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tisztán kivenni — és az épebb példányokban smaragdzöld, az átválto- 
zottakbau pedig szürkés zöldes, sőt sokszor barna szinüek. Ezen grá
nátok a boraxgyöngyöt melegen sötét veresre, kihűlve smaragd zöldre 
festik— mi ckromtartalomra mutat — és Breithaupt szerint*) az Uvva- 
rowithoz basonlitauak. Bomlási terményük, melyet a nagyitó üveg alatt 
több ízben volt alkalmam észlelni, egy sárgás vereses, szabálytalan 
alakú lemezekből álló halmaz, mely némileg hámatit lemezekre emlé
keztet.

A felszín közelében öszevisza menő repedésekkel van átjárva a 
kőzet és ezen részében ipari czélokra nem használható. Azonkívül kü
lönböző vastagságú (O l mm. — 3 cm.) asbest-erek is húzódnak át 
rajta, úgy hogy öszetartása ezen oknál fogva is tetemesen csökken.

A dobsinai Serpentin anyakőzetét illetőleg körülbelől ugyanaz áll, 
a mit a jekelfalviról mondottunk.

A kárpáti homokkő különböző színének okairól,
Dr. Steiner Antaltól.

^Bemutatva a magy. foldt. társ. 1881. évi április hó 6-án tartott szakülésén.)

Azon fajta homokkő, mely a Kárpátok mentében Galiczia és Ma
gyarhon határán tágas Ívben, egész hegylánczokat alkotva rakódott le, 
ismeretesen kárpáti homokkő név alatt szerepel a geológiában ; 
azonban nem csupán földrajzi fekvésénél fogva, hanem eredetét tekintve 
is ugyanazon elnevezés illethetné meg, mivel mind azon kőzetmarad
ványokkal találkozunk benne, melyek a Kárpátok ős-kőzeteinek meg
felelnek. Találunk abban földpátokat, csillámokat, quarzot, agyagföldet 
stb. E maradványok a homokkőben valamely kötőszer által vannak ösze- 
ragasztva, mely a legtöbb esetben szénsavas mészből, vagy szénsavas 
mészből és magnesiából áll.

A magas Tátra alján, Kézsmárk és Lőcse vidékén előforduló ho
mokkő, túlmenyiségben finom szemcsés, mely egész hegylánczokat alkot 
e vidéken. Sok helyütt a durva szemcsés, valamint a palás homokkő 
is egész telepeket képez, vagy pedig ugyanazon telepben is felváltva 
találunk különböző homokkő-rétegeket.

A homokkő rétegeinek vastagsága igen különböző szokott lenni.

*) Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt 1859. évf. X. k. 551. lap.
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Mig’ a palás homokkő igen vékony, 2—30 mni.-nyi vastag rétegeket 
mutat tel, addig a tinóm szemcsés homokkőnél találunk rétegeket, me
lyek több méter vastagságnak is lehetnek, a nélkül azonban, hogy azok 
— mely eset különben a palás homokkőnél is megvan — folytonosak, 
azaz megszakadás nélkül vízszintesen tova futnának, hanem kisebb 
vagy nagyobb, néha több méter höszu koczkákra vagy szabálytalan 
négyszögekre oszlanak, elválási lapjaik több milliméternyi távolság
ban párhuzamosan futnak és rendesen finom vasoxyd réteggel vannak 
födve. Gyakran elválási lapjaikon meglehetős vastag és fényes calcit- 
réteget látunk, mely a kőnek oly külsőt kölcsönöz, mintha annak fel
színe fénymázzal lenne bevonva. E calcit-réteg formája tisztán arra 
mutat, hogy az lassú oldásban van, mivel e réteg rendesen némely he
lyeken vastagabb és azonkívül az irán it is megadja, melyben az oldat 
mozgott és ismét megszilárdult. Sőt némely helyeken, a lapon végig 
mozogva, szomszéd lapokra is kiömlött.

A homokkő sziue világos-kék, gyakran szürkés-kékbe játszó, 
vagy pedig sárga-barna. E szinklilönbség azonban korántsem a homokkő 
alaptulajdonságaihoz tartozik, hanem az bizonyos átváltozásoknak kö
vetkezménye, melyek benső tömegében, a levegő és viz közreműködé
sével mentek végbe és még jelenleg is végbemennek.

A homokkő eredeti és jellemző színe csak is a v i l á g o s - k é k ,  
néha a szürkés-kék szili, melyre még jelenleg is nagyobb tömegek bel
sejében akadunk. Kisebb darabokban, vagy vékony rétegekben a ho
mokkő eredeti sziliét már nem mutatja, hanem egész tömegén át sárga- 
barnára van festve. Nagyobb tömegek is elválási lapjaikon barna színűek 
és e szili a tömeg belsejébe is bizonyos mélységig hatol ; még pedig 
minden egyes oldallaptól egyenletesen ; mig annak tulajdonképeni magva 
az eredeti kék szint változatlanul mutatja.

Egy ily kőnél pl. a sárga-barna szin a repedés útját követi a 
kő kék magvába is és pedig anyiszor, a hány repedést észlelhetni 
benne, miáltal a rendesen szép tojásdad kék magnak alakja za
varva vau.

Ez egyúttal határozott bizonyítéka, hogy a homokkő azon részei, 
melyek a levegő és viz behatolását nem akadályozhatják, vagy legin
kább ki vannak annak téve, leggyorsabban szenvednek színváltozást.

Ezen okoknak tulajdonítandó az is, hogy homokkőtelepekbeu a 
legfelsőbb rétegek már tökéletesen átváltoztak színükben, mig a mé
lyebben fekvők részben még változatlanok.

Mély kőbányákban — milyeneket Kézsmárkon volt alkalmam meg
vizsgálni — még uagyátméretü koczkákat találtam, melyeknél a szín
változás legfölebb néhány centiméternyi mélységig hatolt, de legnagyobb

9Földi. Közi. XI. évf.



részük még változatlanul meg volt tartva. Egészen ép darabokat azon
ban ott sem találtam.

Azon kérdés merül föl, micsoda természetű hatásoknak tulajdo
nítandó a homokkőnek e színváltozása, továbbá miféle átváltozásokban 
találjuk annak okát ?

A íöntebbi adatokból nagy valószínűséggel következik, hogy e 
színváltozásoknál csakis a légköri behatásoknak, a levegőnek és víz
nek és az utóbbi által a talajból oldott szénsavnak jut a szerep, hogy 
azok a homokkő színváltozásának egyedüli okai.

Hogy miféle hatásban keresendő a levegő- és szénsavtartalmu 
víznek szinváltoztató befolyása a kék szinti homokkőre, annak kiderítésé
vel jelen vizsgálatom foglalkozik.

Régibb adatokat e tárgy felett az irodalomban csak szórványo
san találtam. Ezek azon nézetben vannak, hogy a homokkövek kék 
félesége lényegesen vasoxydult tartalmaz, mely a sárgabarna homokkő
ben vaséleg-kydroxyddá alakult át s utóbbi jellemző rozsda színével a 
homokkő kék színét sárgabarnára változtatja. A mint vizsgálatom ered
ményeiből kivehető , e színváltozás nem csupán a vasoxyduluak oxyddá 
való átalakulásának tulajdonítandó, mely különben a legritkább eset
ben szokott tökéletes lenni, hanem egyszersmind a homokkő egy anyag
veszteségében is keresendő, melyet az a légköri viz behatása folytán 
lassú kilúgozás következtében szenved.

Vizsgálatom kivétel nélkül a koczkás homokkőre vonatkozik, méh 
eredeti kék színét belsejében még megtartotta.

Biztos eredményeket a színváltozás okairól csak azon feltételek 
alatt lehetett várni, ha a vizsgálat olyan kődarabokra vonatkozik, 
melyekről föltehető volt, hogy azok eredetileg egyenlő öszetétellel bir 
tak. Ezen oknál fogva mindig oly darabokat választottam, melyek 
nem csak egy és ugyanazon koczkadarabtól eredtek, hanem közvetle
nül azon határvonal mindkét oldalairól valók, melyben a homokkő 
kétféle szinében érintkezik. Ugyanazon koczkáből azonkivül, még elvá 
lási lapjától egy centiméternyi távolságban hasonlóan vettem egy 
darabot, annak eldöntése okáért, vájjon a változás az elválási lapok 
közelében mélyebb-e, mint azon helyeken, hol a homokkő kék színe a 
sárgabarnával közvetlenül érintkezik.

A vizsgálandó kődarabok finom porrá lettek törve és lemért 
menyiségekben elébb a víztartalom 100° C-nál határoztatok meg, 
majd azok a vizfördőn igen hig sósavval — melynek fajsulya 1,0557 
volt, tehát 1 1 .0 % sós u a t  tartalmazott — addig hmételten pálitfaffak, 
mig csak oldás észlelhető volt. Ezen művelet következtében egy oldatot 
nyertem (A) és egy oldhatlau maradékot (Bj. Az (A) oldatot vízfürdő
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beu szárazra pároltam be, hogy az oldatba átment kovasav leválasz- 
tassék, ennek eltávolítása után a maradékban a többi oldott anyago
kat a szokásos módszerek szerint határoztam meg. Az oldhatlan (B) 
maradékot pedig 100° C-nál szárítottam és lemértem; tüzetesebb vizs
gálatnak nem lett alávetve, miután föltehető, hogy ugyanazon koczká- 
ból származó próbák hasonló és ugyanazon viszonyban kevert alapkő
zetekből állnak.

A vizsgálatnak alávetetett homokkőpróbák Kézsmárk város, úgy 
szinte Lőcse város kőbányáiból valók. E kéttéle homokkövek, külsejüket 
tekintve azonosnak látszottak, közöttük sem a szemcsék nagyságában, 
sem pedig sz ilben semmiféle különbség észlelhető nem volt.

A nyert eredmények a következő táblázatokban vannak ösze- 
állitva.

1. A k ő  o l d h a t ó  r e s z e b e n  f o g l a l t a t i k .  O l d h a t ó  =  100 .
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Kézsniárki kékszinü 3,07 7,69 11,2 7,78 56,45 12,75 98,9

Kézsuürki sárga szinti, a 
színváltozás határán 4,55 8,8 24,4 4,6 50,66 6,57 99,5

Kézsniárki sárga szinti, 
az elválási lap közelében 4,65 10 4 24,8 4,38 48,63 6,3 99,2

Lőcsei kék szinü 2,03 6,02 6,91 7,63 61,72
■

14,37 98,7

Lőcsei sárga szinti, a 
szinvált. határán 2,45 6,62 13,11 3,9 59,92 13,6 99,6

Lőcsei sárga szinti, az 
elválási lap közelében 2,46 6,5 13,93 3,71 59,5 13,47 99,5
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II. Közvetlenül talalt m e n y i s é g e k  g r a m m o k b a n .

A

homokkő eredete

B)
Oldhatlan

anyag

*4)
Oldható
anyag

A)  O l d h a t ó  a n y a g b a n  f o g l a l t a t i k :

viz
100° Cnál

kovasav vasoxyd vasoxydul széns.
mész

széns. 5 
magnesia

öszeg
Az

elemzés 
alá vett . 

menyiség ;

Kézsmárki homokkő, kék- 
szinü 1,4860 0,4225 0,013 0,0325 0,0474 0,0329 0,2385 0,0539 1,9042 1,9215

Kézsm. homokkő sárga 
szinti, a ,színváltozás 

határán
1,6680 0,3405 0,0155 0,030 0,0831 0,0157 0,1725 0,0224 2,0072 2,0240

Kézsm. homokkő sárga 
szinti, az el válási lap 

közelében
1,7656 0,3548 0,0165 0,036 0,0882 0,0156 0,1704 0,0226 2,1149 2,1204

Lőcsei homokkő, kékszinü 1,7749 0,5161 0,0105 0,031 0,0348 0,0384 0,3168 0,0732 2,2796 2,2955

Lőcsei homokkő, sárga 
szinti, s színváltozás ha

tárán
1,5849 0,4681 0,0115 0,031 0,0614 0,0186 0,2.805 0,0639 2,0518 2,053

Lőcsei homokkő, sárga 
szinti, az el válási lap 

közelében
1,5722 0,4602 0,0114 0,03 0,0641 0,0171 0,274 0,062

.

2,0308 2,0324



III. Az e g e s z  k ő b e n  f o g l a l t a t i k .  E g é s z  ko —  100.

. A
homokkő eredete

í

Oldhatlan

anyag

Oldható

anyag

Víz

100' Ónál
.

Kovasav Vasoxyd Vasoxydul
Széns.

mész

Széns.

magnesia
Öszeg

A kő 

faj súlya

Kézsmárki homokkő, 
kék színű 77,3 21,98 0,67 1,69 2,46 1,7 12,4 2,8 99,02 2,688 .

Kézsmárki homokkő, 
sárga, a színváltozás ha

tárán
82,4 16,82 0,76 1,48 4,1 0,77 8,52 1,11 99,14 2,65

Kézsmárki homokkő 
sárga színű, az elválási 

lap közelében
83,2 16,73 0,77 1,69 4,16 0,74 8,04 1,06 99,35

1 :
2,64

Lőcsei homokkő, kékszinü 77,32 22,49 0,46 1,35 1,52 1,70 13,8 3,20 99,35 2,689

Lőcsei homokkő, sái’ga 
színű, a színváltozás ha

tárán
77,19 22,79 [0,53 1,5 3,00 0,91 13,6 3,1 99,86 2,673

Lőcsei homokkő, sárga 
színű, az elválási lap 

közelében
77,3 22,63 0,56 1,47 3,15 0,89 13,5 3,08 99,8 2,673
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Ha már most a vizsgálat eredményeit az ugyanazon eredetit, de 
különböző színit homokköveknél öszehasonlitjuk, a következő eredmé
nyekre jutunk.

1. Hogy a kék és sárgabarna szinti homokkő öszetételében hatá
rozott különbséget tiintet föl. A különbség abban áll, hogy a kék színit 
homokkőben levő vasoxydul nagy része a sárga fajban oxyddá vál
tozott át, továbbá hogy utóbbi azonkívül még auyagveszteséget szen
vedett szénsavas mészben és magnesiában.

2. A sárgabarna homokkőnél, az elválási lapok közelében a vas- 
oxydul átalakulása tökéletesebb, mint a színváltozás határánál, úgy 
szinte az anyagveszteség is ott nagyobb, habár színben semmiféle 
különbség nem észlelhető.

3. Az alapkőzetet öszekötő anyag egy részének vesztése folytán, 
a sárgabarna homokkő keménysége sokkal csekélyebb, mert könyebben 
öszeznzható és porrá törhető mint a kék szinü. A fajsulyban e különb
ség nem nyer kifejezést.

4. A sárgáimmá homokkő oldható alkatrészekben szegényebb 
kőzet lévén, az tömegének bizonyos részében több oldhatlan anyagot 
— alapkőzetet — foglal magában, mint a kék szinü fajnak egy meg
felelő menyi sége.

5. A nedvesség tartalom az átváltozott sárga kőben határozottan 
nagyobb mint a kékben.

6 . Igen valószínű, hogy a vas a sárgabarna homokkőben oxyd- 
hydrat alakban fordul elő. Következtetem azt azon átváltozásból melyet 
a kő izzitásánál szenved.

A sárgabarna homokkő t. i. csak izzitása után mutatja határo
zottan a vasoxyd színét, ameuyiben tégla vörös szint nyer; egy
úttal 1.99°/0-nyi vizvesztességet szenved — kézsmárkikő, — tehát a 
100° C-nál eltávozó víznek leszámítása után 1.23°/0-nyi többletet. A 
kék sziuii homokkő izzitás után kékes szürke és a 100° C-nál eltávozó 
víznek leszámítása után csak O.9°/0-nyi vízveszteséget tüntet föl. Igen 
valószínű tehát, hogy az izzitásnál eltávozó víztöbblet a vasoxyd 
bydrátvize.

7. Mindezek szerint a kék homokkő színváltozása nem csupán a 
vasoxyd oxydátiójában éleghydroxyddá, hanem egyúttal azon anyag
vesztésében is keresendő, melyet szénsavas mészben és magnesiában 
szenved s minek következtében az oxyd vörösbarna színe annál élén
kebben előtérbe léphet.

*

Emlitém, hogy a homokkő színváltozásának okát csakis a lég
köri viz működésében lehet keresni. A légköri viz, a talaj szénsavdús
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rétegein keresztül szivárogva e gázt feloldja s igy levegővel és szénsavval 
telítve a homokkőtelepekkel érintkezésbe jut, mialatt azokban oldó és 
oxydáló hatását megkezdi és lassankint végre is hajtja.

A viznek e hatása a homokkőre természetesen csak igen lassú 
lehet. A viz elébb a kőegyének elválási lapjaival benső és hoszabb 
érintkezésbe jön, legelőször azoknak külső rétegeiben foglalt kötő
anyagra hat oldólag, magának egyszersmind utat törvén a mélyebben 
fekvő rétegek felé. A szénsavas mészszel telített viz lassankint uj és 
uj vizmenyiségek által helyettesittetik, melyek ismét, de már kedvezőbb 
feltételek alatt, oldó munkájukat folytatva, a homokkövet majd egész 
tömegében oldás és oxydálás következtében úgy öszetételben mint 
színben megváltoztatják.

A viz hatása azonban itt nem áll meg, hanem folyton tart mig 
csak oldható részek vannak jelen, mindaddig mig az végre eredeti 
alkotó részeire homokká esik szét.

Nagyobb homokkő tömegekben — koezkákban — valamint olya
nokban, melyek a föld mélyebb rétegeiben ellielyezvék s hová a viz 
nem hatolhat oly könyüséggel, a színváltozás sem lehet oly gyors, 
miért is ezen esetekben a homokkő-koezkákat legfölebb nehány centi
méternyi vastagságú sárgabarna réteggel találjuk körülvéve, holott bel
sejükben még öszetételre úgy színre nézve is változatlannak mutat
koznak.

A mint a légköri viz a homokkő oldhatlan részei között elhelye
zett ragasztót oldja és eltávolítja, lassankint hajszálalaku csövecskéket 
alkot, melyekben szabadon keringhet és munkáját folytathatja. Ily utón 
átváltozott homokkövek vagy azoknak egyes rétegei, mindenesetre lika- 
esosabbak, mint a kék színűek és ennek okáért a viz valamint a le
vegő által könyen átjárhatók.

Ebben találhatjuk okát annak is, hogy a sárgabarna homokkőben 
nagyobb a 1 0 0 ° C-nál eltávozó viz menyisége.

Forrásvizek, melyek homokkőtelepekben erednek, a felhozottak sze
rint mindenesetre sok szénsavas meszet fognak tartalmazni és pedig 
annál többet, mennél dusabb szénsavas mészben a homokkőtelep. E 
következtetést ily vizek vegyivizsgálata által tökéletesen igazolva 
találjuk.

A Kézsmárkon és Lőcsén használt ivóvizek, melyek mindanyian 
homokkőtelepekből származnak, sok szénsavas meszet, magnesiát és 
szabad szénsavat tartalmaznak oldva, holott a más ivóvizekben rende
sen előforduló alkatrészek mint p. o. chlor, kénsav stb. szigorúan véve 
csak nyomokban vannak jelen. A lőcsei ivóvíz az ott előforduló homok
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kőnek megfelelőiem mészdusabb is mint a kézsmárki, melynek homok
kőtelepei sokkal szegényebbek ezen alkatrészben.

Így p. o. a lőcsei ivóvíz, melynek két forrása a városhegyben van, 
literében 0 , 2 2 2  gramm és 0,228 gramm szénsavas meszel, 0,056 gr. 
és 0,074 gr. szénsavas magnesiát, azonkiviil még 94 és 91 c. c. szabad 
szénsavat tartalmaz.

A kézsmárki ivóvíz, mely az úgynevezett kőbányában ered, egy 
literében csak 0,143 gr. szénsavas meszet és 0,034 gr, szénsavas mag- 
nesiát találunk.

Az öszefüggés a forrásvizek öszetétele és a homokkő átalakulása 
között tehát itt is megvan, amint mindenütt a forrásvíz alkata és a 
geológiai viszonyok, valamint az azokban végbemenő átváltozások 
között, szoros öszefüggést találunk.

A Lokva hegység földtani viszonyai.
Halaváts Gyulától.

(Egy ábrával.)

A múlt (1880.) év nyarán az Alduna mentében fekvő Lőkva hegy
ség földtani felvételét eszközöltem.

E Lókva hegység nem más, mint a bánsági hegyzömnek Moldova, 
Bzászkabánya és Báziás között háromszögalakban elterülő előhegysége, 
melynek legmagasabb csúcsai alig haladják meg a 600 m. tengerszin 
fölötti magasságot. Igaz ugyan, hogy az odavalók hegységünknek csak 
azon részét értik e név alatt, melyen át Belobreszka és Kusics között 
a Fehértemplomra vivő ut visz át s mely ut mellett, ép a hágón, a 
Lókva nevii ordonancz őrtanya fedefen romjai állnak, tekintve azonban 
azt, hogy térképeinknek nagy része kiterjeszti e nevet az egész szóban 
forgó előhegységre, nem vélek hibázni akkor, midőn ezen, földtanilag 
egybetartozó természetes határok által határolt területet e névvel jelölöm.

Felvételi területem keleti határát az ott jelentkező mesozoi üledék 
képezi, mely Uj-Moldovától D-re a Vretjnik hegy alján kezdődik s meg
kerülve a Krakn Mészárost Uj-Moldova keleti ágának végénél csap át 
e völgyön s a Gaura Lupilort is megkerülve, egy hirtelen kanyarodás
sal ama völgybe ereszkedik le, melyben a moldova-szászkabányai ut 
vezet. E ponttól kezdve e völgy, illetőleg ut bányát követi a Facza 
Kadimnáig, melytől fogva, megtartva irányát, majdnem egyenes vonal-


