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pilosus, Trochus patulus a neritikus régió sekélyebb részei, legfkép a

lithothamniumos zónára vallanak. Végül a középpalojtai tufa kövületei

valamennyi környéki torton-képzdménynél nagyobb tengermélységre

utalnak. Az uralkodó Vaginellák, Dentaliumok és Chenopus peapelecani

e rétegnek bathyális jelleget adnak s ezt a többi összes kövület is meg-

ersíti, kivéve a Lucina columbella és Astarte triangularis (a Cardium

edule csak feltételezett alak s bizonyára nem is ez a faj lesz) . Ez a két

jelentéktelen szerep kövület azonban nem akadályozhatja meg, hogy

e faunát bathyálisnak vegyük. E három fauna tehát éppen a három leg-

eltérbb fáciest képviseli az egész vidéken: a felsesztergályi a neritikus

régió legsekélyebb, a szakali a neritikus régió mélyebb részébe tartozik,

a középpalojtai pedig a bathyális régióba való. Ilyen nagy fáciesbeli

eltérés teljesen megmagyarázza a faunák nagy eltérését is s egyáltalán

nem szükséges a korkülönbség és zoogeográfiai eltérés feltételezése eme

faunakülönbségek megmagyarázásához. A pteropodák tömeges elfordu-

lása is megengedett a bathyális mélységekben. Megjegyzend, hogy el-

szórtan a fels agyagokban is elfordulnak a Vaginellák e vidéken.

LAUMONTIT A NADAPI GRÓF CZIRÁKY-FÉLE
BÁNYÁBÓL.
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Mauritz Béla professzor úr vezetésével a velencei hegy-

ségbe rendezett kiránduláson a Cziráky-féle amfibol-andezit bányában

érdekes, sugaras zeolitot találtunk, melynek megvizsgálásával a pro-

fesszor úr engem bízott meg. A vizsgálatok alapján az ásvány lau-

m o n t i t-n a k bizonyult.

Ez az elfordulás finom, vékony, színtelen és fehér tk radiálisán

rendezett halmazából áll. E halmaz igen omlós, a tk rendkívül töré-

kenyek. Hosszuk legfeljebb 1'5 cm, de lefejtéskor azonnal 1—2 mm-es

darabokra esnek szét. A sugaras-rostos halmazból elcsillanó hasadási

lapok üveg- vagy gyöngyház-üvegfények.

A hasadási lapok bezárta szög megmérése végett iparkodtam

néhány oszlopocskát kiválasztani. A 2—3 mm-es vékony oszlopocs-

kákon terminális lapokat nem lehetett megállapítani. A prizmazóna

lapjai a rajtuk fellép rostozottság miatt csupán kevés jó reflexet

adtak, öt kristályon mért szögek középértékéül 93° 13', illetve 86°47'-et

kaptam. A laumontitnál

(110) : (lTO) =93° 44'.

A kristálytk apró .törmelékét mikroszkóp alatt vizsgálva, mono-

klin habitusuk szépen kitnik, alakjuk általában romboid. Huszonöt

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1924. dec. 3.-i szakülésén.
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mért kioltás értéke c : a' — 53°—80° (fFszögben) és megfelelen

c : Y — 10°—37°. A laumontitnál az optikai tengelysík // a szimmetria

síkkal és Des Cloizeaux szerint c : a= 65°—70° a tompa fFszögben,.

t e h t c : c = 25°—20°. Ez a szög a prizmatikus metszetekben 45°-ig

n és az (100) felé azután gyorsan 0°-ra csökken.
1 E változásba a c:Y

szögértékek jól illeszkednek. Kettstörés gyenge. Egyéb optikai ada-

tok megállapítására alkalmas csiszolat az anyagból nem volt készíthet.

Az ásvány sósavban kocsonyává oldódik. Forrasztó cs eltt vizet

veszít, szétágazik, majd porcellánszerü gyönggyé olvad. Kénsavval

való kezeléskor 6zép gipszkristálykák keletkeznek, ami mint kalcium-

zeolitra jellemz.

Az ásvány kiválogatott törmelékét meg is elemeztem. Az analízis

eredményeit a következ táblázat foglalja össze:
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A táblázatból kitnik, hogy a megelemzett laumontit bizonyos

elváltozásokat szenvedett és vizet veszített. Erre utal különben az

ásvány mállott, rendkívül törékeny, szétmorzsolódó jellege is.

Ez elváltozás egyik tünete az alkáliák jelenléte, mely kalcium-

zeolitokban gyakori jelenség, mikor is J. Lemberg 2
és J. Thugutt 3

vizsgálatai szerint Ca helyébe alkáliák lépnek és izomorf módon helyet-

tesítik. A képlet számításánál ennélfogva az alkáliákat átszámítottam

egyenérték kalciumra. A III. oszlop adataiból számított formula

(Hintze és Dana felfogása szerint a szerkezeti víz megkülönbözteté-

sével írva):

H<Ca Al
2
Si< 0 14 . 2U20.

A laumontitnak száraz levegn való elporlásából egyik változata

a p-leonhardit jön létre,
4

melyet alkáli- és kisebb víztartalom

tüntet ki. Eszerint az elemzett laumontit a p-leonhardittá való átala-

kulás egyik fázisát képviseli.

1 Lacroix : Bull. soc. min. Páris, 1885, 8. p. 339.
2 Zeitschr. d. D. Geol. Gesellsch. Bd. 37. p. 973. (1887)., Bd. 39. p. 561., Bd. 40.

p. 651. (1887).
3 N. J. M. Beil. Bd. 9. p. 555. (1894).
4 A. E. Fersmann : „Matériái, z. Unters. d. Zeol. Huselands" (kivonat). Zeitechr.

f. Erist. 50. kötet (1912), p. 75.
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A laumontit kísér ásványaként a szokott romboéderes alakban,

a jellegzetes ikrekkel chabazit fordult el.

A velencei hegységbl Schafarzik F. galenitet, továbbá molyb-

denitet és fluoritot,
5 Mauritz B.

6
zeolitokat, nevezetesen epistilbit-,

heulandit-, chabazit- és desmint, Hnek E.
7

korundot és hámatitot,

Vendl A. andaluzitot,
8
korundot, zöld spinellt, továbbá pneumatolitos

hatásokra keletkezett pirít-, ametiszt-,
1

kalcit-, kalkopirit-, malachit-
9

és alunitot,
10

végül Vendl Mária11
turmalint ismertetett. E változatos

ásványsorozathoz csatlakozik most a laumontit is.

Készült a budapesti Pázmány-Egyetem ásvány-kzettani inté-

zetében. 1924.

5 Földtani Közlöny, XXXVIII. kötet (1908), p. 590-592.
8 Ann. Musei Nat. Hung., VI. p. 537— 545. (1908).

7 Földtani Közlöny, XL. kötet (1910), p. 628.

* Földtani Közlöny, XLII. kötet (1912), p. 909—911.

9 Vendl A. : „A velencei hge. geol. és petr. visz." Földt. Int. Évk. XXII. kötet.

I. füzet. 1914.
10 Mathem. és Term. tud. Értesít, 31. kötet (1913), p. 95—101.

11 Ann. Musei Nat. Hung., XX. p. 81—84. (1923).

A MÁTRADERECSKEI KAOLIN.
(Gazdasággeologiai értekezés.)

A 9. ábrával.

Irta : Hojnos Rezsó dr.

Az ország megcsonkítása folytán a megmaradt terület bánya-

kincseinek kutatása és feltárása fokozottabb ervel indult meg, ennek

oka abban keresend, hogy az egykori gyakorlati értékelésekben — a

megváltozott viszonyok folytán — lényegesebb eltolódások álltak be.

így kerültek fleg magánvállalkozások révén az érdekldés közép-

pontjába olyan területek, amelyek eredménnyel biztattak. Magukban
a geológiai vizsgálatokban is több olyan szempont jutott szóhoz,

amelyekre eddig kevesebb súlyt fektettek. Ez alkalommal a Mátra északi

részletének azon kaolinosodási folyamatairól számolok be, amelyek az

ú. n. biotitamfibolandezitek komplexumában lépnek fel s amelyek

némelyike gyakorlati felhasználhatóság szempontjából is jelentség-

gel bír.

Ismeretes az a tény, hogy kaolinosodásról csak ott lehet szó, ahol

földpátokat elegyrészként tartalmazó kzet mechanikai és kémiai, leg-

többször posztvulkáni reagenciák folytán anyagában megváltozik.

Ez a folyamat korántsem olyan egyszer, mint az az els pillanatokban

látszik, nem lévén azonban célom ez alkalommal a kaolinosodással

foglalkozni, ezen érdekes kérdést kikapcsolom. A posztvulkáni hatások


