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ÁL-ALAKÚ LIMONITGUMÓK A HALIMBAI EOCÉN MÉSZKBEN.
Irta : Dr. Vadász Elemér.

A középs eocénbeli nummulinás mészk Szc—Halimba— Padrag
közölt mintegy 8 km hosszúságú jellegzetes abráziós térszínt mutat. Az
eocén mészk 300 m fölötti részét a középs miocén tenger nyeste le s

mködésének partszegélyi nyomait a 350 m körüli szinten elért dolomit-

szegélyeken, dolomitbreccsia és fúrókagylók fúrási nyomai jelzik. Az eocén
vonulat északi peremén, 300 m térszín alatt, már a pannóniai tenger part-

vonalát találjuk, ugyancsak breccsia, homok és apró kvarckavics alakjá-

ban. Halimba északi elterében, az eocén mészk eltnik a pannóniai és
különösen a középs miocénbeli rétegek alatt. A medence keleti részén, a
padragi határban lemélyített egyik fúrásban 140 m vastagságban jelentke-

zett a helvétiumba sorolható szürke, foraminiferás agyag. Alatta az eocén-
összlet itt 124 m vastagságban volt. A halimbai medence ÉK-DNy tengely,
sekély szinklinális, melynek északi szélén a triász és kréta alaphegység,
valamint az eocén mészk is felszínre bukkan a csékúli Gyürhegyen. (1.

rajz. Az eocén-dolomithatáron lev bauxit a rajzon nincs feltüntetve.)

1. kép.

Halimbán 1926-ban végzett kutatásaim alkalmával az abráziós fenn-

sík szélén sok fényes kavics hívta fel a figyelmemet. Különösen kitntek

ezek közül egyes sötétbarna, tükörfényes limonitkavicsok, amelyek az em-

lített pannóniai partszegélyen, de Halimbától délre az eocén térszínen szét-

szórtan heverve is találhatók. Származási helyüket az eocén nummulinás

mészkben sikerült megtalálnom, amelyben különböz nagyságú és alakú

gumókat formálnak. A felszínen hever szélfújta darabok a mészkbl
részben kimállás útján, részben a megismétld letaroló ermvi hatások

útján kerültek felszínre. A pannóniai partvonal közelében gyakrabban ta-

lálhatók, minthogy súlyosabb voltuk miatt az egykori parlszegélyen gyltek

össze. A terület részletes földtani leírásában ezek a limonitgumók mind-

eddig figyelmen kívül maradtak, holott üledékképzdés tekintetében elha-

tározó jelentségek.

Az eocén mészkösszlet, a Halimba körüli fúrások szerint, az itteni

abráziós felszínen 30—70 m vastag. A nummulinás mészkrétegek alatt

szürke pirites agyag található szenes, agyagos rétegekkel. Ez az agyag

közvetlenül a bauxitra települ, helyenként feltnen sok piritet tartalmaz,

apró szemcsék és borsónagyságú darabok alakjában. Az agyag iszapolási

maradékában apró miliolinák, alveolinák, rotáliák és ostracodák vannak.
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sokszor piritesedell alakban. Az agyag tengeri jellege tehát kétségtelen. A
limonitgumók a nummulinás mészk alsó rétegeiben, tehát az alatta lev
pirites agyag közelében mutatkoznak. Szabálytalan alakú, 2—6 cm nagy-

ságú gumóik nem elsdleges képzdések s egyesek a piritre jellemz

ötszögtizenketts-hexaéderes kristályalakjukkal árulják el eredésüket. Néha
nummulinák és kagylók is limonitosodtak.

A limonitgumók pirit-álalakúsága világosan mutatja a pirit-eredetet.

Összetételük 80.8 °/o Fe^Os, 4.1 % SÍO 2,
12 % H..O, 3.1 °/o AFOj mellett 2.8

% kéntartalommal utal az egykori piritre. Világos, hogy a bauxitot elborító

középs eocén tenger els agyagüledékeinek anyaga a bauxitból szárma-

zott, amely a sekély vízmedencében degradálódott. A csöndesviz meden-

cében rothadó szervezetekbl keletkez kén a bauxit nagy vastartalmával

dús piritképzdésre vezetett. A piritképzdés késbb, a nummulinás mészk

2. kép. Limonitosodott nummulinák.

keletkezési idejének kezdetén még folytatódott ugyan, de már nem volt

annyira általános, mint a megelz agyagüledékben. Ezek a mészk üle-

déken belül egyes gócokban koncentrálódott, részben kikristályosodott pi-

ritcsomók alakultak át a kzettéformálódás során, limoníttá. A limoníttá

való átalakulás hullámveréssel mozgatott, tehát levegvel állandóan fel-

frissített vízben történt. A fenékig lehatoló, nyilván hullámverésbl szár-

mazó vízmozgásra utalnak az összesodort nummulina-fölhalmozódások,

melyek helyenként a pirilkiválás központjai is voltak, késbb limonitoso-

dott alakot nyerlek.

A piritképzdés és annak nyomán alakult limonitgumók s különösen

a fenéken felhalmozódott nummulinák mozgatottsága az eocén mészk
keletkezésének mélységi viszonyaira is reávilágítanak. Lankás síkpartvi-

déki sikérlenger üledéke az eocén nummulinás mészk, melynek leülepe-

dési mélysége 60— 100 métert nem haladhatott meg. Ennél nagyobb mély-
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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.




