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Magnézia

nyomok

14*4 német

keménységi fok.

Amint látjuk, a vízben csak 0336% össz-szilárd alkatrész van,

aminek következtében összkeménysége csak 14-4 fok. Hogy itt az artézi

kútból ilyen lágy vizet nyertünk, az is kivétel, mert az artézi vizek

rendesen keményebbek. Ehhez hasonlót Miskolcról ismerek a Deichsel-

féle gyár telepén fúrt 163 m mély artézi kútból, amelybl a felszök víz

összkeménységi foka 15-24.

A kismennyiségü chlor (0-00138%), salétromsav (0-00043%) és a

nyomokban jelenlév vas és sulphat általában számításba nem jön,

miért is,— amint a vizsgálóállomás is mondja, — egészségi szempont-

ból a víz nem kifogásolható.

Minden tekintetben csak gratulálni lehet tehát Gyömrö községnek,

hogy aránylag véve ily csekély mélységbl felszök vizet kapott, mely

lágy és a legkellemesebb hmérséklettel bír. De nem panaszkodhatnak a

mennyiségre sem, miután 1-75 m magasságból percenkint 18 liter vizet

nyernek.

Az artézi kút mindenesetre tanulságos, mert figyelmezteti a szak-

embereket, hogy az artézi kutak szakvéleményezésénél a terület gyr-
döttségét is figyelembe vegyék, mert valószínleg a víz felszökésének

több helyütt ez is oka.

Köszönetét mondok végül a lelkes fjegyznek, Simon Mihály
barátomnak, aki a kútra vonatkozó összes adatokat rendelkezésemre

bocsátotta.

Szolgáljon ez egyúttal feleletül az Új Nemzedékben 1926. évi ápri-

lis hó 8-án megjelent, Gyömröi csodakút címmel közölt ismertetésre,

amelybe helytelen beállítások csúsztak bele.

AZ ERDÉLYI EOCÉN PETROGENEZ1SE.

Irta: Szádeczky-Kardoss Elemér dr.

Tanulmányunkat két részre különítjük. Jelen petrográfiai részben

a kzeteknek minden elméleti tárgyalástól mentes petrográfiai leírását

adjuk. A második rész fogja a genetikai viszonyok tárgyalását tartal-

mazni.

Módszerek.

Az üledékes kzetek vizsgálata az eruptív és metamorf kzetekétl

eltér utakon haladt. Utóbbiak ásványainak meghatározására a vékony-

csiszolatos mikroszkópi vizsgálati módszer terjedt el, miáltal a struk-

6*
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túrák és textúrákról való ismeretek is kibvülhettek. A mai szediment-

petrográfiai módszerek viszont elssorban a réeens üledékek vizsgálati

módszerein sarjadzanak. E laza lerakódások ásványait nemcsak kvali-

tatíve szétválaszthatták, hanem az egyes fajokat kvantitatíve is meg-

határozhatták. Az üledékeknek ma is legfontosabb vizsgálati mód-

szerei: a karbonátok mennyiségének meghatározása kémiai úton (már

a CHALLENGER-expedició kiinduló módszere), az ásványok szétválasz-

tása nagyság szerint szitával (Boeggild), fajsúly szerint nehéz olda-

tokkal (Retgers), iszapolással, centrifugálással, elektromágnessel.

E vizsgálatok azonban az üledékek amúgy is nehezen megismerhet

eredeti szerkezetét teljesen szétrombolják. A struktúrával és textúrá-

val való foglalkozás az üledékeknél háttérbe szorult és ezáltal a gene-

tikai problémák megvilágítása is szenvedett. Másrészt az egyes ásvá-

nyok elkülönítése fleg csak a kristályos kzetekben megismert mecha-

nikai komponenseknél sikerült, míg a kémiai komponensek tekintélyes

része (pl. ,,agyagcsoport“) ma sincs jól definiálva. Az elkülönített

ásványok nagyrésze tehát genetikailag egyértékü mechanikai kompo-

nens, melyek jelenlétét nem definiálják a kzet keletkezésének fiziko-

kémiai viszonyai, tehát a szedimentáció szempontjából közömbös

mennyiségük ismerete is. Harmadsorban e módszerek csak részletekben

adtak eredményeket, de hosszadalmasságuk miatt nem adhattak át-

tekintést. nagyszámú kzetrl. Ennek következtében a szediment-

petrográfiában a kzetfajok és típusok képe nem alakult ki, ami az

üledékek rendszerének kezdetlegességét vonja maga után. Egyes kom-

ponensek definiálásának nehézségén kívül fleg e medd módszereknek

tulajdoníthatjuk a szedimentpetrográfia fejletlenségét.

Fentiek tekintetbevételével vizsgálataink alapjául áttekintést

nyújtó módszereket alkalmaztunk. Célunk itt az volt, hogy minél

nagyobb számú, legalább is hozzávetleges adat birtokába jussunk

úgy az ásványfajok mennyiségét, mint pedig (eredeti) alak-, nagyság-

és térbeli viszonyait illeten. Legalkalmasabbnak erre itt is a vékony-

csiszolatos mikroszkópi vizsgálat mutatkozott. Porhanyó üledékekbl

csiszolat készítését az eredeti szerkezet megtartásával lehetvé teszi

a kzetnek elzetes kifzése kanadabalzsamban. Vizsgálataink derekául

az Erdélyi Múzeum Egylet tulajdonát képez, legnagyobb részben ily-

módon készült csiszolatok szolgáltak.* Vizsgálataink folyamán igazoló-

dott az eredeti szerkezet megismerésének fontossága. Kitnt, hogy

az üledékek petrográfiai jellegeiben a diagenezis dacára is tükrözdnek

szedimentációs-genetikai viszonyai.

Az üledékek ásványainak pontosabb megismerésére egyéb mikrosz-

* A hivatkozott magasabbszámú kzetek (6000.— 8500. sz.) Édesatyám gyjtésé-

bl, az alacsonyabbszámúak (1.—260. sz.) saját gyjtésembl származnak.
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kópos módszereket is használtunk. Az üledékek sok jellemz elegy-

része ugyanis oly kicsi, hogy a legfontosabb optikai adatok— orientáció,

kettstörés értéke, optikai karakter, tengelyszög — nem állapíthatók

meg. Egyik sokatmondó számszer adat, a fénytörés értéke azonban

ezeknél is meghatározható porkészítményben a beágyazási módszerrel.

(Finom pikkelyes ásványoknál a pikkelyek ferdén lebegése következté-

ben azonban ez a módszer is nehézkes.) Porkészítmény használható

az egyes elegyrészek többirányú — egyetlen csiszolaton el nem végez-

het — mikrokémiai és fest-eljárású vizsgálatánál (pl. a karbonátok

meghatározása Lemberg, Linck, Mahler, Heeger stb. módszerek-

kel). Nélkülözhetetlen a porkészítményes vizsgálat a laza üledékeknél,

vagy olyankor, amikor a csiszolatkészítés közben változások állanak

be az anyagon. Például gipszeink felragasztáskor a melegítés folytán

részben dehidratizálódtak. Az ilymódon észlelt négyféle struktúrából

a valóságban meglev két szerkezeti forma kihámozását a porkészít-

ményes kontroll tette lehetvé.

Az önálló kémiai vizsgálatok a következ elvek szerint történtek.

Az üledékek teljes egészének kvantitatív kémiai ismerete (eltekintve

a tiszta kémiai üledékektl) a kristályos kzetekénél kisebb rendszer-

tani és genetikai fontosságú. Ugyanis a mechanikai komponensekként

szerepl különféle összetétel szilikát ásvány genetikailag mind egy-

érték s mint említettük, ezek kvantitatív ismerete genetikailag nem

bír jelentséggel. Emiatt, valamint kevéssé ismert ásványainak definiá-

lása szempontjából is fontos viszont a kémiai komponensek összetételé-

nek ismerete. Súlyt helyeztünk tehát a részleges kémiai analízisekre,

fleg a savoldásos kísérletekre. Ilyen adatokat, st a savoldáson ala-

puló kvantitatív módszereket (van Bemmelen kolloid-meghatározási

eljárása) már a régebbi szedimentpetrográfiai és talajtani irodalomban

is találunk. Itt csak röviden utalhatunk a savoldási számok szediment-

petrográfiai jelenf ségére: az üledékek sok csoportjában a savban old-

ható rész gyakorlatilag azonos a kzet exogén változásokat szenve-

dett, tehát „kémiai" komponenseivel.

Mechanikai komponensek.

A mechanikai komponensek közé soroljuk azokat az elegyrészeket,

melyek nem a szedimentációs közegbl, mint oldatból válottak ki,

hanem abba szilárd elegyrészként kerültek. A mechanikai komponens

(klasztikus elegyrész) szedimentáció után diagenetikusan átváltozhat,

pl. a földpát kaolinosodhat; éppen így a kémiai komponens is. Ezért az

„allotigén" és „autigén elegyrész" fogalmát kerüljük: nehéz lenne

1 Rosenbusch: Elemenfce d. Gesteinslehre. 1901, 17.
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pl. elkülöníteni, hogy a földpátszemben mennyi kaolin keletkezett a

már kész üledékben és mennyi még a szedimentáció eltt, tehát, hogy

mennyi belle autigén, mennyi allotigén. A használandó elkülönítés

szerint azonban kétségtelen, hogy az egész mállott földpátszem mecha-

nikai komponens.

A mechanikai komponenseket két csoportra osztjuk. I. A kzetnek

általában nagyobbszem részét kitev ,,beágyazás“-szer mechanikai

szemeinek klasztikus eredete evidens (leggyakrabban kvarc, földpát,

turmalin és egyéb ellenálló ásványok). II. A kzet cementjének finom

klasztikus detritussza viszont sokszor nehezen különíthet el a cement

kémiai komponenseitl, annál is inkább, mivel valószín, hogy a finom

klasztikus detritusz ásványai (a jól pikkelyezd, lágy csillámfélék,

szeriéit, [lepto-] ldorit, kaolin stb.) diagenetikusan is képzdhetnek.

A kavics-konglomerátpadokban, mint legéretlenebb kzetekben, a

preeocén kzetek darabjai is megtalálhatók. A Gyalui masszivum

szegélyén (különösen Alsójára—Kisbánya vidékén) ezekben kristályos-

pala, márvány , permi homokk (grödeni jelleg), mezozoos mészk
(titon), felskréta homokk, riolit, pegmatit és tarka-agyagosan mál-

lott kzetek találhatók. E kavicsok legömbötyödöttek vagy korrodál-

tak. Észa.k-Erdélvben a kavics-konglomerátpadok gyakoribbak, de a

kavicsok anyaga (mint az üledéket szolgáltató kzeteké is) kevésbbé

változatos. A Cikói masszivum közelében az alsótarkaagyagsornak a

kavicsai fleg csak mállott (gránátos) csillámpala- és kvarcithól álla-

nak. A szedimentációs terület belsejében (Sósmez), az ú. n. Rákóczy-

homokknek (alsó durva mészk) megfelel 10 m vastag kavicspadban

kvarcit, kvarcitos pala, grafitpala, mállott csillámpala és riolit-szerü

kzet tojásnyi, teljesen legömbölyödött darabjai találhatók.

A többi üledékekben a még felismerhet kzettöredékeket a leg-

ellenállóbb granoblasztos vagy lentikuláris struktúrájú kcarcitok,

kristályos palák (s a kalotaszegi mikrogránit) képezik. Elszórtan

kevés muszkovitlemez, földpát és rendesen elbbiekben zárványként

epidot, klorit van bennük. Ezek a kristályos pala-szemek a finomabb

üledékekben is mindig a nagyobb beágyazásos komponensek közé tar-

toznak s így gyakran legömbölyödöttek.

Kvarcszemek: tiszták, vagy (néha libellás gáz-) zárványokat tar-

talmaznak, melyek gyakran a mélységi kvarcokra jellemz módon sorok-

ban helyezkednek el. A kvarc mindig töredék; kristályalaknak vagy

orientált továbbnövésnek nyomát sem mutatja. A kvarc a legjelentéke-

nyebb mennyiségben fordul el az összes mechanikai komponensek

között.

Földpát: rendesen savanyú plagioklász (albit-oligoklász-andezin)

és mikroklin; ritkán pertites összenövés (Kiskalota). Különösen a
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kisebb szemnagyságúak kaolinosan és szericitesen mállottak; bennük,

néha már a kaolinosodás-szericitesedés eltt, apró, maximálisan 2 (W-os

limonitcseppek jelennek meg. Az elrehaladottabb mállás folytán nagy

beöblösödések is keletkeznek, melyeket limonitcseppek sr halmaza tölt

ki. A pertites földpát ellenálló: ugyanazon kzetben az általában mál-

lót! földpátok közt csak a pertitesek épek. A mállott szemek hajlamo-

sabbak a legömbölyödésre, mint a többi mechanikai komponensek.

A földpátok is töredékjellegek, de néha jó hasadási lapok határolják.

A beágyazásszer mechanikai komponensek közt mennyiségileg a kvarc

után következnek.

Turmalin: a szemek pleokroizmusa a Gyalui masszivum peremének

eocénjében (ng = sötét barnászöld, np = világossárga) megegyezik a

Gyalui Havasok kristályospaláiban találhatókéval. 2 Az északerdélyi

eocénban (pl. Zsibó vidékén) találhatók néha ng = sötétszürkés vagy

kékeszöld, np— színtelen vagy halványzöld pleokroizmusú turmalinok

is. Ilyen pleokroizmusa különösen a zónás turmalinok bels, ersebb

kettstörés magjának van. Szemnagysága különösen a durvább üledé-

kekben a beágyazásos mechanikai komponensek általános méretei alatt

marad, általában 100 /v-t nem haladja túl. Gyakran jó automorf, még

pedig rendesen hemimorf: egyik végén a bázislap, másikon lapos rom-

boéder által terminált oszlop. A Jegenye—Pányik—Gyervásárhelyi

boltozat üledékeiben a turmalin hiányozni látszik. A Meszes peremi

eocénjében (valamint a Meszes-hegység kristályos paláiban) a turmalin

ritkán fordul el.

A muszkovit-hmezek hosszúsága a mechanikai komponensek álta-

lános dimenzióinak kétszerese is lehet. A lemezek a szomszédos mecha-

nikai szemekhez alkalmazkodva gyakran meggörbültek. Az üledék réte-

gessége fleg a csillámok párhuzamos elhelyezkedésében nyilvánul.

Apró pikkelyei mállott földpátokban zárványként találhatók. Az ilyen

pikkelyek végül cement-elegyrésszé válnak. A cement e pikkelyei élesen

elkülönítendk a nagyobb, magánosán fellép muszkovittábláktól: ezek

az üledéket szolgáltató kzetek eredeti ásványai, endogén származá-

súak; a finom, tömegesen fellép cementcsillámok pedig exogén erede-

tek. A biotitt&b\ák zömökebbek és mállékonyságuk miatt legömbölvö-

döttebbek, mint a muszkovitok. Pleokroizmusuk a Gyalui masszivum

peremi eocénjében ng = sötétbarnás vagy kékeszöld (a többi elfordu-

lásokban barna)
;
np = világosabb sárga. A Gyulai Havasok és a

Meszes-hegység kristályospaláinak biotitjain ezzel szemben ng —
dohánybarna; a Gyalui gránittömeg és a déli Meszes egyes kétcsillámú

2 Papp Simon: A Gyalui Havasok... kzettani és geológiai viszonyai. (Dokt.

Ért. Kolozsvár, 1919, p. 17.)
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gneiszeinek biotitjain (Irisor.án) pedig ng = sötétzöld, np = zöldes-

sárga.
3 A Gyalui masszívum eocénjében fellép elváltozást a kezdd

mállásnak, kloritosodásnak tulajdoníthatjuk, annál is inkább, mivel

a színezetnek zöldbehajlásával együtt a kettstörés is csökken: a klori-

tosodással kapcsolatban zárványként limonitgömböeskék is megjelen-

nek, melyek azonban nagyobbak (1—5 //-osak), mint az alább ismer-

tetend primér szedimentációs „limonit-felhk“-et képez gömböcskék.

A biotit fleg a kevésbbé érett üledékek kvarcmozaikos kristályospala

töredékeiben fordul el, hol y2 mm nagyságot is elér. Különösen Eger-

begy, Mákó, Magyarnádas, Andrásháza vidékének üledékeiben találtam.

Kevés biotit (s muszkovit) van a Vlegyásza-hegvséggel szomszédos

területek üledékeiben. Az északerdélyi eocénben fokozatosan csökken

a biotit mennyisége.

Hasonlóan pleokroos, de már igen gyengén kettstör rostok

(lemezek) penninhez közelálló kloritnak, illetleg leptokloritnak min-
sítendk. Ezek is zömök lekopott rostokként jelennek meg. Az érettebb

üledékekben önállóan is fellépnek, 20—100 //-os méretekkel. A Meszes-

hegység közelében az eocén kloritjai gyakran fekete opák-zárvánvokat

tartalmaznak. A cementekben is fellépnek apró leptokloritszer pik-

kelykék.

Magnetit a nagyobb beágyazásos mechanikai komponensek közt

ritkán fordul el. Ha relatíve nagyobb mennyiségben is található, akkor

sem éri el az általános klasztikus szemnagyságot, bár a szedimentet

szolgáltató kzetek maradványainak magnetitjei közt gyakran 1*5 mm
nagyságúak is vannak. E különbségek okát a szortírozás kiválogató

hatásában (magnetit nagy fajsúlyú!) kereshetjük; de az a körülmény

is figyelembe veend, hogy a magnetit kevéssé ellenálló, nagyobb,

20—80 //-os szemei rendesen legömbölyödött-leoldott felületnek, gyak-

ran a széleken kezdden limonitosodnak.* Egészen apró szemeken azon-

ban kristályalak is észlelhet. Magnetithez soroljuk a többi fekete

opákásványt, ilmenitet, spinelleket, ha elkülönítésük nem biztos.

Kisebb mennyiségben (és gyakran kisebb szemnagysággal) fordul-

nak el: Gránát: a Gyalui Havasok peremén ritkábban, Észak-Érdély-

ben gyakran található. Rendesen 50—80 // nagyságúak, de elfordul-

nak 200 //-os szemek is. Kristályalak nem ismerhet fel. — Epidot- és

zom-töredékek leginkább a Meszes-menti eocénban fordulnak el

20—80 //-os szemekként. Rendesen az epidot és zoisit közti átmenetet

3 Szádeczky Gy.: Adatok a Hidegszámos kristályos paláinak ismeretéhez. Földt.

Közi. XXXVIII. (1908.) p. 268.

* Az ásványszemek lekopása (,,Gesammtabnutzung“) a fajsúllyal is egyenes arány-

ban áll.



AZ ERDÉLYI EOCÉN PETROGENEZISE. 89

képviselik; ilyenek a Gyalui Havasok és a Meszes-hegység kristályos-

paláiban is gyakoriak. — Zöldamfibol- és apatit-töredékek kivételesen

fordulnak el. — Zirkon rendesen hosszú, éles, automorf leggyakrab-

ban 20—60 fi-os oszlopokként jelenik meg. — Hematit igen apró sze-

mekként a cementben fordul el. — Rutil kis mennyiségben igen gyakran,

az ismeretes (autigén) apró 2—5 X 10—50 fi-os oszlopokként. („Ton-

nádelchen“) fordul el. Gipszben is találtam ilmenittel és leukoxénnel

kapcsolatban, kétségtelenül diagenetikus képzdményként. Tehát kémiai

komponensként is szerepel. — Ilmenit és grafit ,
utóbbi foszlányokként,

nem különíthetk el mindig biztosan a magnetittl. — Titanit, leg-

gyakrabban intenzív barna szín (grothit). Hosszúkás orsószer sza-

bálytalan apró szemeket vagy nagyobb (100 fi-os) izodiametrikus

szabálytalan szemeket alkot. Különösen Észak-Erdélyben gyakori, úgy

az eocén-üledékekben, mint a kristályos palákban.

Cementelegyrészek és kémiai komponensek:

A cementalkotó elegyrészek két csoportra különülnek el, aszerint,

hogy a szedimentációkor autochtonul keletkeztek a szedimentációs

közegbl való kicsapódás útján (kémiai komponensek: karbonátok és

limonit), vagy pedig — legalább részben — mint finom iszap, már kész

ásványként kerültek a szedimentáló közegbe (cementalkotó mechanikai

komponensek: kaolin-szericit detritusz).

Kaolin-szericit detritusz név alatt foglaljuk össze a finomságuk

miatt nem jól szétválasztható kuszáit cementalkotó „agyag“-rosthal-

mazt. A rostok (valóságban természetesen pikkelyek) közös jellemvonása

a párhuzamos kioltás és pozitív megnyúlási karakter. A rosthalmazban

mindig szerepel ers fény- (n > 1*55) és kettstörés (y
—a= 0 040

körül), kétségtelenül szericitrost. A terrigén üledékekben, nevezetesen

a veres és zöld „tarkaagyagokban“ szerepelnek ezek mellett gyengén

kettstör, kontúrok nélküli (n < 1*553 fénytörés) még apróbb ros-

tocskák is, melyek optikai sajátságai tehát a kaolincsoportéval egyez-

nek meg.

Fénytörésük megállapítására ismert törés olajokba való be-

ágyazás módszerét használtuk. Ilymódon azt találtuk, hogy a veres

üledékekben (pl. 98—d, 97—1, 119—2, 100—4 számú kzetekben)

a kaolin optikai sajátságaival bíró rostok is vannak (np < 1*553,

ng ^ 1*553), míg a tengeri üledékekben (15

—

2, 100—3, 83—1) fleg

csak szericitrostok szerepelnek.

A kaolin- szeriéit detritusz sohasem magában, hanem mindig egyéb,

szintén igen finomszem anyaggal keveredve alkotja a cementet:

1. Az alsó- és felstarkasorozat veres üledékeiben limonittal ele-
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gyedve, attól mintegy eltakarva jelenik meg, úgy hogy sokszor a limo-

nitot vélhetnénk kettstör, hosszában pozitív, párhuzamos kioltású

pikkelyek szövedékének. A két elegyrész azonban elkülöníthet, ha a

porrátört anyagot vizes vagy olajos közegben vizsgáljuk: ilyenkor

ugyanis a limonit mintegy lemosódik a rostokról.

2. A kaolin-szericit a zöld üledékek cementjében karbonát és pirit-

magnetit-szemekkel elegyedve jelenik meg.

A kaolin-szericit detritusz a kísér említett egyéb cementkompo-

nensektl iszapolással, vagy a finom karbonátszemecskéktl a karbo-

nátnak gyenge savval való kioldása által különíthet el. Iszapolás

esetén úgy jártunk el, hogy az eredeti anyag desztilláltvizes szuszpen-

zióját a nem iszapolható részekrl leöntöttük, bepárologtattuk és a

kapott maradékot vizsgáltuk olajban.

Vashidroxid-gél, limonit megjelenésének módjai:

1. A veres üledékekben igen apró, mikroszkóppal is sokszor alig fel-

bontható gömböcskék alakjában fordulnak el, melyek sr felhzetet al-

kotnak. E gömböcskék-cseppek sokszor barnás színnel opáknak látszanak,

egyes nagyobb gömbök sárgás-barnásan átlátszóak: ers fénytörésük foly-

tán határvonaluk éles: a legkisebb gömböcskéken e határvonal összefolyik

s ezek emiatt is opáknak látszanak. A kolloid szénnek finoman gömbös

szerkezetét Winter

4

az asztalosenyvéhez hasonlította, utána Wetzel’

„Tischlerleim-struktur“-nak nevezi általában a kolloidoknak e szerke-

zetét. Az általánosnál nagyobb szem (1—3 os) limonitgömböcské-

ket találtam olyan esetekben, amikor az üledék nem vízbl rakódott le,

hanem eluviális, illetve lejttörmelék jelleg. Említettük, hogy a biotit

kloritosodásakor is keletkeznek zárványként aránylag nagyobb szem
limonitgömböcskék. A legfinomabb, srfelhs megjelenés tehát a

kémiai komponensként, vízbl leválott limonitra jellemz, a nagyobb

szem, ritkásan elszórt forma pedig átalakuláskor, málláskor kelet-

kezik.

A limonit fénytörésének meghatározása nagy nehézségekbe ütkö-

zik, ugyanis ily apró szemeknél már a Drun-módszer sem használ-

ható (az ilyen apró gömböcskék ugyanis a
#
mikroszkóptubus emelésekor

mindig sötétednek). Kalcitban lev nagyobb limonitzárványok visel-

kedése azonban azt. mutatja, hogy a limonit fénytörése 1*65 és 1‘55

közé esik olajba-ágyazással 1/553-nál nagyobbnak, 1’569-nél pedig

némelykor nagyobbnak, máskor kisebbnek adódott. A kolloid limonit

fénytörése tehát a víztartalom szerint változik. Vízben ersen duzzad,

4 Koll. Zeitschr. 1906, p. 9.

5 Fortschr. Min. etc. VIII. 1923, p. 133.
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ami a „Tröpfchen-kolloid“-okat jellemzi.
0 Sósav jobban oldja, mint a

kénsav, s ez ismét jobban, mint a salétromsav (a poritott kzetbl
normáltized sósavval egy óráig digerálva csaknem teljesen kioldódik;

n/l H 2 S0 4 hasonló körülmények közt nem oldja ki teljesen; n/1 HN0 3

még kevésbbé; nyolcszor normál kénsav majdnem teljesen, a 8n HN0 3

pedig nagyrészt oldja). A hevítés színét intenzív veressé változtatja.

2. A kevés mechanikai komponenst tartalmazó tengeri üledékekben

(zöld rétegek és durvamészkövek), valamint az édesvízi mészkövekben

megjelenik a limonitnak sötétebb, nagyobb, magános gömböket alkotó

tömörülési koncentrációs módosulata. Tipikus formájukban feltnen
szabályos, 1—12 //-os gömbök ezek, melyek apróbb, de az enyvstruk-

turás felhs limonitokéhoz képest még mindig nagy (%—1 //-os) rész-

gömböcskékbl állnak s így szélük karéjos. A gömbalak következtében

a középen lév részgömböcske legsötétebbnek látszik. Ehhez hasonló

„veres szerves maradványok“-at írt le Atyám a kolozsvári miocén

dacittufákbl; 7 ezeket Apáthy István a Nitrosomonas zooglöákhoz

hasonlította. Hasonló gömböket ismerek a Csürülye község határában

elforduló, 8 lényegileg karbonátszemekbl álló „mezségi márgában“.

E gömbök tehát nem függnek össze bizonyos korhoz kötött organiz-

musokkal. Az a körülmény, hogy a limonitgömbök és a vele együtt le-

válott karbonátszemek nagysága közt valószínleg szabályszer

összefüggés van (lásd 102. oldalt) arra enged következtetni, hogy a

szedimentációs közeg fiziko-kémiai viszonyai által befolyásolt koncen-

trációs liinonitgömbökkel van dolgunk. E gömbök helyenkint csopor-

tosulnak és nagyobb karélyos foltokká összeolvadnak.

3. A szerves maradványok töltelékeként nagyon sötét, sr,
mikroszkóppal is feloldhatlan (átlátszatlan, nem enyvstrukturás) limo-

nit lép fel. Ilyen az a limonit is, amelyik a veres üledékek savval oldá-

sakor egyes ásványszemekhez tapadva a felhs limonittól eltéren

oldhatatlanul marad vissza-

él zöld üledékekre jellemz, fekete, opák szemek egyrésze szintén

vastartalmú ásvány, ami abból is következik, hogy átmeneti módosu-

latai vannak limonit felé.

Egyrésztik többé-kevésbbé automorf hexaederekként jelennek meg.

Ezek részben kb. HCl-ben feloldódnak (magnetit), részben királyvíz-

ben is oldhatatlanok ('spines-fajták?).

A fekete opák szemek másik csoportját a limonit koncentrációs

gömbjeihez hasonló nagyságú, feltnen szabályos gömbök alkotják,

6 Ehrenberg: Bodenkolloide. 1922, p. 28.

7 Máz. Fz., Ásv. Ért. III. 1916, p. 201.

8 Földt. Közi. LV. (1925.) p. 149. jegyzet.
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melyek sokszor szintén karéjos foltokká csoportosulnak. Gömbös alak-

juk elárulja, hogy kolloidként leválott anyaggal van dolgunk. Alakjuk

és színük Winter kolloid szénjére emlékeztetnek. Azonban izzításkor

nem tnnek el, hanem nagyfelület foszlányokra esnek szét, a kzet
pedig részben veresszínvé oxidálódik (Fe). Ércvoltuk kétségtelen,

mivel a kzet legnagyobb fajsúlyú részéhez tartoznak. Sósavban dige-

rálva sem oldódnak. Királyvizes oldatukban bven van szulfát-ion.

E fekete opák gömbök tehát eredetileg kolloidként leválott vasszulfid-

gélbl (melnikovit), illetleg vasszulfidhidrátból (hidrotroilit) kelet-

kezett pirít-, illetleg markazitnak minsítendk. Ilyen gömböcskéket

bven tartalmazó márgából (1003 számú kzet) HCl-ben 012%,
királyvízben pedig l

-07% kén oldódott. Ebbl számított összes (vagyis

királyvízben oldódó) pirít a kzetnek 2%-át teszi ki; ezzel szemben a

HCl-ben oldható 012% kénnek 020% sósavban oldódó FeS 2 felel meg.

A karbonótásványok közelebbi meghatározására sósavas oldataik

kvantitatív analízisein kívül mikrokémiai reakciókat használtunk. Kai-

éit és dolomit megkülönböztetésére Lemberg és Linck módszerei a

többi meghatározásokkal egybehangzó helyes eredményeket adtak.

HEEGER-féle reakció
9 azonban meg nem felelnek bizonyult; e reakciót,

természetébl kifolyólag, csak a ferrovastartalom kimutatására hasz-

náltuk. Üledékeinkben is a szokott módon a dolomit az alapromboeder,

a kalcit allotriomorf szabálytalan szemek alakjában jelenik meg. Fon-

tos, az irodalomban eddig nem említett jellemvonás, hogy míg a dolomit-

romboederek hosszabbik átlója irányában az ng fekszik, vagyis meg-

nyúlásuk karaktere pozitív, addig a kalcitcement apró (1—20 //),

de kevésbbé egyenletes szemnagyságú s szabálytalan alakú szemei közt

mennyiségileg uralkodnak a megnyúlt, legömbölyödött oszlopokra

emlékeztet, rendesen párhuzamos kioltású szemek, amelyek meg-

nyúlásának karaktere negatív (tehát valóban valamely, a ftengely

szerint megnyúlt formát képviselnek).

A karbonátásvány megjelenik: A) nagyobb magános szemekként:

1. Sok mechanikai komponens esetén a veres és zöld üledékek

mechanikai beágyazásai közti hézagokat alak és nagyság szerint lehe-

tleg egyetlen kalcit- vagy dolomitkristály tölti ki: Porustölt kar-

bonát (,,Porenfülle“
10
).

2. A karbonátos cementekben (különösen uralkodó kalcit esetén)

egyes nagy (50—500 //) beágyazásszer szabálytalan alakú szemek

(valószínleg utólagos) konkréciókként jelennek meg.

B) Apróbb szemnagysággal cementalkotó elegyrészként:

9 Heeger: Centr. f. Min. etc. 1913, p. 44.

10 Heeger: Jahrb. d. Preus. Geol. L. A. XXXIV. II. 413, 1913.



AZ ERDÉLYI EOCÉN PETROGENEZISE. 93

3. Kevesebb mechanikai komponens esetén a veres üledékekben a

beágyazások közti limonitos anyagban 10—50 //-os, kevésbbé éles,

ferrovasszegény dolomitromboederek találhatók, b mennyiségben

egyenletesen eloszolva. E romboederek tehát a cementalkotó elegy-

részekhez képest rendesen meglehetsen nagyok: néha hasadás is lát-

ható bennük. Kalcit nem jelenik meg ilyen alakban. Ha a veres üledé-

kekben kalcit is van, úgy azt pórus-töltelékként találjuk.

4. A zöld üledékekben a karbonát fekete opákszemekkel és kaolin-

muszkovitrostokkal együtt igen finom cementet alkot. Itt a karbonát-

szemek legtöbbször szabálytalan alakúak (kalcit), némelykor orsóra,

leoldott felület romboederekre emlékeztetnek: ritkán éles romboelere-

ket (dolomit) is alkotnak. Igen kis szemnagyságúak: 1—10—13 /i-osak.

C) Mint f kzetalkotó elegyrész:

5. Az édesvízi „mészkövek* 4 lényegileg apró (2—20—40 //) egyen-

letes automorf, éles dolomitromboederekbl állnak. Ezek a kzetek tehát

nem mészkövek, mint, az eddigi irodalomban említik, hanem dolomitok.

E romboederek nem illeszkednek szorosan mozaikszeren egymáshoz.

6. Durvameszeket és tengeri mészmárgákat egészen szabálytalan

alakú és változó nagyságú kalcitszemek alkotják organikus eredet

töredékekkel együtt.

7. Az oolitoid édesvízi dolomitok szorosan egymáshoz illeszked

hipidiomorf kristályokból állanak.

8. Végül a karbonátásványok megjelennek az organikus eredet

töredékek, mészhéjak alkotóanyagaként, különböz szerkezettel.

Glaukonit mindig csak kis mennyiségben, fleg a zöld tengeri üle-

dékekben s a fels-eocén fehérszín márgákban („Nummulites inter-

media és Bryozoa-rétegek“) található. Rendesen szabálytalan gömböly-

ded, éles kontúrok nélküli 20—70 (kivételesen 300) //-os zöld szemeket

alkot, melyeken keresztezett nikolok közt finom granulált szerkezet

észlelhet. Az egyes gránumok némelykor rostszeren megnyúltak s

ilyenkor párhuzamos kioltás, pozitív megnyúlási karakter és pleochroiz-

mus (ng = zöld, np = sárga) is megállapítható. A kettstörés köze-

pes (0-020 körül). E sajátságok tehát teljesen megfelelnek a Cayeux 11

által megadottakkal. A glaukonit egyes esetekben foraminifera-héjakat

tölt ki.

Nem jól definiálható kémiai komponensek:

A kémiai komponensekhez tartoznak a felhs limonitot alkotó

cseppekhez hasonló, st ezek felé átmenettel bíró, többé-kevésbbé szín-

11 Cayeux: Intr. a l’etude pétrographique des roches sédimentaires. Paris,

1916, p. 245.
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télén, inkább csak fest eljárásokkal kimutatható izotrop cseppek

(„Alumogel" és kovasavas kolloidok).

Alak tekintetében a rutil ,,Tonnádelchen“-jeihez hasonlítanak az

apró, éles oszlopos, ers fényt örés, de színtelen és gyenge kettstörésü

kristálykák (apatit?), melyek különösen az agyagos kzetekre jel-

lemzk.

Az alsótarkasorozat veres üledékei.

(Lásd a 95. oldalon lev táblát.)

Ez az üledékcsoport az egész eooénsorozat legproblematikusabb

lerakódása volt. Koch és Nopcsa édesvízi üledékeknek tartották,

Szádeczky Gyula mutatott elször rá, hogy a sorozatban szárazföldi

lerakódások is vannak, azóta, ez a nézet általánossá kezd válni. El-
fordulásuk, petrográfiájuk és genetikájuk alapján a veres képzdmé-
nyeket alábbiakban következképen osztályozzuk: 1. A sorozat leg-

alján, tehát az eocén bázisán helyenkint a fekükzetnek fokozatos

veres tarkaagyaggá mállása ismerhet fel. Ez a néhány m vastag egy-

kori eluviális talaj nem rétegzett. 2. Felette fokozatos átmenettel

(Hesdát), vagy ugrásszeren (Nagykapus) rétegzetten, néha torren-

ciálisan rétegzett (Cikói hegység: Kd) és szortirozatlan, durva kavi-

csos, veres, laza üledékek következnek, melyet speciális körülmények

folytán nagy vastagságban felhalmozódott „levándorló törmeléknek"

(Gekriech) tekintünk (97— 1, 7434e, 242—3, 11—1). Ezzel együtt feljebb

megjelennek gyakran kiékeld kavicsrétegek, idszakos folyók lerakó-

dásai (Gyalu!). E középs- vagy fels szintben gyakran vastag, szilárd

durva veres konglomerátpadok tnnek fel (Nagykapus, Keleeel, Szamos-

udvarhely-Inó) . 3. Végül fokozatos átmenettel rétegzett, szortírozott,

finomabb és összeállóbb veres üledékek következnek, (felül) zöld réte-

gekkel, homokokkal, édesvízi mészkövekkel, gipsszel váltakozva. Ezek

már tipikus állóvízi lerakódások. (7434e, 7434c, 7415—4, 7415—5,

7415—6 és valószínleg 7455a, 137—1.)

Az eluvium kifejldését a fekükzet befolyásolja. Nevezetes pél-

dáiról a mállással kapcsolatban szólunk.

A lejttörmelékek lazák, karbonátokat alig tartalmaznak: mecha-

nikai komponenseik közti teret kaolin-szericitnek limonitos halmaza

tölti ki.

Az állóvízben leülepedett, réteges, szilárd kzetek mechanikai

szemei közt viszont limonitos karbonátcement van.

Beágyazásos mechanikai komponensek: csökken mennyiség sor-

rendjében: kvarc, földpát
,

muszkovit, kristályospala-t.öredékek, mag-

netit, turmalin, biotit, klorit, gránát, epidot, zöldamfibol. Szemeik a

veres üledékekben gyakran már 400 ft-os szemnagyság esetén (tehát

jóval a vízre megállapított „Abrollungsgrenze" [%—1 mm] alatt)
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kezdd legömbölyödést mutatnak. A lejtn való levándorlás közben

ugyanis a súrlódás intenzívebb, mint a vízi transzportkor. A levándorló

törmelékben a rend nélkül elszórt kavicsok ökölnagyságúak is lehet-

nek; anyaguk leggyakrabban kristályospala, illetleg kvarcit (Gyalu

közelében kevés mállott eruptivum is!).

Cementalkotó és kémiai komponensek: Kaolin és szeriéit nagyobb

mennyiségben fleg eluviális talajban és a rétegzetlen levándorló tör-

melékekben található.

Limonit a veres üledékek legjellemzbb elegyrésze. Gömböcskéi

igen sr felhzetet alkotnak a vízben leülepedett rétegek cementjében.

A rétegzetlen üledékekben (különösen az eluviális talajokban), vala-

mivel nagyobb szem, ritkásabban elhintett cseppekként jelenik meg.

A karbonátok az eluviális talajokból és a lejttörmelékekbl ki-

oldódnak s így inkább akcesszórikusan lépnek fel. Kioldódás folytán

az állóvizekbe jutva, ezeknek finomabb rétegzett üledékeiben nagy

mennyiségben felszaporodnak, ezért e kzetek egyik legfontosabb

elegyrészét képezik. A kevésbbé érett szedimentációjú északerdélyi

területen azonban a karbonátok e rétegekben is háttérbe szorulnak.

A veres üledékekben a karbonát kétféle módosulatban jelentkezik:

1. Sok mechanikai komponens esetén a hézagokat egyetlen szabály-

talanul határolt kalcit vagly dolomitkristály tölti ki. 2. Kevés mecha-

nikai komponens esetén a cementben elhintett, egyenletes apró (de az

édesvízi dolomitok kristályainál általában valamivel nagyobb 15—40 /<

)

többé-kevésbbé jól fejlett dolomitromboederekre oszlik.

Az együtt kiváltott limonit és karbonát egymást befolyásolják a

kifejldésükben: A karbonátromboederek nagysága ugyanis függ a vele

lerakodott limonit relatív mennyiségétl: minél nagyobb a karbonát-limo-

nit mennyiségi viszony, annál nagyobb a karbonátok szemnagysága:

A kzet
száma

A karbonát Karbonát és Mechanikai beágya-

szemnagysága limonit mennyi- zások mennyisége

(u) ségi viszonya (50 t. f. részben)

98-3 7—14 10 : 40 10

7455 —

a

10—50 (fleg 20) 35 : 15 7

7434—

c

15-30 37 : 13 3

7415— 4 15-30 41 : 9 4

7415—

6

15— 50 44 : 6 7

7434—

e

20—100 46 : 6 20

A (beágyazásos) mechanikai komponensek mennyisége e viszonyt

nem látszik befolyásolni.

A tarkaagyagra vonatkozó kémiai vizsgálatok eddigelé hiányoz-

tak. Elssorban szükség volt a savoldás által az exogén kémiai válto-

zásokat szenvedett (vagyis a mállott) elegyrészek mennyiségérl tudó-
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mást szerezni oly esetekben, melyekben a kzet lazasága következtében

mikroszkópi csiszolaton ezt nem vizsgálhattuk. A különböz savak

hatásának megismeréséül ugyanazon kzetet azonos körülmények közt

különféle savakkal digeráltam 1—1 óráig. Ily módon a Szászlónáról

származó réteges alsótarkaagyag (101. sz.) következ számokat szol-

gáltatta.
l-szer normál HCl kioldotta a kzet .. 21'77%-át

8-szor „ HCl .. 18-22 %-át

l-szer „ H 2 S04 „ ., 17-18 o/o-át

8-szor „ H, S04 ,. 15-15 °/o-át

l-szer „ HN03 . . 10-7 °/o-át

8-szor „ HN03
9"8 °/o át

Ugyanezen kzet hevítési vesztesége 110°-on 2-8%, izzítási vesz-

tesége 9‘9%.

Az alsótarkasorozat aljáról való rétegzetten lejttörmelékbl

(97—1. sz. Hesdát) normál HCl kioldotta a kzet 15‘9%-át. Ugyan-

ezen kzet hevítési vesztesége 110°-on 4*75%.

A fenti Szászlónai réteges alsótarkaagyagot (I.), valamint 10%-os

sósavas oldatát (II.) Endrédy Endre úr volt szíves megelemezni:

I. II.

SiO, 56-17 203

Ti0 2
0-63

A1 20 2
18-68

Fe20 3
613

|

14-01

FeO

MnO
MgO 2-93

CaO 0-46

SrO

Na20 0-14

K 20 0-16

H 20 - 110° 3-24

H 20 -f 110° 6-12

C0 2 (?) 5-97

100-61 16-04

A kzet kémiai összetételével részletesebben a kémiai mállás tár-

gyalásánál foglalkozunk. Már itt felhívjuk azonban a figyelmet az

alsótarkaagyag, különösen pedig a savban oldódó (kémiai komponens)

részének bázikus jellegére.

Az alsótarkasorozat homokos és zöld rétegei.

Ezek az üledékek a sorozat fels részében jelennek meg, veres üle-

dékekkel, feljebb édesvízi mészkvel, gipsszel váltakozva.

A beágyazásos mechanikai komponensek körülbelül oly mennyiség-

ben fordulnak el a zöld üledékekben is, mint a veresekben. Szemnagy-

ságuk itt egyenletesebb: a zöld üledékek közt olyan rétegzetlen, finom

Földtani Közlöny. LVI. köt. 1926.
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és durva anyagot vegyesen tartalmazó lerakódások nincsenek, mint a

veres üledékek lejttörmelókében. A durvább anyag itt a finomabbtól

elkülönülve, konglomerát-padokként jelenik meg. Az alsótarkasorozat

fels részének ezen zöld üledékei a felstarkasorozat fels részén

hasonló körülmények közt megjelen zöld kzetektl a mechanikai kom-
ponensek szemnagyságában különböznek. Míg a felstarkaagyag szem-

nagysága 200 ((-t nem igen haladja meg, addig itt a zöld üledékekben

is gyakori a 2 mm-es átmér. Míg a zöld rétegek az alsótarkasorozatban

mindig konglomerátokkal és homokkal kapcsolatosak, addig ilyen

heves transzporté üledékek a Gyalui masszívum és a Meszes-hegység

peremi eocénjének ersen szortírozott finomabb felstarkasorozatában

általában hiányoznak. Itt csak egyetlen esetben, a szedimentációs tér

három oldalról kiemelkedésekkel körülvett sarkán, Alsójára vidékén

találtam konglomerátot. (A Nagy-Szamos-vonaltól északra fekv éret-

len szedimentációjú területen azonban a durvább üledékek a felstarka-

sorban is gyakoriak.)

A finomabb zöld üledékek mechanikai beágyazásos komponensei,

mennyiségük csökken sorrendjében: kvarc, földpát, muszkovit, magne-

tit, turmalin, klorit, kristályos palatöredék, biotit, epidot, zoisit, grá-

nát, titanit, rutil.

A cementalkotó és kémiai komponensek. A cement három felegy-

része: karbonát, muszkovit-kaolinrostok és finom fekete opák szemek

(magnetit stb.).

A karbonát szemei igen aprók, 2—10 //-osak, rendesen szabályta-

lan, zömök orsóalakúak, némelykor oldott felület oszlopokra emlékez-

tetnek; csak ritkán jelennek meg jó automorf romboederes kristályok-

ként. Bennük gyakran többé-kevésbbé centrális elhelyezkedés mag van,

melyek a bezáró karbonát-romboeder alakját utánozzák; ers fénytöré-

sük, sötét, zavaros színük szfénre, vagy szideritre emlékeztet.

Sok mechanikai beágyazás esetén azonban itt is, éppen úgy, mint

a veres üledékeknél a beágyazások közti hézagokat alak és nagyság

szerint lehetleg egyetlen karbonátkristály tölti ki; ahol pedig a kaoli-

nos cement felléptével ez nem lehetséges: nagy 2—300 //-os, szabály-

talan, néha egyes kristálylapok megjelenésével kissé szögletes, beágya-

zásszer szemeket képez.

A kaolin-muszkovitrostok a veres üledékek cementjében találha-

tóknál valamivel durvábbak (2X10 //) és kifejezettebb kontúrokkal

bírnak.

A zöld üledékekre legjellemzbb cementelegyrészt azok a fekete,

opák, igen apró (*4—12 //) szemcsék képezik, melyeket nehezen elkü-

löníthetésük folytán rendesen magnetit név alatt foglalunk össze. Pirit-

gömbök a tarkasorozatok zöld üledékeiben nincsenek.
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Oolitos édesvízi dolomitok.

Az alsótarkaagyag és a perforata sor közt Bedecs, Egerbegy,
kapus, Gyalu, Szászlóna vidékén fehér-sárga, finom, szabályosan

likacsos dolomit van. E kzetet az irodalomban eddig csak Szászlónáról
s mint mészkövet említették (Koch: Az Erdélyi Medence harmadkorú
képzdményei. I, 188).

A kzet térfogatának körülbelül 30%-át élesen határolt gömb, (el-

nyúlt) ovális vagy körtealakú, 40—700 [i átmérj üregek képezik. Az
üregeket szorosan egymáshoz illeszked, zömök, oszlopos dolomitszem-
csék egyetlen sora övezi.

1
" Az üreghatároló dolomitszemek méretei 15

—

30X20—60 (i körül az üreg nagyságával párhuzamosan ingadoznak:
általában a kzet közepes üregátmérjének egytizedével egyenl a kar-

bonátszemek nagysága. Az üreg felületére rendesen merlegesen van a
kristálytani ftengely (illetleg np). Az üregeket határoló kalcitsorok

közti teret hasonló, szintén lapok által határolt (szögletes), de rende-

sen apróbb és izodiametrikus dolomitszemek töltik ki. Szorosan, mo-
zaikszerüen illeszkednek egymáshoz, éppen ezért kristályalakjuk nem
egyszei‘en romboederes, hanem többoldalú poliéderes. Köztük, vagy
bennük zárványként szabálytalan (2—10 //-os) magnetitszer szem-
csék és limonitfoltok vannak. Limonit-koncentrációs-gömb alig fordul

el bennük.

Az oolitos üregeket esetenként sajátságos szürkésbarna, finom-

szem anyag tölti ki. Lényegileg: 1. szabálytalan, vagy orsóalakú

2—8 //-os A-oídtszemcsékbl, 2. hasonló nagyságú, fekete opák szabály-

talan, gyakran gömbölyded magnetit (szer) szemcsékbl és 3. nagy

nagyítással is alig feloldható, limonitfoltos, szürkésbarna, igen gyen-

gén kettstör apatit&zev anyagból áll. A üregtölt anyagnak (a kai-

éit. határoló sorokkal érintkez) széle köröskörül élénkebb limonitos

festéstl sárgásbarna.

Egyik kzetben (101. sz.) kétségtelenül utólagos üregtöltelékként

baritot találtam. Ezek körül limonitos festés nincs.

Minerogén (endogén) mechanikai komponens nagyon kevés van az

oolitos dolomitokban. Az egerbegyi kzetben (7414. sz.) Vi cm-es le-

gömbölyödött kvarcitmozaikos kristályos paladarabok is vannak. A ki-

sebb mechanikai szemeken (már a j/2 mm-eseken is) a legömbölyödés

már alig nyilvánul. Leggyakrabban 50—100 //-os szögletes kvarc-, föld-

pátszemek fordulnak el mechanikai komponensekként.

12 Mivel az üregeket határoló karbonátszemcsék öve csak egysoros és nem több-

réteg koncentrikus, azért kzeteinket helyesen nem oolitosnak, hanem oolitoidnak

kell neveznünk.
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A 101. számú, Szászlónáról származó édesvízi oolitos dolomitot

megelemeztem:

Sósavban oldhatatlan = 0'50 °/o

Si02 = 1-44 „

A1 203 = 0-32 „

Fe203
= 1-30 „

CaO = 4T44 „

MgO = 8-88 „

C02 (+H 2 0) = 45' i5 ,,

P 2P5 = nyomok

= 99'68 u/o

A CaC0 3 molekula a kzet 74'09%-át, a MgC0 3 molekula

18'57%-át képezi; C0 2 (-f 11 20) felesleg 3'46%. Összetétele tehát

körülbelül Ca
:i
Mg(CO

:) ) 4 képletnek felel meg.

Az alsó- és fels-édesvízi dolomitok.

Az alsó- és felstarkasorozat felett következ transzgressziós, át-

meneti rétegsorban fordulnak el. Nagy tisztaságuk és egyenletességük

által tnnek ki. Majdnem kizárólag apró, 1—20 /z-os, jól fejlett,

némelykor igen éles határolású karbonátromboederekbl állnak: © kris-

tálykák nem illeszkednek szorosan, mozaikszeren egymáshoz.

Leggyakoribb szennyezés a limonit, mely legalább igen kis meny-

niyiségben minden édesvízi dolomitban elfordul. Felhzete némelykor

feltnen világos cseppekbl áll. Koncentrációs gömbökként is meg-

jelenik; e gömbök azonban itt kevésbbé szabályosak és élesek, mint a

tengeri üledékekben. Kevés fekete opák magnetitszev szemcsék is

találhatók.

Eddigi adataim szabályszer összefüggésre mutatnak a koncentrá-

ciós limonitok mennyisége, gömbjeinek nagysága és a karbonátkristá-

lyok nagysága közt: a jegenyei gipsz közti dolomit (9. sz.) a limonit-

nak V2 mm-ként változó mennyisége folytán finoman réteges. A több

limonitot (lim.: karb. = 3'5 : 46'5) és ezzel együtt talán több mecha-

nikai komponenst is tartalmazó rétegekben a karbonátkristályok nagy-

sága 4—5 pí, a limonit koncentrációs gömbjeié 3—6 //. A kisebb

limonittartalmú (lim.: karb. = 05—1 : 49'5—49), majdnem kizárólag

karbonátból álló rétegekben a romboederek 3—4 /z-osak, a limonit-

gömbök pedig szintén 3—4 /z-osak. Ezen összefüggés a limonitkoncen-

trációk és a karbonát kristályok nagysága közt az összes édesvízi dolo-

mitókon megnyilvánul, st ebbe a sorba beillnek a gipsz-közti zöld

márgás- és mészk-üledékek, valamint a tarkasorozatok e tekintetben

eddig megvizsgált zöld kzetei is:
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Limonit-

7414=e

A limonit

mennyisége

5

koncentrációk

nagysága (p)

Ica.

A karbonátok
nagysága (n)

1-4
7450—

p

0*5 3 1—4
9 0*5 3-4 3-4
9 3*5 3-6 4-5

7434—

h

1 4 2—8
8289 2 1-5 2-10
8286—

h

H?) 9 6-10
7434-i 4 4—6 6-20
12—1 1 6 (8) -40

A limonitgömbök nagyságával együtt tehát többé-kevósbbó roha-

mosan n a dolomitromboederek nagysága. Egyetlen, helyzeténél és jel-

legénél fogva ugyan az édesvízi dolomitoknál felsorolt kzet válik ki a

sorozatból (24), amelyben azonban Mateescu kolozsvári egyetemi

adjunktus brakkvízre, vagy tengerre valló Cardium sp.-t ismert fel.

Ebben s a többi, e tekintetben megvizsgált tengeri eredet üledékek-

ben nagyobb limonit koncentrációs gömb látszik megfelelni ugyanolyan

nagyságú karbonátromboedereknek. Az összefüggés a tengeri üledékek-

nél azonban kevésbbé világos. (A tengeri üledékek piritgömböcskéinek

és karbonátjainak szemnagysága közt összefüggés nem ismerhet fel.)

A mechanikai komponensek mennyisége az édesvízi dolomitokban

jelentéktelen, sokszor semmi. Kvarc, muszkovit, földpát szerepel be-

ágyazásként; felületük gyakran korrodáltnak látszik.

Egyes édesvízi dolomitokban (pl. 241—19. sz.) elfordulnak finom

(2 X 10—20 fi) rostoknak kusza szövedékébl álló 60—600 fi-os

sárgászöld foltjai, melyek éles elhatárolás nélkül mennek át a normális

karbonátszemekbl álló szövetbe. A rostok optikai sajátságai (pár-

huzamos kioltás, + megnyúlási karakter, kb. 0*020—0*025 = y—

«

kettstörés, néha már e méretek mellett is jól kivehet pleochroizmus:

ng = zöld, np = sárga) egyes kloritféleségekével, illetve a glaukonité-

val egyeznek meg. (Csak a kifejezett éles rostozottság [pikkelyezett-

ség] következtében nem mondhatjuk határozottan ki, hogy ezek is

glaukonitcsomók.) E rostok szövedékét igen apró 1 fi és még kisebb

ersen fénytör sárgás cseppek, vagy nagy nagyítással is feloldhatatlan

pontocskák (Fe, Al-gélek) tarkázzák.

Sajátságos zavaros, sr, felhs foltok (20—50 fi átmérvel) gyak-

ran megjelennek az édesvízi dolomitokban (pl. 8286—b), melyeket csak

immerziós nagyítások oldanak fel: rendkívül finom, srn egymáshoz

illeszked, a foraminiferák héjára emlékeztet karbonátszemcsékbl

állanak, melyeket *4 //_os limonit és más színtelen cseppek tarkítanak.

E foltok fokozatosan mennek át a rendes szemnagyságú dolomitba.
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Az édesvízi dolomitokról sem közöltek eddig kémiai analízist;

ennek következtében gyökeresedhetett meg téves „édesvízi mészk“
elnevezésük is. Leghatalmasabb elfordulásuknak, a rónai alsótarka-

sor fels részébe települt 50 m-es padnak kzetét megelemeztem:

Sósavban oldhatatlan = 0"88%
Oldható Si02 = 2’53 „

„ A1 203 + Fe203 . . . < = 1' <1 „

„ CaO = 41-39 „

„ MgO = 9'79 „

C0 2 (+ H20) = 43-59 „

= 99-89%

A CaCOs molekula a kzetnek 73-91 %-át, a MgC0 3 molekula

2047%-át képezi, C0 2 (+ H 20) felesleg 0-39%. E kzet összetétele is

— a szászlónai édesvízi oolitos dolomitéhoz hasonlóan — Ca3 Mg
(C0 3 ) 4 képletnek felel meg.

A fels-édesvízi (?) dolomitszintnek Farnasról (Gyalui masszivum

északi szegélye) származó laza, krétaszer példányát13 Kalmár Judit

bölcsészehallgató kisasszony elemezte:

Oldhatatlan = 6"85 %
CaC03 = 52-40 „

MgCtf, = 40-82 „

E kzet összetétele tehát közel áll a CaMg(C0 3 ) 2 képlethez

(CaC0 3= 54-35, MgC0 3 45-65)

.

Gipsz.

A gipsz az eocénsorozatban két színtájban fordul el; mindkétszer

a transzgressziós üledékcsoportban. A gipsznek két strukturformáját

ismertük fel.

1. Varratos szerkezet gipsz. Teljesen szabálytalan, csipkeszer

karéjos gipszegyének varratosán, „Gelenk-quarc“-itacolumitszeren

szorosan egymásba illeszkednek; az itacolumithoz a hullámos kioltás

tekintetében is hasonlítanak: az elsötétedés a szélek felé fokozatosan

közeledik a szomszédos egyén kioltásához, jeléül annak, hogy ezen

egyének a kristályosodáskor kölcsönösen befolyásolták egymást. Tehát

az egész kzet egyszerre kristályosodott át, vagyis nem primér szedi-

mentációs formájában áll elttünk. — Keresztezett nikolok közt e

kicsipkézett egfyének széle 1—5 /.i vastagságban izotropnak, vagy csak

igen gyengén kettstörnek látszik. Ez a keret közönséges vagy parallel

13 Ez a kzet tartalmazza az említett Cardium sp.-t, tehát nem tekinthet

tipikus édesvízi üledéknek.
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poláros fényben néni különül el az egyéntl, melynek szegélyét alkotja;

tehát optikai jelenséggel és nem külön anyaggal van dolgunk. E sötét

kereteknél a kivételes megvilágosodás akkor észlelhet, amikor a két

egyén keresztezett nikolok közt tökéletesen egyenl interferenciaszín

és ng'-, np -jeik párhuzamosak. Ha viszont a körülforgatás közben

egyáltalán nem jelenik meg a két szomszéd egyénben egyszerre azonos

tónusú kettstörés szin, úgy a közös keret állandóan sötét, vagy leg-

alább környezeténél alacsonyabb interferenciaszín marad. A jelenség

magyarázata az, hogy a gipszegyének szélén, ahol azok karéjokat

bocsátanak egymásba, szuperpozíció állhat be — e karéjok 1—5 /z-osak,

a csiszolat vastagsága pedig 30 fi körül van —
,
minek következtében

a kettstörések kölcsönösen megsemmisítik, illetleg lerontják egy-

mást, kivéve azon esetleges találkozásokat, amikor a két szomszédos

egyénnek nemcsak interferenciaszíne és megvilágosodási intenzitása

azonos, hanem ng'-, np'-jeik is párhuzamosak.

Ezt az optikai jelenséget tudomásunk szerint nem említették

eddig az irodalomban. Magát a karéjos gipszstrukturát azonban

Hammersciimiedt már 1883-ban ismerte.
14

2. Mozaikos szerkezet gipsz. Kevésbbé gyakori gipszeinknél a 10—

-

200 //-os, gyakran szögletes gipszszemeknek mozaikszeren egymáshoz

illeszked halmaza. Az egyének hipidiomorfok, némelykor — különösen

a nagyobbak — idiomorfok. A kristályok alkotásában az f_110{ (np-re

merlegesen 38—42° kioltással), !010|, SlOlj, '100J, Í101J, vesznek

részt. Ezt a szemcsés („grenue“, ,,saccharoide“), a süvegcukoréra emlé-

keztet struktúrát, nevezik a francia petrográfusok ,,1’albátre gypseux“-

nek, alabástronmak.15 Ezeknél a gipszeknél föltételezhet, legalább

egyes esetekben, hogy nem anhidrit átkristályosodásból keletkeztek,

hanem primér gipszek. Ugyanis a megfigyelt esetekben a mozaik-struk-

tura nem fordul el anhidritból keletkezett, hullámos, „Gekrösestein“-

szer gipszeknél, hanem csak a nyugodt padosoknál.

Ha a gipsz „alabástromrögök“-ként10 márgában fordul el, úgy fel-

tnen finomszem (10—50 fi-os), varratos, csipkés szerkezet. A
párizsi medence gipszeire jellemz lentikuláris szerkezetet nálunk

egyetlen esetben sem konstatáltam.

A fenti két struktúrájú kzetféleség makroszkoposan is elkülönít-

het, amennyiben mozaikstruktura esetén a kzet finoman csillogó,

kissé áttetsz; varratos struktúra esetén pedig matt, átlátszatlan.

14 Tsch. Min. Petr. Mitt. V. 1883, p. 260.

15 Lacroix: Mineralogie de la Francé. IV. 1910, p. 166 és J. Lapparent:

Legons de Pétrogr. 1923, 138. Az ilyen szerkezet gipszet állította el Meunier sósvíz.

behatásával.
16 Amint a gipszbányákban nevezik.
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Azonban a kétféle struktúra egyazon kzetben egyszerre is felléphet: a

finomabb szemnagyságú részek csipkés-varratos strukturájúak, és hul-

lámosán sötétednek, a nagyobszem részek összeszövdés nélküli,

egyszerre sötéted, némelykor idomorf egyénekbl állnak.

A szemnagyság néhány, vagy sok egyénbl álló folton belül egyen-

letes: azonban különböz szemnagyságú ilyen foltok srn váltakoz-

nak. Kivételesen a finomszem, varratos szerkezet kzetben magános,

nagyobb, idomorf szemek vannak elhintve (8—3) ;
ez a struktúra közel

áll a párizsi medence gipszeinél megkülönböztetett „porphyroideux“

szerkezethez.

A mechanikai komponensek, illetleg a szennyezések is csoporton-

ként jelennek meg a gipszben; mégpedig 1. vagy a gipszpadokkal pár-

huzamos rétegenként felszaporodva, tehát az eredeti kevertebb szedi-

mentációs periódusoknak megfelelen 14—2 cm vastag évgyrket
képeznek; 2. vagy látszólagos repedések mentén, a durvább szemnagy-

ságú gipszrészek közt a szekundér átkristályosodáskor koncentrálódnak a

kisebb szemnagyságú gipszrészekkel együtt. Ilyenkor azt a benyomást

nyerjük, mintha a mechanikai komponens, illetleg szennyezés utóla-

gosan, repedések mentén szivárgott volna be. A nagyszem, tiszta, vala-

mint a finomszem, idegen szennyezéseket tartalmazó gipszfoltok gya-

kori elkülönülése viszont a kzet átkristályosodásakor keletkezett utó-

lagos elrendezdésre utal; ugyanis a nagyobb gipszegyének növekedé-

sük közben (a konkrécióképzdéshez hasonlóan) a szennyezéseket út-

jukból félretolják. (V. ö. „Kristallisations-Kraft“, ,,Wachstumsdruck“.)

A diagenetikusan preformált repedések mentén bekövetkezett utó-

lagos átváltozások közé sorolandó a karbonátok — és talán a barit,

cölesztin egyrészének felhalmozódása; továbbá ugyanezen ásványok

alakjának oldásos szétroncsolása.

Anhidrit elég ritkán és kis mennyiségben, de csoportosan fordul

el: nagyobb gipszszemekben szögletes, apró (20—60 //) töredékszer

zárványokat képez (Hammerschmidt ugyanilyennek említi az anhidri-

tet, gipsszé alakulása utolsó fázisában).

Karbonátszemek a gipsz legállandóbb és leggyakoribb kíséri. Egy-

részt apró (2—5 //-os), gömbölyded, vagy romboederszer zárványként

a gipszegyénekben, másrészt a többi idegen anyagokkal csoportokban

koncentrálódva, igen apró (1—2 //-os) szemek halmazaként jelenik meg.

A karbonátszem némelykor egészen gömböly és ilyenkor centrálisán

elhelyezett idegen, ers fénytörés anyag (limonit?) mintegy magját

alkotja.

Cölesztin és hantnak minsítendk azok a meglehetsen nagy

(10—100 //-os) idiomorf oszlopos kristályok, melyek ers fénytörésük

és kissé sárgás színezetük által tnnek ki a hasonló kettstörés gipsz-
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bi. Némely esetben kettstörésük állandóan valamivel a gipszé alatt

marad (cölesztin), máskor kissé túlhaladja azt (barit). A kristályok

alkotásában a JOllj [prizmaszög 108° körül] |110j (prizmaszög

78°) és > 102 1
(81° körül) formák vesznek részt. E nagyobb kristályok

rendesen a látszólagos repedések mentén fordulnak el, néha azonban a

gipszben zárványként is találhatók. Ritkán szabálytalan csillagalakú,

körülbelül 100 fi-os szferolitok s kristálytkbl álló kévék is megjelen-

nek, amelyeket párhuzamos kioltás, pozitív megnyúlási karakter s szin-

tén ers fény-, gyenge kettstörés jellemeznek.

Limonit, 2—10 fi -os foltokként kis mennyiségben talán minden

gipszben elfordul. Nem a tarkaagyagokra jellemz, finoman gömbös

enyvstrukturával, hanem egyöntet színezés foltokként jelennek meg.

Némelykor oly finom eloszlású felhzetet képeznek, hogy a kzetnek

halványsárga színezetet adnak. Egyetlen esetben találtam sötétbarna

koncentrációs limonitgömböt (6—12 fi -os nagyságban).

Hematit szabálytalan, piros, kis szemekként mindig gyakori a

gipszben; valószínleg diagenetikus eredet.

Kis mennyiségben elfordulnak: muszkovit, biotit, klorit, egy k-
zetben pedig 6—15 fi -os szabálytalan csillagalakú ilmenit, titanittal és

legfeljebb 15 fi hosszú rutiltkkel; szorosan egymás mellett foglalnak

helyet; kétségtelenül az ilmenitbl képzdnek: tehát a titanit és rutil

diagenetikus származásúak.

Egyik sok mechanikai komponenst tartalmazó kzetben finomszem

(1—5 fi ), karbonátból, limonitból és fekete opák magnetitalakú, vagy

gömbös szemekbl álló halmazt találtam, amilyen területünk oolitoid

dolomitjainak üregtöltelékeként is elfordul. E halmazban itt is látha-

tók a színtelen, alig kettstör és a lilás, opák, vagy izotrop cseppek.

Ezeken kívül vannak bennük nagyobb, de még mindig csak 15 fi körüli

zöldamfibol- és epidot-zoisit-szilánkok is. (E kzet (8289) lelhelye

közelében, az egerbegyi Sátorhelyen nagy amfibolitelfordulás van, a

legutóbb említett két ásvánnyal, mint felegyrészekkel).

Tengeri zöld üledékek.

(Ostrea tályag és „perforata rétegek“.)

Lényegileg ezek is mészkövek, melyek a durva mészkövektl (1.

alább) abban különböznek, hogy az organikus eredet elegyrészek cse-

kély mennyisége folytán sokkal egyenletesebbek és — ha zöldek — nagy

mennyiségben tartalmaznak piritgömböket. A kzet legnagyobb részét

2—10 fi-os, mindig kristályalak nélküli, orsószer (oldott felület rom-

boederekre emlékeztet) karbonátszemek képezik, melyek itt sem illesz-

kednek szorosan egymáshoz. Megnyúlásuk karaktere negativ, tehát az
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eredeti kristályforma nem az alapromboeder, hanem a ftengely irányá-

ban megnyúlt forma (korrodált prizma vagy szkalenoeder, esetleg igen

hegyes romboeder). E szemek kalcit voltát mikrokémiai reakciók is

bizonyítják. Kivételesen egy-egy szem nagyobbra, 45—300 fi-ra is

megní (83—1, 7453).

A limonit a zöld üledékekben nagyobb mennyiségben fordul el,

mint a durva mészkövekben; gyakran képez koncentrációs gömböket is.

A hasonló, de fekete opák pirit-melnikovit-gömbök szerepe még lénye-

gesebb; gyakran a limonitot, fleg a limonit koncentrációs gömbjeit

háttérba szorítja (100—3. sz., 231—5, 241—10, 221—8). A fekete opák

elegyrészek adják a kzetek zöld színét. A pirit-melnikovitgömbtl és

magnetittól mentes kzet fehér szín, vagyis közönséges, illetleg homo-

kos mészkjelleg akkor is, ha egyéb petrográfiai tulajdonságai, vala-

mint sztratigráfiai helyzete a zöld üledékekhez sorolják (180 :i
Alsójára).

Némelykor e zöld tengeri üledékek cementjében szericitvostok is

jelentékeny mennyiségben találhatók (100—3, 231—5, 241—10); mel-

lette a kaolin (n <C T556) csak jelentéktelen szerep.

Ezzel az uralkodó finomszem cementtel szemben az organikus ere-

det elegyrészekkel háttérbe szorulnak; ezekhez sr, finomszem, kar-

bonátos foraminiferahéjtöredékek rostos, vagy a héjjal párhuzamosan,

hullámosán réteges szerkezet molluszkumhéjtöredékek tartoznak.

Egyenletes, sr (nem enyvstmkturás-felhs) limonittal kitöltött, vagy

tisztán ebbl álló, organikus eredet elegyrészeket aránylag gyakran

találunk.

A mechanikai komponens mindig kevés, de a durva mészkövekben

találhatóknál általában több: kvarc, és kevesebb földpát, muszkovit,

turmalin, titanit (grothit), gránát, epidot, klinozoizit, apatit, hematit,

zirkon, és különösen a szericites (kaolinos) alapanyagban rutiltük for-

dulnak el. Kis szemnagyságuk következtében rendesen szögletesek;

korrodált felület földpátok és kvarcok itt is láthatók.

Egyes zöld tengeri üledékekben alig átlátszó sötétzöld, gömböly-

ded (tehát a mechanikai komponensekkel nem azonos származású),

20—70 fi-os szemek vannak, melyek közepes kettstörés pozitiv meg-

nyúlási karakter, pleochroos (ng = zöld, np = sárga), apró rövid ros-

tocskák halmazából állanak. Néha foraminiferamaradványokat tölt ki

(7061. sz. Intermedia márga). E sajátságok szerint megfelelnek a

glaukonitmk.

Tudomásom szerint a zöld tengeri üledékek kémiai összetételét sem

vizsgálták eddigeló. Megelemeztem az Oláhlétán (Gyalui masszivum

keleti pereme) gyjtött zöld ostreás márgát („Ostrea-tályog“, Koch).

Az elemzésben különös tekintettel voltam az opák fekete gömböcskék
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problémájára, ezért a királyvizes oldat néhány alkotórészét is meghatá-

roztam:
HCl-ben oldhatatlan = 34 -

21 %
HCl-ben oldható Si 02 . = 5 97 „

,, ,, Fe20 3 -(- A1 203 .. .. = 363 „

„ „ CaO = 27-69 „

MgO = 1-17 „

s = 012 „

„ „ H 20 (— 110°) .. .. = 1-68 „

Izz. veszt. = C02 + H 20 (+110°) .. = 23‘89 „

Alkaliák differenciából = 1’64 „

= ÍOO’OO ü/o

Királyvízben oldható Si02 = 7
-98

„ „ Al 203 + Fe203 .. = 4-46

„ S -- 1-07

Az elemzés bizonyítja tehát, hogy a zöld üledékek karbonátja ural-

kodóan kalcitösszetétel: A sósavban oldható CaO egész mennyisége

megfelel 49‘45% CaC0 3-nak, a MgO pedig 2-45% MgC0 3-nak.

Látnivaló továbbá, hogy a sósavban legnagyobbrészt oldatlan opák

vastartalmú gömböcskéket 2% pirít képezi (az 1-07% királyvíztl ki-

oldott kénbl számítva).

A kzetnek tehát körülbelül felét karbonátok, egyharmadát mecha-

nikai komponensek (34-21% savoldatlan elegyrész!) 2% -át pirít alkot-

ják; a fennmaradó körülbelül 14% legnagyobbrészt oldható alumínium

hidroszilikátokra (agyagrostokra és kolloidokra) esik.

A kontinentális felstarkaagyagot a szedimentációs tér legmélyebb

részén, Zsibó vidékén, zöld tengeri márga helyettesíti. Ez a kzet is

lényegileg (a szokottnál is apróbb) hosszában negatív kalcit-

orsókból, igen ritkán centrális ers fénytör magot tartalmazó 1 fi

körüli kalcitromboederekbl, kissé a hexaeder alakjához közeled pirít-

melnikovitgömbökbl, kevesebb szeriéit, (np > 1-544, kettstörs 0*035

körül) és kaolinszer (kettstörés 0-012 körül) rostokból, ritka rutil-

tkbl és izotrop sárga cseppekbl áll. A többi zöld tengeri üledéktl

a mechanikai komponensek teljes hiánya különbözteti meg.

Az alsó- és felsdurvamészk.

Organikus eredet (rendesen CaC0 3 anyagú) elegyrészek állandó és

lénlyeges szerepe következtében igen egyenetlen kzetek. Igazi —
endogén-minerogén, nem biogén — mechanikai beágyazás csekély meny-

nyiségben fordul el. A kzet legnagyobb részét rendesen 200—1000

//-os foraminiferavázak, illetleg töredékek képezik. Ezek 10—40 //

vastag héja rendkívül sr, még immerziós nagyításokkal is alig fel-
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bontható (maximálisan 2 mm //-os) karbonátszemekbl áll, melyek

közt kevés limonit is van. A foraminifera héján belüli részét néhány

durva, 100 // körüli, karbonátkristály, vagy pedig egészen egyenletes,

finomszem (3—8 //-os) karbonáthalmaz tölti ki. Némelykor e tölt-

anyag is oly sr és finomszem, mint maga a héj: ilyenkor tehát a

héj és annak kitöltése nem különíthetk el és az egész foraminifera-

töredék magának a héjnak átmetszeteként tnik fel. Kétségtelen, hogy

némely esetben a foraminifera belsejének kitöltése is oly finom, sr
szerkezet, mint maga a héj. Ugyanis egyrészt a foraminiferahéjak

megadott vastagsága nem mindig elégséges a csiszolat kitöltésére. Más-

részt, ha az ilyen egyenletes, sr foraminiferametszetek magának a

héjnak hosszmetszetei volnának, úgy velük együtt ugyanazon csiszo-

latban keresztmetszetek is megjelennének, vagyis oly metszetek is,

melyekben különböznek egymástól a héj és a kitöltés; valóságban azon-

ban egyes kzetekben inkább az egyenletes kitöltés, másokban inkább

a héjtól különböz kitöltés foraminiferák uralkodnak. A durvamész-

kövekben ritkán szerepel kitöltanyagként a sr, sötét, nem enyv-

strukturás limonit.

Kevés molluszkumhéjtöredék is található a durvamészkövek csiszo-

lataiban. Ezek több mm hosszúságot is elérnek és 200—300 fi vasta-

gok; megnyúlásukkal párhuzamosan hullámosán réteges szerkezetek,

vagy a megnyúlásra merlegesen rostozottak; a rostok egész finomak

vagy durvábbak, 10—30 //-osak is lehetnek; gyakran több (12) rost-

rétegbl áll a héj. Limonitfelhzet a molluszkumhéjban is található.

Az organikus töredékek közti teret némelykor egyenetlen, 2—50

//-os (7447), máskor egyenletesebb (3—8 fi, 7450 r), szorosan egy-

máshoz illeszked karbonátszemek töltik ki, melyek rendesen szabály-

talan alakúak, egymásba illeszkeden karéjosak, ritkábban kristálylapok

fellépés© által szögletesek. Apró idiomorf dolomitromboederek csak

kivételesen találhatók.

Leggyakoribb szennyezés a felhs és koncentrációs gömbös limonit.

A mechanikai komponensek szegélyén és ha sok van, fekete opák elegy-

részekkel együtt a foraminiferák töltelékeként jelenik meg. Mennyisége

itt rendesen nagyobb, mint az édesvízi dolomitokban. Opák fekete

magnetitszevii és gömbös pin'iszemek is gyakoriak (utóbbiak 3—12 fi

átmérvel, 7051).

A beágyazásos mechanikai komponens mindig csekély mennyiség,

de határozottan több és nagyobbszem, mint az édesvízi dolomitokban.

Organikus töredékeken kívül minerogén komponensek: legtöbbször

kvarc, földpát, ritkábban muszkovit, klorit, titanit is találhatók. Korro-

dáltság (kvarcokon!) itt is gyakori; koptatottság nem észlelhet.

A mechanikai szemek körül gyakran limonitszegély van.
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Míg a panidiomorf szemcsés „édesvízi mészkövek44 dolomitoknak

bizonyultak, addig ezen „allotriomorf
44

szemcsés tengeri üledékek való-

ban mészkövek, mint a mikrokémiai reakciók és a rendelkezésre álló

analízisek is igazolják.

Az alsódurvamészkövet Kalecsinszky elemezte (Oláhnádasról)

(Földt. Int. Jel. 1888-ról, 129. lap)

:

CaO 54-320

C02 . .
32-605

Fe203 (A1 203 nyom) 0"846

HCl-ben oldhatlan 1"806

H2S04
nyom

MgO .. nyom

Nedvesség , , 0'092

99-969

A felsdurvamészkövet (a kolozsvári Bácstorokból) Fabinyi ele-

mezte (Orv. Term.-tud. Ért. 1889, XI. 97. 1.)

:

Alsó pad Fels pad

CaO . 5392 53-91

C0 2
.

42-60 42-98

MgO 0-61 0-52

Fe203
0-06 0-08

S04
0-12 011

Si02
0-18 0-13

Sr0 2 ,
A1 20 3

nyom nyom

10 °/o-os HCl-bon oldhatlan .
2-62 2-00

lOO'll 99-13

A felstarkasorozat veres üledékei.

(Lásd a 112. oldalon lev táblát).

E veres üledékek uralkodnak a felstarkasorozatban majdnem a

legfels szintekig. A Nagyszamos-vonaltól délre lev területen ezeket a

lerakódásokat a többi hasonló üledékekkel szemben finomságuk és egyen-

letességük tünteti ki. Feltn, hogy míg általában a terrigén üledékeink

nagyrészét mechanikai beágyazásos szentek képezik (az alsótarka-

sorozat veres és zöld üledékei, a felstarka zöld rétegek)
,
addig a fels-

tarkasorozat e veres üledékei lényegileg finomszem cementbl állnak,

melyben nagyon kevés és apró beágyazás van.

A mechanikai komponensek mennyisége (különösen a Szamos-

vonaltól délre es elfordulásokban) csekély; szemnagysága is az alsó-

tarkaüledékekénél jóval kisebb: 200 fz-t rendesen nem haladja meg.

Említettük, hogy olyan szortirozatlan, finom és durva mechanikai kom-

ponenst vegyesen tartalmazó, rétegzetlen üledék, amilyen az alsótarka-

sorozat lejttörmeléke, az egész felstarkasorozatban nem fordul el.
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St a finomabb üledékektl elkülönült konglomerátpad is a Szamos-

vonaltól délre csak a szedimentációs tér egyetlen sarkában, Alsójára

vidékén fordul el. Szamos-vonaltól északra azonban a felstarkasor

üledékei is eldurvulnak. Mechanikai beágyazásokként szerepelnek:

kvarc, földpát, muszkovit, klorit, biotit, titanit (grothit), epidot-

.zoizit, zirkon, turmalin, gránát.

A cement lényegileg karbonátszemeknek, muszkovit-kaolin-rostok-

nak és felhs limonitnak igen finom, mikroszkóppal is alig felbontható

elegye.

Karbonát egyrészt 2—10 /i-os, rendesen automorf dólomitrom-

boederekként, esetleg allotriomorf kalcitszemcsék alakjában jelenik meg.

(Különösen a nagyobb romboederekben itt is gyakran centrálisán ers
fénvtörés titanit vagy limonitos szideritmagocska van.) Másrészt egyes

karbonátszemek szabálytalan alakkal az 5'5 min-t is meghaladják, mint

üregtöltelék, illetleg konkréció. (7450— i és m.) A Szamos-vonaltól

északra es elfordulásokban a karbonát mennyisége sokszor nullára

csökken.

A limonit igen apró cseppekbl álló felhs formában jelenik meg:

olyan aránylag durvább és ritkábban elszórt cseppek, mint az alsó-

tarkasorozat lejttörmelékében vannak, itt nem fordulnak el.

A kaolin-muszkovit igen finom rostokat képez (1—2X10—20 (i)

éles kontúrok, elkülönülés nélkül, gyakran hipoparallel elhelyezkedéssel.

A cementben igen gyakran fordul el apró rutilt, valamint ehhez

hasonló megjelenés, de színtelen és gyenge kettstör, nem jól definiál-

ható ásvány.

Magnetit név alatt foglaltuk össze azokat az igen apró fekete,

opák pontokat, melyek közelebbrl kicsinységük miatt már nem definiál-

hatók. Nagjyobb, kétségtelenül a mechanikai komponensek közé tartozó

magnetitet ezekben az üledékekben nem találtam.

A felstarkaagvagra vonatkozó savoldásos számot Tóth Mihály 11

állapított meg: az Andrásházi veres (a híres Brachidiasthematheriumot

tartalmazó) kzetbl HCl-ben oldható 1'!%.

Egy mákói (Gyalui masszivum ÉK-i szélén) veres felstarka-

agyagot (152. sz.) részlegesen megelemeztem:

HCl-ben oldhatatlan Si02 = 24'21 %
„ „ egyéb alkotórészek = 2T59 „

„ oldható Si02 = 1'78 „

„ „ A1203
- 8-31 „

>1 » Fe 203 = 6‘42
,,

17 Tóth Mihály: Kolozsvár környékének kzetei és ásványai. Kolozsvár,

1877, p. 12.

Földtani Közlöny. LVI. köt. 1926. s
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A felsötarkasorozat zöld üledékei és homokjai.

Ugyanúgy, mint az alsótarkasorozatnál, itt is a sorozat fels, át-

meneti tranzgressziós részében jelennek meg a zöld üledékek.

A mechanikai komponensek sokkal lényegesebb szerepek, mint a

veres üledékekben; a zöld kzeteknek 20—27%-át alkotják, szemben a

veresekkel, ahol rendesen 1—2% mechanikai komponens van. E különb-

ség kizárttá teszi, hog}' a veres és zöld rétegek egymásnak átalakulási

termékei lennének (1. 90. 1.). A szemnagyság itt is feltnen egyenletes

(20—200 ii ) és az alsótarkasorozat úgy veres, mint zöld üledékeinél

finomabb. Mechanikai beágyazásként szerepelnek (a gyakoriság sor-

rendjében) : kvarc, muszkovit, földpát, klorit, biotit, turmalin, epidot-

klinozoizit, gránát, titanit, zirkon, hematit és a cementben is szerepl

magnetit, mely itt kétségtelenül klasztikusan, 20—28 //-os oldott, le-

kopott felület beágyazásokként is elfordul.

A kémiai komponensek és a három felegyrészbl álló cement (kar-

bonát, kaolin-muszkovit, fekete opákszemek) tekintetében az alsó-

tarkasorozat zöld üledékeinél adott leírásra (1. 98. 1.) hivatkozha-

tunk: egyetlen különbség, hogy a kaolin-muszkovitrostok itt általában

valamivel még finomabbak, mint az alsó sorozatban voltak. Kémiai kom-

ponensek közé sorolandók az apró rutiltk s valószínleg a magnetit-

szemek egyrésze.

A mákói Nagyhegy gipszalatti, veres rétegekkel váltakozó zöld-

kzetével savoldásos kísérleteket végeztem:

Egyszer normál HCl-ben oldható a kzet 29‘05%-a.

Egyszer normál H 2S0 4-ben oldható a kzet 24‘1%-a.

Hevítési vesztesége 110°-on: 2 -4%.

A gipszek közti zöld „márgáklí

.

A

csiszolat,

szá-

ma

az

E.

M.

E.

gyjteményében

Lelhely

Mechanikai
komponens

Karbonátok Limonit

Karbonát Limonit

Gipsz,

anhidrit

Magnet.-pirit

Kaolin

6zericit

Kvarc,

földpát

í
+•

dolomit®

romboeder

—

kalcitszcmek

nagyság

(|u)

4"

konc.

gömb-

ként

—

felhsen

mennyiség
mennyi- sége

nagysága

(M)

8289 Zsobok .... v2 20 + 2—10 _ X 4 = _ = =
9 Jegenye .... i 10—30 + 1—5 + 1 x — —
8-2 Egeres 0 + 6—12 0 X = =

A gipszek közti zöld rétegek élesen különböznek az átmeneti sorba

tartozó többi zöld üledékektl azáltal, hogy bennük a mechanikai kom-

ponensek mennyisége és nagysága minimális. Lényegileg igen apró, 1

—
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10 fi-os karbonát romboederkékbl, vagy szabálytalan szemcsékbl áll-

nak. Ezenkívül gyakran találunk ritkásan elszórt kaolin-szericit-rosto-

kat, valamint az igen apró magnetitszer pontokat (1—5 fi), továbbá

a színtelen, vagy sárga izotrop-cseppecskéket, végül a veres üledékeknél

(1. 48. ) említett apró, éles kristályalakkal bíró, gyenge ketts-, ers
fénytör oszlopkákat. Egyik zöld kzetben (8—2) 20—80 /7-os automorf

(a csiszoláskor víztelenedés folytán elváltozott) gipszszemcsék vannak,

és velük kapcsolatban anhidrittöredékek. Ide soroltuk a gipszrétegek

közt elforduló „veres palát“ is, mely tulajdonképen tisztán karbonát-

szemcsékbl, romboederékbl álló kzet: benne ezenkívül csak limonit-

koncentrációs-gömbök fordulnak el. A karbonátszemek alakján kívül

mikrokémiai reakciók is bizonyítják, hogy összetételük dolomitos.

Mechanikai komponensként igen kevés és apró kvarc- (és talán föld-

pát-) szemcse lép fel.

Strukturális összefüggésük.

A megvizsgált kzetek oly sorozatba foglalhatók össze, melyben

strukturális sajátságaik egymással kapcsolatban fokozatosan megvál-

toznak. A sorozat sémája a következ:

/
Sok mechanikai elegyrész (1. : +)
Porustölt karbonátok (2. : X)

•A

I = Az alsótarkasorozat veres üledékei.

II = „ „ „ zöld „
III = Óolitos édesvízi dolomitok.

IV = Közönséges „ „
V = Gipsz közti zöld üledékek.’

VI = Tengeri zöld márgák.
VII = (Tengeri) durva mészkövek.
VIII = A felstarkasor veres üledékei.

IX ==
,, ,, ,, ,, zöld ,,

8*
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Az els jel vonatkozik a mechanikai komponens mennyiségére:

-r sok, ± közepes, — kevés vagy semmi. A második jel vonatkozik a

karbonát kifejldésére: X porustölt karbonát; + automorf dolomit-

romboederek; — szabálytalan alakú, apró kalcitszemek. A harmadik

jel a limonit kifejldését jelenti: + koncentrációs, gömbös limonit, —
felhs limonit).

E sémából kitnik, hogy a mechanikai komponensek mennyisége,

valamint a karbonátok és limonit kifejldése közt szabályszer össze-

függés van. A beágyazásos mechanikai komponensek mennyiségének

fokozatos csökkenésével a karbonátszemek következképen változnak

el: Ha mechanikai komponens sok van (több mint körülbelül a kzet
fele), úgy a karbonát a mechanikai komponensek közti hézagokat, lehe-

tleg egyetlen, a beágyazások által meghatározott alakú egyénnel tölti

ki. Ezt a módosulatot neveztük porustölt karbonátnak. Ilyen karbonát

az alsó- és felstarkasorozat zöld üledékeiben jelenik meg, elssorban

olyankor, amikor a kzet 50 térfogat részében 37—50 rész mechanikai

komponens van. Ha a mechanikai komponens mennyisége 20 résznél

kevesebb, úgy a karbonát többé-kevésbbé egyenletesen eloszlott, apró

(1—50 //) szemekként jelenik meg. Természetes, hogy mechanikai kom-

ponensek mennyiségének megfelel normális karbonátkifejldéssel együtt

a másik karbonátmódosulat is megjelenhet. Fenti szabály alól a kivétel

igen ritka: 72 kzet közül egyetlen esetben fordult el, hogy a mecha-

nikai komponensek uralkodó mennyisége dacára, a karbonát nem jelent

meg porustölt alakban (7434—d). 37 résznél több mechanikai kompo-

nens esetén is találunk apró szemekre oszlott karbonátot, de ilyenkor

vele együtt fellép a hézagcementkarbonát is (7450—
-j,

7434—g).

A mechanikai komponens mennyiségének csökkenésével és a karbo-

nát ezen megváltozásával kapcsolatban a limonit is megváltozik: sok

mechanikai komponens esetén (II. és IX. kzetcsoport), vagy

pedig sok limonit esetén (akkor is, ha kevés a mechanikai komponens)

(I. és fleg VIII. csoport) a limonit „Tischlerleim“-strukturás-felhsen

jelenik meg. Kevés mechanikai beágyazás esetén, fleg, ha a limonit

mennyisége is kevés, úgy a felhs foltokon kívül egyszersmind szabályos

koncentrációs limonitgömböket is találunk (IV., V., VI., VII. csoport).

Ez alól csak két kivételt ismerünk (7051. és 7—d).

Részben harmadik f kémiai komponensnek kell tekintenünk a

kaolin-szericit-detrituszt. Ennek kifejldése is összefüggésben áll a

többi komponensekkel: említettük, hogy a szeriéit mellett a kaolin opti-

kai sajátságaival bíró legfinomabb rostok fleg az alsó- és felstarka-

sorozat veres (és zöld?) üledékeiben jelennek meg. A kaolinos cementet

tehát ezen az ,,agyagos“ részen kívül felhs (nem koncentrációs-göm-

bös) limonit és rendesen egyenletesen eloszlott finom dolomitromboede-
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rek alkotják. Fleg szericitbl állnak a rostok a tengeri zöld üledékek-

ben, tehát amikor a kémiai társkomponenseket finom kalcitszemek s pirit-

gömbök képezik.

Kisebb kzetcsoportra szorítkozó, megfelel helyeken már említett

összefüggések az elegyrészek kifejldései közt a következk:

1. Az alsótarkasorozat veres üledékeinél a karbonátromboederek

szemnagyságának növekedése a karbonát : limonit mennyiségi viszony

növekedésével. 2. A hipotetikus egyenes arány az édesvízi dolomitok

karbonátromboedereinek nagysága és a limonit koncentrációs gömbjei-

nek nagysága közt.

Végül megemlítjük, hogy piritgömbök jelenléte esetén a karbonátok

apró, szabálytalan (orsós) szemekként lépnek fel; „biogén szerkezet44

(= igen sok organikus szkelett) ilyenkor nincs; az apró, éles rombo-

ederekbl álló (dolomitos) szerkezet pedig ritka (ilyen a 8—2. sz.

kzet).

A strukturális sajátságok fokozatos elváltozásával az azonos

genetikájú kzetek természeti viszonyaiknak megfelel csoportokba

egyesülnek. Az üledékes kzeteknél is megnyilvánul tehát a szabály-

szerség, hogy a genetikailag azonos csoportokat speciális, strukturális

sajátságok jellemzik. Az üledék genezisét tehát — a diagenezis dacára

is — megállapíthatjuk petrográfiai jellegeibl.

Tengeri üledékeink struktúráját jellemzi: kevés mechanikai kom-

ponens; soha nem porustölt, hanem rendesen negatív megnyúlási karak-

ter kalcitszemcsék; kevés limonit, melynek egyrésze csaknem mindig

koncentrációs gömbként jelenik meg; ugyancsak a tengeri és vele kap-

csolatos (pl. lagunáris) üledékeket jellemzik a piritgömbök. Ezzel

ellentétes jellegek következtében csoportosulnak az alsó- és felstarka-

sorozat veres és zöld üledékei, melyek szárazföldi üledékek, mint a

genetikai részben látni fogjuk. Szárazföldi üledékeink strukturális jel-

lemvonásai: felhs, soha nem koncentrációs limonit; sok mechanikai

komponens és porustölt karbonát; illetleg kevesebb mechanikai kom-

ponens és apró, pozitiv megnyúlási karakter idiomorf dolomit-

romboederes18 cement; az agyagos komponensben kaolinszer rostok is

szerepelnek. A szárazföldi üledékekben piritgömb soha nincs. A száraz-

földi és tengeri üledékek strukturális jellemvonásai vegyülnek az édes-

vízi és lagunáris üledékekben (édesvízi dolomitok és gipszközti már-

gák) : a koncentrációs limonitok ugyan megjelennek, de a karbonátok

közt idiomorf, pozitiv megnyúlási karakter dolomitromboederek szere-

pelnek; mechanikai komponens kevés van. Piritgömbök az édesvízi üle-

18 A dolomitromboederek a tarka agyagokban valamivel durvább szemek

(10—40 a), mint az édesvízi dolomitokban.
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dékekben nem fordulnak el, azonban a lagimáris (gipsz- és szenek közti)

üledékekben lényeges szerepük van. A dolomitkérdés szempontjából

nagyfontosságú, hogy a terrigén üledékekben a finomszem karbonát

dolomitos, a marin üledékekben tisztán kalcitos.

A petrográfiai jellegek elméleti megvilágításával dolgozatunk má-

sodik, genetikai részében fogunk foglalkozni.

Készült a budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudomány-

egyetem ásvány-kzettani intézetében. (1925.) Az újabb analízisek a

soproni Bánya- és Erdmérnöki Fiskolán. (1926.)

Tartalom.

Módszerek 83

Mechanikai komponensek 85

Cementelegyrészek és kémiai komponensek 89

Az alsótarkasorozat veres üledékei 94

Az alsótarkasorozat homokos és zöld rétegei 97

Oolitos édesvízi dolomitok 100

Alsó- és fels-édesvízi dolomitok 101

Gipsz 103

Tengeri zöld üledékek 106

Alsó- és felsdurvamészk 109

A felstarkasorozat veres üledékei 111

A felstarkasorozat zöld üledékei és homokjai 114

Gipszek közti zöld márgák 114

Strukturális összefüggések 115

A BÁNI HEGYSÉG MEDITERRÁN RÉTEGEI.

— A 2. sz. ábrával. —
írta: Strausz László.

A Baranya vármegye déli részében lév báni hegység mediterrán

faunájáról igen kevés adat volt eddig az irodalomban: Matyasovszky

írt le Baranyavárról öt új brachiopodát s Bánról egy ritka Pleurotomát.

A M. K. Földtani Intézet gyjteményében szép kövületanyag volt e terü-

letrl túlnyomóan Matyasovszky gyjtésébl s egy részét meg is hatá-

rozták (tudtommal Matyasovszky, Hoffmann és Halaváts). Ezt az

anyagot kérésemre Szontagh Tamás aligazgató úr feldolgozásra nekem

engedte át, amiért neki e helyen is köszönetemet fejezem ki.

A gyjteményben lév anyag hat különböz lelhelyrl való. Leg-

gazdagabb a báni kbányában feltárt világossárga agyagos réteg fau-

nája. A kövületek igen jó megtartásúak, valamennyien héjas példányok

s általában nagy egvedszámban is fordulnak el. Míg a kzetanyag


