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2. Réthly Antal: Az 1900—1902. évi magyarországi földren-

gések. A m. k. orsz. Meteorologiai és Földmágn. Int. hiv.

kiadványa, 1909.

3. Réthly A.: 1903. évi magyarorsz. földrengések. A m. k. orsz.

Meteor, és Földmágn. Int. Évkönyve, XXXIII. köt. 1903.

évf. II. rész, 20—26. old.

4. Réthly A.: Az 1906. évi magyarorsz. földrengések. A m. k.

orsz. Meteor, és Földmágn. Int. hiv. kiadványa. Bpest, 1907.

(Néhány magyarorsz. földi*, makroszeizmikus elemeinek szá-

mítása: Eger 1903. VI. 26; 103—109.) old.

5. Réthly A.: Magyarország földrengési térképe. Mathematikai

és Természettudom. Értesít XXXI. köt., 5. füzet. Bpest,

1913.

6. Schafarzik Ferenc: A magyarorsz. földrengésekrl 1883-

ban. Földtani Közlöny XIV. köt. 50. és 55. old. 1884.

7. Schoditsch Lajos: Földrengés ellen biztos építkezések.

Természettudományi Közlöny. 45. kötet. 122. old., 1913.

8. Schréter Zoltán: Eger környékének földtani viszonyai.

A m. k. Földtani Intézet Évi Jelentése 1912-rl, ' 130—146.

old, 1913.

9. Schréter Z.: Az egri langyosvíz források. A m. k. Föld-

tani Intézet Évkönyve XXV. kötet, 4. füzet, 1923.

10.

Schréter Z.: Az egri földrengés. Természettudományi Közi.

57. kötet, 2. szám, 57—62. oldal 1925.

Ezenkívül még számos újságcikk az egykorú fvárosi lapokban

és az „Egri Népújságában. A térképmelléklet földtani és földszerke-

zeti adatai a nyugati rész kivételével a saját felvételeimen alapszanak.

A nyugati rész: a Mátra, a tle északra és délre es terület Noszky

J. fölvétele után készült.

MAGYARORSZÁGI DOLOMITICRISTÁLYOK ÚJABB
ELEMZÉSEI.

Irta: Strobentz Ilona dr.*

Zepharovich 1 nagyszámú dolomit-lelhelyet sorol fel; az el-

fordulások közül azonban csupán egy kapniki dolomitot elemzett meg

Ott és egy tiszafáit I. Húsz. Dolomitot említ többek között: Selmecrl,

Hodrusbányáról, Magurkáról, Kapnikbányáról, Boicáról, Felsbányáról.

E Mhelyek dolomitkristályait én is megelemeztem. Elemzéseimbl ki-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi márc. 3-i szakülésén.

1 Zepharovich : Mineralogischer Lexikon. 1859. p. 133.

Földtani Közlöny. LV. köt. 1925. -1
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derült, hogy a fenti lelhelyek nem mindegyikén található normál dolo-

mit
,
hanem több-kevesebb vasat tartalmazó ankerit.

Alább néhány elemzést sorolok fel, melyekbl kitnik az, hogy az

eddigi elemzések fleg tiszta dolomitokra vonatkoznak, melyeknek

összetétele a normál dolomithoz áll közel.

1. 2. 3. 4.

Oldhatatlan 6-72 0-04 —
CaO 2619 30-28 41-68 30-66

MgO 1927 2110 9-61 11-54

MnO —
! 0-98

Sr. nyom. —
FeO —

1
2-98 14-46

Fe203

J

1-73
nyomok — —

AUO3 — — —
co. 42-87 47-61 45-97 45-43

Lelhely Véghles 1. Jolsva 2. Selmec 2. Selmec 4.

1. Véghles. Anal.: C. v. John u. C. F. Eichleiter, Jahrb. d. Geol.

Reiehs. 45. B.

2. Jolsva (Gömör in.), fehér, pálos dolomit. Anal.: Loczka, Zeit-

.schrift fül* Krist. 35. B. p. 282.

3. Selmec. Pseudom. calcit után. Anal.: Dittl.er, Wien (Central-

blatt für Mineral. 1909.).

4. Selmec. Ankerit kristályok. Anal.: Zwick, Doelter Mineral-

chernie. I. p. 372.

Ezek után rátérek vizsgálati anyagom és eredményeim ismer-

tetésére.

A qualitativ analízis a következ alkatrészeket mutatta ki: sósav-

ban oldhatatlan anyag, C0 2 ,
Fe, Mn, Ca, Mg, Al.

A quantitativ vizsgálat menete röviden a következ volt. A kris-

tályos anyagot vízzel lemostam, a zárványoktól megtisztítottam.

A megtisztított és finom porrá tört anyagot mérüvegben 2 ,4 órán

keresztül1 körülbelül 120°-on szárítottam. Az így jól kiszárított porból

átlag 0‘4—0-5 gr anyagot hígított HCl-ban oldottam gyenge melegítés

mellett. Az oldási maradékot leszrtem s a szüredéket szárazra párolog-

tattam be, ezután c. c. HCl-al megnedvesítettem, o mveletet háromszor

ismételtem. Az így kapott SiO-rt az oldhatatlan anyaggal egyesítve,

azt izzítás után mértem. Az oldatból elször is KClO :;-al történt meg-

elz oxidáció után a vasat választottam le ammóniával. A vassal
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együtt az alumínium is levált. Hogy az izzításnál redukálódott vasat

újra oxidáljam, az izzított csapadékot HN08-al nedvesítettem meg s

alacsony lángnál újra izzítva, lehlés után mértem. Ha Mn is jelen volt,

ezt Fe és yl/-tól az acetátos eljárással választottam el. A Ve, Al és Mv
leválasztása után a Ca- 1 oxalát alakjában, gyengén lúgos közegben

választottam le. Az (NH 4 ) 2 (COO) 2-ot feleslegben használtam a le-

választásnál, mert a magnéz iumoxalát oxalátot tartalmazó oldatban

jobban oldódik. A csapadékot egy óráig melegítettem s egynapi állás

után leszrtem, sósavban oldottam és másodszor is leválasztottam,

ügyelve, hogy az oldat lúgosítása lassan, cseppenkint történjen, hogy

a csapadék Mg-1 ne okkludáljon. A calciumoxalat-csapadékot forró víz-

zel kimostam, majd kénsavban feloldottam, az oldatot pedig KMnOt-e 1

forrón titráltam. A kistérfogatú, bepárologtatott szüredékbl a Mg- 1

ammoniákos oldatban, Na.HPO<-tál választottam le és hideg helyen

állni hagytam. Egynapi állás után platina, Gooch NEUBAUER-tégelybe

leszrve, elektromos kemencében izzítottam.

A C02 meghatározása direkt módszerrel történt a FRESENius-féle

C02 meghatározó készülékkel; a COA nátronmésszel nyelettem el két

TJ-alakú csben. Az analízisnél kb. 030 gr anyagot használtam fel.

A Fe-t külön lemért anyagból KMn0 4 -lal titráltam, a Zimmer-

mann

—

ÜEiNHARDT-féle metódus szerint. A Mn tartalmú anyagnál pedig

a Mn elzetes elválasztása által nyert csapadékot titráltam. A ferro-

casat nem titráltam külön meg; az alábbiakban olyképen jártam el,

hogy a CaO és MgO-ra es C0 2 levonása után fennmaradt C0 2
-re es

FeO-t levontam a Fe.O ból s csak a fennmaradt vasat tekintettem

oxidálódott vasnak.

Az elemzett dolomitokat a következ csoportokba oszthatjuk:

I. FeO-tól mentes normál dolomitok.

Sz. CaO MgO O0 Fe203 AL03 Oldh. Lelhely összeg

1 . 31-22 2136 47-22 014 0-37 Selmecbánya 100-31

2. 32-76 19*97 47-31 0-31 0-22 Selmecbánya .... 100-57

3. 3r04 21 02 46-90 0-68 0-58 014 Kapnikbánya 100-36

4. 29-60 21-60 46-50 0-35 0-23 1-49 Nagybánya .... 99-77

1. Zömök romboederek, tompított élekkel. A sarokban helyenkint

zónás struktúra látható. Az egész tömegen egy zavaros zóna vonul

végig, amely, amint a

4
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2. elemzésbl látható, CaCOrbán és Fe-.O-rbán gazdagabb, amire

már sárgásabb színébl is következtethetünk. (F. 259.)
1

3. Szép, tiszta, nagy hasadozott lapú romboederek sárgás árnyalat-

tal, összetétele csaknem megegyezik a teoretikus dolomit összetételével

(F. 313).

4. Lencsealakú, nyeregszeren hajlott, hófehér, a hasadási lapon

élénk fény kristályok, melyek egymáson keresztül-kasul nttek.

A nagyobb lapokon igen apró fényes lemezkék látszanak, amelyek a

lapokról késsel lepattanthatok. (F. 326.)

Amint az elemzési adatokból látható, e dolomitok csak kis szeny-

nyezéseket tartalmaznak. Tapasztalati képletük az alábbi számítás

szerint

:

Ca Mg (C0 3) 2 ,

tehát a Ca és Mg 1 : 1 arányban állnak.

Az 1. sz. elemzésbl az atomviszonyok következknek adódnak:

% A t o m v iszony

CaO .... 31-22 .... .... 0-5568 ... 1051

MgO . ... 21-36 .... . . .

.

0-5297 . .

.

rooo

C0 2 . . .

.

. . .

.

47-22 . . .

.

.... 1-0738 ... 2-025

II. Fe-.Oz-tól mentes dolomit, melynek összetétele: 3 : 1.

Sz. CaO MgO COa Fe203 A1 2 03 Oldh. összeg Lelhely

5. 43-71 9-81 44-23 0-22 0-14 1-83 99-94 Selmecbánya

5.

Zömök, sárgásszíníí, teljesen széthasadozott tömeget képez

kristályok. (F. 4.)

A fenti dolomit képlete Ca :!
Mg(CO

:,) 4 ,
amint az az alábbi számí-

tásból kitnik:

% Atomviszony
CaO.... 43-71 .... 0-7795 0779 3004

MgO . . . . 9-81 .... 0-2433 0243 0'968

C02
....44-23 .... 1-0053 F000 4000

Lehetséges, hogy e dolomitban calcitkristályok vannak, bár való-

színvé teszi a dolomit ez összetételét az, hogy ilyen összetétel dolo-

mitok más helyeken is elfordulnak a 2 : 1 és 1:1 arányú dolomitok

1 A fenti módon jelölöm a leltári számokat. Az „F“ bet az Egyetemi Ásvány-

kzettani Intézetbl való, míg az „M“ bet a Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtárából

való példányokat jelöli.
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mellett. Így pl. Dittler (Wien) említ Selmecrl ugyanilyen összetétel

dolomitot. Az analízis adatait az elzkben közöltem. Hasonló össze-

tétel dolomit fordul el Bleibergen, Karintiában. (Anal.: Gintl, 1877.

Zeitschr. für Kryst. 3. 1879.) Továbbá Markirchen, Elzász-Lotaringiá-

ban. (Doelter: Mineralchemie. I. 371.)

III. Kismennyiségii FeO-t tartalmazó dolomitok.

Sz. CaO MgO FeO COa Fc*Os A1,03 Oldh. összeg Lelhely

6. 30-84 19-63 1-67 4667 — 0-51 007 99-39 rvölgy

7. 3115 19-61 133 46-94 — 1-89 — 100-92 óradna

6. Zöld, megnyúlt kristályok, melyek gömbösen, sugarasan helyez-

kednek el s selymes fényük van. Igen tiszták, átlátszók. (M. 15.)

7. Gyönyör, üveges, víztiszta, átlátszó apró kristályok; egymáson

keresztül nttek s a ragyogó lapok szép csillogást idéznek el. Kéreg-

szer vastag bevonatot alkot pyrit és galeniten. (M. 10.)

6. Analízisbl számított atomviszony:

CaO . .

.

o/o

. . . 30-84 .

.

. . . .0-5500 . . . . . . 1000

MgO... . .. 19-63 .. ....0-4869 ... . . . (0-885

FeO . . .

.

. .. 167 ... ...00232 ... . . .
(0-04-2

CO
. .. 4667 ... ...1 0606 ... . . . V929

E dolomitban tehát a FeO csekély mennyisége a MgO-t helyettesíti,

képlete tehát:

Ca (Mg, Fe) (C0 3) 2

s így FeO tartalmú normál dolomitnak tekinthet.

IV. 5%-nál több FeO-t tartalmazó dolomitok. (Ankeritek)

.

Sz. CaO MgO FeO oo IC Fe203 A1A Oldh. Összeg Lelhely

8. 3323 7-78 12-81 42-31 2"57 — 98-70
Boicza (Fünf-

prinzbánya)

9. 30-69 15-16 674 44"65 1-27 2-18 0-22 100-91 Vask

10. 28-93 1723 5"66 44-87 — 2-26 1-58 100-53
Vask
(Eleonorabánya)

11. 28"62 13-70 11-86 44-64 — 1-16 0-23 10Ö21 Magurka

12. 27-55 11-22 1710 4274 — 1*58 0-74 100-93 ötösbánya
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8. Apró, cukorszer dolomitkristályok, melyek sárgásbarna színek
s srn egymásra s egymásmellé nve kérget alkotnak. (M. 8.)

9. Felületen sárgás, belül hófehér, porcellánszer, apró, hajlott

kristályok. Igen tiszták, zárványoktól nagyrészt mentesek, átlátszat-

lanok. (M. 6.)

10. Nagy romboederek, melyek felületét mállási kéreg vonja be s

ennek sárga színe elárulja már els pillanatra, hogy az ásvány sok

vasat tartalmaz. Ez a mállási kéreg könnyen lepattantható, úgyhogy

az elemzés tiszta, helyenkint sárgásán áttetsz anyagon történt.

(M. 3.)

11. A dolomit ereket alkot. A kristályok egyes üregekben szebben

fejlettek, piszkos színek, nedves üvegfények. (M. 11.)

12. Az elfordulást kétféle anyag alkotja. Az egyik porcellánszer,

fénytelen, törékenyebb. Ez könnyen elválik az általam megelemzett ers-

fény, hajlott s ezáltal repedezett oldalú dolomit kristályos tömegétl.

(M. 16.)

A megelemzett kristályok mindegyikén látjuk, hogy a vas nagy-

részt a Mg-ot helyettesíti, mert ennek mennyisége ersen csökkent.

A kalcium még elég konstans, bár az egyetlen, 8. sz. analízist kivéve,

látható, hogy a vastartalom növekedésével ez is csökken. Ezért ebbe

a csoportba osztottakat olyan dolomitoknak foghatjuk fel, amelyek

Fe vassal nagymértékben vannak szennyezve.

A 8. sz. analízisben vagy azt kell feltennünk, hogy az anyaghoz

CaCOs keveredett, vagy pedig, hogy a Mg helyét részben kismennyiség

Ca foglalja el. Ez azonban kevésbbé valószín, mert hasonló eset csak

igen ritkán fordul el.

A 8. ankerithez hasonló összetételt ismerünk a Simplontunnelbl.

(Doelter: Mineralchem. I. 374.) Ebben is 12% FeO tartalom mellett

33% CaO-1 találunk. Az analízisek nagy részében azonban a CaO tar-

talom, úgy mint a 10., 11. és 12. számú elemzéseimben is, 33% és 28 9Í

közt van. Az alsó határ 27%, ilyen kevés CaO-t tartalmazó ankeritek

ritkábban fordulnak el, így Greinerben (Tirol) analizált Eisenhut

(Zeitschr. Kryst. 1902.) és Radmerben (Fels-Stájerország) analizált

F. Eichleiter. (Doelter: Mineralchemie. I. 376.)

8. sz. analizisbl számított atomviszony:

%
CaO 33-23 0-5927 0-616 1-000

0-232

»

MgO 7-78 0-1929 0-201
0-402 1-006 Ca(Mg,Fc>,Ca)(COs ) 2 .

FeO 12-81 01 783 0-186
0-3721

CO* 42-31 0 9615 1000 2 000
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A 9. sz. analízisbl számított atomviszony:

%
CaO 30-69 0-5474 0-539

MgO 15-16 0-3760 0-370

FeO 6"74 0-0938 0-092

C02 1465 10147 1000

1-

078

0’7401

0<184J
0-924 Ca(Mg,Fe)(C03 )2.

2

-

000

A 10. sz. analízisbl számílott atomviszony:

%

Ca(Mg,Fe)(COs )2 .

CaO 28-93 0-5160 1-000

MgO
FeO

17-23 0‘4274

5-66 0-0787

0-8281

0152j
°'9S0

co2 44-87 1 0197 1-976

A 11. sz. dolomit, vasban még gazdagabb.

A 12. sz. analízis atomviszonya sem mond

%
CaO 2755 04914 1-000

MgO 11'22 02783 0 5661

FeO 17 10 0-2381 0-485/
1 001

C02 42-74 09712 1-977

CaíMg,Fe)(C03 ) 2 .

V. Ankerit.

A FeCOx úgy a CaCO,-1, mint a MgCO ,- 1 helyettesíti, tehát

a három karhonát isomorf elegye, mely már dolomitnak nem tekinthet.

Sz. CaO MgO FeO CO. A

1

203 Oldh. összeg Lelhely

13. 13-68 1 447 26-00 42-32 0-31 3-53 100-31 Felsbánya

13. A kristályok lencsealakúak s kvarcon ülnek, melytl ülésre

könnyen leválnak. A kristályok jól fejlettek, fényesek, tiszta anyagot

azonban igen nehéz volt kiválasztani; egyrészt a fekete Wolframit-tk
miatt, melyek szabadszemmel nem látható zárványokat alkotnak, más-

részt pedig az apró kvarczárványok miatt. Bár nagy gondot fordítot-

tam a szóban lev zárványok elkülönítésére, ez mégsem sikerült tel-

jesen; kitnik ez a nagy százalékban jelenlev oldhatatlan anyagból,

mely utóbbit valószínleg belekeveredett kvarc alkotja. (M. 1.)

E kristályban a CoO-nak eddigiekben tapasztalt állandósága meg-

sznik, mert a FeO ennek egy részét kiszorítja.
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Az analízis alapján számított tapasztalati képletok:

(Ca, Fe) (Mg, Fe) (C0 k) 3

% A t o m v iszony

CaO 1368 0“2440 0-253
j

MgO 1447 0-3589 0-373 1-002

FeO 26-00 0-3619 0-3761

Co, 42-32 0-9617 1-000

VI. Mn-tartalmú dolomitok.

Sz. CaO MgO FeO MnO
:

oo
1

Fe,03 A! 203 Oldh. összeg Lelhely

14. 33-84 14-27 1-68 1-87 44-21 3-97 99-84 Hodrusbánya

15. 2713 14-31 1-28 6-39 47-26 — 2-S2 0-39 99-08 Vask Eleonorabánya

14. Rózsaszín, stalaktitszer, apró kristályhalmazok, melyek

bevonatot alkotnak amorph fénytelen anyagon, mely a stalaktitok bel-

sejét is kibéleli. Igyekeztem ez anyagtól a kérget lehetleg eltávolí-

tani s talán ez mégsem sikerült teljesen s ennek következménye a magas

CaO-tartalom. (M. 13.)

15. A kétféle karbonát- közül csak az egyiket leheteti megelemezni.

A megelemzett dolomit nagy, szürkéslilába játszó, átlátszatlan kris-

tályokat alkot, melyekben találtam itt-ott pirit-zárványokat. A mellette

lev nyeregszeren hajlott dolomit elemzését azonban a srn rárako-

dott és a kristály belsejébe is bezárt pirit lehetetlenné tette. (M. 4.)

Mindkét dolomitban a Mn a Mg-1 helyettesíti.

A 14. analízisben a feleslegben lev CaCOs
-ot. szintén mint a

MgCOi-ot helyettesít alkatrészt fogtam fel, bár a fenti megokolás

alapján szennyezésnek is tekinthet.

A 14. sz. analízis:

% A t .

CaO 33-84 0-6035

MgO 1427 03539

FeO
'

1-68 00233

MnO 1-87 0-0263

CO, 44-21 1*0047

mviezony

0600 1 000

0
'200 \

0-352
0 -704 )

0 023 0 046(
1002

0026 0'052 J

1 000 2-000

Ca(Mg, Ca, Mn, Fe)(COs),
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A 15. sz. analízis:

% Atom v i s z o n y

CaO 2713 04839 1000

MgO 14*31 03549 0734

1

FeO 1‘28 00178 0 037 0-957

MnO 639 00901 0186*

CO, 47-26 1-0740 2 -219

Ca(Mg, .Mn, Fe)(Co3 ) 2

A fenti dolomitelemzésekbl kitnik, hogy a magyarországi dolo-

mitok nagyon változatosak.
*

Dolgozatom befejeztével hálás köszönetét mondok Mauritz Béla

egyetemi ny. r. tanár úrnak, aki munkám folyamán értékes tanácsaival

támogatni szíves volt. Zimányi Kákoly múzeumi igazgató úrnak, aki

szíves volt rendelkezésemre bocsátani anyagom nagy részét. Továbbá

Benes József elnökigazgató úrnak, aki lehetvé tette, hogy elemzései-

met a Hungária kénsav- és mtrágyagyár laboratóriumában készít-

sem el. (Budapest, 1924.)

A DUNÁNTÚL HEGYSZERKEZETÉRL.
Irta: ifj. Lóczy Lajos dr.*

Pávai „A Dunántúl hegyszerkezete és megismerésének elzményei 44

cím eladásában támadta atyám tudományos munkálatait. Megállapí-

tani igyekszik, hogy a dunántúli kutatások kapcsán id. Lóczy meg-

állapodásaival ellenkez tektonikai eredményekre jutott. Fleg azt rója

föl atyámnak, hogy még most is él tudományos tekintélye az oka

annak, hogy Pávai dunántúli gyrdéses teóriáját nem akarják el-

fogadni. Id. Lóczy nem volt autokrata tudós, kutatásai eredményeibl

leszrt nézeteit sosem akarta kivívott tekintélyének súlyával másra

rákényszeríteni. Ha meggyzdött másnak az igazáról, úgy készséggel

engedett nézeteibl és a bebizonyított ellenvéleményt ilyenkor öröm-

mel elismerte.

Id. Lóczy fként a Dunántúl idsebb hegységeit, elssorban a

Balaton felvidékét és a Bakonyt kutatta harminc éven át nagy rész-

letességgel, tisztára tudományos szempontból. Paleontológus, geológus

és geofizikus munkatársakat vett maga mellé és velük nagy precizitás-

sal kutatta át e vidékeket. Ö a Balaton-körnvék szerkezetére vonatkozó

részletes adatait elbb összehordta, vaskos kötetekben, térképeiben és

szelvényeiben elénk tárta és csak azután fejtette ki az azokból levont

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925 márc 18-án tartott ezakülésóu.


