e s  a u g i t d i a b á z  lelőhelyei: Celnától Ny-ra a Dum- 
bravile alatti völgyben vezető út; Királypataktól Ny-ra a Kecskekőre ve
zető út; Aranyoslonkától K-re a torockószentgyörgyi úton fölfelé. Igen 
sűrű zöldesbarna kőzetek sok mandulával. A  celnai kőzet közeledik a kö
zönséges szemcsés diabázokhoz, a másik kettő típusos szpilit. Uralkodókig 
földpátból állanak, az augit mennyisége csakis a celnai kőzetben számot
tevő. A  plagioklász —  a celnai kőzet kurtább kristályait nem tekintve —  
1 mm-ig emelkedő hosszúságú igen finom vékony lécalakú vagy tűalakú 
kristályokban lép fel, melyek gyakran meg vannak hajolva, olykor szét 
is ágaznak, néha a kristály vázakhoz hasonlók. A  király pataki kőzetben he
lyenként egy irányban rendezkedtek s így a fluidálishoz hasonló szövet 
jött létre, más helyütt és a másik két kőzetben minden rend nélkül vannak 
elhelyezve, olykor nagyobb, divergens sugaras csomókban gyűltek össze. 
A  meghatározhatók ólig old ász andezin és andezin fajtájúak. Kétszeres, 
ritkán többszörös ikrek, sokkal gyakrabban összenőnek keresztalakban cso
portosan és így 6— 8 stb. sugarú csillagformák keletkeztek. Az augit majd
nem egészen színtelen, a celnai diabázban elég jó formájú zömök oszlo
pokban jelenik meg. amelyek közül sok a homokórás szerkezetű. Ugyan
csak a celnai kőzetben vannak egyes endogén breccsák, amelyek a bezáró 
kőzettől csakis sűrűbb, iivegesebb voltukban különböznek; ezekben a zár
ványokban vannak egyes augit kristályvázak is. A  kevés magnetit lég
ii débben az .arany oslonkai kőzetben maradt, ahol érdekes kristály vázakat 
formál, ugyancsak ebben a kőzetben pár szem pirít is van. A  tárgyalt 
kristályos elemek közt fennmaradt, helyenként meglehetős mennyiségű 
üvegbázis átkristályosodásnak indult, földpát és chlorit vált ki belőle. 
A még üvegesnek maradt részletek halványzöldes (Celna) vagy szürkeszí
nű ek. A  lonkai kőzet üvegében igen sok apró szürkésbarnás szemcse van, 
amelyeknek sorakozása kristályvázakra emlékeztet. A  mandulákat a 
celnai diabázban főleg chlorit, a másik kettőben kalcit alkotja.

Ugyancsak az augitdiabázokhoz sorolom származásuknak megfele- 
lőleg az uralitdiabázohat. melyek a tibor— havasgáldi úton a Petra Papu- 
sától Nv-ra és a havasgáldi Crucén fordulnk elő. Az első sötétzöld, a má-
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soclik sötétszürke s rajta piritbevonat van, mindkettő igen sűrű. A  tibori 
teljesen metamorf kőzet, eredetileg igen bő augittartalmú lehetett, mert 
az urálit majdnem az egész kőzetet fedi, úgy hogy csak szórványos nyo
mokból következtethetünk, hogy eredetileg szpilites volt. A  havasgáldi dia- 
báz tipusos szpilit, benne az urálit mennyisége kevés. Az urálit rendesen 
szálas halmazokban fordul elő. a tibori előfordulásban széles lemezekben 
is, amelyek azonban legtöbbnyire rostosak. Eredeti ásványa helyenként 
még apró szemekben megtalálható: nagyon világosbarna augit volt. Az  
urálit világoszöld színű, pleochroizmusa: ISTg =  zöld, halvány kékeszöld, 
Np =  igen halvány sárgászöld. Egyéb meghatározható ásványaik olya
nok, mint a fennebb tárgyalt szpiliteké.

Diabázporfiritek,

Ezek között is két típust kell megkülönböztetnünk, az egyik olyan, 
amelynél a diabázos alapanyagból csak földpát van porfirosan kiválva. 
Ez a savanyúbb típus, melyben színes ásvány még az alapanyagban is 
kevés, jóformán csak nyomokban mutatható ki. Ennek előfordulási helyei: 
Remete, bredestyi út mellett; Tibor, havasgáldi út, Petra Papusa. A  má
sik fajta diabáz-porfiritben az augitnak is jelentős szerepe van, úgy a 
porfiros ásványok közt, mint az alapanyagban; ez előfordul Igenpatak 
határában a Yale Mare-ban és Ponornál (Grozesci) a völgy alján.

Mindannyi sötétbarna kőzet, bennük szabad szemmel a mandulá
kon kívül csak a szórványos fehér földpátok látszanak. Alapanya fjük 
szemnagysága OT mm-től (Igenpatak) 0 5  mm-ig (Ponor) terjed, kifej
lődése pedig háromféle: 1. olyan divergens sugaras szerkezetű (Remete), 
aminő a szpiliteké, ilyenkor túlnyomólag plagioklász lécekből áll s az 
igen csekély üveg csak a földpátok között szabadon maradt szögletes 
terekre szorítkozik; 2. ofitos (Ponor), amidőn a plagioklász mellett jelen
tékeny mennyiségű augit is van és a földpát inkább szélesebb lemezalakú;
3. rendes holokristályos mikrolitos, amidőn a plagioklász (esetleg augit) 
alakja szemcse vagy lemez. A  plagioklászhoz és —  ha t. i. van a kőzet
ben —  az augithoz mindig járul több-kevesebb magnetit és néha (Remete) 
kvarc; az igenpataki kőzetben szép magnetit-kristályvázak vannak. Por- 
íiros ásvány kevés van, ezek is legnagyobb részben földpátok, amelyek
nek minősége a remetei és tibori kőzetekben ólig okiász és oligoklász-albit, 
a ponoriban és igenpatakiban andezin. A  porfiros augit (Ponor, Igen- 
patak) majdnem egészen színtelen, sokszor chloritosodik bo kalcit kivá
lással. A  mandulák anyaga kalcit, kvarc, chalcedon és chlorit. A z  egyik 
remetei kőzetet ehalcedonerek járják át, amelyek szabályos fekete kereszt
tel sötétedő igen apró szferolitos gömböcskék halmazaiból állanak.
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A  gyűjtött kőzetek vizsgálatából nyert eredményeket pár szóval a 
következőkben összegezhetem: a gyűjtésben uralkodnak a mezozóos erup- 
ciós kőzetek, ezek között is a különböző porfiritek, míg a porfirok és az 
egyébként nagyon változatos kifejlődésű dial) áz ok alárendelt mennyisé- 
gűek. Iseovulkáni kőzet a ducit és andezit. Régi tapasztalataim alapján 
mondhatom, hogy e kis gyűjtemény magának a toroekói hegyvonulat 
eruptivumának is igen hű képét adja, hiszen az egész hegyvonulatban a 
porfiritek túlnyomóan uralkodók, amelyek mellett a porfirok és diabá- 
zok csak egyes elszigetelt kis területekre szorítkoznak. A  hozzájuk még 
csatlakozó paleo-erupciós kőzet: a melafir meg épen ritkaságszámba 
megy, e gyűjteményben ilyen, sőt ehhez még közeledő kőzet nincsen is, 
ami természetes, hiszen előfordulása olyan szórványos és csekély, hogy 
a ráakadás szinte szerencse dolga.


