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ségben ugyanis a legnagyobb hullámok mozgató hatása is elenyészik

a tengerfenéken.

Hasonló eredet limonitos erezettség észlelhet helyenként a fehér-

várcsurgói miliolinás-nummulinás mészk réteghatárain is.

EPIDEZMIN A SZOBI CSÁKHEGY MALOMVÖLGYI
BÁNYÁJÁBÓL.

Irta : Dr. Erdélyi János.

A Szob és Márianosztra között magányos hegyszigetként emelked
Csák-hegy 1 kézetével és ásványaival többen foglalkoztak. A kzetet és a

benne elforduló palazárványokal legelször Szádeczky Gyula is-

mertette (1). Papp Ferenc szerint (2) a hegyei kétféle andezit alkotja.

A sötét biotitos hipersztén-amfibol-andezitel világos szín kordieril-tarlalmú

hiperszlénes biotil-amfibol-andezit törte át. A sötét andezitet a Márianosztra

felé vezet országút mellett tárja fel a malomvölgyi bánya, amely az iro-

dalomban többhelyütt „fekete kbánya" néven is szerepel. Innen siklópálya

vezet fel a hegytetn dolgozó hatalmas méret, világos szürke szín kbá-
nyához. A két kzetet létrehozó két lávaömlést vulkáni utómködés fejezte

be s a feltör forró oldatok a helyenkint ersen összezúzott kzet repedé-

seiben mindkét bányában hidrotermális ásványokat, zeolileket és kalcilot

raktak le. A fels, szürke kbányából Szabó József chcibcizitot (3),

Szádeczky Gyula (1) a kzetzárványokbl kordieritet, andaluzitot,

borundot, gránátot, andezin-labradorit földpátot, biotitet, pleonasztot, piko-

titet, apatitot, szillimanitot és tridimitet említ. Franzenau Ágoston
a balcitot ismerteti (4.) Papp Ferenc szerint (2) a „zeolitosodás rég

ismert jelenség a Csákhegyen, ahol analcimon kívül újabban stilbitet és

fakolitot sikerült találni." A fels bányában megtaláltam a zeolitek közül a

chabaziiet (fakói it) és a dezmint (stilbit), analcimot azonban nem találtam.

A malomvölgyi bányában elforduló hidrotermális ásványokkal ez-

ideig senki sem foglalkozott. A kzetet bségesen járják át repedések, né-

mely helyen olyan srén, hogy a kzet valósággal breccsaszeren össze-

zúzódolt, mely breccsál kalcit vagy zeolitos anyag ragasztja össze. Érde-

kes, hogy a kalcitot és a zeolileket legtöbbször sötét szürke szín opál-

szer anyag vonja be, máshelyütl a kristályokat vékony icad-lepel takarja,,

némely hdyen a wad több cm átmérj cseppszer gömbös halmazokban
található s néha egész üregkitöltéseket alkot. E lágy tömeg Mn-oxidon kí-

vül foszfátot is tartalmaz. Benne a mangán és a foszfor is könnyen kimu-

tatható. Olyan mandulaüreg is elfordult, melyet az apatit parányi hatszö-

ges prizmái töltenek ki. Ezekben a foszfor a L e i I m e i e r—F e i g l-fé’e

módszerrel (5) jól kimutatható.

1 A hegy neve az irodalomban többhelyütt tévesen „Ságh-hegy -ként szerepet.
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A bánya legnagyobb ásványtani nevezetessége az epidezmin, mely-

nek Magyarországon a szobi Csákhegy az els elfordulása. 1913-ban ír-

ták le V. R o s i c k y és S t. J. T h u g u 1 1 Szászországból a schwarzen-

bergi Gelbe Birke bányából (6). Érdekes, hogy a schwarzenbergi epidezmint

is wad kíséri, mint a szobit. Európában Szob a második elfordulási he-

lye. Amerikában több helyrl leírták : Moore’s Station (Mercer Co., New
Jersey) és Robeson, (south of Reading, Berks Co., Pennsylvania) (7) leg-

ismertebb lelhelyei. E. Poitevin leírta a Thetford Mines-bl (Megantic

Co., Quebec) (8), és végül A. C. H a w k i n s és E. V. S h a n n o n a

Brandywine-kfejtbl Wilmington mellett (Delaware) epidezmint említ (9).

Ritka elfordulása miatt geometriai adatai alig, optikai adatai csak

kevéssé ismertek. Felfedezinek elemzése szerint kémiai összetétele ponto-

san megfelel a dezminének. így adták az ásványnak az epidezmin nevet a

stilbit (heulandit) — epistilbit pár mintájára.

Külsleg a dezmin és epidezmin rendkívül hasonlítanak egymáshoz.

Az epidezmin leggyakoribb megjelenési alakja a három rombos véglappal

határolt téglaszer alak, mely a dezminnél is gyakori (pl. Sátoros) és ép

azért Gordon nézete (7),* hogy a Heddle és Böggild által leírt

dezminek (10) valószínleg epidezminek, nem eléggé megalapozott.

Rosicky és Thugutt egy epidezmin-kristályon ferde tetz lapot

észleltek, melynek szögeit mint az alappiramis egyik lapjának szögeit ha-

tározták meg, ezek azonban még szerintük is megersítésre szorulnak. Ha-

tározottan megkülönbözteti azonban az epidezmint a dezmintl optikai vi-

selkedése. Ugyanis, míg a dezmin-kristályt mikroszkóp alatt minden eset-

ben monoklin ikernek találjuk, az epidezmin keresztezett nikolok között

egyenesen olt ki, tehát rombos ásvány. Az epidezmin törésmutatói kiseb-

bek, kettstörése nagyobb, mint a dezminé. Az epidezmin optikai adatai

Gordon szerint (7): az ásvány optikailag — ; a = 1.485, A = 1-495, y =
1.500, y—a = 0.015. Az optikai tengelysík II (100); a = Y, b = Z, c = X,

BXg I c(001) ; 2E közelítleg 40°.

Poitevin szerint (8) : a = 1.485, y = 1.501, Fs. = 2.16.

A szobi malomvölgyi bányában elforduló epidezmin kétféle alakban

jelenik meg :

1. Parányi, néhány tized mm-es víztiszta kristályok, melyeken a há-

rom rombos véglapon kívül ersebb nagyítással a valószínleg {1 1 1 } index

piramis lapjait is észlelhetjük. E lapok a kristály sarkait tompítják s így

megfelelnek a dezmin (110) lapjainak. A kristályka 1. véglap szerint táb-

lás termet. A kristályok rendkívül kicsiny méretei miatt goniométeres mé-

rések nem végezhetk. A jól megfigyelhet piramis-lapok szögeit mikrosz-

kóp alatt megmérve, azt tapasztaljuk, hogy azok nem egyeznek meg a dez-

min megfelel szögeivel. Mikroszkóp alatt azonban a kristály víztiszta át-

látszó és egyenes kioltású, a dezminre jellemz ikerszerkezet rajta nem
észlelhet. Optikailag — . c = , b = C. A törésmutatók az immerziós

módszerrel meghatározva: « = 1.485, y = 1.497. Tehát az a megegyezik

2 Lásd a 167. o. 3. lábjegyzetét.
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Gordon és Poilevin adataival, a y valamivel kisebb, mini az elbbieknél s

így a ketlstörés értéke Í3 kisebb :

y—

a

= 0 .012 .

Érdekes az epidezmin viselkedése melegítéskor. Enyhe melegítéskor

a kristályka vizének egy részét elveszti. Ilyenkor a keltstörés ersen csök-

ken. a kristály csaknem izotróp, keresztezett nikolok közölt átlátszatlan,

sötét. Lehléskor a kristály ismét felveszi eredeti víztartalmát. Keresztezett

nikolok között nézve a kristály elször küls peremén kezd színessé válni,

majd a színezdés a kristály belseje felé terjed s végül megjelennek az

eredeti interferencia színek. Ersebb melegítéskor a kristály teljesen izo-

tróppá válik, majd a harmadik tengellyel párhuzamosan vékony lécecskékre

hasad szét. végül teljesen széthull.

2. Az epidezmin második típusa kialakult dezmin-kristályokra kristá-

lyosodott rá érdekes módon köpeny vagy sapka alakjában. A kristály küls

alakját a három rombos véglap szabja meg. Mikroszkóp alatt a kristály

belsejében jól meg lehet különböztetni a desmin-magot, melyet eredetileg

a (010), (001), (lOl) és (110) lapok határoltak. A dezmin-magon jól látható

az ikerszerkezei, néha azonban a kristály belsejét teljesen kitölti a jelleg-

zetes halmazpolarizáció. 3

Az epidezmin-sapka egyenes kioltású. A dezmin-mag és az epidez-

min-sapka határán mikroszkóp alatt fehér fényben színes sávot látunk.

Na-fényben vizsgálva megjelenik a B e c k e-vonal, mely a látómez eme-

lésekor a magasabb fénytörés dezmin felé tolódik el. A törésmutatókat

meghatározva azokat pontosan egyeznek találjuk a 1. típusú epidezmin

törésmutatóival. (Isoamilflalát törésmutatója [1.486] a irányéban az epidez-

minénél magasabb, a dezminénél kisebb.) Az epidezmint rendszerint dez-

min és chabazit kísérik. A dezmin kristályai parányi víztiszta, színtelen

kristálytk és 0.5— 1 mm-es méret, sárgás szín jól fejlett kristályok. Az
elbbi típust kalcitra nve találjuk. A kristályokat a dezmin ismert lapjai

határolják: b (010), c(001), f (101), m(110). A kristályok az 1. tengely irá-

nyában megnyúlt, a 2. véglap szerint táblás termetek. A sárga kristályok

olykor nagy tömegben fedik a repedések falát, st néha valósággal kzet-

breccsa ragasztóanyagaként szerepelnek. Az optikai viszonyok legjobban

a parányi, víztiszta kristályokon tanulmányozhatók. A kristályok hosszanti

iránya: a = Q. Az oldallapon nyugvó kristályt két ikerrészbl felépítettnek

találjuk. A két ikerrész között a határ éles, de nem egyenes, hanem hul-

lámszeren görbült vonal. Halmazpolarizációt csak a kristályok csúcsánál

észlelünk. A kél ikerrész kioltása szimmetrikusan 5°. A nagyobb sárgás

kristályokon a kristályok belsejét csaknem teljesen kitölti a halmazpolari-

záció. A víztiszta kristályok törésmutatóit meghatározva, azokat a szokott-

nál kissé alacsonyabbnak találjuk :

« = 1.490, y = 1.498, y-a = 0.008.

3 Értelmezését 1. Erdélyi J.: A sátorosi andezitbánya hidrotermális ásvá-

nyai. (Földt. Közi. LXXII. 2. [1942.] 1920.)
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A dezmin-epidezminkristályok leggyakoribb kísérje a borsárga szín
chabazit. Néhány tized mm-tl 3—4 mm-ig terjed élhosszú romboéderek.

A kristálylapok nem mindig fényesek, többnyire homályos felületek. Raj-

tuk az ismert vicinális rostozottság ritkább, inkább csak a nagyobb kris-

tályokon fordul el. A sárga szín valószínleg vastartalmúktól ered, bár

azt teljesen elfogadhatóan nem magyarázza meg, mert a teljesen színtelen

chabazit is többnyire tartalmaz több-kevesebb vasat. Gyakoriak az ikrek.

Bázis és alapromboéderlapok szerinti ikreket találunk. Az ásvány optikai-

lag : +. A ftengely iránya : c. A metszeteken zónás szerkezetet észlelhe-

tünk. A törésmutatók s a kettstörés értéke jól megegyeznek a szokásos

értékekkel: u> = 1.485, e = 1.488, e-<o = 0.003. Az ásvány nagyon ha-

sonlít a Des Cloizeaux által haydenit néven leírt chabazithoz. Rom-
boéderlap szerinti metszeteken a szokástól eltérleg nem két, hanem négy

mezre különülést észlelhetünk, mely négy mez közelítleg az átlókat

összeköt vonal mentén találkozik és hullámosán, de az átlókhoz szim-

metrikusan olt ki. Érdekes, hogy a romboéderlap szerinti metszetekben a

metszet küls peremén nagyobb a kettstörés, magasabbak az interferen-

cia-színek, mint a melszet bels területén.

Elfordul a szobi malomvölgyi bányában meglehets változatos meg-

jelenéssel a kalcit is. Jól mérhet kristályait alig találjuk. Leggyakoribb

formája a — |
R romboéder. Néha találunk szkalenoéderes termet kris-

tályokat is. Ezek azonban érdes, korrodált vagy legömbölyödött felületük,

valamint az ket többnyire borító opálszer bevonat miatt nem mérhetk.

A — |
R romboéderek néha nagy számban párhuzamosan nnek össze a

ftengely irányában s így látszólagos hexagonális prizmák jönnek létre,

melyeket a — ^R romboéder tetz. Gyakran jelenik meg a kalcit tszer
kristályokból álló nyalábokban. E nyalábok külsleg zeolit-nyalábokat utá-

noznak, valószínleg valamely rostos zeolit utáni pszeudomorfózákkal van

dolgunk. Néha a kalcit táblás kristályokban jelenik meg, melyeket a bá-

zislapok s a hexagonális prizma lapjai határolnak. E táblácskák élei le-

gömbölyödöttek. Sok ilyen táblácska a ftengely irányában párhuzamosan

összenhet s ilyenkor látszólagos hexagonális prizmák jönnek létre. E lát-

szólagos hexagonális prizmák tetz lapjait szürkés opálszer bevonat

kérgezi.

Származásukat tekintve e hidrotermális ásványok közül legidsebb

a chabazit. A dezmint és az epidezmint gyakran találjuk chabazitra, st

a dezmint kalcitra nve is. Az epidezmin érdekes módon a dezmin ikrek

kialakulása után kristályosodott rá sapka alakjában a desminre, tehát kris-

tályosodása alacsonyabb hmérsékleten történt. A legfiatalabb a kalcit,

mely itt többnyire a zeolitok kristályosodásának befejezése után képzdött

s igen gyakran alkot önálló üregkitöltéseket, sokszor cseppkszer bevo-

natokat.

(E dolgozat készüli a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-kzettani

Osztályán).
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TÁRSULATI ÜGYEK.

Hozzászólás a Földtani Értesít 1943. évfolyamában megjelent „Hogyan
csinált bellem Koch Antal geológust" cím cikkhez.

A leghatározottabban kijelentem, hogy a Földtani Közlöny 1909 év

folyamában megjelent „ Barton emeletbeli nummuliteses mészk elfordu-

lása a Gellérthegyen" cím közleményem megírásának alapja kizárólag a

saját megfigyelésem és gyjtésem volt és így nem tekinthetem és ma sem

tekintem Pávai Vájná Ferenc dr.-t nyomravezetnek, akire sze-

rinte hivatkoznom kellett volna.

Budapest, 1943. ápr. 30.

Dr. Schréter Zoltán

Helyreigazítás.

A Földtani Közlöny 1942. évi 72. kötetének 8. oldalán lev * alatti

lábjegyzete következképen helyesbítend : Ehhez azonban meg kell je-

gyeznünk, hogy míg a 196-ba az akkori újabb irodalomban kétesnek, vagy

Vicinálisnak tekintett alakok nincsenek felvéve, addig a 459-ben benne

vannak a vicinális és bizonytalan alakok is.


