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4. piroxénandezit — Pyroxcnmrdesit.
5. amfibolandezit — Amphybolandesit.
C. tortójiien-szarmácien — Tortonian-Sarmatian.
7. dunaterasz-képzdniények — Donauterras-Bildungen.
8. pleisztocéii-holocén (nyirok, lösz, áradmány) — Plcistozan-Holozan

(Nyirok, Löss, Alluvium).
9. táró — Schacht.

10. kút — Brunncn.
11. artézikút — Artesischer Brunnen.
12. dlés — Eivfallen.

13. vet — Verwerfung.
14. szelvény iránya — Linie des Querprofils.

KVARCKRISTÁLYOK CZÁKRÓL.
Irta: Szurovy Géza.

QUARZKRISTALLE VON CZÁK.
Von: G. Szurovy.

A Rohonczi-hegységben, Kszeg közelében lev Czák község-

tl északra a hegység fötömegébl leszakadt dombocska terül el.

Ennek földtani viszonyait két meglebetösen nagy kfejt tárja fel.

A Robonczi-begység földtani viszonyait Bánd a t H. (1) tanulmá-
nyozta részletesen. A czáki kfejt kzettani sajátságait Jugovics
L. (2) ismertette elször. Szerinte a kfejt kzete breccsia, ebben
az agyagpalaszer darabokat a kvarcos, meszes, szericites kötanyag
ragasztja össze. B a n d a t H. vizsgálatai és leíyása szerint a czáki

kfejtkben feltárt kzet eredetileg konglomerátum. Ez a konglome-
rátum széttöredezett, majd újból összeragasztódott; tebát joggal te-

kintbet breccsiának is. Anyaga — Banda t H. szerint — sötét-

szürke, illetve kékesszürke középdevon dolomit, melyet fehér dolo-

mitos, kaiéi tos kötanyag tart össze. A kzetet számos vékony szeri-

cites ér járja át. Ezekben gyakran találhatók szépen fejlett pirit-

kockák; élhosszuk 1—2 mm.
A czáki kfejt kzetének 1938-ban általam végzett vizsgálata

B a n d a t felfogását ersíti meg.
A czáki kbánya tanulmányozása alkalmával a feltárás északi

és déli falán kvarcos teléreket figyelhettem meg. Ezeknek a kvar-

cos teléreknek az eredete minden valószínség szerint a felskarbon
diabázfeltörésekkel kapcsolatos hidrotermális hatásra vezethet visz-

sza. Ugyanez az erupció hozta létre a mészfillit érintkezési átalaku-

lása (kontakt-metamorfózisa) révén keletkezett, olykor több méter
nagy kristályos mészklencséket is. Ezekben szintén találhatunk

kisebb-nagyobb, lilásfehér vagy szürke, vaskosan megjelen kvarc-

betelepüléseket.
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A déli telér egészen vékony; 5—15 cm. Benne apró, víztiszta

kvarckristályok fordulnak el, kalcitos, meszes alapanyagba ágyazva.
E kristályok 2—3 mm,illetvc 11—12 mm hossznak, átmérjük 0.5—

6

ram. A telér repedéseinek falán fentntt kalcitromboederek ülnek.

A kalcitkristályok felülete annyira mart, hogy nem mérhetk. La-

pos romboederek, valószínleg a — (0112) formához tartoznak.

Az északi kvarctelér a délinél jóval nagyobb, 3—4 méter szé-

les; a kbánya egyik falát teljesen beborítja. A telér környékén a
kzet hidrotermális hatásra ersen elváltozott, linionitos, mállott.

Ebbl az északi kvarctelérbl szintén igen szép kvarckristályokat

gyjtöttem. Ezek a kvarckristályok 30—40 mm hosszúak, átmér-
jük 10—^20 mm, a déli telér kristályaival szemben színük tejfehér;

átlátszatlanok.

1. ábra: Czák környékének földtani felépítése. (Bandat Horst után).

Mindkét telér kvarekristályait részletesen megvizsgáltam.
Már az elzetes vizsgálatoknál kiderült, hogy az északi telér kris-

tályai — mint általában a nagy kristályok — rendkívül egyszerek.
A behatóan tanulmányozott öt kristályon mindössze három kris-

tályalakot állapíthattam meg. Ezek: m (lOTO), r (Itill) és z (0111).

A déli telér kvarc kristályai közül 14-et vizsgáltam meg s

ezeken az alábbi 10 formát sikerült meghatároznom.

m (lOTO) i (0553)

r (lOTl) h (0772)

M (3031) s (1121)
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r (4041) X (5161)

z (OlTl) u (3141)

A kristályalakok megállapítására szolgáló szögértékek közül
közlöm az alábbiakat:

Mért Számított

r : r = (1011) : (1101) = 85°41' 85°45'

r :: m = (lOTl) : (lOTO) = 38° 10' 38° 13'

r : z = (1011) : (0111) = 46° 12' 46°15'50"

i : m = (0553) ; (OlIO) = 25° 16' 25° 17'

M ;: m = (30‘31)
:
(lOTO) = 14°47' 14°42'

r

.

m == (4041) : (lOTO) = ii°or 11°08'

h : m = (0772) : (OlTO) = 12°38' 12°40'39"

s ; m = (1121) : (lOH)) = 38°00'30" 37°58'

s ; r = (Ilii) : (lOTl) = 29°or 28°54'

X :; m = (5lli) ; (lüTü) = i2°or i2°or

U : m = (3141) : (lOTO) = 18°34' 18°29'

2. ábra: Egyszer kombináeiójá kvarckristály a li (0772) romboeclerrel.
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A kristálylapok kifejldésérl a kvetkezket említhetem meg.

A m (1010) lapjait mindig egymáshoz srn csatlakozó termé-

szetes maratási idomok borítják s ezenkívül vízszintesen ersen ros-

tozottak.

Az r (1011) szépen fejlett, síma, olykor az m (1010) felé es
részén finom vízszintes rostozottság figyelhet meg. Az M (3031) és

r (4041) formákat meglehetsen széles, kissé rostozott és mart felü-

let lapok képviselik.

A negatív romboederek között a z (0111) a legnagyobb. Több-

nyire tökéletesen fejlett, tükörféuyes. Az i (0553) keskeny, de igen

szépen fejlett csík alakjában jelenik meg. A h (0772) széles, kissé

rostozott és mart lapokkal alakult ki. •

Az s (1121) három kristályon fordult el, mindannyiszor ra-

gyogó, keskeny csíkok alakjában.

A megfigyelt két trapezoeder közül az x (51G1) kilenc, az

u (3141) négy kristályon volt meg. Az x (5161) a víztiszta kristályo-

kon pompás, ragyogó lapokkal, a szennyezetteken kissé zsírosfény,

mart felület lapokkal jelenik meg. Az u (3141) apró, tükörfényes
lapokkal szerepel.

3. ábra: Jobb dauphinéi ikerkvarc.
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4. ábra: A 3. ábra fejképe.

A megvizsgált 14 kristály zöme balkvarc, mindössze két jobb-

kvarcot figyeltem meg.

A czáki kvarckristályok között ikrek eléggé gyakoriak. Az
ikerkristályok a dauphinéi ikertörvényt követik. E törvény szerint

alkotott ikerkristályok között egy kristály két jobbkvax'C, két kris-

tály pedig két balkvarc ikerösszenövése.

5. ábra: Bal ^ttauphinéi ikerkvarc.
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6. ábra: Az 5. ábra bal fels sarka nagyítva.

Vizsgálataim soi’án tanulmányoztam azokat a növekedési vici-

nális piramisokat, melyeket K a 1 b G. (3) ismertetett és újabban

Tokody L. (4) a magyarországi kvarckristályokon tanulmányo-

zott. A czáki kfejt kvarckristályain ezek a növekedési vicinális

piramisok a legnagyobb ritkaságok közé tartoznak. A z (0111) egyik

lapján néhány tökéletes növekedési vicinális piramist figyeltem

meg. Ezek alapján megállapítható, hogy a vizsgált kristály bal-

kvarc és az 575“ C alatt keletkezett /? kvarcok csoportjába tartozik.

A vicinális piramisok alapján tett megfigyelést igazolja a bal tra-

pezoeder fellépése is.

Készült a Budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudomány-
egyetem ásvány-kzettani intézetében.

•

Bei Czák, im Komitat Vas (Ungarn), wurde ein neuer Fund-
ort des Quarzes entdeckt. Das Nebengestein ist ein Konglomerat
aus dunkelgrauen, mitteldevonischen Dolomitbruchstücken, welche
mit Kaik und Kalkspat zementiert wurden. Uieses Gestein wird
von zwei Quarzgángen durchquert, welche in genetischer Bezie-

hung mit den oberkarbonischen Diabazeruptionen zusammen-
hángen.

Durchsehnittlich betrágt die Grösse dér wasserhellen, grau-
lichen, oder milchweisen Kristalle 2—15 mm. Es gibt links- und
rechts-Quarze.

Beobaehtete Formen sind: m (1010)), r (KÜl), M (3031), F
(4041), z (0111), i (0553), h (0772), s (1121), x (.5161), u (3141).

Zwillinge werden nach dem Dauphinéer Gesetz gebildet.

An einem Kristall treten schöne Vizinalpyramiden auf. Die
Untersuchung dér Vizinalpyramiden führte zu dem Ergebnis, dass
die Quarzkristalle von C^ák unter 575“ C gebildeten /S-Quar^e sind,

entsprechend ihrer hydrothermalen Entstehung.
(Mineralogisch-petrographisehes Institut d. Kgl. Ung. Páz-

mány Péter Universitat zu Budapest.)
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NÜMMIMANÁS KVARCKAVICSOK.
Irta: Bartkó Lajos dr.

KIESELSTEINE MIT NUMMULINEN.
Von: L. Bartkó.

Rákosszentmihány környékén végzett földtani és slénytani
kutatásaim alkalmával (9.) a község határában a 156-os magassági-
pont környékén feltárt hatalmas kavicsbányában találtam elször
numulinákkal telehintett kvarckaviesokat. Késbb Csömör-, Ft-,
^logyoród vidékén a pleisztocénbl is elkerült egy-egy ilyen kavics,

azt bizonyítva, hogy a nagyterületet borító jégkori kavicsok egy
része a környék grundi-rétegeibl származik. Üjabban Jaskó Sándor
dr. Etyek vidékén a levantei rétegekben talált egy rendkívül szép
nurnniulinális kvarcgörgeteget.

Földtani irodalmunkban egyedül Schafarzik Ferenc egyik
hidrológiai tárgyú dolgozatában (4.) találtam említést errl a k-
zetrl. Ö a Budaörs környékén harmadkori kavicsok között talált,

megkovásodott nummulinás mészkövek eredetét a Budai-hegység
D.-i oldalán, tehát a régebbi hévfarrás (termális) vonal mentén
mköd'itt geizirekkel hozza kapcsolatba. Szóbeli közlés alapjá.n




