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A kristályos magnezit alpesi telepeinek képzdésérl.

Írta: Rózsa Mihály dr.*

A magnezit Ausztria egyik legfontosabb bányaterméke. Keletke-

zését az irodalomban eddig úgy értelmezték, hogy a mélységbl feltör

magneziumhydrokarbonátos lúgok hatására a mészk metaszomatikus

átalakuláson ment keresztül, miközben dolomit is keletkeznék:

Ca C0 3 + Mg C0 3
- Ca Mg (C0 3 ) 2

Ca Mg(C0
3 ) 2 + Mg CO g - 2 Mg C0 3 + Ca C0 3

Mivel a stassfurti ifjabb Zechstein-sótelep alsó szintjét képez

magnezitrétegek primér képzdményeknek bizonyultak, vizsgálataimat

ebben az irányban az osztrák magnezittelepekre is kiterjesztettem.

Eddig négy magnezitbánya rétegzdési viszonyait és rétegeinek kémiai

összetételét állapítottam meg. Ezek Radenthein és St. Oswald Karin-

tiában, Veitsch és St. Erhard Stájerországban. Az alapkzetekbe éke-

ldött magnezittelepek rétegzdési viszonyai a késbbi tektonikus

változások figyelembevétele mellett azonosaknak bizonyultak. A kalcit-

rétegekben nyugvó dolomit- és magnezittelepek vertikálisan többszörö-

sen differenciálódnak. Ilyen települési viszonyok metaszomatikus úton

nem jöhetnek létre. A fent megadott átalakulási képleteknek meg-

felelen, kivált mész még nyomokban sem fordul el, amint hogy a

kalcium- és magneziumkarbonát a dolomitképzdés egyensúlysorozatá-

nak két kiindulási alapanyagát képezvén, a kémiai egyensúlytörvények

elemi feltételeinek megfelelen együttes önálló kiválásuk nem is lehet-

séges. A nevezett bányákban és a gráci egyetem mineralógiai intézeté-

ben végzett újabb megfigyelések egyönteten igazolták, hogy a magne-

zitek „e 1 m e s z e s e d e 1 1“ zónái és a mész „m a g n e t i z á 1
1“

részei kizárólag dolomitból állnak.

A rétegzdési viszonyok, a mineralógiai és fizikai-kémiai meg-

figyelések ezek szerint egyönteten kizárják az alpesi kristályos magne-

zitek epigenetikai metaszomatikus keletkezését s a pinolitmagnezit

* Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925 április 15-i szakülésén

Rakusz Gyula dr.
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keletkezése is csak arra a körülményre vezethet vissza, hogy idnkint

és helyenkint a karbonátok kiválása alkalmával az iszapképzdés is

jelentékenyebb volt. Tisztán racionális és geológiai szempontból nézve

is tarthatatlan a metaszomatikus átalakulásnak az a misztikus alap-

feltétele, hogy a Tirolból messze a Kárpátokba nyúló egységes zónán

a mélységbl csak megneziumhydrokarbonátos lúgok törtek volna fel.

A metaszomatikus átalakulás eliminálása szükségessé teszi a

tényleg végbement képzdési mód megállapítását. A stassfurti primér

magnezitek keletkezésének figyelembevételével az osztrák magnezitek-

ben a palaozoikumi óceán kiágazásainak primér lerakódásait látom.

Az stenger lagunás kiágazásaiban a Kaspi-tenger és a Holt-tenger

mai üledékképzdéséhez hasonlóan a kiváló karbonátok horizontális

és vertikális differenciálódása is bekövetkezett. A képzdésük után

mély szintekbe jutott s részben hydratizált karbonátrétegek azután

a lúgstatikai viszonyok alakulásai szerint újabb átalakulásokon men-

tek át, melyekben a magneziumkarbonát már mint ilyen vett részt.

Az eddig figyelmen kívül hagyott mélységátalakulások tehát a jövben

szintén figyelembe veendk.

Az alpesi magnezitláncolattal párhuzamos északi zónában bizo-

nyára szintén primér sziderittelepek egységes sorozata vonul végig s

így remélhet, hogy a geológiai felvételek revideálása és újabb geo-

lógiai-kémiai vizsgálatok ezt az egész területet az sóceán mechanikai

és kémiai lerakódásainak horizontálisan differenciálódott területévé

fogják avatni, amely alapon a tudományos és gyakorlati geológia

újabb, termékeny útjaira juthatunk.

A levantei forrásmeszek a pesti oldalon.

Irta: Noszky Jen dr.

1922-ben dr. ScHRÉTER-rel Mogyoród vidékén cartirozva, a vicinális-

megálló közelében lev Gyertyámos(325 m) ÉK-i lejtin egy sajátságos

halványvörös, sárgás elég tömött mészféleségre lettünk figyelmesek,

amely legurult darabokban elég bven volt a vízmosásokban. Eredetét

nyomozva meg is leltük azt a hegytet sapkáját alkotó, Lürenthey 1

meghatározása szerint felspannon (Unió Wetzl eri-szint) homokk- és

agyagkomplexus fedjében lev mésztakaró roncsában. Ezt a geológiai

térkép briozoás mészknek, tehát az alsó- és közópmiocén határrétegé-

nek tüntette fel, mely adat így természetesen rektifikálandó.

A hegysapkán számos kis kfejtféle bevágás van, amelyben meg-
van egyes betelepült padokban az észlelt színes mészk is, de zöme
mégis forrásmészk-jellcgü, elég likacsos képzdmény.

Ezt az érdekes édesvízi meszet késbb azután alkalmam volt több

1 Üjabb adatok Budapest környékének harmadidszaki üledékeinek geológiájához.

Math. Term. Értesít 1912. 307. 1.
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helyen, s így nagy elterjedésben észlelni a környéken. Majd a késbbi

években a Rákos, Galga és Tápió völgyei közt lev lejtkön is, vagyis

a Cserháttól délre elterül fiatal miocén-pliocén dombvidéken. Ft és

Mogyoród közt lev szlkben több ponton szálban is látható, még

pedig itt alaprétege a pecten praescabriiisculusos (Burdigalien)

homokk, vagy a riolittufa (= középs riolittufa, közópmiocén) ;
ellen-

ben K. felé, kezdve Rákosligettl (a temetben feltárva) Aszódig és a

Tápióvölgyig mindenütt a felspannon tulnyomólag homokos réteg

komplexusa. Vagyis korát nem lehet a levanteinél mélyebbre tenni.

Felismerhet kövületet calcinált növénycsövecskéken kívül ezideig sehol

sem sikerült benne találni, úgyhogy a kormeghatározás csak a réteg-

helyzetre van utalva.

Fedjében kavicsos, homokos, térrészt rikus törmelék, efelett pedig

tipikus lösz van, tehát a pleisztocén. Mogyoródon kívül pár helyt er-
sebb kbányaszer mesterséges feltárások vannak benne Isaszegen, a

gödölli Ürge-pusztánál és a tápiósülyi Forró-pusztánál, de legtöbb

helyt csak a domblejtn kibukkanó ers törmelék fellépése jelzi, hogy

itt egy nevezetes, nagyon elterjedt rétegalkotó-képzdménnyel van dol-

gunk, amelyet azután az ers lösz- és futóhomokképzdés most rész-

ben letakart. Tehát egy magasabb levantei szintre kell gondolni.

Valószínleg ilyen, illetleg ez a képzdmény lehetett a csömöri

öreghegy Ny-i oldalán Böc.kh JÁNOS-tól irodalmilag rögzített, de azóta

már teljesen kifejtett pannon-korszakbeli édesvízi mész, amelyrl

ugyancsak Lörenthey szól.
2

Mogyoródtól DNy felé a rétegek egymásutánjából is jól észlelhet

ers ÉNy—DK-i irányú kereszttörések csapásában, többhelyt észlel-

het ilyen forrásmészképzdménvek fellépése; úgyhogy ebbl és a

Középhegységünkben úgy a Dunántúl, mint a Palócföld középs
részén való ers kifejldésébl következtetve a keresztvetknek, ame-

lyek az utóbbi vidéken nemcsak a bazalttakarókat tagolták szét tete-

nesen, hanem több helyt ers aragonitos lerakódásokat is alkottak

(Sávoly), legalább is egyelre arra kell következtetni, hogy ezek a

fiatal képzdmények e törésekkel genetikus összefüggésben állanak.

A budai oldal hasonló eredet forrásképzdményeivel összevetve, itt

úgy látszik, a tevékenység hamarább véget ért. Némi nyomait ezeknek

a forrásmködés-tevékenységeknek még ÉK felé a Cserhát egyes részein

lehet észlelni (Dolány), de természetesen az ersebben erodált terüle-

ten már csak igazán gyér foszlányokban.

A talajjelz mohok kérdéséhez.

Irta: Boros ádám dr.

Gyrffy István dr. (Szeged) a „Földtani Közlöny” LIV. kötete

(1924.) 55. lapján, dolgozatához függesztett „utólagos beszúrásáéban
nekem azt a kijelentést tulajdonítja, mintha én eladásához tett hozzá-
szólásomban azt mondtam volna, hogy „nincs substratum-jelz”,
csupán „talajjelz” növény.

Hozzászólásom helyes szövege saját fogalmazásomban ugyanazon
évfolyam 130—131. (és 226.) lapján olvasható. A Gyrffy I. által

1 Ibidem 302. 1.
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nekem tulajdonított nyilatkozat egyszeren félreértés lehet csak,

amennyiben „substratum-jelz“ és „talajjelz" növényeket egymással
nem lehet szembeállítani. Talaj alatt az az anyag értend, amin vala-

mely növény él, a sziklalakók esetében tehát — melyek nemcsak a

havasi, de még a dombvidéki régióban is élnek, st kfalakon az Al-

földön is elfordulnak — a szikla is a talaj fogalmába kerül. Minthogy
a sziklát talajnak nevezni szokatlan, s ez a „talaj" fogalmának ers
kibvítése volna, helyette inkább a substratum kifejezést használják

(„aljzat"). Megjegyzésem tehát csak arra vonatkozik, hogy a mohok
csak a substratum morzsalékonysági és chemiai hatását érzik meg,
az altalajt, a feltalaj (szkebb értelemben vett talaj) alatt fekv
anyagot tehát csak oly mértékben, amennyire az a feltalaj kialakulására

hatással van. A geológus tehát csak ritkán használhatja fel a növény-
zetet a földtani képzdmények térképezésénél, mert a növények a fel-

talajt jelzik, amelybl az altalajra való következtetés sok körültekin-

tést, sok talajismeretet igényel, tehát csak óvatosan végezhet, el-

tekintve attól, hogy igen sok botanikai ismeretet igényel. A sziklákon

term növényekbl már sokkal inkább lehet az illet kzetre következ-

tetni, de ez gyakorlati szempontból természetesen ugyancsak elesik,

mert ha a geológus a napszínen látja a kzetet, azt petrográfiai isme-

retei alapján kétségtelenül biztosabban felismeri, mint indirekte, a rajta

él, számára idegenebb, sokszor nehezen felismerhet mohokról; el-

tekintve attól, hogy teljesen biztos következtetésre itt sincs mindig mód.
Annál becsesebbek a növények a talajak vizsgálatában. A talaj

elssorban mint a növényzet táplálója érdekel bennünket, így a talaj-

vizsgáló leginkább akkor éri el a célját, ha a talajokat aszerint tér-

képezi, ahogy azok a növényzetre hatnak. Sok esetben a mohok is, mint

igen jól reagáló lények, jó szolgálatot tesznek, de itt ne feledjük azt,

hogy az a talajréteg, amelyen valamely moha él, s amelynek viszonyai-

tól az illet moha élete függ, esetleg csak pár centiméter vastag, ami

tehát egyszersmind nem jellemz a mélyebben gyökerez virágosak

talajára is! Ha csak ezt vesszük figyelembe, sok esetben egészen

hiányos képet nyerünk, mert a vékonyka fedréteg elpusztulása esetén

egész más talajt kapunk azon a helyen. E téren tehát a legnagyobb

óvatosság szükséges.

A mohok, s általában a növények chemiai talajjelzsége vélemé-

nyem szerint csak a vízben oldható anyagok jelenlétére (mész, sziksó

stb.), vagy ezek hiányára vonatkozhat. Ha. kzetrl (nem szorosabb

értelemben vett talajról) van szó, a további tagolódás már csak az

illet kzet fizikai tulajdonságai alapján történhetik, a csillámpalák

rétegezdése s a darabosan elváló kzetek stb. eltér fizikai tulajdon-

ságai (a humusz tapadási lehetsége, a kzet mállási foka stb.) szerint

.

Ez okozza például a dachstein-mész és a dolomit-sziklák flórája, közt i

különbséget, elbbi réteges, pados szerkezet, utóbbi tömegesen válik el.

Elbbi padjain a humusz jól megtelepszik, utóbbi darabos sziklái közt

alig; ezért van a bánhidai Turul-hegyen és a többi dachstein-mész-

hegyeinken szép Riccietum (Riccicr-asszociáció, más májmohokkal)

,

nem azért, mintha a mész és dolomit chemiai anyaga közti különbség

volna a növényzet szempontjából fontos.

Elssorban tehát csak mészkedvel és mészkerül növényekrl
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beszélhetünk, a további osztályozás (a halofitáktól, láplakóktól 1

,
szapro-

fifáktól és egyes speciális esetektl, mint a vasvegyületeket kedvelktl

stb. eltekintve), elssorban a fizikai tulajdonság alapján történhetik,

sziliciumkedvel növényrl beszélni pedig határozottan félreértésre

vezethet, mert úgy tnnék, mintha azt tételeznénk fel, hogy a Si mint

chemiai anyag gyakorol befolyást.

ISMERTETÉSEK.
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schritte in den letzteu zehn Jahren. (Wiesenechaftliche Eorschungsberichte, Natur-

wissenschaftliche Reihe. Bd. XIII., Dresden und Leipzig. Verlag von Theodor Stein-

kopff. 1925.)

A természettudományi sorozat, amint ezt a kiadó R. E. Liesegang p kötet bevezet

soraiban megjegyzi, azt a célt van hivatva szolgálni, hogy az 1914. év óta megjelent

természettudományi kutató munkák lényege tudományágazatokként csoportosítva egy-

egv kötetben összefoglalva — az összefoglaló személyes véleményének a lehet háttérbe

szorításával — azoknak a rendelkezésére állhasson, akiknek nincsen megfelel idejük,

és módjuk az összes ket érdekl, sokszor igen hosszadalmas szakmunkák áttanul-

mányozására. Szerz elszavában bejelenti, hogy e munkája egy kisebb, a mineralógia

és az általános petrológia fejldését tárgyaló könyvsorozat els tagja. Ebben Eitel

rendezetten, csak a lényeget kiemelve, azonban lelkiismeretesen pontos irodalmi utalá-

sokkal, ismerteti a mineralógiai és petrológiai téren 1914. óta folytatott fiziko-kémini

vizsgálatok eredményeit. A könyv 174 oldalt tartalmaz sok ábrával; feloszlik egy
általános és egy részletes részre. Az általános rész elején megtaláljuk

a minero- és petrogenetikai problémák megoldására nózve oly fontos általános egyen-

súlyi kérdésekre vonatkozó újabb vizsgálatok eredményeit. A második fejezet a mine-

ralógiában oly fontos módoeulatváltozáeokról szól, továbbá az átalakulási pontok

megállapításának módszereirl s a nyomásnak az átalakulás hmérsékletére gyakorolt

befolyásáról szól. E fejezet végén megemlíti az átalakulás genetikai jelentségét tár-

gyaló munkákat is. A következ fejezet az ásványok kalorikus sajátsá-
gait tárgyalja (oldási, kristályosodási, képzdési, olvadási és átalakulási h,
fajmeleg). Külön fejezetet szentel szerz a binár-rendszerekkel kapcsolatos

általános tiziko-kémiai megállapításoknak (eutektikus merevedés, izomorfizmus feltételei,

elegykrtetályképzdés). Rövid összefoglalást ad továbbá a tér n ár és polynár
rendszerekre vonatkozó általános érvény újabb vizsgálatokról is. Ezek után a magma
komponenseinek és a földkéregnek összetételére vonatkozó eredményeket közli. Külö-

nösen részletesebben ismerteti V. M. GoLDSCHMiDTnek a föld bels tömegeioszlására

s az általa felállított geokémiai törvényszerségekre (különösen az atómszerkezettel

kapcsolatosan) vonatkozó kutatásait. A második frészben, a részletes részben, el-

ször aiz egyes ásványok keletkezésére világot vet állapotváltozási vizsgálatok ered-

ményeit adja az egyszerbb ásványoktól fel egészen a polynar szilikátokig. A mineralógus

szempontjából talán ez a rész a könyv egyik legértékesebb része. Az ásványok tárgya

lása után rátér a magma gázainak szerepét kutató vizsgálatok (olvadékokban való

oldhatóságuk, egyensúlyok) felsorolására. Külön hosszabb fejezetet szentel a pegma-

titos-pirohidatogén-hidrotermális folyamatok felderítésére irányuló vizsgálatok össze-

foglalására. Csatlakozik hozzá a hidrotermális szintézisek felsorolására, amely után

Földtani Közlöny. LV. köt. 1925. 16


