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SZARUKÖVEK A BUDAI-HEGYSÉGBEN.
Irta: Károly Erzsébet.

NOTES SIJR LESCHERTS DE DOLOMIES ET CALCAIRES SE
TROUVANT DANS LES MONTAGNES DE BUDA.

Pár E. Károly.

A Budai hegység iriaszkori mészk és dolomit rétegeiben

lielyenkint kovasavkiválások vannak. Ezekrl a kovasavkiválá-

sokról, illetve ezek keletkezésérl a magyar irodalomban még nem
jelent meg önálló tanulmány. A Budai-hegységrl készült geológiai

szakmunkák e kzeteknek úgyszólván csak megemlítésére szorít-

koznak. Elnevezésükre általában a szaruk kifejezést használják.

A Mátyáshegy mészkövének kovasavelfordulásai kivételesen tz-
k néven is szerepelnek.

Az egyetlen munka, mely a Budai-hegység kovasavkiválá-

sairól adatokat közöl S c li a f a r z i k-V e n d 1 geológiai vezetje
(29).

A magyar irodalom általában keveset mutathat fel a szaruk
és a hozzá nagyon hasonló s a tle biztosan csupán geológiai fel-

lépesében elválasztható tzk tanulmányozása terén. Külföldön el-

lenben több munka tárgyalja e kovasavkiválások tulajdonságait,

fként keletkezésük körülményeit. Épen ezért, mieltt értekezésem

tulajdonképeni tárgyára rátérnék, szükségesnek látom összefoglal-

ni azokat az eredményeket, amelyeket a külföldi szakirodalom a

szaruk és tzk elválasztására, illetve keletkezési körülményeire
vonatkozólag eddig megállapított.

Szarukövek.

A szarukövek ismeretéhez fképen a francia és az angol iro-

dalom szolgáltat becses adatokat.

Franciaországban a szaruk (éhért) kifejezés régen haszná-

latos, de szigorúan definiált jelentés nélkül. Már 1838-ban d e 1 i

Béc he (2) a zöld homokkövek vesealakú szaruköveirl ír. 1843-

14-ben d’A o u s t Virlet (1) megkülönbözteti a szarukövet a ko-

vasavas konkréciók egyéb típusaitól, mivel azt írta, hogy a szaru

kövek és a tzkövek mind molekuláris áthelyezdések eredményei.

1843-ban de Ser rés M. (33) megállapítja, hogy a szaruiul nevet

meglehetsen általánosan használják a Jura mészköveiben talál-

ható tzkövek megjelölésére. Cayeux L. (8) szerint a szaruké

kifejezés egy adott pillanatban került a francia terminológiába,

anélkül, hogy tudták volna, vájjon azok a kovasavkiválások, me-

lyeknek megjelölésére szolgált, miben különböznek például a kréta

tzkövétl. Cayeux csak a tengeri eredet kovasavas kzetekben

képzdött kovasavki válásokat nevezi szarukveknek. Ezek kzet

tanilag teljesen definiált — a tzkétl eltér — karaktert mutál-

nák. Fként .szivacstkbl, opálból és kalcedonbol állnak.
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Angliában több mint egy évszázada használják u szaruk el-

nevezést. Itt azonban nem az összetétel és a szerkezet szempontjai

szabályozzák a szaruk elnevezés használatát, hanem általában a

kréta tzkövénél idsebb kovasavcsomók megjelölésére alkalmaz-

zák. Ha teli F. H. és Rastall R. H. (16) például igen tág érte-

lemben használja a szaruké (éhért) kifejezést: „Radiolarian éhért,

upper greensand éhért, oarboniferous chert.“

Az Egyesült-Államokban v szaruk-elnevezés használata épp
oly általános, mint Angliában. Tarr W. A. (41) a burlingtoni

karbon mészkö\eiben található kovasavelfordulásokról írt tanul-

mányában azt mondja, hogy a szaruk elnevezés a kvarcnak mind-
azon kriptokristályos változatait foglalja magában, melyek fehé-

rek, szürkék vagy kékessziirkók. A sötét, szürkétl feketéig terje-

d változatokat tzknek nevezik.

Angliában és az Egyesült- Államokban a szaruk nevet vise-

l üledékek természetérl és eredetérl a következk állapíthatók

meg: falkatrészük opál, kaleedon vagy kvarc; számos radioláriát

vagy szivacstt zárnak magukba, vagy teljesen kövületmentesek;
csomókban és padokban települnek. Majd organikus, majd pedig
kémiai eredetet tulajdonítanak nekik.

A német irodalomban sem találjuk a szaruk egységes jel-

lemzését. Zirkel (47) a szarukövek fbb ismertetjeléül a szilán-

kos törést és a szaruszer külst tekinti. Wetzel \Y.

1022-ben (46) megjelent tanulmányában szigorúan körülhatárolja
a szaruk fogalmát. Szerinte a szaruk vékony cserepekben sok-

kal kevésbbé átlátszó, mint a tzk; alapanyaga kevésbbé finom
szem és a mikroszkóp alatt csekélyebb lisztaságú kristályos ko-

vasavnak mutatkozik, mint a tzk, amennyiben különösen karbo-
nátok nagy mennyiségben keveredtek hozzá. Rosenbusch 1923-

ban (28) megjelent munkájában nem tesz különbséget szaruk és

tzk közt. Néhány évvel késbb, 1929-ben Seb w a r z A. (32) az

északi kréta tzköveit és az alpi mezozoikum szaruköveit hason
lította össze. Az eltér nev és két különböz geológiai korban,

egymástól nagyon távol fellép kovasav-kzétek közt nem talált

alapvet különbséget.

Nálunk Vendl Aladár (44) a Biiklthegységben talált pale-

olitok vizsgálatánál — Cayeux felfogásánál jóval tágabb értelem-

ben — szaruknek nevezi „mindazokat a lényegében kalcedonból,

esetleg a kalcedonon kívül több-kevesebb kvarcból és esetleg kevés

opálból álló kzeteket, melyek a krétára s némely más mezozoi

szintre jellemz tzktl (silex) eltérk."

Tzkövek.

A tzk elnevezés használata régebbi, mint a szaruké. Ke-
letkezésével már egy évszázadon át foglalkoztak a kutatók, mi-
dn a szaruk kifejezés megjelent az irodalomban.
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A két kzet szétválasztása sokszor nagy nehézségekkel jár.

Milner H. B. (24) szerint a szaruk és a tzk közti különbség
inkább látszólagos, mint valódi és bizonyos mértékben csak az el-

nevezésben rejlik.

A tipikus tzkövek a fels kréta jellemz kovasavkiválásai,
s mivel itt az anyakzet világos színétl ersen elüt sötét szín
tömegekben jelentkeznek, a sötét szín kovasavkiválásokat rendesen
tzknek, a világosakat szaruknek nevezik. Zirkcl (47) a tzkö-
vek jellemz tulajdonságának a tökéletes kagylós törést tekinti.

Wctzel (46) szerint a tzk rendkívül finom szemcséj, miután
ftömegét az 1—10 b átmérj ketts törés szemcsék alkotják. Ez
okból nagyon homogén kzet benyomását kelti. Noha Wetzel
a tzk megjelölést a szaruk kifejezéssel szemben élesen körülha-

tárolja, elismeri, hogy a két kzetnek vannak hasonló fajtájú

elfordulásaik, st természetszerleg átmeneti alakok is találhatók.

Rosenbusch (28) szerint a szaruk és tzk elfordulása
a szilurtól az eocénig tart. Hanssen 1901-ben (15) megjelent

dolgozatában azt írja, hogy ámbár a tzk felfordulási helye a

kréta senon emelete, jelentéktelen kiterjedésben más formációban
is fellép, például a maimban. Cayeux (8) a kovasavas kzetekrl
írt hatalmas munkájában, csak a kréta formáció kovasavki válá-
sait tekinti tzköveknek.

A szarukövek és a tzkövek elválasztása.

A mondottakból világosan kitnik, hogy az irodalomban
meglehetsen nagy a zavar a szarukövek és*a tzkövek megkülön-
böztetése terén és a két kzet elválasztása sokszor elég önkénye-
sen történik. Összetételükben és szerkezetükben mindezideig nem
sikerült határozott különbségeket megállapítani. A két kzet küls
tulajdonságaiban sincsenek oly eltérések, amelyeket szabályként

lehetne felállítani. Egyes kutatók ily irányú próbálkozása hiá-

nyos megfigyelésekbl indult ki és késbb részben meg is cáfolt

tévedéseket foglal magában.

Milyen alapon történik tehát a szarukövek és a tzkövek el

választása? Feltétlen biztossággal egyedül geológiai elfordulásuk
alapján különböztethetk meg. Ennek ismerete nélkül, pusztán a

mikroszkópos kép-, fizikai tulajdonságaik és kémiai összetételük se-

gítségével pontos szétválasztásuk alig lehetséges. A kréta kovasav-

kiválásait a geológia kezdettl fogva tzköveknek nevezi, míg a

krétánál idsebb szintekben elforduló kovasavkiválásokat általá-

ban szaruköveknek hívják. Mivel a Budai hegység kovasavkivala-

sai a krétánál idsebb triászban fordulnak el, helyes nevük: sza-

ruk. E szarukövek néhány vékony csiszolatában a szarukövekre

jellemz radioláriák jelenlétét állapítottam meg, ami a fenti elne-

vezés helyességét igazolja.

Feladatom a Budai-hegység e szaruköveinek tanulmányozása
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és ebbl a keletkezésükre levonható következtetések megállapítása

v olt.

Értekezésemben a szarukö elnevezés oly triaszkori kovasav-

kiválásokat jelöl meg, amelyek lényegében kalcedonból, több-ke-

vesebb kvarcból, kevés opálból állnak, s helyenkint radioláriák is

elfordulnak bennük.

A Hdai-hegység szaruköveinek jellemzése.

A Budai-hegység szarukövei \ alamennyien a fels triászban

fordulnak el, ennek karúi emeletébe tartozó mészk és dolomit

kzetekben.

A szarukövek különböz csoportokban jelennek meg, de tö-

meg szempontjából az anyakzetben mindig nagyon alárendelt

szerepet játszanak. (Ez különben a szaruköveket általában jellem-

zi.) A mész- vagy dolomitkzettel szemben nincs semmiféle önálló-

ságuk, csupán részei azoknak. Hiányzik náluk a szintállandóság;

í sszefügg rétegekben csak egyes helyeken fordulnak el, az anya-

kzettel mindig konkordáns településekben. Akkor is legfeljebb 10

15 cm vastagságban. Ily rétegek jelentkeznek a Farkasvölgyben, a
szarukszalagos hegyoldalnak azon a részén, amely az Ördögorom-
csárda elhagyása után következik,- a Mátyáshegy triaszmészkövé-
í ok egyes szintjeiben és a Guckler Károly út melletti dolomit 1 2

pontján. Gyakran találhatók egyszintben elhelyezked gumók alak-

jában. Ezek valószínleg a rétegek szétszakadásából keletkeztek.

Nevezetesen a Farkasvölgyben az Ördögoromcsárdával szemben le-

v hegyoldalban és helyenként a Guckler-út melletti dolomitban.

Teljesen szabálytalanul elhelyezked ágas-bogas tömegekben is el-
fordulnak. például a mátyáshegyi dolomitban és mészkben. Az
ördögormon lev malomkbánya dolomitfalából o'y világos- és sö-

tétszürke szarukögumókat gyjtöttem, melyeket kívül 0.2—0.5 cm
vastag fehér kéreg borított. Ezek a szarukgumók a dolomit réte-

gekkel párhuzamosan helyezkedtek el és ökölnagyságú kerek vagy
összelapított darabok.

Hegységünk szaruköveinek színe fleg szürke, az egészen vi-

lágostól a legsötétebb árnyalatig, továbbá szürkés barna és néha
vöröses árnyalatú.

Törésük kis szilánkos kagylós. A számszer küls nem fel-

tétlen tulajdonságuk; a Mátyáshegyrl és a Guckler Károly-út
melll teljesen fénytelen darabokat gyjtöttem.

Az alábbi összeállítás három különböz hel\ rl származó tisz-

ta szaruko fajsúlyát mutatja.

Származási hely: Fajsúly:

Guckler-út melletti dolomit 2.491

Farkasvölgyi dolomit 2.491

ördögorom malomkbánya 2 497
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Fig. 51. ábra.

Fels triászkor!, karni emcletbeli dolomitok, valamint szaruköves es

bitumenes mészkövek elterjedése a Budai-hegységben, a vizsgált sza-

rukövek lelhelyeivel.

Situation des coucbes dolomitiques et du calcaire chcrteux et bitumi-

ueux du triasique supérieur dans les montagnes de Buda et des eclian-

tillons examinós. l=caleaire cherteux et bitumineux, 2= dolomies,

3 = gite s des échantillons examinós.
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Kém ia i összetétel.

A következ táblázatban a Budai-hegység fontosabb lelhe-

lyeirl gyjtött szarukövek kémiai összetételét állítottam össze.

I. Barnásszüike szavuké a Mátyáshegy Ny-i oldalán húzódó fel-

tárás testszín mészkövének legalsó rétegébl.

II. Világosszürke szaruk a Mátyáshegy dolomitjából, a begy

229 m magas tetejétl BNy-ra körülbelül 130 m-re elfordu-

ló barlangüreg mellül.

III. Igen világosszürke szaruk a Guckler Károly-út melletti do-

lomitból, a 883. háromszögelési jel és a Guckler Károly em-
léktábla közötti utóbbitól 100 lépésre elforduló — rétegbl.

I V. Szürke szaruk a farkasvölgyi szarukszalagos hegyoldal leg-

fels rétegébl.

V. Ördögorom malomkbányájából származó vesealakú, 10 cm át-

mérj szarukgumó. A gumó sötétebb szürke belsejét 0.3

cm vastag, igen világosszürke, csaknem fehér kéreg borítot-

ta. B oszlop a gumó belsejének, K oszlop a kéregnek kémiai

összetételét tünteti fel.

A kémiai összetétel meghatározásánál légszáraz anyagból
indultam ki. Az oldható kovasavat a franciaországi szarukövek és

tzkövek elemzésénél Lassieur .(8) által alkalmazott módszer
rel határoztam meg.

T á b 1 á z a t.

A Budai-hegység szaruköveinek %-os kémiai összetétele.

Alkatrészek I. II. DL IV.
\J

B K

Összes Sí O 2 95.64 95.52 96.50 96.36 97.28 96.86

Oldható Sí O 2 0.60 0.65 1.40 1.52 0.62 0.62

Ah O.i 0.89 1.27 0.15 1.21 0.30 0.56

Fe2 Os 2.71 0.94 1.41 1.25 0.78 0.82

Ca O 0.40 0.44 0.44 0.48 0.56 0.34

Mg O nyom 0.26 0.41 0.16 0.30 0.25

K2 O 0.06 000 0.00 0.00 0.04 0.04

Na2 O 0.11 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06

Ti O2 0.08 0.06 nyom 0.02 0.04 0.04

P2 O5 nyom nyom nyom nyom nyom 0.03

Izzítási veszteség 0.66 1.56 1.38 0.64 0.66 0.95

Összesen 100.55 100.08 100.32 100.16 100.02 99.95

Fenti táblázat szerint a Budai-hegység szarukövei igen ma-
gas kovasavtartalmú kzetek. Feltn, hogy a Mátyás-hegyi mész-
kbl származó I. szaruk C'aO tartalma kisebb, mint amennyi az
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alábbi kzettani vizsgálatokból várható volna. Ezek szerint a Má-
tyáshegyi mészk szaruköveit srn járják át kalciterek. A kémiai
összetételben ez a körülmény nagyobb CaO tartalom által azért

nem jut kifejezésre, mivel a szaruköveket a kémiai analízis meg-
kezdése eltt a felületükhöz tapadó idegen anyagoktól híg sósav-

ban való fzés által tisztítottam meg. Ekkor azonban a lényegük-
höz nem tartozó s késbbi rétegmozgásokból származó repedéseik-

be utólag rakódott kalcitkristályok is feloldódtak.

Az V. szaruk kémiai vizsgálata azt mutatja, hogy nincs lé-

nyeges különbség szarukgumó és a hozzátartozó fehéres kéreg ké-

miai összetétele közt.

Valamennyi sötétebb szín szaruk finom pora leveg hoz-

zájutása közben izzítva, kissé világosabb színvé vált. Lehetséges,
hogy a sötét szín pigment szemcsék egyik része esetleg szenes

(vagy bitumenes) részecskétl ered.

Kzettani és slénytani vizsgálat.

A Budai-hegység szaruköveinek fásványelegyrészei kalce-

don és opál, de e kett között — az opálos anyagtól a szemcsézettig
— mindenféle átmenet megtalálható. Az opál ügy viselkedik, mint
egy visszafejldésben lév anyag, mely azért valamennyi szaruk-
ben elfordul; mégpedig nem a kalcedon szemcsék közt. hanem
lúlnyomó részben maguknak a szemcséknek az anyagában. Optikai

anomáliákat árul el, amennyiben többnyire anizotrop anyagként
viselkedik.

A szarukövek túlnyomó részben kaleedonhó] állnak. A kal-

cedon zöme apró szemcsés kifejldés. A szemcsék teljesen szabály-

talanul, öblös-karélyos körvonalakkal csatlakoznak egymáshoz.

Átmérjük átlag 0.003—0.010 mm. A Farkasvölgy hegyoldalának
különböz rétegeibl gyjtött szarukövek szemcséinek nagysága
.jellegzetesen eltér egymástól. A legalsó rétegekbl gyjtött szaru-

kövek szemcséi jóval nagyobbak — körülbelül mégegyszer akkorák
— mint a legfels rétegek legnagyobb szemcséinek átlaga.

Csaknem valamennyi szarukben a kalcedon alárendelten,

egyes foltokban rostosán, szferolitosan alakult ki. E foltok a csi-

szolatokban rendesen nem koraiaknak, hanem egy irányban meg-
nyúltak, elliptikusak és sokszor több rostos szerkezet csomót tar-

talmaznak. A rostos szerkezet rendszerint olyan, hogy a rostok nem
egy pontból, azaz nem a gömb vagy ellipszoid középontjából fut-

nak szét minden irányban radiálisán, hanem kisebb-nagyobb

gömbcikk sugarainak megfelelen. Ennek folytán metszetekben a

rostos elrendezdés legyezszerünek tnik fel. A rostos kalcedonok

keresztezett nikolok közt — a szferolitos kifejldésnek megfelel-

en — sugarasan oltanak ki. Az apró szemcsés aggregátum egyes

szemcséi sem oltanak ki egységesen, hanem fokozatosan a körül-
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forgatáskor. A rostos kalcedon rostjai átlag 0.01 mm hosszúak, d>*

hel.venkint ezek ível jóval hosszahl) rostok is (‘löfordulnak. Egyes
csiszolatokban ritkábban, másokban srbben különböz alakú,

többnyire sugaras rostos szerkezet kalcedonesomók fordulnak

<‘l. Átmérjk 0.03 és 0.15 mm közt ingadozik.

Némely szarukben a rostos szferolitos kalcedon pálcika-

alakban vagy gyengén hajolt, két végén elvékonyodó ívalakban

sorakozik egymáshoz. Ily módon a vékony csiszolatban helyenkint

keskeny kalcedonsávok figyelhetk meg. Nem lehetetlen, hogy
ezek egykori spiculumoknak felelnek meg. Ma már semmiféle or-

ganikus szerkezet sem látszik rajtuk. Egyik-másik szaruk csiszo

tatában néhol kör- vagy ellipszis alakú, a többi résznél világosabb

foltok láthatók, amelyek keresztezett nikolok közt szemcsés vagy
rostos szerkezet kalcedonból állnak. E foltok gömböcskéknek fe-

lelnek meg s eredetileg radioláriák lehettek. Organikus szerkezet

azonban már egyáltalán nem látszik rajtuk. Az organikus marad-
ványok helyét a köriilövez kalcedon-alapanyagnál nagyobb ele-

mekbl álló kalcedon csoportok jelzik.

A kzetekben elvétve szabálytalan alakú, a kalcedonszemcsék-

nél jóval, nagyabb Ava/cszemek is elfordulnak. A legnagyobb
észlelt kvarcszem 0.40 mm hosszú volt. Néhol a kisebb vagy na-

gyobb csomókba verdött kvarcszemeket kalcedon-koszorú veszi

körül. A kvarcszemek megletsen ép széllel, csaknem mozaiksze-

ren csatlakoznak egymáshoz.
Elég lényeges elegyrész a kaiéit is. Nem egyenletesen szétoszt

va, hanem különálló foltokban és erekben jelenik meg a szarukö-
vekben. Különösen jellemzk ezek a kaleiterek az ersen gyrt
mátyáshegyi mészk szaruköveire. Ebben a kzetben elforduló
szarukrétegek és -gumók a gyrdés következtében összerepedez-
tek s az így támadt repedéseket utólag kalcitkristályok töltötték

ki. Ezeken a helyeken néhol a kaiéit nyomási ikerkristályokban
jelenik meg.

A kzetekben ritkán apró .sze/vcifpikkelyek is találhatók.

Elég srn fordul el bennük vasérc: magnetit-, limonit- és

hemcititszemcse.

Itt-ott apró, feketének vagy sötétbarnának látszó opak pig-

mentszemcsék figyelhetk meg. Néhol ezek az apró, többé-kevésbbé
zodiametrikus szemcsék nagyobb csoportokba verdtek össze.

A Budai-hegység különböz pontjairól gyjtött szarukövek
kzettani vizsgálata arra mutat, hogy a réteges szarukövek és a

szarukgumók közt ásványtani különbség nincs.

A szarukövek vékony csiszolataiban az ismertetett ásványi
elegyrészek mellett radioláriákat figyeltem meg. Ezek a szerves

maradványok általában elég rossz megtartásúak. Alakjuk és struk-

túrájúk annyira elmosódott, hogy már nem határozhatók meg.

Felismerhet szerkezet, meghatározásra alkalmas radioláriák a

Budai-hegység szaruköveiben elég kis számban fordulnak el. Kü-
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Ionosén a dolomitokból származókban ritkák a jó megtartású pél-

dányok. Ilyeneket inkább a mátyáshegyi mészkbl gyjtött sza-

rukövekben figyeltem meg.
A vékony csiszolatokban a következ radioláriákat sikerült

meghatároznom (48):

Zygocircus sp-

Cenosphoera cfr. pachydei ma Rüst.
Siichocapsa sp. (széles peremmel).

A szarukövekben nagyon ritkán elszórt spiculumok is el-
fordulnak. A jobb megtartású, határozottan felismerhet esatorná-

jú spiculumokat a mátyáshegyi mészk szaruköveiuek vékony csi-

szolataiban figyeltem meg.

Szarukövek és tzkövek képzdési folyamata.

A kovasavkiválások eredetére vonatkozó kutatások túlnyomó
része a kréta tzkövére irányult. Miután szaruk és tzk között

nincsenek oly különbségek, melyek eredetüket vagy képzdésüket
illeten eltéréseket vonhatnának maguk után, a tzkövek keletke-

zésére vonatkozó kutatások megállapításai a szarukövekre is kiter-

jeszthetk.

A kovasav eredete.

A kovasav eredetének kérdése már a XVIII. század óta fog-

lalkoztatta a kutatókat. Különböz felfogások alakultak ki, ame-
lyek végül is két általános megoldáshoz vezettek: a kovasav ás-

ványi vagy szerves eredet.
Ásványi eredet. Régebben a kovasav eredetét az ásványi vi-

lágban keresték és különböz forrásokat jelöltek meg ezen a terü-

leten a tzkképzdés kiindulópontjául.

1. A kovasav régebbi kzetek szétbomlásából származik. 18S5

óta Delanoue (10) hirdette ezt a gondolatot. Ö a tengervíz

által korrodált és az es által kilúgozott pyrogén kzetek szétrom-

bolásában látta az oldható alkaliszilikátolc képzdésének kiinduló-

pontját. Ezek a tengerben feloldódnak és a bellük felszabaduló

kovasav késbb a tzkövek alapanyaga lesz. Tarr W. A. (41)

oly szaruköveknek tartott kzetek képzdésére alkalmazta, melyek

a francia karbon-mészk kovapaláinak (silexite) felelnek meg. Az
kiindulási pontja az volt, hogy a tengerpartok lehordási erózió-

ja, a marinikus abrázió jelensége és minden idben a folyóvizek

hordaléka elegend források a meszes kzetekben elforduló kova-

sav-tömegek keletkezésének magyarázatára.

2. A kovasav forrásokból származik, (la udry A. (18) szerint

kovasav tartalmú, ersen alkalikus, magas hmérséklet és nagy
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nyomáson lev források torkollottak a tengerbe, ahol a tengervíz

hatására kovasav tartalmukat részben leadták.

- A kovasav erupciókból származik. De L u c 1791-ben (22)

arról számolt be, hogy akadtak olyan természettudósok is, akik

azt tartották, hogy a kréta egy része a hm íi ködös következtében

tzkvé alakult.

Szerves eredet. Már a tzkkeletkezés tanulmányozásának
kezdetén az organizmusok vették át a vezetszerepet az eredet

magyarázatánál. Az anorganikus eredettel való kísérletezés las-

sankint megsznt.
1835-ben Fre h h a m in e r (12) szivacsma radvá,nyokra ve-

zette vissza a kovasavat. 1838-ban Ehrenborg (11) más véle-

ményt nyilvánított. Szerinte a kovasavat kovainfuzóriák szállí-

tották. így koncentrálódott a tzkmentes vagy csak kevés tzkö-
vet tartalmazó dél-európai kréta rétegekkel váltakozva települ
infuzoria-márgákban a kovasav. Másrészt az ('‘szakeurópai kréta

tzktartalmából és az infuzória-márgák hiányából arra következ-

tetett, hogy az utóbbiak eredetileg itt is megvoltak, késbb azon-

bau, feloldott kovasavjuk tömör tzkövekké alakult.

1880-ban Sorby H. C. (38) hasonló elgondolással tételezi fel

a tzkövek képzdésénél az organizmusok közbei epését. A kovás

szervezetektl megfosztott, tzköveket tartalmazó krétát szembe-

állította a kovaszivacsokat tartalmazó, de tzkmentes óceáni isza-

pokkal és azt a következtetést vonta le, hogy a tzkövek kovasav-

tartalmukat a kovás organizmusoktól kapták.

Ehrenborg volt az els, aki a tzkövekbl vékony csiszo-

latot készített s ezekben spiculumoknak, foraminiferáknalc a jelen-

létét mutatla ki. B o w e r b a n k (5) számos tzkövet vizgsált meg
hasonló módon, s valamennyiben felismerte a szivacstük jelenlétét.

Innen eredt az a következtetés, hogy a tzkövek szivacsokból szár-

maznak.
1880 körül a kérdést Angliában jelents munkák tárgyalták.

Szerzik egyértelmen kimondták, hogy a tzkövek forrása a ko-

vavázú organizmusok összessége, közülük pedig elssorban a szi-

vacsok.

Ez a felfogás gyz manapság és egyezik mai tudásunkkal a

legjobban.

A szivacstk a tzkövek és a szarukövek kovasavának forrásai.

A kutatók a tzkövek és a szarukövek képzdésénél a közre-

mködés túlnyomó részét a szivacsmaradványoknak tulajdonítot-

ták. A radioláriák és diatomeák szerepe eddig még tisztázatlan,

anélkül, hogy elhanyagolható volna.

S o 1 1 a s W. J. (35) a trimminghami kréta tzköveiben a hús-

spiculumok teljes hiányát tapasztalta; ezek t. i. a legérzékenyeb-

bek az oldóhatással szemben. Cayeux L. ugyanezt a megfigye-

lést tette Franciaország krétájában, amibl azt a következtetést

vonta le, hogy a spiculumoknak nagy tömege tnt el, anélkül, hogy
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létezésükrl a legkisebb nyomot hagyták volna bátra. Ez pedig

azáltal történhetett, hogy a hiányzó spikulák korán szétroncsolód-

íak. Ezzel a megállapítással összhangzik az a tény, hogy a recens

tengerekben kiszélesedett csatornájú, korrodált spikulák jelenléte

mutatható ki.

Wallich (45) szerint a mélytengeri szivacsok spiculumai
a tzkképzdés legfontosabb tényezi. Ezeken kívül azonban a

szivacsok protoplazma anyaga szintén jelents szerepet játszott.

1893-ban Jukes-Brown A. d. (18) különböz vidékek krétá-

jának tzk- és kovasavtartalma közti összefüggést kutatta. A
wiltshire-i alsó-kréta sok kolloid kovasavat tartalmaz, szivacstk
alakjában. Collingbonn Kingston alsó-krétájának kolloid kovasav
tartalma 38%, tzk ellenben egyik helyen sincs. Ezzel szemben
a dorseti alsó-krétában tzkövek is elfordulnak, az oldható kova-

savtartalom pedig nagyon csekély. A középs krétában is nagyon
különféle a kovasav elfordulása. A fels-krétában ellenben 98

09% szénsavasmész van. Különös tény az, hogy a tzkben gaz-

dag kréta többnyire még tartalmaz kolloid kovasavat, addig a tz-
kben szegény krétában nincs kolloid kovasav. Ezekbl a megfigye-

lésekbl Jukes-Brown azt. következtette, hogy nincs határozott

viszony a tzkövek elfordulása és az oldható kovasav jelenléte,

valamint hiánya között.

Cayeux 1897-ben (7) viszont megállapította, hogy a párisi

medence bármely krétájának tzköve által képviselt kovasav meny-
nyiség általában — de nem mindig — széles összefüggésben van az

illet krétába zárt elmeszesedett spikulák számával és térfogatával.

A szivacstk koncentrációja a tengerfenéken.

Lyell Cb. (23) a tzk rétegek jellegzetes elrendezdésébl,

a kovasav koncentrálására a folyók idszakos mködésének közbe-

lépését tételezte fel.

Sollas W. J. (35) a trimminghami tzköveket tanulmányoz-
va azt tapasztalta, hogy valamely onnan származó tzkben össze-

gylt szivacstk alakja, nem tér el egy másik helyrl származóétól.

Abból, hogy a különböz spiculumok rendetlenül associálódtak, a na-

gyok a kicsinyekkel, minden oly irányú törekvés nélkül, hogy kü-

lönböz felhalmozódásokként váljanak szét, egykori szivaeságyak

létezésére gondolt, amelyekben számos egyén fejldött ki generá-

cióról generációra. E szivacsok közül sok parazitaként egyik a

másikon élt; többjüknek közös támaszuk volt. Ezért valamely

üledék ugyanazon pontján, az ily módon társult szivacsok elpusz-

tulása után nagyon különböz spikulák találhatók összegylve.

Cayeux (op. eit.) a párisi medence krétájának tanulmányo-

zásából arra következtetett, hogy a spikulák a legkevésbé sem vol-

tak átdolgozva. Majd szétszóródtak a kréta egész tömegében, majd
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pedig valóságos mechanikai preparació történt, amely ket többé

vagy kevésbbé csoportosította. Mindegyik esetben a kérdéses spi-

kulák különböz módon lek sznek es csonkák, széttöredezettem,

anélkül, hogy ugyanazon elem hulladékai a kréta ugyanazon ré-

szében volnának megtalálhatok. Cayeux következtetései szerint

a spikulák szétosztása és megtartási allapota a tolyok munkája; s

ha a kréta mikrogral'iai vizsgálata által e folyók nem volnának

kimutatva, közremködésükrl t legend bizonyítékot szolgáltatna

Saint-Valéry-en-Caux, Pékamp és az Étretat vidéki tzköves kréta

üledékek sztratigrafiájának a tanulmányozása.

A tzkövek és szarukövek képzdésének mechanizmusa.

A tzkövek és szarukövek keletkezésének kérdésénél legnehe-

zebb feladat a kovasavat a genezis két fázisában követni: neveze-

tesen egyrészt a kovasav feloldódását, másrészt lecsapódását és kon-

centrációját.

A szí racst iik korasa rónak feloldása. A mai tengerek fenekén
lev spikulák feloldódására vonatkozó ismereteink száma igen ke-

vés.

1. Sollas W. .T. (36) és Thoulet J. (42) felismerték az él
szivacsok azon tulajdonságait, bgj snikuláikat könnyen megtá-
madják olyan kémiai anyagok, melyek az amorf kovasavra hatnak.

2 A tenger fenekére hulló spikulákat közvetlenül támadás
éri. Cár tér elég nagy mélységben gyjtött spikulákat vizsgált

meg; ezek a csatorna kiszélesedését és felületükön a maratásnak
világos nyomait mutatták. Hasonló megfigyelést tett Schulze
P. E. (31) Hexactinellidae spikulákon. Ugyanilyen természet dol-

got figyelt meg Cayeux 201 m mélységbl felhozott homok ta-

nulmányozása alkalmával. Nevezetesen annyira kiszélesedett esator

nájú spikulák fordultak el a homokban, hogy csatornájuk a tel-

jes átmérnek csaknem a felét foglalta el.

3. Valamennyi kovásan megmaradt fosszilis spikula legalább

kezdd maratást szenvedett el, gyakran a csatorna nagyfokú ki-

szélesedésétl kísérve. Továbbá az egvedeknek rendkAül nagy
mennyisége oldódott fel teljesen (elmeszesedett spikulák, üregek

által jelzett spikulák, stb.) Bowcrbank 18-íí)-ben (4) megjegyzi,

hogy valahányszor konzervált szivacsok tit találta meg,

ezek külsejükön nagyon kifejezett maratást mutattak; mintha az

oldószer hatása iránt — melynek ki voltak téve — sokkal érzéke-

nyebbek lettek volna, mint az ugyanolyan természet oldott mole-

kulák kémiai affinitásával szemben.

A fentiek tehát igazolják, hogy a szivacstk könnyen megt'h

madhatók. Úgyszintén, hogy ezek a kovasavnak rendkívül jelen-

tékeny forrásai.

Kérdés már most, hogy ez a kovasav hogyan jutott oldatba,

továbbá hogyan csapódott ki.
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Julién A. (19) a spikulák feloldódásának kiinduló pontjául
az organikus anyagok tengeralatti szétbomlását tartotta. Az álla-

tok és növények lágy részeibl származó kocsonyaszer vagy kol-

loid anyagok a tenger vizében feloldódnak, majd egyesülnek a
kovasavval, végül koncentrálják azt.

Sollas W. J. (op. cit.) felteszi, hogy a szivacsok elhalása
után a spikulák kovasava egyesül a szövetek organikus anyagával
és egy oldható termék keletkezik, amely késbb szénre, hidrogénre,
stl). és kovasavra bomolhat szét. Feltételezi ezen felül, hogy a ten-

gervízben képzdhet nátriumszilikát, amely szénsav hatására szét-

bomlik, miközben nátriumkarbonát és szabad kovasav keletkezik.

Tehát Sollas W. J. számára nem a szivacsok spikulái képvise-
lik az egyetlen közremköd forrást. Elfogadja különben, hogy a

szénsavtartalmú víznek a homokszemekre gyakorolt hatása elegen-

d ok volna nagyfokú elkovásodási jelenség magyarázatára. To-
vábbá, hogy a tengervíz nyomás segítségével fel tudja oldani a

kovasavat.

Cayeux (op. cit.) valószínnek tartja, hogy az organikus
anyagok szerepe lcgfképen közvetítés a szivacsok és a tzkövek
közt.

Számbavéve az anyagra vonatkozó fvéleményeket, azokban

három ftényezt találunk a kérdés megoldására: nagy nyomást,
bséges organikus anyag jelenlétét és jelentékeny szénsavtartalmú

tengervizet.

A kovasav kicsapódása.

Az oldatok kovasavának kicsapódásáról úgyszólván semmi
pozitívot sem tudunk, mivel ez a jelenség korántsem függ a vizs-

gálatoktól és az okoskodástól, hanem a tapasztalattól. \ égül, mi-

vel a kísérletektl nem vártak eredményt s ami kevés ezen a téren

történt, alig derített világosságot a kérdésre.

A tzkövek tanulmányozásánál a legtöbbet szerepl kérdés

a kovasav kicsapódásának és a kréta szedimént áhidasának idbeli

viszonya volt.

Forchha mmer 1935-ben (12) a tzkövek utólagos keletke-

zése mellett foglalt állást. Szerinte a szivacsmaradványok a kré-

tával egyidejleg ülepedtek le, de késbb feloldódtak. Az így fel-

oldódott kovasav a kréta leülepedése után csak hosszú idvel gylt

össze és kéményedéit meg tzk alakjában.

Hasonló véleményt nyilvánított 1888-ban X a u m a n n (25).

Feltételezte, hogy az egész üledékben eredetileg közelítleg egyen-

letesen szétterjedt kovasav másodlagosan feloldódott és tzkögu-

mók alakjában a réteglapokon és szakadékokban ismét kivált.

Teljesen más véleményt képviselt 1901-ben Hanssen (15).

Szerinte a kovasav, amely elször él szivacsok, diatomeák és ra-

dioláriák testében rakódott le, ezeknek az állatoknak az elpusztít-
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lása után feloldódott és gél állapotban késbb újból levált. A le-

válás különböz centrumok körül történt, például teljesen fel nem
oldódott szivacsvázak, vagy a tengeri szervezetek egyéb szilárd

képzdményei körül, ami (gy-egy tíízkgumó képzdéséhez vezetett,

liansscn elgondolásában tehát, a tzk a kovasavnak a tenger-

fenéken történt primr leválásából származott.

1910-ben Pofon ié H. (27) a szivacstknek a szivárgó vizek

által oldott és a talajvíz szintjén ismét kivált kovasavjából szár-

maztatta a tzköveket.
1917-ben Tarr W.A. (-11) Hansseu felfogásához hasonló,

de fizikai és kémiai szempontból jobban alátámasztott eredményt
hozott nyilvánosságra. Mesterséges tengervízzel végzett kísérletei-

nél literenkint 12 27 mg SiCE-t tartalmazó oldatban nagyon rövid

id alatt nehéz csapadékot kapott. Kísérletei alapján feltételezte,

hogy a folyók által a tengerbe transzportálódott kovasavat a ten-

gervízben lev elektrolitok koagulálták. A koaguláció után kerek
tömegekké gyit össze, amelyek a késbb rájuk rakódó üledék

nyomására vették fel mai alakjukat. Felfogása szerint a tzk-
gumók primr keletkezésnek és függelékeiknél mindig idsebbek.

Valamivel késbb Correns mesterséges és természetes tenger-

vízzel megismételte Ta rr kísérleteit és azt találta, hogy a tenger-

vízhez adott kovasavcldat kezdeti 'koncentrációja dönti el, hogy a

kovasav kicsapódik-e vagy sem. Ha a kezdeti koncentráció oly

csekély, mint például a folyóvizekben, akkor koaguláció nem lép

fel. Correns kísérletei megdöntötték Tarr elméletét.

1922-ben Wetzel W. (46) beható ásványtani, genetikai és

mikropaleontológiai tanulmányában három ftzktipust külön-

böztetett meg: príma r, secundár és tertiar tzköveket. Eredetük
magyarázatára feltételezi, hogy a tengerekbe folyók szállították a
kovasavat.

1925-ben Kláhn (20) a kérdési kémiai nézpontból fejtegette

s a tzkövek kiindulópontjául kovasav kocsonyákat tételezett fel,

amelyek azáltal keletkeztek, hogy a kovasavat rothadó organikus
anyagok koagulálták.

Linek és Becker 1926-ban (21) kolloidkémiai vizsgálatok-

ba! próbálták a kérdést megoldani. Szerintük a kovasav, amely a
híg kovasavsolként felfogható tengervízben adsorptio útján koagu-
lálódott a tengerbl képzdött organogén és minerogén természet
mészrészecskéken, eredetileg többé-kevésbbé egyenletesen szétter

jedt az egész kréta kzetben. Késbb a kovasavgélt a kzetbe zárt

organikus alkatrészek bomlásából keletkezett bázikus anyagok —
különösen mikor a kréta a tengerbl már kiemelkedett — ismét
peptizálták. Az újonnan képzdött sóiban a kovasav lefelé vándo-
rolt és ott, ahol a peptizált alkalikus gél a tengervíz sóival össze-

találkozott, újból koaguláció lépett fel. Ez pedig egyrészt fossziliák

vagy gázok által képzdött üregekben — másrészt padokban vagy
végül hasadéktoltelékek alakjában történt.
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ödura H. 1928-ban (26) Dánia geológiájáról írt tanulmányá-
ban a tzkövet röviden ágy ismertette, mint amely szivacsok ko

vasavábál utólag keletkezett. A krétában egyes helyeken rendkí-

vül sok jómegtartású kovaszivacsot talált, viszont a tzk teljesen

hiányzott. Megfigyelését azzal magyarázza, hogy e helyeken a

szivacsokban lev kovasav átalakulása valami okból nem történhe-

tett meg.
1929-ben Schwarz A. (32) beható vizsgálatok alapján, Ö

-

d u m-éhez hasonló módon oldja meg a tzkképzdés kérdését.

Szerinte oly tiszta kovasa vkocsonya képzdése — mint amilyent a

tzkövek kiindulópontjául fel kell tételeznünk — és az organikus
maradványokból származó normális mészüledék egyidej lerakó-

dása, csak a tzkövek posthumus keletkezésével magyarázható
meg. A dániai Stevns Kiint tzköveit vizsgálta fosszil iaturtalomra,

szerkezetre, elkováscdásra, kovátlanodásra és szomszédos kzetre
vonatkozólag. Arra az eredményre jutott, hogy a tzk diagenezis

eredménye. Kovasava túlnyomó részben közvetett úton keletkezett

organikus anyagokból. 'Szivacstkben gazdag krétából a kovasav-
tartalom kioldódott és a mészüledékkcl kicseréldve csak

utólag koncentrálódott tzkvé, arra alkalmas helyeken. Eközben
a kovasav felülrl lefele vándorolt és ezért a tzkképzdés helyé-

nek a talajvízszint felett kellett feküdnie. Mivel a kzet a talaj-

vízszint fölé csak akkor került, mikor a tengerbl már kiemelke-
dett, a tzkképzdés megindulását erre az idre teszi.

Heinz R. 1930-ban (17) megjelent tanulmányában kinek
és Becker felfogását Potonió H.-ével próbálja egyesíteni.

Eszerint a tengervízben adsorptio útján végbemen koagulálá.s

syngenetíkus kovasavkiváláshoz vezetett. Ekkor azonban még nem
képzdött a szoros értelemben vett tzk, hanem csak salakja: a

primar tzk. Ez a primr tzkállapot megtalálható meg — bi-

zonyos mértékig foss'zilisan — több üledékben (kovás ineszek, stb.).

Be keletkezett posthumus tzk is, a tulajdonképeni értelemben

vett alakja a tárgyalt kovasavkiválásnak, amely gumókban, köz-

betelepülések formájában található.

Gripp K. 1! 33 bán (14) megjelent dolgozatában kizárólag a

posthumus tzkképzdés mellett foglalt állást. Szerinte a syngene-

tikus tzkkeletkezés mellett felhozott fok a szerves maradvá-
nyok faja és* megtartása, épen e felfogás ellen szóló bizonyítékok.

Csak oly fosszil iák maradtak a tzkben sértetlenül, amelyeknek

szilárd részei túlnyomóan kalcitból állnak. Aragon.it héjak kora i

feloldódtak, még mieltt a képzd tzk magába zárhatta volna

ket. A fossziliák megtartásában, fajában és helyzetében nincs kü-

lönbség kréta és tzk között. A tzkben lev makroszkopikus

fossziliák nincsenek oly állapotban, mintha élve vagy elpusztulásuk

után rögtön beágyazódtak volna a kovasavkocsonyába. Parányi

mészszervezetek, mint sértetlen Coecolithok, Ophiura maradványok,

llolothuriák eddig nem voltak kimutathatók. Tehát a mikrolauná-
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hói is hiányzik oly anyag, mely a tzkövek syngenctikus keletke-

zését bizonyítaná. Megfigyelései éppen azt mutatják, hogy a tz-

k nem a szedimenttel egyidejleg, hanem késbb keletkezett.

A tzk keletkezésérl tehát tulajdonképen háromféle felfo-

gás alakult ki: a syngenetikus, a posthumus, valamint a kettt

egyaránt lehetségesnek tartó vélemény.

Megállapításaim a Budai-hegység szaruköveinek keletkezésérl.

A Budai-hegység szaruköveit az alábbi meggondolások alap-

ján az egykori triasztenger kovasavki válásainak tartom.

A különböz lelhelyekrl gyjtött szarukövek vékony csiszo-

lataiban — amint már ismertettem — radioláriák és szivacs spieu-

iumok jelenlétét állapítottam meg. Számbavéve a gyenge megtar-

tásúnkat is: elég jelentékeny mennyiségben.
A szarukövekben keresztezett nikolok közt sajátságos alakú

kaleedon csoportokat figyeltem meg. Ezek többnyire rostos szerke-

zetek és az alapanyagénál nagyobb elemekbl állanak. Organikus
szerkezet már nem látszik rajtuk, de alakjuk apró kovavázú álla-

tok — vagy ezek alkatrészeinek alakjára emlékeztet. Nagyon va-

lószínnek tartom, hogy a kör vagy ellipszis alakú kaleedon cso-

portok eredetileg radioláriák — és a pálcika alakúak spiculumok
voltak.

A Budai-hegység szaruköveinek alapanyaga tehát kimutatha-
tóan elég jelentékeny mennyiségben apró, elhalt, kovatest állat-

kák szilárd vázából épült fel.

A szarukövek viszont túlnyomó részben oly apró kaleedon
kristályokból állnak, melyek a szerves eredetnek semmiféle jelét

sem mutatják. Organikus származásukat mégsem tartom kizárt-

nak, mivel oly organikus eredet elemek lehetnek, melyek mély-
reható kémiai és fizikai változásokon mentek kt resztül. Más szóval,

oly kovavázú állatok kovasavából származhatnak, melyek a szaru-

kövek képzdéséhez viszonyítva, korán oldatba jutottak.

A kovasav ugyanis a radioláriák, diatomeák és kovaszivacsok
vázában meglehetsen jól oldható víztartalmú gélalakban, opál-

anyagként van jelen. Hydroxylionok hatására könnyen feloldódik,

ami olyankor mindig megtörténhetik, mikor az organikus anya
gok bomlásakor ammónia keletkezik (3).

A Budai-hegység szaruköveinek tengeri eredetét a mikrosz-
kópiái vizsgálat alapján bebizonyítottunk tekintem, ami már magá-
ban ellentmond másféle eredet lehetségének. Felvetett gondolat

alapján és a kérdés teljes kimerítésére, szükségesnek láttam a Bu-

dai-hegységben egy másik számbajöhet eredetnek lehetségét

vizsgálat alá venni.

Hazai kutatóink a Budai-hegység több pontján hévforrás-

nyomokat mutattak ki, amelyek között Scherf Emil (30) kova-

savlerakódásokat is megemlít. Továbbá a ma mköd gejzírek te-
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temes mennyiség kovasavtartalma és a nyílásaik körül elfordu-
ló kovasavkiválások, olyan jelenségek, amelyekkel a szarukövek
eredete esetleg összefüggésbe hozható. A kérdésnek ebben az irány-

ban keresett megoldását a szarukövek mikroszkópiái vizsgálata

alapján már eleve tévesnek gondolom. A vékony csiszolatokban

megfigyelt apró kovavázú állatok felismerhet maradványai az

egykori triasztenger mikroszkópos kicsinységül faunájának fenn-

maradt bizonyítékai. Mélységbl eltör hévvizekben lehet kova-
savhidrát, de ép, kovavázú állat nem.

Már most — eltekintve azoktól a helyektl, hol az egykor m-
köd hévforrások nagyobb méret kzetelváltozásokat okoztak —
ha néhány hidrotermális eredet ásvány elfordulása elegend bi-

zonyíték ilyen hévforrások mködésének feltevésére: legalább ép
oly indokolt az aránylag nagy tömeg szarukövekbl készített

néhány négyzetmilliméter nagyságú vékony csiszolátokbán talált

apró, kovavázú állatkák maradványaiból a tengeri eredetre követ-

keztetni. A csiszolatok készítésénél ugyanis rengeteg anyag vész c!

és a bennük megmaradt csekély kzetmennyiség a szaruköveknek
parányi hányadát képviseli. A csiszolatok mikroszkópos képének
láttán, a megfigyelnek természetszerleg az a gondolata támad,
ha már oly csekély anyagban, amennyit 15—20 vékony csiszolat

képvisel, több kövület jelenléte állapítható meg, mennyivel na-

gyobb számú kövület lehet egy egy nagyobb területrl származó
kovasavkiválásban. Annál inkább, mivel könnyen feltételezhet ró-

luk, hogy oly részeik is vannak, melyek az apró szervezetekre

nézve kedvezbb körülmények között képzdtek és így esetleg na-

gyobb mennyiség kövületet tartalmaznak. Mikroszkópiái vizsgá-

lataim során ugyanazon szarukrétegbl, illetleg szarukesoport-

ból kövületmentes és kövülettartalmú csiszolótokat egyaránt kap-

tam. A kövületmentes csiszolatok kzettani összetétele egyébként

teljesen egyezett a kövületet tartalmazókéval; nincs okom tehát a

fenti különbség alapján a Budai-hegység szaruköveinek különböz
eredetet tulajdonítani. Nem tételezhet fel ugyanis, hogy a tár

gyalt különbségeket felmutató csiszolatoknak megfelel kzetré-

szeknek, mint szorosan egymással összefügg alkotóelemeknek ere-

detében eltérés legyen.

Ezek a meggondolások a Budai-hegység szaruköveinek erede-

tére vonatkozó feltevéseimet fokozott mértékben alátámasztják. En-

nek alapján a már ismertetett kémiai- és petrográfiai összetétel

szaruköveket, az egykori triasztenger kovasavkiválásainak tekin-

tem.

Az organikus eredet és esetleg egyéb származású kovasav,

kezdetben míg a tengervíz híg kovasavoldat volt, a tengerben mo-
lekulárisán elosztott állapotban volt jelen. A koncentráció növeke-

désével és megfelel elektrolitok jelenlétében hosszabb-rövidebb id
múlva kolloiddá alakult. Ugyanis tapasztalat szerint a kovasav
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kristályos oldatai, ha nem nagyon hígak, gyorsan solokká, majd
gélekké alakulnak, tehát nem állandók.

A kolloid kovasav normális körülmények között lassan ülepe-

dik le; részecskéit a hmozgások és az alzat egyenetlenségei tovább

mozgatják. A tengervízben jelenlév kalcium- és magnéziumsók
könnyebben kristályosodó és gyorsabban üleped vegyületek, mint
a kolloid kovasav Ha a tengervízben tovább sodródó részecskék

egymáshoz elég közel jutnak vagy összeütköznek, alkalmas körül-

mények között, a kolloid részecskék összetapadnak, koagulálnak.

Ez esetben gyorsabban ülepednek le, mint egymástól különváltál!

((*). Felületi vonzóhatást gyakorolhattak a kovasav részekre

az útjukba kerül mészrészecskék is, melyeknek felületén, mint
koagulálási magokon a kolloid részecskék felhalmozódtak, adszor-

beálódtak. A kovasav kiválása tehát már a szedimentáci alatt

megindulhatott, de még nagyobb mértékben folytatódott a laza,

vízzel átitatott üledék belsejében, amikor a koagulálás lehetségei
mindinkább növekedtek. A kolloid kovasavnak ilyen módon egy-

egy középpont körüli növekedésével magyarázható az a jelenség,

hogy a szaruk többnyire gumók, csomók alakjában fordul el.
líéteges településeinél is majdnem mindig megállapítható a gumós
szerkezet.

Mivel a kolloid kovasav általában lassabban kristályosodó ve-

gyidet, mint a kalcium- és magnéziumkarbonát, ennélfogva megszi-

lárdulása, tehát a szarukövek képzdése késbb következhetett be,

mint mészk vagy dolomit anyakzetüké.

Közönséges hmérsékleten a kovasavgél kristályosodása oly

lassan történik, hogy a kristályok néhány hónap vagy év lefor-

gása után optikailag még nem mutathatók ki. Egyes kutatóknak
sikerült a kolloid kovasavból magasabb hmérsékleten (250—350’)

rövidebb id alatt kristályokat kapni, ilyenkor azonban többnyire
quarz vagy tridymit keletkezett. (4Ö).

A kolloid kovasav kristályosodását a jelenlev különböz
anyagok is késleltethették, mivel idegen anyagok jelenlétében a
gélek kristályosodási sebessége csökken.

A szarukövek gyakran találhatók lencseszerííen összelapítotí

tömegekben, vagy oldalukon nyúlványokban végzd csomókban.
Ezek a megjelenési formák azt mutatják, hogy a kolloid kovasav
az anyakzet megszilárdulása után, annak belsejében még kocso-

nyás, gélszexui képzdmény volt. A ránehezed rétegek nyomása
következtében ers mechanikai behatások alá került, s ezeknek en-

gedve az üledék belsejében megszabott terjeszkedési lehetségek-

nek megfelelen, különböz alakokra nyomódott össze.

Feltevésem tehát, hogy a kovasav csak az anyakzet meg-

szilárdulása után vette fel mai alakját és alakult szarukvé. bili-

nek alátámasztására a következkben még egy adatot hozok.
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Dolomit tartalmú szarukövek.

A Budai hegység fentebb említett szaruklelhelyeirl több

olyan szarukgumót gyjtöttem, melynek közepét az anyakzet
— dolomit — kisebb vagy nagyobb darabja foglalja el. Ezek a sza-

rukövek általában elég szabályos gömbalakú gumók és

két részbl állnak: egy vállakozó vastagságú bels kovasavbur-
kolatból és egy — néha több kisebb — dolomit magból.

A kutatók a krétában már régóta figyelnek meg olyan tz-
köveket, melyeknek közepét idegen anyag foglalja el. De c eke (9)

a riigeni krétában elég srn talált tzkövektl körülzárt krétát.

Más szerzk a tzkövekbe zárt krétanem anyagban nagyszámú
jól konzervált szerves maradványt találtak.

A kutatók a tzkövek (és szarukövek) kifejldését általában

egy közös feltevéssel magyarázzák. Eszerint e kovasavas elfordu-
lások mindig egy középpont körül lépnek fel, s az eredeti mag kö-

rül lerakódó kovasav által küls irányban növekednek. Növeke-
désük kiinduló pontjál szolgáló mag leggyakrabban egy spikulu

vagy egy spikulafészek, néha egy egész vagy töredék szivacs.

Cayeux L. a belsejükben idegen anyagot tartalmazó tz-
köveket — melyeket befejezetlen tzköveknek nevez — és ezek

alapján a teljes tzkövek nagy részét endogén növekedés eredmé-

nyeinek tekinti. A befejezetlen tzkövek kívül egy hajlott és sima
felületben végzdnek, belsejüket ellenben nagyon szabálytalan

felület határolja. Ezek a részletek arra mutatnak, hogy itt oly

konkréciókról van szó, melyek már a végleges alakkal és tér-

fogattal indultak, befelé növekedve fejldtek, ebben azonban ké-

sbb megakadtak. Az endogén növekedés folyamatából azután két-

1 él kovasavas elfordulás származott: a befejezetlen tzkövek,
melyeknek belsejében az elszilikáiosodástól egy többó-kevésbó

megóvott kréta kzet van és a teljes tzkövek, melyeket látszólag

semmi sem különbözteti meg az endogén növekedésbl keletkezett

tzkövektl.

Cayeux azonban a puszta megfigyelésekbl téves következ-

tetésekre jut. Szaruk és tzk endogén növekedésbl nem szár-

mazhatott. A kalcium- és magnéziumkarbonát könnyebben kris-

tályosodó vegyidet, mint a kovasav; — utóbbinál tehát elbb kris-

tályosodtak ki. A megszilárdult kzetrészeket a kolloid kovasav

nem tudta kifelé szorítani és helyüket elfoglalni, hanem felületük-

re rakódva kovasavba burkolta azokat.

A dolomitmagot tartalmazó szarukövek tehát nem egy fél-

bemaradt kovásító folyamat eredményei, hanem ugyanazon fo-

lyamatból származtak, mint a teljes szarukövek. Míg azonban

elbbieknél a kolloid kovasav igen apró részecskék felületén koa-

gulálódptt és növekedett tovább, amíg anyag volt jelen, addig az

idegen kzetet tartalmazó szaruköveknél a kovasav felhalmozódása
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és tovább növekedése kisebb-nagyobb kzetdarabok körül történt.

A dolomit tartalmú szarukövek ismételten alátámasztják azt

a feltevésemet, hogy az anyaközet elbb szilárdult meg, mint
kovasavki válásai.

Összefoglalás.

A Budai hegység triaszkori dolomit- és mészk üledékeiben

iielyenkint kovasavkiválások, szarukövek fordulnak el. Ezek ta-

nulmányozásának fbb eredményeit az alábbiakban foglalom össze.

A szarukövek az anyakzetben meglehetsen alárendelt meny-
nyiségben — gumókban és konkordánsan települ néhány centimé-

ter vastagságú rétegekben — jelennek meg. Néhol e rétegek meg-
lehetsen süni sorokban egymás felett helyezkednek el, másutt vi-

szont csak elszórt és többnyire szabálytalan alakú kisebb-nagyobb
szarukcsomók ta Iá 1 hatók.

A szarukövek kovasavtartalma mintegy 1)5—!)7%, amely túl-

nyomó részben kalcedon, kisebb mértékben opál és elvétve kvarc
alakjában van jelen. Vasércek — magnetit, limonit és hematit —
elég gyakran fordulnak el bennük. Lényegesebb elegyrészük még
a kaiéit, jelentéktelenebb a szeriéit.

Dolgozatomban szerepl valamennyi lelhelyrl gyjtött sza

rukövek vékony csiszolataiban az ásványi elegyrészeken kívül ra-

dioláriák és szivacs spieulumok jelenlétét mutattam ki. A jobb

megtartású, meghatározható állapotban lev szerves maradványok
elég ritkák a Budai hegység szaruköveiben. Gyakoribbak az el-

mosódott struktúrájúnk, valamint a teljesen átkristályosodott or-

ganikus eredet elemek. Utóbbiakon az organikus szerkezet már
nem állapítható meg. Noha az állatkák eredeti struktúrája legtöbb

esetben eltnt, egykori alakjuk könnyen felismerhet. Helyüket
kondenzor nélkül kör- vagy ellipszis alakú, a többi résznél világo-

sabb foltok jelzik. Ezek keresztezett nikolok közt többnyire rostos

szerkezetek és a köztük lev szemcsés aggregátuménál nagyobb
elemekbl állnak. A szarukövekben megfigyelt organikus nyomok-
ból azt következtetem, hogy anyaguk felépítésében az egykori tri-

ásztenger mikroszkópos nagyságú kovavázú faunája is résztvett.

Aszerint amint az állatkák elbb vagy utóbb kerültek a kémiai és

fizikai változásokat elidéz erk hatalmába, vagy hatásuk ell
megmenekültek, megtartási állapotuk is különbözképen alakult.

A Budai hegység szarukövei tehát kétségtelenül tartalmaznak ten-

geri eredet oiganikus nyomokat. Nem tekinthetem ezért ket
egykori hévforrások nyomainak, amely források mködését a Budai
hegységben az újabb kutatások mindinkább nagyobbb területen

mutatják ki. A szarukövek települési viszonyai is kétségessé tesz-

nek ilyen irányú feltevéseket.
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A kovavázú állatok feloldásából és esetleg' egyéb úton a ten-

gervízbe jutott kovasavnak kikristályosodását és szarukvé ala-

kulását az anyakzet megszilárdulása és a tenger visszahúzódása

utáni idben — de még a mezozoikumban — tartom valószínnek.

A Budai hegység szarukövei ugyanis gyakran lenese- vagy egyéb
alakra szétnyomottak, helyenkint pedig kzetdarabokat burkolnak
körül. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a szarnküvek kocsonyás,

gélszer képzdmények voltak még akkor is, mikor már megszi-

lárdult kzetrétegek nehezedtek rájuk, ami viszont a kolloid kova-

sav tulajdonságaival magyarázható.

Végül hálás köszönetemet fejezem ki dr. Papp Károly
egyet. ny. r. tanár úrnak, aki munkámat szíves érdekldésével ki-

sérte és hathatósan támogatott, úgyszintén dr. Kút áss y Endre
adjunktus, egyetemi m. tanár úrnak, hogy dolgozatomat ellenriz-

te és munkámat szíves tanácsaival irányította.

Továbbá hálás köszönetét mondok dr. M a úrit z B é 1 a egyet,

ny. r. tanár úrnak, hogy a kzettani vizsgálatokhoz intézetében

helyet és eszközt adni szíveskedett, valamint dr. Re i eh ért R ó-

bert adjunktus, egyetemi in. tanár úrnak, hogy e vizsgálatoknál

mindenkor segítségemre volt.

Köszönetét mondok mindazoknak is, akik dolgozatom készí-

tésénél bármiben segítettek.

TÁBLAMAGYARÁZAT.

1. Szürke szaruk a farkasvölgyi dolomit legalsó rétegébl. Apró
szemcsés kalcedou, nagyobb szemcsékbl álló kalcedon érrel, ke-

resztezett nikolok között. Vonalas nagyítás: 80.

2. Szürke szarukgumó az ördögorom malomkbányájából. El-

kaleedonosodott kövületmaradvány (radiolária?) az apró szem-

csés kalcedonban keresztezett nikolok között. Vonalas nagyítás:

140.

51. Barnásszürke szaruk a Mátyáshegy mészkövének legalsó ré-

tegébl. Elkalcedonosodott szivacstk az apró szemcsés kalcedon-

ban, keresztezett nikolok között. Vonalas nagyítás: 40.

4. Barnásszürke szaruk a Mátyáshegy mészkövébl. Kaiéitól'

az apró szemcsés kalcedonaggregátumban, keresztezett nikolok

között. Vonalas nagyítás: 80.

5. Sötétszürke szarukcsomó a Mátyáshegy mészkövébl. Radio-

lária (Stichoeapsa sp.) |R| a kalcedon között. Vonalas nagyítás:

145.

ti. Világosszürke szarukér a Guckler Karoly ut mellett dolomit-

ból. Hosszú rostos kalcedon, keresztezett nikolok között. Vonalas

nagyítás: 360.
m * m

En quelques dolomies et ealcnires des montngues de Buda il

se trou ve des eherts. Ces cherts se présentent en petites quantités
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en nodules, en amas et en des couehes d’une épaisseur de quelques

eentimétres. Les teneurs en siliee totálé oscillent en gros entre í)"> el

\)7 %. Leur densitó est de 2.42. La eonleur de ces cherts est de ni-

éit re au gris blanc.

Deux éléonents essentiels eonstituent la mas.se de ces cherts:

la calcédonite ('t l'opale. La derniére se comporte conime nne sub-

slanee en régression, ce qui ne l’empéche pás de se tronver dans

vons les cherts. Lile n’est pás intercalée entre les éléments de cal-

cédonite, mais fixée dans la masse mérne de ces éléments. La cal-

cédonite est finement cristallisée et coniposée généralement d’élé

ments granulaires. Lile engendre sonvent de* petites portions de

sphérolithes ráduites a un secteur, plus ou moins confusément as-

sociées. Ením on retrouve dans les cherts les ininéraux détritiques

de la roche-mére, parmi eux le quartz, le caleite et de la inatiére

argileuse.

Les cherts renferment aussi des Radiolaires <*t des spicuHs
d’Eponges. Mais de tels restes organiques d’une strueture hien

reconnaissable, ne sont pás nomhreux dans les échantillons. Beau-
eoup de restes sont effacés, et la majorité est transfonnée en cal

cédonite. Dans le sccond eas, on peut sonvent constater leur piacé

pár la calcédonite cristallisée en éléments plus larges que la siliee

<iui les englobe et ils reproduisent la forme de ces vestiges orga-

niques.

EXPLICATION DE LA TABLE.

1. Chert; fond de calcédonite eryptocristalline, avee une veinule

do calcédonite. Nic. erois. (X^O).
2. Chert; fond de calcédonite eryptocristalline, avee un vestige

organique (radiolaire?) ealeédonieux. Nic. erois. (>140).

3. Chert; fond de calcédonite eryptoeristalline avee des spicules

ealeédonieux. Nic. erois. (X40).

4. Chert; fond de calcédonite eryptocristalline, avee une veinule

de calcite. Nic. erois. (X80).

5. Chert avee une Radiolaire (Stichoeapsa sp.) [RJ dans le fond

de calcédonite. (XD).
G. Chert avee des fibres de calcédonite. Nic. erois. (X360).
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