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At present the yearlv sediment corried away by the Danube and ist tri-
butaries may be estimated at 1 lem3

. Erosion and sedimentation increased thus
rapidly from Sarmatian to Pliocene and has decreased gradually since the
Pliocene period to our times. Evén it we admit a certain error due to insuf-
ficient knowledge of the time periods, decline is most apparent. This is due
to the almost compleie cessation of crustal movements and of volcanic activity
in our days.

AZ UNGVÁRIT (KLÓROPÁL) ÚJABB
ELFORDULÁSA.

I

írták: Dr. Liffa Aurél és Csajághy Gábor.

Az E. F. GLOCKERtl 1 a múlt század elején lelhelyérl ungváritnak *

nevezett klóropálféleség két újabbi lelhelyen való elfordulási viszo-

nyait ismertetjük meg a következkben. Az irodalomban tárgyalt eddigi

elfordulásai mindössze csak néhány lelhelyre szorítkoznak. Ezek a

következk:
Ungvár, illetleg a vele közvetlen határos Alsónémeti, ahonnan azt

már Zipser András mint csizzöld vasföldet idézi.
2

E lelhelytl távolabb ÉNy-ra fekv Vienna melletti Tarnahegy
limonitfejtéseibl említi V. v. Zepharovich .

3

Férd. v. Richthofen a Munkács melletti Frigyesfalván 4 talált limonit,

hematit és vasopál kíséretében ungvárit = klóropált. De említi ezenkívül

még Bánszka, Sztára és Mózesfalva környékérl is.
5

Ugyancsak Munkács tájékáról: Bródról hoz fel limonitfejtésekbl

egy gazdag elfordulást V. v. Zepharovich .

6

Ezen elsorolt elfordulások nagy részére az idézett szerzkön kívül

még G. STACHEnál
,

7 Tóth MiKEnél 8 és A. KENNGormál 9
is találunk igen

értékes adatokat.

Amidn mintegy 8—10 évvel ezeltt az Iparügyi Minisztérium meg-
bízásából a hazai kaolin- és tzálló agyagelfordulásoknak a tanulmá-

nyozása során Mád kaolinelfordulásait vizsgáltam, alkalmam volt a

Rátkai-gyepen, az Istenhegyen, a Herceg-köveshegyen lev elfordulá-

• sokon kívül a Bombqly nev dl nagy kaolinkülfejtéseit is közelebbrl
megismerni.

Ez utóbbiak bejárásánál a kissé távolabb É-ra fekv Diósvölgy K-i

lejtjén egy kisebb limonitfeltárásra akadtam, amelynek anyagát tulaj-

donosa, Barna József, a diósgyri vasmveknek szállította. E feltárás-

nak részletesebb ismertetését, sajnos, nem közölhetem, mivel az ezt tar-

talmazó feljegyzéseim az ostrom folytán elpusztultak. Amennyire ózon-

ban emlékezem, a feltárás körülbelül 4—5 m, vagy talán még magasabb
is lehetett és kisebb megszakításoktól eltekintve, végig limonithól állt.

Elfordulására nézve néhány adatot Rozlozsnik P.
10—11

e vidéken vég-

zett geológiai felvételérl szóló jelentésében is találunk. Azért ezekre

utalva, itt csak annyit akarok megemlíteni, hogy e feltárás falában

— mily magasságban nem emlékezem — arasznyi széles, élénkzöld szín
anyaggal kitöltött réteg tnt fel.

Ebbl az anyagból gyjtött mintát, hazatérve, közelebbrl megvizs-

gáltam, azt ungvárit = klóropálnak határoztam meg.



Mikrokémiai úton vizsgálva, megállapíthattam: hogy koncent.
K(OH)-val hevítve, megbámul, majd megfeketedik; míg porrátörve, már
hideg K(OH)-ban is barnaszínvé válik. Kisebb darabkái oxidáló láng-

ban hevítve, nem olvadnak, de megfeketednek és mágnesessé válnak.

A boraxgyöngyöt a Fe-ra jellemz palackzöld színre festi. Faj-

súlya = 2'43.

Fizikai sajátságai közül a következk voltak felismerhetk: színe

csíz- vagy pistáciazöld, karca halványzöld, tapintása kissé zsíros, törése

kagylós, majd szögletes, keménysége =• 2—3, amennyiben a gipszet (2)

karcolja, a kalcitot (3) nem. Nyelvvel megérintve gyengén tapad.

Mindezek a sajátságok a klóropálra, illetleg ungvárit néven ismert

féleségére utalnak. Ezek során meg kell még jegyezni, hogy úgy a faj-

súly, mint a keménység a földes kifejldés válfajánál kisebb, mint a

vaskos, illetleg kagylósnak is nevezett féleségénél. Mert:

#0 földes 12
b) kagylós

fajsúly = 1-7—1-9 2'1—2'2
keménység = 2‘5—30 3‘0—4*5

E. S. Dana13 6-ik és már I. D. Dana 14 5-ik kiadású kézikönyvében is

felhozott azt a sajátságát, hogy a parallelepipedonokban tört darabjai

szemben fekv sarkai poláros mágnességet mutatnak, ezen az anyagon
nem észleltem. Igaz, hogy töredékei sem alkotnak parallelepipedonokat.

St az még egész tömegével se gyakorol hatást a mágnestre.
E sajátságát illetleg meg kell jegyeznem, hogy az átnézett iroda-

lomban egy szerznél se találtam erre vonatkozó valamelyes adatot.

Áttérve ezek után anyagunk kémiai összetételére, elrebocsáthatjuk,

hogy a hazai ungvárit, illetleg klóropál elemzésével eddig csak igen

kevesen foglalkoztak. Azok pedig, akik elemezték, nem adták meg az

anyag közelebbi lelhelyét.

Kimondottan ungvárit-elemzéseket találunk — mégpedig idbeli

sorrendben — Bernhardi és BrandesíI
,

15 Fr. v. KoBELLtl16 és C. Hauer-

tl. 17 Valamennyi hazai — valószínleg ungvári — elfordulásra vonat-

kozik.

E szerzk elemzéseinek különböz eredményei miatt — mint ahogy
A. Kenngott írja18 — nem lehet eldönteni', hogy az ungvárit ferrooxid-

hidroszilikát, avagy egy ferrioxidhidroszilikát-e? Ha erre való tekintet-

bl az azóta megjelent elemzéseket tekintjük, azt látjuk, hogy az E. S.

Dana kézikönyvében felsorolt 19 analízis közül 13-ban a vas mint ferri-

oxid, a többi hatban pedig a ferrioxid mellett, alárendelt mennyiségben,
még mint ferrooxid is elfordul. C. DoELTERnél 21 elemzés közül 16-ban

ferrioxid, ötben pedig ferro-ferrioxid fordul el. 19

Ezek azonban részben a nontronit, részben a pinguit és graminit

néven ismert klóropál-variációk között oszlanak meg.20

Hogy már most e hidroszilikátban a ferrooxid és a ferri-, illetleg

ferri-ferrooxid az anyag friss, avagy állott, illetleg légszáraz állapotá-

val függ össze, amikor a ferrooxid még nem, vagy csak részben, vagy
egészen alakult ferrioxiddá, arra vonatkozó közelebbi adataink nincsenek.

Szemeltt tartva ezeket, célszernek látszott, már csak a hazai anyag
csekély számú elemzésére való tekintetbl is, hogy e lelhely ungváritját

részletes analízisnek alávessük. Alábbiakban látjuk Csajághy Gábor
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elemzését feltüntetve, amelynek következ eredményei légszáraz anyagra
vonatkoznak:

Mád, Diósvölgy Smallacombe, Devon

41-23% 39-70%

15-33% 10-92%

21-52% 21-94%

1-87% 0-14%

nyom . . . —

19-67% 25-41%

alk. - 1-89%

99-62% 100-00%

Fenti adatokból kitnik, hogy anyagunk ferrioxidhidroszilikátnak

felel meg. Legjobban megközelíti a Smallacombe, Devonról származó
anyag elemzési adatait.20

Még ezen elemzés során néhány szóval rá akarnék térni arra az

érdekes vitára, amely szerint C. Peters nem volt hajlandó az ungváritól

önálló ásványnak elismerni. Az Ungvárról származó anyagot C. Peters,

Felletár EMiLlel megelemeztette. És a nélkül, hogy a közlend ered-

ményének elébevágna — támaszkodva Bernhardi és Hauer analíziseire —

,

már elre annak a véleményének ad kifejezést, hogy a KENNGOTTtól önálló

speciesnek tartott ungvárit, tekintet nélkül arra, hogy mily viszonyban
áll a barna opálhoz, csupán egy legkevésbbé konstans tagja a íclór-

opálnak.21

Ezzel szemben A. Kenngott22
szerint a klóropál és az ungvárit nem

tekinthetk egy ásványnak, mivel az ungvárit nem opál. Kenngott sze-

rint a klóropál helyesen: ungvárittal kevert opálnak tekintend, a nélkül

azonban, hogy ezáltal a hozzákevert anyag, tehát az ungvárit önálló

species volta megsznnék.
E vita további fejldését követni nem lehetett, mivel egyrészt

A. Kenngott munkájának a folytatása megsznt, másrészt pedig Felletár

E. elemzése úgylátszik nem jelent meg.

*

Mai ismereteink szerint az ungvárit a nontronit csoportjába sorolt

klóropál egy változata. Lényegében egy az opállal a legbensbb mértékig

kevert nontronit, amely fokozatos átmenetet alkot egyfell az elbbihez,

másfell az utóbbihoz.23-24

E. S Dana25
az ungváritot a klóropál egyértelm nevének tartja épp-

úgy, mint C. Hintze is .

26 C. Doelter27 pedig a klóropált összes változatai-

val a nontronit egyértelm nevének tartja.

*

Ezek után áttérünk egy másik lelhelyrl származó ungvárit elfor-

dulási viszonyainak a rövid ismertetésére.

Si02 =
TiOa =
AbOs =
FesCh —
FeO =
CaO =
MgO =
CO2 =
Hl>0 =
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A legutóbb Gönc környékén végzett reambuláló felvétel alkalmából

részletesebben jártam be a község közvetlen közelében fekv Borsó-

hegyet. Kauacsosnak nevezett Ny-i lejtjének nagyrésze agglomerátos

andezittufából áll. Ennek anyagát szerteszéjjel ágazó egy-kétujjnyi széles

repedések szabdalják fel, amelyekben lépten-nyomon sárga opál, ritkáb-

ban hófehér tej opál, majd limonitkiválások figyelhetk meg.

A kzetbl kimálva sok helyen találni ezek törmelékét. Ebben, még-
pedig fképen a tejopáltövmelék között, igen gyakran az iméntiekbl
már ismert csizzöld ungvárit kisebb-nagyobb darabkáit is látni.

Tej opál kíséretében való elfordulása emlékeztet a Haar közelében

lev grafittelep fedjében elforduló klóropálra, amelynek kísérje
tejopál .

28

Eredeti elfordulását a kzetben hosszas nyomozás ellenére nem
sikerült megtalálnom. Még ama helyeken se, ahol töredékei a felszínen

nagyobb mennyiségben hevertek. Pedig a limonit, amely, mint láttuk,

az opálon kívül rendes kísérje és keletkezésének bizonyos mértékben
függvénye — ha alárendeltebb mennyiségben is — e helyen is megvan,
vékonyabb-vastagabb erek alakjában a kzetben.

Itt gyjtött darabjai részben vaskos, illetleg kagylós, részben földes

kifejldések. Elbbiek tömöttebbek és gyakoriabbak, utóbbiak lazák és

ritkábbak.

Közelebbi vizsgálat alá véve ezeket, úgy a mikrokémiai úton nyert

eredmények, valamint a fizikai sajátságaik is, a már fentebbiekbl ismer-

tekkel megegyeznek és ungváritra utalnak. Ennek e helyen való elfor-

dulásáról egyébként már e reambuláló munkámról való jelentésemben 29

is néhány sorban megemlékeztem, amelyhez ezekkel kapcsolatban még
csak annyit akarok hozzátenni, hogy miután kell mennyiséget sikerült

anyagából begyjteni, munkatársam ezt is részletes kémiai vizsgálat alá

vette. Elemzési eredményeit a következk tüntetik fel, megjegyezve,

hogy az adatok légszáraz anyagra vonatkoznak:

Gönc, Kavacsos Kobell F. lelhely, Ungvár

Si02 = 60-72% 70-00%
TiOs = — —
AI2O3 = 1-76% 0-75%
Fe203 = 21-59% 14-25%
FeO = — —
CaO = 1-36% —
MgO = nyom —
CO2 = — —
H2O = 14-36% 15-00%

99-79% 100-00%

Ezekbl az eredményekbl kitnik, hogy ez az elfordulás is egy
ferrioxidhidroszilikát. Összehasonlítva összetételét több eddig ismert

elemzés eredményével, azt látjuk, hogy legjobban egyezik a Kobell F.

klóropáléval .

30 Mind a kettben feltnik, hogy kovasavtartalmuk a Dana
és DoELTERben felsorolt elemzések átlagos kovasavtartalmát lényegesen
meghaladja.

Ezzel kapcsolatban rámutathatok E. S. Dana kézikönyvének ama
érdekes kitételére, mely szerint hazai klóropáljaink opállal vannak

r



keverve s abba fokozatos átmenetet képeznek. Ez a sajátságuk teszi sze-
rinte érthetvé, hogy némely elemzésben magas a kovasavtartalom.31

Minthogy a mi elfordulásunknál is hasonló az eset, ennélfogva
magas kovasavtartalma szabad opál jelenlétére utal.

*

Végül ezen elemzéseinkkel kapcsolatban még csak megemlíteni
akarom, hogy újabban hazai eredet, éspedig Zemplén vármegye vala-
mely lelhelyérl való klóropált (ungváritot) W. Noll vizsgált azzal a

célzattal, hogy összefüggést keressen anyagának víztartalma s bels fizikai;

illetleg kémiai szerkezete között.

W. Noll ezen vizsgálatai nyomán E. S. Larsen és G. Steiger, egy
WooDról (Califomia)-ból való nontroniton megállapították, hogy a lég-

száraz anyag 13’06°/o-nak megfelel víztartalma a hmérséklet emelésé-
vel fokozatosan csökken, de ugyanakkor törésmutatója (n) megnöve-
kedik. Ezt az alábbiakban mutatjuk be:

Légszáraz . .

.

.. . 13-06% ... ... n— 1-585 . .

.

75° ... 4-40% ... ... n— 1-615
105° ... 3-10% ...

130° ... 2-60% ... . . . n - 1-640 . .

.

... 2V — igen nagy
160° 2-00% ... ... n- 1-655

210° 1-80% ... ... n- 1-670

290° 1-80% ... ... n — 1-69

így 160^-ra való hevítésnél 2‘0°/o-ra csökken. Azonban egy éjszakán

át nedves levegnek kitéve, víztartalma 9’8%-ra felemelkedik, miközben
törésmutatója n = 1‘655-rl 1’645-re esik.

32

E vizsgálatok során arra az eredményre jutottak, hogy a nontronit

csoportjába tartozó vashidroszilikátok identifikálásánál e jelenségek

figyelembe veendk.
E megfigyeléseket érdekességükön kívül még hazai ásványra való

tekintetbl is érdemesnek találtam itt felemlíteni.
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TREMOLIT A PRELUKA-HEGYSÉG
KRISTÁLYOS MÉSZKÖVÉBL.

írta: Sztrókay Kálmán dr.«

A Szolnok-Doboka és Szatmár megyék határán szigetszeren kiemel-

ked prelukai kristályospala-hegység tremolitját elször Hofmann Károly

(4. p. 32.) említi az 1885. évi felvételi jelentésében. A metamorf kzetek
közé települt szemcsés mészkben vagy ahogy nevezi: sdolomitban
helyenkint .,meglehets bségesen"' megjelen gram ma t i t-ot figyelt

meg. Két évvel késbb, 1887-ben Primics György járt a területen. Errl

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1947. január 8-án tartott szak-
ülésén.
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