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Irla: László Mihály piarista.

Meinye nagyközség, a magyar kegyes tanítórend uradalmá-

nak központja, Külsösomogy igali .járásában fekszik a Kaposvár-

siófoki MÁV. vonal menten, Kaposvártól 17 k i.-rc északra.

1935. július és augusztus havában négy hétig élveztem a pia-

rista rondház vendégszeretetét, mialatt a közelebbi környéken föld

tani felvételeket végeztem.

Központnak választottam magát Mernyét, a,melytl É-ra és

D-re 10— 10 km-nyi. lv-re és Ny-ra kb. 5 -5 km-nyi területet jártam

he. Munkaterületem lvi határául a kb. lOkm-re fekv Vadé pusztai

ISO m magas vízválasztó kínálkozott, míg a többi határt nagyob-

hára minden földrajzi szempont mellzésével húztam meg a fent-

említett távolságok alapján. K szerint a terület szabályos téglalap-

nak felel meg, melynek hosszabbik oldala 20 kin, rövidebi) oldala

kb. 10 km, útiéinak metszpontjában pedig Mernye fekszik.

Munkaterületem kiválasztásában nem csupán az a megfonto-

lás vezetett, hogy a piarista rend iránti köteles hálámat kifejezésre

juttassam, hanem az is. hogy a vidékrl részletes felvétel még nem
készült, csupán nagyobb területtel kapcsolatiján emlékeztek meg
róla.

Idrendi sorrendben a következ adatokat ismerjük:

15 e u d a n t, aki 1818-bai, a Balaton D-i partjáról Kapolyon,
Xágoesnn és Igaion keresztül utazott Dombóvárra, munkájához
csatolt térképen a harmudkorba tartozó lignites hon okknek, vagy
molassznak tünteti fel a vidéket, s lei í ásóban azt n ondj \ hogy ezen

a homokból és lignites homokkbl álló vidéken nehéz a közlekedés

a meredek utak miatt. Megemlíti még, hogy agyagos homok is el-

fordul. (í„ III. köt 512—515. 1.)

Csorba József orvos 1857-ben kiadott munkájában azt

írja, hogy Somogybán a föld sárga és vörös agyagból áll, amely
néhol oly kemény, hogy „a zápor-est sem veszi magába, s ugyan
azért igen nagy víz-mosásokkal telik el“, de van homokkal kevert

é‘s tiszta homokos talaj is. A fels réteg alatt szerinte sok helyen

meszet találni, és fként a hegyekben „megmérhetetlen mennyisé-

g” homokk van, ami útépítéshez is alkalmas. Csorba nem vég-

zett földtani felvételeket, de adatait fel tudtam használni.

Tel égd i Roth Lajos 1881-ben készítette el 1:144.000 mér-

ték térképét, de észrevételeit nem tette közzé. A vidékrl diluvi-
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áli's löszt, és agyagot, diluviális homokot és alluviumot térképezett,

congeriás rétegeket (agyag, márga, homok vagy homokk), amelye-

ket nevez el elször „pannoniak 4

rétegeknek, csupán Eesényen,

Mocsoládon és Polány melletti tüntet lel.

Utána a Balaton tudományos tanúim á nyozásával kapcsola-

tosan id. Lóczy Lajos eszközölt felvételeket Somogybán. A ha-

lomvidéknek a Kapósig terjed részét a Balaton-felvidékhez sorol-

ja, mint a Bakony tartozékát, illetleg lejtsödését, (14., 306. 1.). A
pannoniai-pontusi rétegekre vonatkozólag megállapítja, hogy a mé-
lyebb árkokban, É-i meredekebi) oldalakban, esuszamlásoknál ke-

rülnek a felszínre és aljuk bizonytalan mélységben van. Épen ezek

miatt a csuszamlások miatt nebéz a szintezés (14., 306. 1.). Fedjé-
ben nincs édesvízi mészk, mint a vulkáni hegyek sapkája alatt és

bséges kövületelfordulás csak a Koppány ig tart (14., 390. 1.). A
pannoniai-pontusi tenger szintje gyakran ingadozott, de az inga-

dozást követ folyók csak K-en és Ny-on vannak; ennek következ-

ménye, bogy a pannoniai-pontusi üledékek itt agyagosak, míg
K-re és Ny-ra, homok uralkodik (14., 401. 1.). A levantei állóvízbeli

képzdmények hiányzanak, míg a szárazföldiek egybeolvadnak az

idsebb és fiatalabb rétegekkel (.14., 423., 477. 1.). A pleisztocén leg-

elején a Balaton helyén szárazföld volt és a löszképzdés csak a ké-

sbbi pleisztocénben indult meg ( 14., 469. 1.). A pleisztocén lösz hol

a homok alatt, hol fölötte fekszik, úgyhogy nehéz szintezni. „Két-

ségtelen, hogy a jelentékeny vastagságú és többféle kzettani jelle-

g pleisztocénkorú szárazföldi lerakódásokat majdani tüzetes vizs-

gálatok részletesen fogják keletkezési idejükre szintezni.“ (14.,

477. 1.).

1934 nyarán az Futopean (las &. Electric Co. (Ihirogasco) fel-

vételezte Somogymegye jó részét petróleumkutatás céljából. Papp
Simon hányatanácsos úr szíves engedimével alkalmam nyílt a

75,(100 es felvételi lapokat, valamint a felvétleleznek benyújtott je-

lentését is megtekinteni.

A tabi és esicsalpusztai lelhelyek tüzetesebb átvizsgálása

alapján, a Linmoccirdium VutskUai szintben sok radmanesti ele-

met ír le a jelentés, úgyhogy a kettt nem tekinti külön szintnek;

viszont a Lelle-kaposi völgy szerinte nem lehet törésvölgy, mert

nem lát a rétegekben szintkülönbséget. A jelentés is uial a kövület-

mentes homoknak a pannoniai-pontusi homokkal való egyezésére

kzettani sajátságok alapján.

Elssorban ezeken a nyomokon indultam el, amikor felvéte-

li munkámba kezdtem.

I. Domborzat.

Munkaterületem szervesen beleilleszkedik a somogyi dombvi-
dék általános topográfiájába, amennyiben egy nagy ÉNy-DK-i tek-
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tonikus völgy és ennek kisebb mellékvölgyoi szabdalják össze az

átlagosan 210 ni magas hátságot. A törósvölgyti, vagy Malomárok-

tól, amely mint rei patak ömlik a Kapósba, Ny-ra hosszú hátság

húzódik, amely Don 1(10 m, E-on 240 m magas. Ebbe Polány alatt

egy É-I)-i patakvölgy, a Királylierekrét árka vágódott bele kb.

00 m mélyen és a Vargaboni árkot felvéve, mint Xagygáti berek
közeledik a töré<völg.\ felé. Ebbe a patakvölgybe a domboldalról
lefolyó csapadék sírni, egymással párhuzamos, sokszor 4—0 m mély
nszóvölgyekhen torkollik. Aszaló községtl D-re is jön egy hasonló,

de jóval kisebb patakvölgy és a Xagygáíi berekbe folyik. A Ma-
lomárok felé néz lejtt már sokkal kevesebb aszó- és patakvölgy
szabdalja össze. Nevezetesebbek a Püdörinél, a Hosszú-erdnél, a

Réz-hegynél és Kisbaba pusztánál torkolló rövid, kis patakvölgyek,

széltl ersen kidolgozott E-i lejtkkel. A Malomárok K-i oldalán

húzódó dombhát K-on 266, l)-en 1(4) m magas, de morfológiája az,

elbbinél sokkal változatosabb. Így rögtön a Felsmocsoládnál tor-

kolló Faluviz legyezüszenien szerteágazó, mély vízmosásokban leli

eredetét. Tle D-re. az l’jhegyi árok sr, párhuzamosan futó aszó-

ival tnik ki, míg az üregsr árok távolabb K-en ered. Legmeré-

szebb patak- és aszóvölgyhálózat Kiesén y fölött látható, ahol az

ecsényi Malomárok messze E-ra visszavágódva három hosszú mel-

lékvölgyl.en. számtalan oldalelágazás között kezddik. Az aszók

közt akad itt 8 m mély is. Ez az árok hosszan fut pontosan E— I) i

irányban, míg végre Pödörivel átellenben a törésvölgybe torkollik.

Torkolatától I)-re már csak a Somodor puszta két oldalán ered
patak és a Tön örkeárok siet a Malomárokba, de már a Szentgálos-

kérnél induló patak külön torkollik a Kapósba. Egészen É-on

Hcsény fölött a v/ondelloi és szentkút i erdben már más vízgyjt-
terület. a Koppány vízgyjtterülete nyúlik be rövid, mély patak-

völgyeivel. Egészben nézve a vidéket a törésvölgy kétoldalún

EXy—DK irányban húzódó lankás hátságnak nevezhetjük, mélyet
azonban mindenfelé megszakítanak hol kezdd, hol kifejlett víz-

mosások, amelyek a közlekedést elssorban a patakvölgyekbe szo-

rítják. Minthogy a dombokat kitn termtalaj, a „sárga föld**

borítja, tehát Mernye és környéke mind morfológiailag, (hiszen

éppen ezért tudtak az aránylag gyérviz vízmosások is annyira

kifejldni), mind geológiai’ag Somogy vára egye Dlv-i részéhez tar

tozik, szemben a löszben, következésképen a lösz morfológiai saját-

ságaiban is szegény nyugati vidékekkel.

//. Rétegtan.

Munkaterületemen három kútfúrás történt, mégpedig kettt
Somodor vasútállomáson 1896-ban, a vasút építése idején fúra-

tott a MÁV. a vasút számára, de ezek közül egyik eredménytelen
volt, a másikba az állomásfnökség közlése szerint beletörött ai fú-
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ró. A harmadik túrás Somodor pusztán történt, ahol a dombtetn
fúratott a M. I.. R. 10 évvel ezeltt, de szelvényt, vagy bvebb rész-

leteket sajnos errl a helyrl sem tudtam kapni, noha ez utóbbi

eredményes lett. (A fúrásról sem jelentés, sem minta nem érkezett

a Földtani Intézetbe.) Ezek szerint a szintezésnél mindössze a ré-

tegek fekvésébl, helyzetébl kellett kiindulnom, i 11. ahol lehetett,

a kövületekre támaszkodva,

Harmadkor.

A vidék legrégibb rétegei a pannoniai-pontusi emeletbe tar-

tozó homokok és agyagok, melyek a következ helyeken találhatók:

Els helyen mint legjellemzbbet és legnagyobbat a felsecsé-

nyi feltárást mutató.n be, (1. ábra) ahol a rétegeket a Felsecsény-

tl ÉK-re induló patak 13 m magasságban tárja fel a kenderázta-

Fig. 1. áhra.Pannoniai-pontusi homokfal Felseesény mellett. — Pan-
nonian-pontic sa . dexposure at Felseesény.

tónál. Itt a közel vízszintes rétegzdésben, illetleg a csapásirány-

ával egybevágó feltárás miatt vízszinteseknek látszó homokrétegek
25—30 m hosszúságban követhetk, de 15"-os ÉK-i dlésüket jelen-

téktelen lokális zavarnak tartom. Az említett homokiakul a követ-

kez rétegek láthatók (2. ábra.): legfelül vályogosodott lösz (a)

borítja herogyá sO*kkal az alatta lev leneseszeren kiékeld pleisz-

tocén agyagot (b) és homokot (<•). Ez alatt kezddnek a pannoniak
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liontusi rétegek, an elyeknek els lángja egy kövületmentes, sütét-

s/iirke, leveles agyag («) Földije finomabb (/?), majd durvább
esillámú homok (y); majd egy fehér. mészkonk rációktól tarkított

T' ig. 2. ábra. Az 1. ábra vázlatos szelvénye. A pleisztocén rétegek,

c = homok; n = agyag, i?— kiscsillámú homok, y — durvább csil-

láma homok, <$ = barna homok, e = mé-zkonkréeiós vörös homok.
5 = ibolyás-rózsaszín homok. — Skech rf former figare; A = plei-

stocene, B = Pannonian-Pontic strata.

vöröses homok ( r) ) után vasgumós, barnás homok (

e

)következik,
amelyben szintén hiába kerestem kövületet. Legalsó feltárt réteg

ibolyás-rózsaszín kompaktabb homok ( s ), amely, úgy látszik,

igen vastag. Néhány homokot nehézfajsúlyú folyadékokkal szétvá-

lasztottam, mégpedig 3 gr anyagot elször bromoformba (fs. :2.904)

,

majd ha szükségesnek mutatkozott, még methylenjodidba (fs,:3.32)

helyeztem. További részletes elemzésük késbbre marad fenntartva.

E lelhely három homokjánál a következ eredményt kaptam az

els frakció után:

(i) fels, durva csillámú homok — — — 2.00 egr

h) barna, rozsdás homok —- — — — 1.70 cgr

r) legalsó,' rózsaszínes homok — — — — 280 cgr

A második frakciót már nem volt érdemes elvégezni.

Ugyancsak ennek a patakvölgynek felsbb szakaszán, az

elbbi feltárástól mintegy 70 m-nyire látható egynéhány az elbbi

rétegekbl, ahol a meredek dombtetrl lesiet kis vízmosás hármas
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vízesésben száll le a völgybe, miközben sajátságos élesen különíti

el a keményebb rétegeket (3. ábra.).

Az elbbi feltárással szemben itt feltn, hogy a rétegek eg

v

részének már 23"-os dlése van, ami elbbi feltevésemet, a lokális

zavarodást támasztja alá.

Fig. 3. ábra. Patakvölgy fala Ecsénytl Élv re. 1 = lösz és löszkoa-

kréció, 2 = löszhomok, 3 = agyaghatár, 4 = sárgás homok, = ke-

ményebb lmmokpad, (i = barnássárga homok, 7 - szürke homok. S —
rozsdás homok, 9= világosbarna homok. — Ki verbanking Nl'1 Troni

Ecsény.

'Mindkét helyen, valamint itt a vízmosások több pontján el-

bukkanó egyik-másik homok , illetleg agyagréteget elssorban

(kövület híján) kzettani szempontból tartom a pannoniai-pontusi

emeletbe tartozónak. Hasonló kövületmentes agyagot Lörenthey
ír le a köttse-tahi útról, a fehérhegyi téglavetbl, Balatonföldvár-

ról ( 20 ., 30., 31., 33 1.). A homok durvaszemíí, esillámos, élénkszinií é*

nagyjából megegyezik a Koppány tói É-ra elforduló eongeriás ré-

tegek homokjával. Feküje bizonytalan mélységben van. Helyzetük
is megersíti korukat, u. i. a lösz, pleisztocén agyag, illetleg futó-

homok alatt fekszenek ezek a esillámos (tehát nem fulóhomokokl,
igen vastagon feltárt homokpadok. A mészkonkréciós homok meg-
található n.nnkatei iiletien en kívül még a Kapoly pusztai t/4.311.1.)

és Karúd öregerdei ( 14 ., 313. 1 ), a tahi Csabai-hegy ( 14 ., 311. 1), stb

lelhelyeken is. Telegdi H o t h I,. és az Enroguseo is pannoniai-
pontust jelez a fenti vízmosásokban.
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Magában Felsecsényben és Középecsény néhány pontján,

több ház udvarán megvannak a pannoniai-pontusi emelet legfels

lét egei. Így Felsecsényben, Hosser János udvarán is (4. ábra.),

ahol a pleisztocén vályogosodott lösz. kék agyag és sárgás homok
alatt a barnás, esillámos pannoniai-pontusi homok fels része is ki-

látszik.

Telegdi lioth L. ugyan még Alsóecsényt is idesorolja, de

én ott nem találtam ilyenkorú rétegeket.

Alsóecsénytl D-re, a 104 m magasan fekv hídtól Ny-ra a

Mernye felé viv dléit kétoldalún látjuk a következ feltárást.

Az út D-i bevágásában durvaszem és nagycsillámú homok talál-

ható, amely a lejts domboldal szántóföldjén ki is bukkan, míg az

É-i bevágásban ennek fedje, leveles, kékes kövületmentes agyag
van. Jelen esetben elssorban a kzettani minség, a felsecsényi

Fig. 4. ábra. Hosser János udvara Felsecsényben. — A typical ex-

posure in a courtyard at Felsöecsény.

homokfal középs homokszintjövel való rokonság a dönt, minthogy
vele egy szintben a völgy keleti oldalán sárga pleisztocén homok
van. Ezt a lelhelyet csak T öl e g d i R|ötli T . jelöli az északibb

rétegekkel összefüggen. Mérésem szerint a 3 gr. egységnyi anyag-

ból 4.90 egr. volt 2.904-nél nagyobb fajsúlyú, míg az átellenben fek-

v pleisztocén homokban 3.80 cgr.

Ecsényt csak Felsmoesolád közelíti meg a pannoniai-pontusi

rétegek változatosságában és nagyobb kiterjedés elfordulásában,

A vasútállomástól É-ra, a régi mészéget alatt látni a következ
feltárást. Felül vályogosodott lösz, majd tiszta lösz, alsó szintjében

löszkonkréeiós padok, alatta agyag, majd homok, majd olajostapin-

tású, szürke, helyenkint vasrozsdás agyag és ismét homok követke-
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zik. A feltárásnak gorcszeren lesuvadt részében szintén megtalál-

ni a fels agyag- és hon: okréteget. A konkréeiós pad alatti részt a

])annoniai-pontusi emeletbe sorolom, n ért mind a fels agyagréteg,

mind a homokok megegyeznek a felseesényi hasonlókorú réte-

gekkel. 11 j elem itt a zsírostapintású agyag, amely munkaterüle-

temen ugyan máshol nem fordul el, de id. Lóczy L. szerint meg
található pl. a siófoki fürdtelep fúrásában 29, illetve 00 m mélyen
(lí, 294. 1.) és mé\g más pontokon is.

Nem messze innen ÉK-i irányban, egyik-másik mély aszóban
továbbá a temet domboldalában szintén kibukkan a esillámos

homok, természetesen, mint az elbbi lelhelynél, itt is kövület
nélkül. Az agyagnak legszebb feltárása a Bánó-kastély eltt in-

duló új Felsmoesolád-ecsényi mút bevágásában van, ahol a kö-

big. 5. ábra. Pannon iai-pontusi szeres-bitumenes agyagrétegek a Fel-

sönioesolád-eesény i mét kezdetén. — Bitmninous tday of Pannonian-

pontie age on wayside between Felsmocsolád and Kesén y.

vetkez rétegzdést találjuk (5. ábra.): Tol ii 1 vályogosodott lösz,

alatta szürke agyag, majd O cm vastag kemény, barnás, szenes

agyag, majd ismét egy réteg szürke agyag után a második szenes-

bitumenes fekete réteg: alatta folytatódik a kövületmentes agyag.

Egyedül itt fordul el munkaterületemen ez a fekete agyag, de ha-

sonló) rétegsorok találhatók Lrén 1 li c \ 1. szerint egy ka rád i

kútban (20.. .13. 1 .) ,
id. Lóczy L. szerint a karádi 1. számú vasúti

bevágásban, továbbá Akarat tyán. stb. (14.. 2<S. 1509. 1.). Hasonló
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rétegekrl tesz említést az Eurogasco jelentése is. Ezek alapján

soroltam ket a pannoniai-pontusi emeletbe, minthogy kövület a

1 (’ gge m.l os a jjl' iszapolás ellenére sem került el bellük. Fekvésük

i em teljesen vízszintes a be rúg .vasok miatt, amit a felszínhez való

közelségük n agya ráz meg. Hogy mi lehet a legalsó agyagréteg

alatt, ameddig a bevágás már nem ér le, azt elárulja az út kétol-

dalún húzódó mély vizesárok, amely ugyan he van nve és term-
talaj borítja, de alján részint l'ínomszemíí, ersen meszes homokk,
részint durvaszemíí, majdnem rétegesen elhelyezked, csillámokkal

telt homokk-görgetegek fekszenek. Sajnos egyiket sem talaltam

itt szálban, de valószínleg akkor kerültek ide, amikor még nem
kötötték meg fákkal a vízmosást A legfels agyagszinttel talál-

kozunk az útnak Eesényhe való torkolása eltt i Tel égd i Rotli

Ti az itt elmondott elfordulásokat, jóval kiterjedtebbeknek tün-

teti fel.

Felsn oesoládnak másik pannoniai-pontusi kibuváses vidéke

a szölldomb alatt kezddik és Kishala puszta felé húzódik. Tgv a

Bánó-féle szöllk lábánál, a vasúti kanyar mindkét old dán finom

esillámos, kékessziirlvo homok bukkan ki, a Xy-i oldalon megrizve
fedjének, a kékes agyagnak egy részét. Az i t te" i

pannoniai-pon

tusi rétegek egy alsóbb szintje a vasúti híd alatt viv út oldalán,

közvetlenül a híd mellett látható mint rétegesen durvacsillámos,

meglehetsen szilárddá, össze emenalt homokk. 1 oljesen ugyan-

olyan, mint az új mii út melletti aszóban talált görgeteg; de itt

szállóm álló o- d'd, helyesebben gombát alkot! A Kisbaba felé viv
országút magasabb részén még aeva ,ros. lejjebb homokos és bele-

simul u töi'ésvölgy talpán az alluviumhn. 1<* a vögytalpon a legel-

rl több gödörbl hordják a kékes, helyenkint harnas, vasrozsdás,

I imnncsillámú homokot. Tel égd i Uoth L. és az Eurogasco tér-

kéné is jelöli ezt a kilmkkanást. Bár nagyobb területen követhet

itt a pannoniai-pontusi emelet, r z elbbi feltárások bontokjától nem
tér cd.

A következ le’hcly a törésvölgyhen az elbbitl E-ra fekszik,

feleúton a vízválasztóig, a Keleti erd lábánál. Itt egyik árokban
hófehér, meszes homok található, amely egyedüli az egész terüle-

ten. Ennél fajsúlyvizsgálat alapján az els frakció után maradt
Ö,1 cgr., amibl a második után 1.3 cgr.-ot kaptam. Ettl a helytl

Xy-ra a völgyben, felül fekete, alul barnás homok van. Telegdi
Koih L. diluviálisnak nevezi, de nézetem szerint a pannoniai-pom

tusiba tartozik, amit elssorban, fekvése bizonyít (legmélyebb fek-

vésük homokszemei is inkább, hasonlítanak az elbbi lelhely ho-

mokjaihoz, mint a többi pleisztocénkor)) homokhoz. Ezek szerint

úgy gondolom, hogy itt din vilimtl átmosott pannoniai-pontusi ho-

mokká állunk szemben. Kövületei az alluviumbl jutottak bele:

Helix poviatUi L. t

Bithynia tentoculata L. operculumoi.
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Pisidium umnicum Miül.
Pisidium cosertanum Poli.
Vipiparo contecta Mi 11.

Planorbis corneus L.

A barna homok fajsúlyszerinti elkülönítése tanúsítja, hogy
aránylag nagy mennyiségijén tartalmaz nehézfajsúlyú ásványokat,
n. i, az els frakció eredménye 4.80 cgr. volt, amibl a. második
frakció után is 2.30 cgr. maradt. Ez az alluviumtól átmosott, má-
sodlagos helyzet kövületekkel telt homok a völgytalpon három
helyen fordul el Felsmocsolád és Szentmiklós puszta között szi-

getszeren kiemelked buckák alakjában.

A következ elfordulás már meglehetsen D-en, Somodor
község cigánytanyáinál van. Az itteni homokgödörnek érdekessége,

hogy 2 cm, vastag agyagréteg telepedett közbe, amelynek fekvésé-

bl 15° os ÉNy i dlés állapítható meg. Homokminsége egyezik a

felsceesényi patakfeltárás világosbarna szintjével. Kövületet sem
az agyag, sem a homok nem tartalmaz. Egyik felvételez sem em-

lítette meg ezt a feltárást.

Az eddig tárgyalt lelhelyektl némileg eltérk a Koppány
v í zgvii j tte r íi ’ e téhe tartozó vízmosások feltárásai.

A Szentkúti erd legdélebbre nyúló patakvölgyének hosszá-

ban több helyen találtam feltárt agyagot, de legjellemzbb a D-i

kiindulási pontja (6. ábra.). Meerdek, friss beszakadásokkal indul

a kis patak. A falon a köviiletes pleisztocén agyag alatt homo-

kos agyag települ, amelyen itt-ott találni néhány kövülettörmelé-

ket :
x

.

Succineo sp.,

TAmnaea sp.

Ezt a réteget, amelyet Tetegídi Róth L. is harmadkorinak je-

lez, elssorban csillámos agyagban való gazdagsága és gyér kövület

tartalma miatt sorozom a pannoniai-pontusi emeletbe és valószín,

hogy nem mélyen tiszta homok következik alatta. Teljesen azonos

a helyzet a Szondello hegy vízmosásaiban, fként a messze K-re

nyúló árok egyik E-i oldalágában. Itt azonban már vékonyabb az

agyagréteg és a homok legfels szintje is kilátszik. Tiszta panno-

niai-poutusi homokot csak két helyen találtam itt a Szondello he-

gyen. mégpedig a halastótól DK-re egy forrásnál, ahol a felsmo-

csoládi homokkgombához hasonló rétegre akadtam, továbbá a ha-

lastótól ÉNy-ra a Kisbárra viv erdei út melletti kis feltárásban.

Ez utóbbi ismét a vidék egyedüli ilyenfajta képzdménye, ameny-
nyiben a durvaszem és nagycsillámú barna homok álrétegzdést

mutat, amilyent id. Lóozy L. is leírt a tahi Csabai-begyrl {14..

314. 1.) és Balatonföldvár téglaházi árkából {14., 319. 1.). Egyik lel-

helyet sem jelzi sem Téllé gdi Roth L., sem az Eurogasco. E-on,

a 185 m-es magassági pont tájékán a Felsmocsolád melletti árok-



Mernye és környékének geológiája 99

ého/i teljesen hasonló, f inniszem íi. gazdag mésztartalmú homok-

ívgörgetegek találhatók.

Ha a i»annoniai-j)ontusi rétegeket egészükben tekintjük, meg
kell állapítani, hogy hovátartózandóságuk eldöntése nem mindég
könny feladat, mint azt már id. Lóezy L. is megállapította (14.

•106. 1.), mert az agyagok kövületei átmenetiek, megtalálhatók a

pleisztocénben, st az alluviumban is. Ezzel szemben a homokban
a leggondosabb keresés ellenére sem akadtam kövületre Lóezy L.

(Id. 390. 1.) és az Eúrogaseo felvétele/.ojének megfigyeléseivel egybe-
hangzóan. Hiába kutattam még a vasas gumókban is, pedig észa-

kabbra, ahol gyérebb a kövület, ezekben találni még legtöbbször.
A szintezés nehézségét kiemeli Böekli H. is, amikor arra hivat-

kozik, hogy a tavak nem száradtak ki egykllxen (2, TI. 741. 1A,

úgyhogy egyik helyen már megkezdhette a szél a munkáját, amikor
a másikon még tó állt. Ezek szerint a kormegállapítás nem történ-

hetett másképen, mint a rétegek fekvésének alapján, figyelemmel
kísérve kzettani tulajdonságaikat, noha id. Lóezy L. felfogása

alapján is tudjuk, hogy fekvésük a esuszamlások miatt sokszor

milyen bizonytalan. Általában kevés ponton, inkább a mélyebb’ pa-

takbevágódósokban, esuszamlásoknál kerülnek a felszínre és felt-
n, hogy majdnem kivétel nélkül, csak a terület ÉK-i fe'én. A DK-i
részén mindössze egy helyen, Somodornál. Nyugaton sem találtam

pannoniai-p( ntusi réteget, csupán munknterii’etemen kívül Folány
községben, amit a tektonikus viszonyokkal magyarázhatunk.

A pannoni ai-pontusi sekély tendernek, amely az Alföldet és i

Dunántúlt összefüggen elborította, parti régiója a Bakonytól D-

re a Koppány vidékéig biizódbatott, i)-en viszont valószínleg a

Mecsek állt ki belle megfelel széles E-i és 1) i, horvátországi par-

ti régióval, míg a köztük fekv rész, tehát jelen terület aránylag

mélyebb tengerrész lehetett, mivel üledéke kövületet nem tartal-

maz. Csak így tudom megindokolni, illetleg részben a tektoniká-

val is, az említett fel vételezkkel egybevágó megfigyelésemet, amit

az a tény is támogat, hogy menti délebbre megyünk a Bakonytól,

annál inkább gyérülnek a kövületek.A tenger azonban idnkint

szintjét változtatta, ennek nyomát a szintet követ folyók más-

másféle hordaléka és a közbeékeld agyagrétegek bizonyítják,

továbbá a Szondáik) begy álréteges feltárása. KV. szél által nem jö-

hetett létre, mivel a futóhomckb n alig van csillám. Így a pannoni-

ai-pontusi Tenger kiédesedése folyamán többször változtató alt i a

szintjét eszerint (14. 351. 1.), elssorban az egységes tengernek

tavakra való szétta.gozódasa következteben. A homokok között el-
forduló sajátságos homokkpadokat, vagy helyesebben gombákat
pusztán szivárgó meszes víztl eredknek tulajdonítom, tehát

csak nagyobb koukréeiókiiak tekinthetk Ezt bizonyítja az emlí-

tett álrétegzdéses feltárás a szondelloi begyen, ahol a homoknak
egy része fokozatos átmenettel mindjobban összekeményedett ho-
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írokkvé, továbbá az a tény, hogy az ily homokkövek mésztartal-

ma igen különböz. Csorba (

7

., ö(5. 1.) és Clioilnoky J. (5., 1- i.i-sze

vilit ezeket helyenkint bányásszák, mint Somógymegye egyetlen

köveit (leszámítva u i'onyúdi hegy minimális mennyiség bazalt-

tövne'/ét). Sajnos jellegzetes p-mnoniai-pontusi kövület nem fordul

itt el, úgyhogy az egyes szintek összevonásához, vagy szétkülöníté-

séliez nem szolgáltathattam újabb adatot.

A levantei emelet, ágy látszik teljesen hiányzik, azaz a panno-

íiiai-pontusi ftmger visszavonulása, illetleg a tavak kiszáradása

után hekövetkezett melegebb klíma vádi-sjzerü vízfolyásai idáig

már nem juttatták el a B'konvtól származó dolomittörmeléket,

mint a Koppánvtól B-ra; és ba elhitott volna is egy kevés, az új

tektonikai helyzet következtében elállott morfológiai alkat akadá-

lyozta meg fennmaradásukat. Annyi azonban valószín, hogy 5%

a pleisztocénkor a Bakonyiéi a Mecsek felé nagyjában egyenletesen

lejt térszínen n ár kialakult konzekvens vízfolyásokat talált, me-

1 veknek azután a törésvonalak határozott irányt szabtak.

Negyedkor.

Pleisztocén,

A pleisztocénkor
-

! lerakódások közt a következ rétegeket le-

het megkülönböztetni: l'utóhomokot, agyagot, homokos löszt és

tiszta löszt.

A diluvium fulóbo i okkal kezddik, amelyhez az anyagot a

pannoniai-pontusi homokból kapta. Aránylag nem sok helyen van
meg, mert a következ periódus agyagrétege, fként azután a ho-

mekos lösz sok helyen keveredett vele, illetleg amennyiben a

löszhullás meg ne n gátolta, továbbvándorolt. Az t tartom pleisz-

toeénkorúnak, mert id. Lóczy L. szerint az északsomogyi, zala-

völgyi. rábaparti levantei vagy dilüviális kavicstakarók megelz-
tek. Márpedig a kavicstakaró még a Bal Bon kialakulása eltt ke-

rülhetett í’s/a ksomogy némely vidékére (11., 428—461. Iá Tehát az
egyébként is kései kavics után. valószínleg a diluvium elején kép-

zdött.

• A pleisztocén l'utóhomokot megtaláljuk a felsecsényi patak-

völgy- harmadkon homokfalának fedjében, mint kevésesillámú,

koptatottszem homoklencsét, helyenként az itteni l'utólmmokra

jellemz pannoniai-pontusi kövületek ersen leesiszoltí és legömbö-

lyített héjtöredékei \’(>1. A legtöbb esetben lehetetlen a fa.imeghatá-

rozás, de két // ninocardiinn sp.-i sikerült felismernem.

Hasonló homok 75 em-es feltárása található félúton Felsömo-

esolád és Mernye vasútállomása között a gémeskni nál u vaspálya

mellett, csakhogy a kvar•(•szemek itt valamivel még durvábbak,

több a kövülettöredék, st még borsószem-nagyságú koptatott ka-
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vicspászták is vaunak lienuc. Fz a réteg valószínleg a futóhomok-

képzödés legfiatalabb periódusának tagja, akkor képzdhetett, ami-

kor a szél még ersebb volt. Feküje nincs feltárva, d * az is lehet-

séges, hogy mái a hainndkori homokba n égy át éles határ nélkül.

Kövülettöredékei közül szintén csak L'n» noca rd'nt /nkul sikerült

felismerni. .Meglehetsen sok nehézfajsúlyú ásványt tmrtalnriz, ne-

vezetesen az els frakció után (iát) cgr.-ot kaptam, amelybl 5.50

cgr. még a methylenjodidr.ál is nagyobb fajsúlyú.

Ezzel a lelhellyel kb. egyvonalban a völgy túlsó olda-

lán, a Rézhegy melletti leltál ásban, az 1 m vastag fntóhoinok a

felseesényi homokhoz hasonlít és szántén cin osódott határral megy
at nemcsak a fekjébe, a pannoniai-pontusi homokba, hanem fe-

djébe, a homokos löszbe is. A homok aránylag kevés nehézfajsú
lyu anyagot tartalmaz, meri az els frakció után csak 2.50 cgr.

maradt.

Fig. ti. ábra. Aszóvölgy kiindulása a Szentkút! erdbei: harmadkod
és negyedkori agyagrétegekkel; utóbbiakban egy lumaeliellás réteg.
— Vadi-head in the Szeutkút-forest, with quaternarv and tertiary

clays.
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Az utóbbi feltárással teljesen megegyezik a Nagyrépás

puszta vasútállomásától I)-re fekv lelhely, ahonnan a homokos
löszt, illetleg a futóhomokot állandóan hordják. Itt is nehéz a Uh. 1

m vastag réteg fedjét elhatárolni (felülje nincs feltárva), bár ma-
gában a futóhomokban jól kivehetk a koptatott héjtöredékek.

Az elbbi típusú futóhomokelfordulásoktól némileg eltér az

Alsóéesénytl Dlv-re, a 164 m magassági ponttal egyvonal bán a

a völgy K-i oldalába bevágódott kis aszók feltárása. Ezt a homo-
kot az Eurogasco felvétele a pannoniai-pontu-d emeletbe sorozza,

de én a következ okokból nem tartom annak : a homok egészen

sárga, gyéren esillámos és lösszel kevert, minélfogva szöges ellen-

létben áll a többi harmadkori homokkal. Ezek alapján a futóho-

mokképzdés utolsó szakaszában keletkezett, lösszel kevert plei-

sztocén homoknak tartom. Bromoformos elválasztás után 3.80 egr.

súlyos anyagot kaptam.

A futóhomok, vagy „poszhomok“ periódusa után klímaválto-

zás következtében helyenkint agyagüledéket hátrahagyó mocsarak
keletkeztek. Minthogy ezek is csak lokális elterjedésnek voltak,

összefügg agyagréteg nem maradt utánuk, ezzel szemben gazdag
faunájukkal és helyenként nagy vastagságukkal tnnek ki.

Legjellemzbb és legnagyobb vastagságú feltárás az említett

Szentkúti erd messze D-re nyúló vízmosásának kiindulópontja.

(0. ábra.) Itt kb. 2 m vastagságban fekszik a pannoniai-pontusi

agyagon és három rétege különíthet el: alsó, gyér és rossz-

megtartású kövületekei tartalmazó sötétszürke agyag, majd egy 30

em-es világos, kékesszürke, kövületekben rendkívül gazdag réteg,

valóságos lumachella; felelte ismét sötétebb, már löszös agvag kö-

vetkezik, újból gyérül kövületekkel.

Az alsó színiben a következ csigákat találtam:

Linmaea palnstris Mii 11.

Linmaea pólustris ror. corrns Emel.
Linmaea francaiula M ii 1 1.

Linmaea peregni M üli.

Succ'mea oblonga Drap.
G.ijraulus alkus M ü 1 1.

A középs, 30 em-es szint fajokban nem nagyon változatos,

de annál nagyobb az egyedek, fként az els két faj ügyedéinek

száma:

Succ'mea oblonga Drap.
Succ'mea Pfcifferi Rssm.
liathyomphalus contortus Íj.

Col untét!a eentnla Drap.
Vdivata pntchelta Stud.
Vallonul tenuilabris Braun.
Limn (tea truncal ula M ii I 1.

Pisiilium amnicum M ii I 1.



Mernye és környékének geológiája 103

A fels szintien na.gyobbám nz elbbiek • fordulnak el, de

már lösz fauna-elein is vegyül bele:

Snccinea oblonga 1) r a p.

Snccinea Pfdfferi II s sin.

Vdivata pnlchellá Stnd.
Pisidiuni ainnicain .M ii 1 I

.

Pisidiuni casertanu ni I’oli.

Paint muscornm ÍVJ üli.

Papa iniiiiitissiina Marim.
IIclix hispida li.

Ezzel ;.z elfordulással csaknem teljesen egyezik a Szondello

hegy K-i vízmosásának feltárása; mindössze abban különbözik,

hogy az alsó és fels színi nem olyan vastag és hogy alsó szintjé-

ben gazdag Osíracoda-faunát találta,m (köztük <»ir >' új fajt is), ez

egyetlen lelhelyen az egész területen, annak ellenére, hogy a többi

ngyageltordnlasok nagy részét is gondosan kiis/apoltam. Az itteni

középs és fels színt faunája teljesen egyezik az elbbi lelhellyel;

az alsó színt kövületei viszont a következk:

Limniiea triiiicaínla M ii 1 1.

Bathjtjoniphalus contorliis L.

Pisidiuni casertanu in i’oli.

Snccinea oblonga Drap.
strácodöli':

Ilijocipris efr. bradi/i (1. (). S a r s.

Il.ijoctjpris sp.

Candona balatonion Pa. d.

Candona sp.

Candona nov. sp.*

Herpetocypris sp.

Potamocypris sp.

Limit ic.i/therc inoisa Pa hl.

Cypris sí).

Cijthcreida torost var. I ittórai is B r a d y.
**

azonkívül még egy Chara termés.

Az egyezésekbl, illetleg eltérésekbl azt a következtetést vonom
le, hogy a két lelhely az alsó szint idejében különálló mocsár volt,

a középs és a fels szint idejében viszont összeköttetésben kel-

lett, hogy álljanak.
.

Pleisztocén agyag fedi a futóhomoklencsét a felsecsényi ho-

mokfalban is, de ez, valamint többi elfordulásai már az elbbiek-
tl teljesen független mocsarak lehettek. Több helyen kibukkannak.

Ez az új faj rokon a C. Sieberi alakkörével.
** Ez az óriási alak relictumként szerepel a többi fiatal jelleg

alak között.
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így a Szentknti erdben, a Szondello hegy vízmosásaiban, magában
Ecsényben is több helyen, Felsmocsoládon, a Réz-hegyen, jhe-
gyen, Polánytól ÉK-re. Geszti melletti vízmosások néhány szaka-

szán, Szentgáloskér alatt, stb., rendesen lepusztított domboldala-
kon, mélykutakban, de a fentiektl eltér fajokat már nem hoznak.

Legtöbbje kövületben szegény, néha egyáltalán hiányzik is l elle,

de leveles vagy löszös struktúrájuk és lösztartalmuk elárulja, hogy
valószínleg a legfels agyagszintbe tartoznak.

A pleisztocénkor következ szintje a homokos lösz, vagy lösz-

homok. Ha agyagréteg nem ékeldik közbe, akkor egyenesen a fu-

tóhomokra települ, rendesen éles határ nélkül. Jellemz rá, hogy
kövületet nem igen tartalmaz, inkább csak le nem koptatott héj-

töredékeket, szemben a l'uthomokkal. Lösztartalma fels saintje

felé folyton n és legtöbbször gombostfejnagyságú kavicsokból
Alkony, 0.5—2 cm-es pasztákat tartalmaz. Id. Lóczy L. szerint.

„szuberilis
1
' poriad kevert megbontott pannoniai-pontusi kzetbl

valók (14. 352. 1.). Úgyszólván minden mélyebb bevágásban elfor-
dul, de gyakran nyílt terepen is a felszínre bukkan, fként É-on.

Fedjébe, a típusos löszbe való átmenete nem mindig határozott*,

sokszor teljesen észrevétlenül, a homoktart/alom csökkenésével

megy át a „sárga földbe
14

.

Jellemz feltárása a Nagyrépás pusztai „homokbánya 11

, ahol

kb. 50 m hosszúságban és 3—4 m magasságban van feltárva a lösz-

homok. Benne a Spalax movlicóla sj/nn ieiisis M y. négy példányát
találtam egy helyre összezsúfolva. Tudvalév, hogy a földikutya

földalatti üregeket, járatokat! ás magának; így kerülhetett csak le

a löszhomokba ez az ó-alluviális rágcsáló. Ugyanennek a feltárás-

nak másik helyén a felszíntl 1.5 m-nyire barn i Enphorbw -termés

5 cm vastag rétegére akadtam, a terület egyetlen ilyennemü el-
fordulásaként. Ennek a fel tá í ásnak alsó felén, valamint tle D-re,

a Rácegres- toponári országút bevágásában meg ne n határozható
esigahéjtüredékek találhatók. A löszhomoknak Kisbaba pusztánál
is jó feltárása van, igaz ugyan, hogy tartalmaz néhány löszcsigát,

de ezek másodlagosán, fedjébl kerülhettek fels szintjébe.

A Rézhegy tövénél lév feltárás jellegzetesen kövületnélküli,

akár a Pödöri puszta ÉK-i szélén álló gémeskút melletti gödrök
löszhomokja. Mint említettem, sok más helyen a felszínre bukkan
jobb feltárások nélkül és mindenütt több-kevesebb homokot tartal-

maz a szerint, hogy a felsbb, vagy az alsóbb szintbe tartozik; néhol

közvetlen a felszíni vályogon lösz alatt következik, de kövületet

ilyenkor sem tartalmaz.

A pleisztocén legfiatalabb tagja a sárga, porózus tiszta lösz,

amely a vidék felszínének ugyan túlnyomó részét borítja, azonban
nem nagyon nagy vastagságban. Legnagyobb feltárásai az aszók-

ban vannak, ahol helyenként (5— S m vastagságot is elér. A sok és

jó feltárás alapján alkalmam nyílt jól megfigyelni és azt a követ-
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keztetést levonni, hogy általában alsó szintjében kevés a. kövület és

inkább csak kis fajok fordulnak el. inig feljebb már srbbek a

kövületek és n ár nagyobb fajok uralkodnak; a kett között átme-

netképen a középnagyságú Helixek gyakoribbak.

A szentmiklósi erd ÉD-i irtását keresztez egyik aszó fala

képviselné az alsóbb szintet, ahol a következ csigák gyjthetk:

Succinea oblonga Dnap.
Pupa muscorum M ü 1 1.

Pupa frumén tu in D r a p.

Pupa miuutisshua Martin.
Helix sp.

Clansilia laininata Mont.
A fels szint nagyobbalakú faunája megtalálható pl. a. fels-

moesoládi aszókban, ahol az elbbieken kívül sok az:

Eulota fruticuni Mull.
Iiuliminus detritus M ii 1 1.

Pulimin us montanus Drap.
Cionella lubrica M ii 1 1.

Érdekes megemlíteni, hogy nem mindenhol van konkréció a
löszben, inkább csak egyes tájak löszére jellemz, valószínleg a
nagyobb mésztartalom miatt. így Gesztitl K-re és DK-re a Suda-
riea aszóiba i márgás „csörgkövek‘\ igazi löszbab ík találhatók
nagy számban. \ iszont a felsmocsóládi suvadásos lelhelyen 2 ni-

n y i i e a felszín alatt kb. d0—10 cm vastag valóságos konkróciópad
található. A lösz felszíne általában meglehetsen friss megtartású,
mert állandóan viszi a szél még ma is. Kogutowicz Tv. nézetét
megersíti saját megfigyelésem, amely szerint elssorban az erd-
talaj (ott is. ahonnan nemrégen irtották ki az erdt) barnás-vályo-
gos, ami a füves erdk éghajlatának függvénye (13., 20. 1.).

Ezek alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a pleiszto-

cénkor elején a térszín határozott jelleget kap elssorban a törés-

vonalaktól; ersen szeles klímája tovább alakítja a törésvölgyeket
és oldalágaikat, lutóhomokot hoz nem nagy messzeségbl, mert a

homokszemek nem nagyon ersen koptatottak. továbbá kevés csil-

lám és héjtöredék is meg tudott maradni benne. Majd nyugodtabb
lesz az éghajlat, helyenkint bfaunájú mocsarak keletkeznek, eset-

leg kedvezbb évszak valóságos lumatchella keletkezesét vonja ma-

ga után, de nem sokkal utána, talán már közben is, lassan megin-

dul a steppejellegvé változott kiima miatt a löszhullás, eleinte

még az ersebb szelek következtében homokkal, apróbb kavicsokkal

vegyesen. A keleties szelek uralomrajutásával a löszlerakódás egy-

ie jobban tért hódít, betemeti a kiszikkadt mocsarakat, jellegzetes

iélsivatag és steppeégliajlat váltja fel. Utóbb: a lösz csak ott ma-
radt meg, illetleg ott nem váíyogosodott el, ahol szél- és esárnyék-
ban fekszik.
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Alluvium.

Munkaterületemen a holocént barna és fekete agyagok, továb-

bá tzeges rétegek képviselik.

Az agyagok legjobban a Malomárok D-i részletén, Pödöri pusz-

ta alatt, a völgytalpon húzott árokban vannak feltárva. Itt a követ-

kez szelvényt látjuk: alul barnás, vasrozsdás agyag, felette 20 cm
vastag, csigatemet szintén vasrozsdás agyaggal, felül 50—75 cm
vatagságban fekete, szívós agyag terül el. Össze nem tévesztend
ez a három szint a pleisztocén agyag három szintjével, ahol a kö-

zéps ugyancsak egy lumaehella réteg, azonban mind fekvésben,
mind kzettani és faunisztikai szempontból teljesen eltérk.

A barna agyagban a következ kövületek gyjthetk:

Vcvata pulchella Stud.
Limnaea truncutula M ii 1 1.

Limnaea stagnalis L.

Succinea oblonga I) r a p.

Monacha rubiginosa Se hím.
Vertigo antivertigo J o f í r.

Vertigo angustior Drap.
Vivipara contecta M i 1 1.

Pisidium amnicum M ii 1 1.

Carichium minimum Mii II.

Planorbis planorbis L.

A középs 20 cm-es réteg faunája is gazdag:
Limnaea truncatula M ü 1 1.

Limnaea palustris var. corvus Ginek
Limnaea stagnalis L
Vivipara contecta M i 1 1.

Planorbis corneus L.

Planorbis planorbis L.

Bathyomphulus contortns L.

Valvatu pulchella Stud.
Vallonia pulchella subsp. enniensis Gnedl.
Succinea oblonga Dr a p.

Succinea Pfeifferi R s s m.

Bithynia. teutaculata L. és operculumai

Carichium minimum M ü 1 1.

Vertigo antivertigo Drap.
Vertigo angustior Jef fr.

Monacha rubiginosa Schm.
Pisidium amnicum M ii I 1.

Pisidium casertanum P o 1 i.

P is id ium óva tum C k e s s.

Pisidium Scholtzi Cless
Pisidium in térmédium Gass.
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A fels, fekete agyagban kevesebb a kövület és közülük is in-

kább a Linmaeák és PLanorbisok uralkodnak:

Limnaea btaguulis L.

Limnaea palustris Mik
Planorbis corneus L.

Planorbis planorbis L.

Bithynia tentuculata L. operculu mai

(Jarichiuxn minimum Mull.
Vertigo angustior -1 e f f r.

Pisidium amnicuni Müll.

Ez az elfordulás az említett helytl a völgy hosszában D-re

követhet, mintegy 1.5 km hosszúságban, Még Nagy répás puszta

alatt látható az alluvium mindhárom szintje, a többi helyen csak

a fels fekete agyag az uralkodó Limnaeákkal és Planorbisokkal;

így a Malomárok egész hosszában is csekély megszakításokkal, ill

tleg elvékonyodásokkal egészen a vízválasztó tájáig. É-on mindösz-
sze a már említett alluviumtól átmosott homokok emelkednek ki

szigetszeren. Itt utalok arra az egyezésre, amit a pannonia i-pon-

tusnál róluk jeleztem, hogy t. i. a homok alsó része barnás (az

idsebb alluviális agyagnak megfelelen), a felsbb szint fekete (a

fekete agyag mintájára). Éz az alluviális felsbb agyag megtalál-

ható még a Somodor puszta fell induló patakok völgyében, de

jóval kevesebb benne a kövület, továbbá a Somodor községi Malom-
árokban, a Királyberek-rét völgyében, a Szanai árokban, ,a Varga-
honi árokban és a Tömrkeá rak bán, átlag 150—155 m magasságig;
az alsóbb barna agyag még \ almivei feljebb, ki). 1(50 m-ig. Ez alól

kivétel a Malomárok törésvölgye, ahol kit. 175 in magasságban van
az említett átmosott pannoniai-pontusi homok.

Keletkez tzeges terület mindössze egy helyen fordul el,
Pödöritl DK-re, a völgy K-i oldalán, de jelentéktelen, egyáltalá-

ban nem hasznosítható mennyiségben.

III. Hogi/szerkezet.

A pannoniai-pontusi tenger visszahúzódása, illetleg a szét-

darabolódott kiédesedö tavak után homoklejt terült el a vidéken,

amely a Bakonytói kiindulólag nagyjából egyenletesen lejtett T)

leié és amelyen helíyel-közzel a tavak helyén agyagrétegek feküd-
lek. Hzt a lejtt érték a pleisztocén elején azok a nagy, kb. DNv

—

ÉK irányú törések, amelyek közt a pannoniai-pontusi táblák meg-
billentek, mégpedig É-on egy kissé kiemelkedtek, D-en pedig er-
sen lesiilyedtek. Így a régi lejt helyén n eglehets magas, a lejtre

keresztirányú dombok keletkeztek, helyeseken a régi lejt felda-

rabolódott több rövidebb, de meredekebb lejtre. Nem sokáig tart-

hatott ez az állapot, mert rövidesen új törések keletkeztek, de ez-
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úttal az elbbiekre merlegesen, ÉNy—DK irányban. Ez utóbbi

töréseknél a függélyes elmozdulás kicsi lehetett, mert ezeknél fon-

tosabb hatást keltett a vízszintes, szitaszer mozgásuk. Ilyen a
Lelle-Kaposi törésvonal is, amely ÉNy-—DK-i irányban két félre

osztja a területet: ez a Malomárok völgye. Az Eurogasco felvétel e-

7-je nem tartja tektonikus eredetnek, mert nem lehet sztra-

tigrafiai különbséget kimutatni a völgy két oldala, között. De ne
felejtsük el, liogy pannoniai-pontusi rétegekrl van szó, amelyek-
nek vastagsága igen nagy, úgyhogy 10—20 m-es függélyes elmoz-
dulás még nem igen jön számításba. De ennek ellenére is találunk
különbséget a K-i és Ny-i vidékek között, mégpedig a völgytl K-re
több a pannoniai-pontusi kibúvás, mint Ny-ra, ami szintén tekto-

nikai hatásokra utal. Másik feltn tény, hogy É-on vannak majd-

nem kivétel nélkül a harmadkori feltárások (csak egy van DK-en).

Ez a jelenség arra mutat, hogy az É-i kiemelkedett részen i pata-

kok hamarabb be tudtak vágódni, mint D-en, következésképen ha-

marabb érték el a pannoniai-pontusi rétegeket. A tektonikus ere-

det melleit harmadik bizonyíték, hogy a törések É-i folytatását id

Lóczy L. és Cholnoky J. szerint nyomon lehet köventi a. Ba-
konyban (ezen a törésvonalon fekszik a Hegyest, a Tói-hegy és a

Kapolcsi plató), st talán D-i irányban is Gálosfa tájékáig (á., 5. 1.).

Az így kialakult térszínen kezdte meg munkáját a szél. Els-
sorban a törésvonalakat tisztította, illetleg fejlesztette ki, de az-

után nekiállt a dombok északi oldalának is. Ez szépen megfigyel
bet a térképen, ahol az É-i domboldalak a löszhomok szintjéig le

vannak pusztítva, ugyanez a jelenség nagyban is megállapítható,

amennyiben É-on inkább löszhomok a talaj, D-en viszont több a

tiszta lösz, tehát részben a szél munkájának is tulajdonítható, hogy
miért van É-on több pannoniai-potusi kibúvás, mint D-en Általá-

ban az a benyomásom, hogy a szél igen sok löszt vitt már el innen,

csak szélárnyékos helyeken hagyta meg nagyobb vastagságban,

mint ahogy visz még ma is, fként az erdk egy részének kiirtása

óta. A lösz eredeti vastagságára utalnak talán a védett vízmosá-

sok (i—8 m-es löszfalai. A lösz jelen vastagságát 15—20 rn-re becs
löm, a löszhomok ellenben 30 m is lehet. A nagymérték szélfúvás-

nak azonban más következményei is lettek, u. i. a szól a völgyet a

pleisztocén, illetleg pannoniai-pontusi agyag sízintjéig erodálta,

mire a vízzáró agyagréteg fölé települt löszhomok és tiszta lösz

több helyen lesuvadt. I nkey B. is említi, hogy 1877. elején a Kop-

pány-menti Döröcske községben suvadás folytán több ház összedlt.

Ezt az esetet látjuk Felsmocsoládon az említett suvadásos lelhe-

lyen, valamint a somodori cigánytanyáknál. Találkozunk azonlmu

másutt is hasonló jelenséggel, tehát az esetleges dlt rétégzésnek

oka sokszor erre vezethet vissza.

Egyébként az egész területen a pannoniai-pontusi rétegek

vízszintes fekvésünk, csak kivételes a felsecsényi lokális zavar.
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amely valószínleg a löt ó rés idején keletkezhetett, mint kísér je-

lenség. A S/.oudello hogy il rétegzdése nem tektonikus, szélhatásra
sem keletkezhetett, mert hiszen durván esilhímos, ezért alkalma-
sint partközelségre utal, amit nagy homokszemei és nagy csillám-

lemezei is valószínvé tesznek. A felsmocsoládi m út agyagja
egészen vízszintes, csakhogy a felszínhez való közelsége miatt több
helyen berogyott. Ugyanez áll a pleisztocén agyagokra is, amelyek
kis kiterjedésüknél és teknszer kialakulásuknál fogva nem lehet-

nek szabályos gyrdések.

IV. Vízrajz.

A pannoniai-pontusi emelet végén a homoklejtn már meg-
indultak a konzekvens vízfolyások 1 13., 247. 1.), amelyeknek azután
a pleisztocén „balatoni** törésvonalakhoz kellett igazodniuk. Így
elkülönült a Balaton és a Kapós, mint két erózióbázis, külön víz-

gyjtterületekkel. Ezt az állapotot némileg megzavarták az ÉNy

—

I

v

K-i törésvonalak, részben kitérésre kényszerítve a konzekvens
vízfolyásokat, részben új, nyílegyenes patakvölgyeket alakítva. Ma-
ga a Kapus és a Koppány is kitérül több helyen és lépcsszer ka-

nyarokkal halad ÉK-re. Nevezetes, u. n. völgyi-vízválasztó lett az

ö2 km hosszú Lel le—kapusi törésvonalon Vadé puszta, melyet mun-
katerületem É-i határául szemeltem ki. 180 m t. sz. í. magasságba i

1 km
Fig. 7. ábra. A völgyi vízválasztó Vadé pusztánál. A két árok iránya

ÉNy. — Watershed at the estate Vadé.

fekszik, de a völgytalp itt olyan sík, hogy térkép nélkül észre sem
lehet venni, hogy egyik vízgyjtterületrl a másikra ér az ember-
A ISO m magassági pont helyén álló vadkörtefa hátoldalán, egyen-
l távolságra, egymástól mindössze pár száz métenyire ered az fi-

unk folyó Tetvesi árok és a D-re futó Malomárok a törésvölgytalp
egész hosszát jellemz nedves réten (7. ábra.). A Malomárok patak-
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.iát táplálja a Felsecsényen átfutó kis patak, amelynek völgye

már nem tektonikus, mert pontosain ÉD-i irányú, eredési helye

pedig szerteágazó mély pannoniai-pontusi homok és pleisztocén

löszfalak között van. Fülhez teljesen hasonló a Vanraboni-, Szanai

árok. a Nagygáti berek árka és a topográfiái részben leírt többi

mellékvölgy. A nagy szárazság ellenére mindegyikben találtam

egy kevés eleven vizet. A talajvíz szintje, amennyire a kutakból
meg tudtam állapítani, átlag 4-—7 m mélyen van a dombok lábá-

nál. ahol az agyagréteg kibukkanásánál jó források fakadnak. Ttt

kezddnek a kaszálónak szánt nedves rétek is. Általában nem mond-
ható vízszegénynek a vidék, mert gémeskutakat aránylag megle-
hets srn találni a völgyekben és nagyobb aszókban.

Végül hálás köszönetét mondok elssorban dr. P a p p K á-

r o I. y egyet. ny. r. tanár úrnak azért a jóságáért, hogy tárgyválasz-

tásomat jóváhagyta, megengedte, hogy intézetében dolgozhassak
és egyúttal a fontosabb irodalomra felhívta figyelmemet. Ö utána
dr Kutas sy Endre magántanár úrnak tartozom legtöbb hálá-

val, aki munkálataimat állandó figyelemmel kísérte, határozásai-

mat ellenrizte és tanácsaival hathatósan támogatót*. Köszönete-

met fejezem még ki Zalányi B'óla tanár úrnak, Papp Si-

mon bányatanácsos úrnak, aki az European (Has k. Electric Oo. ré-

szérl igen értékes útbaigazításokat bocsátott rendelkezésemre és a

M.' Kir. Földtani Intézet azon tagjainak, akik jelen dolgozatom
elkészítésében segítségemre voltak.

GEOLCKÍY OF MERNYE AND ITS SURROUND1NGS IN THE
TRANSDANUBIAN PART OF HFNGARY.

By M. László.

The region spoken of is situated in the hilly Central part of

eounty Somogy, south to the laké Balaton. Its generál feature is

characterized by undulating hill-crests extending from N\V to SE.
and hu i 1 1 up mainly of plioéenic and quaternary deposits.

The Pannonian-Pontic sea may have rendied here to g re a tér

depths, inasmuch as in its clayey and sandy heds no fossil re-

mains a re tobofound, Avhidi arc so frequent in euuivalent 1 nyers
of the northern and Southern vicinities.

After a final regression of the plioicenic sea, the surface vas
gently in dined towards the South and gradnally got drained bv a

system of consequent rivers. Afterwards, ht still in the early
I ’leistocene, t h is region was ront int pincén hv faults trended SW-
NE, and latéi- hy transversal ones. The effect of forniei movemenís
Avas that the northern edge of several plateau-fragments A\Tas lifted

up. while their Southern part Mink. '1 he resiilt of transversal faults

vere horizontul dislocations.

The valley between Lelle and Kaposvár represen ts the main
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fault-trend. Its most interesting seetion i> a nearly imperceptible

watershed at the estate Vadé, north from the viliágé Mernye.

At the beginning of Pleistocene, great masscs of blown sand

— containing fragments of Limnocardium sliells — were carried

by the winds int this region.

The following wet peried was fúvóra ble fór marshy sediment

ations, which are represented by loamy deposits (2 to (i meters in

depth), containing relics of a rich fauna, sometimes aceumulated
like in a „luniaehella.“ An strácod faunula aiiowed evén a new
species.

The npper Pleistocene is cbarasterised by tbe cool climate

grassy deserts (steppes), in which tinié sandy loess, void of all fos-

sils preeede to the typic loess witli its wellknown fauna.

Alluvial deposits iire to be found t i 11 about 170 meters above
the sealevel. Tlieir lower part eonsists of browny, the npper one

of blackish elay, both separated bv a 15 cm strong layer witli

ricli molluseal fauna. In iliese lieds 1 found somé skeleton-remains
of a Spalax species.

The correlativén ess of tliese strata is sometimes difficult to

be stated, partiy on acconnt of tbe laeking fossils, partly because
slips are occnrring on the billsidés wicli liave lost their stability

by suceessive erosion.

Tlie Pannónian-Pontic layers — notwithstanding somé looal

disturbances — seem to be horizontally liedded. Tlieir outerops are

rather insignificant and show sometimes lieds hardened by seeun-

dary eementation. The leached out matéria! of tliese strata is spread

over the alluvial bottoin of the main valley.

Only where the generál loess-cover has got denudated by wa-

ter or wind there enierge tbe sandy loess and pleistcene loam.
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LV1T0XIA A BfKK HEGYSÉGBL.

Irta: Schréter Zoltán 9

LYTTOXIA ATS DEM BÜKK-G EB1RGE.

Von Z. Schréter.

A Kárpátok ivóhon ós a Kárpátok ívó által körülzárt terül*'

tón (Bakony, Mecsek) a perui szisztémának a kontinentális tev-

resztrikus képzdményei ismeretesek, amelyek valószínleg legna-

gyobbrészt az alsó permet képviselik. A Keleti Kárpátokból leírt

dolomitok tengeri eredetüeknek tekintendk. Kövületekkel igazol-

ható tengeri eredet üledékek vannak a Bükk-hegységben, neveze-

tesen fekete mészkövek és agyagpalák, amelyek csatlakoznak a

fels karbon képzdményeihez.

Nagyvisnyótól ÉXy-ra. az utolsó vasúti bevágásból került

el egyéb kövületek melleti a Ljjftonia nobilis \Y a a g e n bra?hio-

poda faj, amely a felsperül fontos vezérl kövülete. Ezáltal a fel-

s perionok a Bükk-hegységben való jelenléte véglegesen rögzít-

het.

A /.ntlonia nobilis \Y a a g.-t a bükkhegységi kemény, fekete

mészkbl csak töredékes példányokban lehet kiszabadítani. Ezek
megegyeznek a Salt Rangé, Kaukázus, Japán, Timor stb. alakjai-

val, azonban alakváltozatosságuk, mint amazoké is, nagy.

A hasi (alsó) tekn gyengén domború, körvonala fiatal kor-

iján többé-kevésbbé tojásdad, idsebb korban megn\úlL Hossza
30—70 mm., szélessége 47—52 mm. Egyes töredékes példányok után

ítélve hosszabbak is voltak. A hasi tekn küls (alsó) felületén nö-

vekedési vonalak s legfeljebb gyenge körkörös ráncok lát-

szanak. Bels felületének közepén néha gyengén kifejldött médián
fövény vonul, amely valószínleg utólagosan részben absorbeáió-

dott.

A tekn oldalaiból a médián vonal felé erteles oldali sövé-

nyek indulnak, amelyek a búb felé humorodnak. Az oldali sövény-

párok száma 15—20, és 30 mm héjtávolságra 11 sövénypár esik.

A háti (brachiális. vagy fels ) tekn kisebb, gyengén homorú;
számos bemetszés (ineissie) által két lebenysorra tagolódott. A be

metszésekbe illenek a hasi tekn oldal sövényei. A háti tekn
küls (fels) felületén a szemcsézettség (granulatio) rendszerint

jól látszik. A szélesebb médián rész középvonalában igen gyenge
barázdaszer bemélyedés húzódik, amelynek megfelelleg a bels
felületen jól kifejldött középs sövényt találunk.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935, január 2-án tar-

tott szaküíésén.
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lm Gürtel dér Kárpátén und in dem von deniselben ura-

nngten Gebiet, namentlich in den Bakony- und Mecsek-Gebirgen
kommen die Ablagerungen des Perm-Systems im aligemeinen in

kontinentaler Ausbildung vor.

In dér Region dér Zentralkerne dér West- und Mittelkar-

paten (1) besteht das Perm dér ,,hochtatrisehen“ und „subtatri-

schen“ Entwicklung aus röthchem Sandstein. an dossen Basis mit-

unter Quarzkonglomerate, in seinem oberen Horizont stellemveise

rötlichc Tonsehiefer und glimmerige Sandsteine auftreten. In dér

innerkarpatischen Region Ibii g‘s scheinen die Ablagerungen
des Perms zu lehlen. In den Ostkarpaten (2) figurieren rote odor

violette Quarzkonglomerate und Sandsteine, über denselben graue

Dolomité, lm Krassószörényer Gebirge (3) kommen gelbliche, röt-

liche und weisse Sandsteine, Kongiomerate, Quarzit, ferner dun-
kelgi'auer und roter Tonsehiefer, hier und da mit diinnen Kohlen-
sehinitzen, in den Bihar-, Kodru-Moma und Hegyes-Drócsa-Gebir-
gen (4) Sandsteine, Kongiomerate und rote Tonsehiefer vor. lm
Bakony f) sind „Verrucano“- Kongiomerate und „Grödencr” Sand-
steine, im Mecsek-Gebirge ((í) iihnliehe Kongiomerate und Sand-
steine anzutreffen. Allé dicse Bildungen kimen im aligemeinen
in das untere Perm gestellt veiden.

Im Giirtel dér Kárpátén sind die Dolomité dér Ostkarpaten

marínén ITrsprunges. Im Gebiet innerhalb des Karnatengiirt.els

sind bisher nur aus dem Biikk-Gebirge dér Komitate Borsod und
Heves durch Versteinerungen nachgewiesene maríné Ablagerun-

gen des Perms bekannt geworden. Aus dem Biikk-Gebirge brachte

zuerst dér Mittelschullehrer J. Kocsis Fusulinen, auf Grnnd
derer er die bis dorthin in das untere Karbon (( nlm) gestellten

Bildungen als mit dem Permokarbon dér russischen Geologen

identische Ablagerungen deutet>- (7). In neuerer Zeit ausserte sieh

.1. v. Pia (9) auf Grund dér von E. Vadász und mir im Biikk-

Gebirge gesammelten Kalgaigen Mizzia eclebitiana Schubert
und Gym nocodiuni béliéi ophon fis líothpl. dahin. dass ein Teil

dér pala'./zoischen Bildungen des Biikk-Gebirges in das Perm ge-

lleren cl ii r f te. G y. Rakusz bekriiftigte dann mit Hilfe einiger

Athyris sp. die Amvesenheit des permischen Systems im Biikk-

Gebirge (1.0).

Durch meine, besonders a bér durch die eifrigen Anfsamm-
lungen F. Legányi’s kamen dann aus dem Biikk-Gebirge brü

ehige Exemplare des Brachiopoden-Genus Lyttonia zum Vorschein.

!n 1934 land Legányi schliesslich auch wohl eriialtene Exemp-
iare von Lyttonia nobilis W a a g e n, wodurch das Vorhandensein

dér Ablagerungen des oberen Perms im Biikk-Gebirge endgiiltig

l'estgestellt ist.

Die Lyttoniidae, dicse ganz eigenartige, ungew öhnlich ge

l'ormte Familie dér Brachiopoden wurde von Lucas Waagen
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aus d (‘in Productus-Kalk dós vorderindischen Salt Hangé beschrie-

ben und in dió Yorwandtsohaf t dór Thoeidoiden gestellt. X o e t-

I i n g sioht in dón Lyltoniidae oinen abnormalen Zveig dér Fami-
lio dér Productidae.

Naeh W a n n o r ist os nooli ciné offene Frage (p. 275.), olt

bio Thecideidae unmittclbare Naebfolger dór Lyttoniidae sind.

odor beido von oinem geineinsamen Ahnen horstammon.
lm sog mittleren Productus-Kalk, odor dór Yirgal-Gruppo

des Salt Hangé tritt die Gattung reichlioher auf und Noetling
bonanntt oino besondoro Zono nach doni massenhaflen Auftreten
derselb(*n.

Lyttonia nobilis W a a g. komiul nach Dioncr, L i c h a r e w
und Wan no r im Himalaya-Gebirge, in Darvas, Indoehina,
( hina, auf dér Insel Tinior, in .lapun, in dór Ussu ri-Gegend,
in dér Mongoléi, im nördlichen Ivaukasus, im Góbiét Europas auf
Krini, in Grioohonland (Insol llydra), in Sieilion in den Sosio-
Kalkon und in \\ estserbicn vor. \’om Gobi(*t dér Alpon und Kár-
páton var dió Art bishor nicht bekannt. Aus den Alpon kain bis-

l'or illír das verwandte Genus Oldhatni na aus dón oino ungewöhn-
liehe Fauna onthaltondon Kaikon tles Trogkofels in Kamton zum
\ orsoh'ein ( Si <»h t» : Sebellwien: Abhandi. dór K. K. Goul.

Koiehsanst. Wien. Bd. XVI, pag. í>2. Tab. !X. Fig. 19- 22).

Lyttonia nobilis Waagon komul t im NW-liohon Absehnitt
dós Biikk-Gobirgos. NW-lich von Xagyvisnyó, im sohwarzen Kalk-
stoin dós Kinsehnittos dér Eisonbahnlinio Fgor- Putnok vor. Dioso
Art vurdo von W a a g e n, 1) i e n o r, X o o 1 1 i n g, L i c h a r e v,
V a n no r-S i e v e r t s und den übrigon Autoren sehr oingehend
beschrioben, so tlass ihren Beselireibungen kaum noch olvas bei-

gefiigt wordon kaim. ín tler nachfolgenden kurzen Bosehreibung
dér Form hiolt ioh dió Beschreibungon dór ervahnten Autoren vor
Augen und organzo dieselben nur mit moinon Beobachtungen an
dón Exoinplaron aus dóm Biikk-Gebirge.

Lyttonia nobilis Waagon.

!883. Waagon L.: Lyttonia nobilis. Productus-Limestone Fossil s.

Palaeontologia Intlica, Sor. XIII. pag. 3!)8, tab. XXIX. Fig. 1—3.

tab. XXX. Fig. 1, 2 5, ti, 8, 10, 11.

1935. W a n n e r J. u. Sieverts II. : Lyttonia nobilis. Zr Kenntnis

dér pormischen Brac-biopoden von Timor. I, Lyttoniidae und
ihre biologische und stainmesgtschiehtliche Bedeutung. Zent-

ralbl. f. Min., Geol. u. Pál., Bd. 74, pag. 249, tab. IX. fig. 27—28.

Die auf Lyttonia nobilis bczixglichon Angaben tler Literatur
ziililo ich nicht auf, tla dieso bei LichareXv und iu tler oben-
zitierten neuesten Arbeit von Wan ne r und Sieverts sehr

ausführlich angegeben ist. Ich bemerke aber, tlass ich von den
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in dór erwáhnten Arbeit W a n i! e r’s anfgezahlten Abhandlungen
diejenigen von G r ab a u (1931), H n a n g (1932), M a n s u y( (1914)

und P a r o n a (1933) leider niclit b-'riicksiohtigen konnto, da die-

selben in dór Pibliothek dér Kgl. l
T ng. Geologischen Anstalt nichl

vorhanden sind.

Naoh \Y a n n e r ist Lyttonia richthofeni K a y s. {—Lepto-
flus richthofeni K a y s.) als identiscli mit Lyttonia nobilis anzuse-
ben und seiner Ansicht nach ist anch unter L i c h a r e w’s Lytto-

nia richthofeni forma nobilis und forma lopingensis die Ari

Lyttonia nobilis Waag. zu vevstehen, eine Auffassung, dér wir
nns ruhig anschliessen können.

Dem gegenüber ist die Stellung dér L. tenuis Waagen
uoch niclit vollkommen geklart. Noetling hielt dicse Art für

identisch mit L. nobilis. Nach Diener weieht L. tenuis von L.

nobilis nur durch ihre dünncre Schale ab. Kin Teil dér neueren
Autoren halt L. tenuis fiir eine Varictát von L. nobilis. Vorlaufig

schien es mir angezeigt, die beiden Arten mit Diener und
Wanner getrennt zu halton.

De] 1 Umriss dér Ventral- oder Stielklappe ist bei jüngeren

Tndividuen mehr-ininder óval, im vorgeschritteneren Altér ge-

streckt. Die Wirbelgegend ist mehr-minder dreieckig und verbrei-

tert sich gégén den frontalen Teil rasch.

Die Ventral- oder Stielklappe ist schwach gewölbt, mitunter

nahezu flach, ihre Rander steigen steil, manchmal unter rechtem

Winkel aufwarts. Nach dér Beschreibung N o e 1 1 i n g ’s besteht

sie aus zwei Schiehten. Die ausserc ist sehr diinn und glatt und

blieb an den aus dem harten, schwarzen Kalkstein nur schwer zu

befreienden, brüchigen Exemplaren des Bükk-Gebirges nur selten

erhalten. Ein solches ist das in Fig. 2. dér Tat. TV. dargestellte

Exemplar. Bei diescm ist in dér Gégéiül des Wirbels und an dór

linken Seite auch die aussere Sehic-ht dér Schab* erhalten und
lasst die konzentrischen Anwachsstreifen ziemlich gut beobachten.

So kraftige konzentrische Falton, wie sie Licharew auf den

Figuren 1—3 seiner Tafel IV darstellt, sind an den Exemplaren
aus dem Bükk-Gebirge niclit zu beobachten: sanftere Runzeln sind

aber auch an einzelnen von dórt herstammenden Bruchstücken
sichtbar.

Die innere, granuliei'te Schalenschieht ist etwas dicker, und

verdickt sich in den Intervallen dér lateralen Septen noch etwas.

An den Exemplaren des Biikk-Gebirges bleibt beim Herausprfi-

parieren meist nur dicse innere Schalenschieht erhalten (sieho

Taf. IV Fig. 3), oi't ist sogar nur dér Abdruck dér letzteien auf

dem Steinkern sichtbar.

Am frontalen Teil des in Fig. 1 dér Taf. IV dargestellten

Exemplars ist die Schalenschieht (weiss) erhalten. von den iibri-

gen r

reilen fehlt sie und cs ist dórt nur dér Abdruck dér inneren
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Schalensehieht sichtbar. mit einer zieinlieh groben Granulation,
die mit den Septen im grossen ganzen parallel verliiuft. Die
weissen Streifen entsprechen d(*n lateralen Septen. Von dér hin-

teren V irbelgegend fehlt ein Stiick dér Ventralklappe und Iliéi

ist eine ihirtie dér inneren Oberflaehe dér Dorsalklappe sichtbar.

In dér Medianlinie dér inneren Oberflaehe dér Ventralklappe
zieht sicli bei einzelnen, offenbar jugendlieheren Exeniplaren ein

diinnes, sclimales Medianseptum entlang, das meist wellig ver-

liiuft. Bei anderen — naeh Noét 1 ing bei den a 1 térén — Exenip-
laren ist das Medianseptum z. T. resorbiert, so dass nnr klcine,

rúd imén taré Partién desselben erhalten blieben.

An (lem in Fig. 4 dér Taf. I. dargestellten Exemplar isi

>iie Hesorption des grössten Teiles vöm Medianseptum gnt sicht-

bar, nur in dem an den frontalen Teil grenzenden Absehnitt siml

noch kleine Beste desselben erhalten geblieben. Das abgebildet'*

Exemplar ist als ein jiingeres Individuum anzusehen.
An dér inneren Seite dér Ventralklappe ziehen aus dem

lateralen Teil dér Schale laterale Septen gégén den medianen
Teil, sie si ii<l schmal. gégén den Wirbel zu konkav und am media-
nen Ende etwas gedunsen.

Dieses Exemplar wurde in sehr günstiger Weise von dér

Natúr priipariert, so dass ich nur naehhelfen musste. Es zeigt

'•orzüglich das innere Bild dér Ventralklappe, namentlich die La-

teralsepten. Diese sind am kiirzesten in dér Niihe des Wirbels,

am liingsten in dér (íegeud dér grössten Breite, sie stehen in dér

medianen (legeiül einander paarweise gegenüber, wobei zwischen

den gegeniiberstehenden Enden ein Abstand von ca. .“1—4 mm zu

beobachten ist. Die Anzahl dér lateralen Septenpaare schwankt bei

den Exeniplaren aus d. Bükk Gebirge zwischen 15-20. als Maximum
ziihlto ich bisher 23. naeh den grösseren briichigen Exeniplaren

zu urteilen, können a bér die Septenpaare aueh bei den Formen
des Bükk Gebirges in noch gresserer Zalil vorkommen. An osc-

indischen Exeniplaren wurden naeh N o e 1 1 í n g 33, .ja naeh I) i e-

n e r sogar 40 Septenpaare beobachtet.

Bei den Exeniplaren aus dem Bükk-Gebirge entfallen auf

eine Schalenlauge von 30 mm bestiindig 11 laterale Septenpaare.

Auf die gleiehe Liinge entfallen naeh Wanner (1. c. pag. 253)

bei den Exeniplaren von Timor S—9, bei den indischen 8, bei den

ehinesischen (naeh H u a n g) 9—13, bei den japanischen (naeh

Havasakat 8—13 Septenpaare. Dér auf eiuer gewissen Scha-

lenlange beobachteten Anzahl dér Septenpaare kann demnaeh laut

Wanner keine svstematische Wichtigkeit zugeschrieben werden.

Die Lángé er Ventralkla])pen betragt bei den Exeniplaren

aus dem Bükk-Gebirge 50—70 mm, doch diirften naeh einzelnen

brüchigeu Exeniplaren zu schliessen, aueh langere vorhanden ge-

wesen sein. Zum Vergleich erwahne ieh, dass die Exemplare des
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Salt Rangé (nach N o e 1 1 i n g) Lángon von 120—135 mm, ja ein

/clne grosse, brüchige Exemplarc urspriinglich sogar 150 min er-

reicht habén diirften. Die grösste Breite dér Ventralklappe
schwankt bei den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge zwischen
47—52 mm, die Klappen erreiehen ibre grösste Breite ca. 30—4!)

mm vöm Wirbel; dariiber binaus, in dér Richtung gégén die

Stirn werden die Klappen wieder sehmaler. Hbe dér Klappen:
11—15 mm.

Sehlosszahne sind nach den zitiertcn klassischen Autoren
nicht vorhanden. Muskeleindrücke werden zwar erwahnt, doeii

konnte ieli solche an den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge

nicht bestimmt feststellen.

Die Ventralklappe ist — wie von den bisberigen Beschrei-

bern erwahnt — zumindest im jngendlichen Altér an andere feste

Körjier angeheftet. Spuren davon sind auch an den Exemplaren
ans dem Biikk-Gebirge anzutreffen (Siebe Tat. 1. Mg. o.). Dem
Anscheine nach waren die Lyttonien des Biikk-Gebirges meist auf

andere Schalen oder Schalenfragmente derselben Art geheftet. Dics

dürfte darauf zurückzufnhren sein, dass die Lyttonien gesellig,

in grösserer Anzahl anf dem weniggestörten, nicht besonders tie-

fen Meeresgrund gelebt babén diirften. lm vorgeschritteneren Al-

tér war die Klappe nach Noé ti ing íréi.

Die Dorsalklappe oder Brachialklappe besteht gleiciifal Is

ans zwei Schalenschichten: einer iinsseren, granulierten und einer

inneren, glatteren (Noét 1 ing). An dér iinsseren Oberfláche de •

iinsseren Schalenscbicbt trelen die einzelnen kleinen, erbabenen

Körner dér Granulation unregelmiissig verstreut anf (Siebe Taf.

IV. Eig. 6).

I)ie Dorsalklappe ist kleiner, wie die Ventralklappe,

schwacb concav und durch tiefe Einschnitte (Incissio) zergliederl

Infolge dér Incissionen gliedert sicb die Dorsalklappe in zwei Lap-

peureihen, die den in gleicher Lage entwiekelten Lappén dér Vent-

ralklappe entsprecben. Die schmalen Lappén sind gégén die Mini-

partié zu sanft konvex. Die lateralcn Septen dér Ventralklappe

passen in die Sehlitze dér Dorsalklappe hinein.

In dér Mitte dér Dorsalklappe zicht ein ziemlicb breiter (4 •>

mm), mit Granulation versehener Medianteil von dér Gegend des

Schlossrandes geg(*n die Stirnpartie daliin. In dér Mitte dér iius-

seren Oberfláche des Medianteiles verliiuft ciné sebr sanfte fur-

chenartige Vertiefung, die in geringer Entfernung vöm Sebloss-

raud beginnt und bis zum Stirnteil zu verfolgen ist. Diese Eurclu*

ist jedoeli mancbmal, wie z. B. auch bei dér Eig. (i dér Taf. 1 weni-

ger deutlicb siehtbar. So kriiltige Eurchen, wie sie an den Exem-

plaren von L i e h a r e w ans dem Kaukasus siehtbar sind, kimen
an den Exemplaren ans dem Biikk-Gebirge nicht neobacbtet wer-

den.
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Am inneren Teil dér Dorsalklappe zieht síelt mi tuntér eiii

etwas welleniormig verlaufendes Medianseptum etil lanti, das mis

dér inneren glatten Sehalenschichí besteht. Das Medianseptum
entsprielit dér Linie dér un dér áusseren Oberfliiche verlaufenden

Furehe. An dem in Fig ö. dér Taf. 1 abgebildeten Exemplar sitid

das gekriimmt verlanfene Medianseptum und die beiden Lateral-

lappenreihen siehtbar. Meistens ist jedoch bloss dér Abdruek dér

nneren Oberflache siehtbar, wahrend die Hchale selbst nur in klei-

nen Partién erlialten blieb.

Bei den Exomplnron mis doni Biikk-Gebirge sitid die latera-

ieti Incissionen ca. 1 mm Inéit, wahrend die Breite dér zwisehen
denselben befindliehen lateralen Lappén ca. 2 mm erreieht.

Noét ling erwahnt, dass fást jedes einzelne Exemplar dér

Lyttovia nobilis mis Vorderindien von den iibrigen abweicht, al-

só keine zwei gleiehen Exemplare zu finden sitid. Diese Veründer-
iiehkeit dér Korín ist aueh bei den Lyttonien mis dem Biikk-Ge-

birge zu beobachten, wie das aueh mis den Figuren dér Taf. 1

ersiehtlich ist.

Die Lijttonia des Biikk-Gebirges entsprictít vol!konimen dér

L. nobilis des Salt Hangé und den Körmén dér iibrigen asiatischen

Vorköiiimnisse, mit dem l'ntersehied, dass sie die extrémé (Irösse

derselben nieht erreichte. Dér schwarze Kalkstein, in deih die

Kettiden des Búkk-Gebirges vorkonnnen, entspricht somit seinem

Altér nach dem mittleren Productuskalk des Salt Hangé, dér Vir-

gal-Gruppe, dem chinesischen unteren und oberen Lopingien

(=mittlerer und oberer Productuskalk) und den Amarassi-Schich-

ten dér lnsel Timor, gehört alsó in das obere Perui.

Das Vorkommen dér Lyiton'nt nobilis \\ a a gén iiu Bükk
Gebirge ist meines Wisscns liislier das fiinfte und nördliehste ti

Európa. Das nachste N’orkommuis diesel - Art wird mis Westserbi-

en angeführt. Dics ist ein weiterer Beweis tr den l’mstand,

auf den iibiigens bereits Gy. Hakusz in seiner wertvollen Mo-
nographie hingewiesen halté. — dass nahmlich dér innerhalb des

(íiirtels dér Kárpátén gelegene Arin des permisellen Meeres mit

den balkanischen und südalpinen Meeresabsehn itten ini Zusammen-
liang gestanden habén diirfte.
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kabánya-Ómoldova.

4. A m. k. Földtani Intézet Évi Jelentései 1887—1907-röl. — Jahres

berichte dér Kgl. Ung. Geol. Anst. 1887—1907.

5. Böckh János: A Bakony déli részének földtani viszonyai. A
m. k. Földtani Intézet Évkönyve. 11. k. 2. f. 35 old. A permi kép-

zdmények itt még az alsótriaszba osztva szerepelnek.
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Tuzson J.: A balatoni fosszilis fák monográfiája.

A Balaton Tudom. Tanulni. Eredményei. Paleolit. Függelék IV.

1911.

Mouographie dér fossilen Pflanzenreste dér Balaton-Gegend. Be
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m. k. Földtani Intézet Évkönyve V. k. 1. f. 1877., és Tuzson fön-

tebb említett munkája.

Éber permisébe Pflanzen von Fiiiifkirchen in Ungarn. Mitteil.

a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. V. Heft 1, 1877 und dP
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k. Földtani Intézet Évkönyve XVI. k. 3. f. 105 (17) old. 1,907. —
Die geologischen Verháltnisse dér Umgebung von Miskolc. Mit-
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teil. a. (1. Jabrb. ti. Kgl. ITng. Geol. Anst. Ibi. XVI, Holt 3, pag.

110 (18) 1907-

S. .1. Bückh: Die geologischeti Verháltnisso (les Bükk-Gebirges.

Jabrb. <ler K. K. geol. Reichsanstalt. Wien. Ibi. XVIII. pag.

288. 1807.

9. .1. v. Pia: Neuere Arbeiten iiber l'ossile Kalkalgen aus d. Fanniién
Dasycadaceae. Sammelreferat. Neues Jabrb. f. Min. Geol. Pál.

1928. Referáló III. pag. 227. Stuttgart. 1928.

!0. G y. Rákász: Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsiua und
Nagyvisnyó. Geologica Hungarica. Series Palaeontologiea fase. 8.

Budapest, 1932. pag. 197— 200.

TAFELKRKLÁRUNG.

Taf. IV.

Lyllonia nobilis Waagen von Nagyvisnyó, aus doni Biikk-Gebirgo
(Ungarn).

1. Am unteren (Iróniáién) Teil dós Exeinplars ist dér Abdruck dér in-

neren überfláche dér Ventralklappe sichtbar. Am unteren Teil

dér Abbildung sind besonders un dér linken Seite die (weissen)

Beste dér Sehale sichtbar. Die Wirbelgegend des Exeinplars

zeigt den Abdruck dér inneren überfláche dér Dorsalklappe mit

den erhalten gebliebenen (weissen) Schalenteilen.

2. Ventralklappe, iiussere (untere) überfláche. In dér Wirbelgegend
und besonders au dér lmken Seite ist aucb die glatte iiussere

Sebicht dér Sehale (weiss) erhalten. Gégén den frontale.i Teil

und rechts ist nur die innerc Schalenschicht mit ibrer bezeicit-

nemlen Granulation sichtbar. Das Exemplar auch zeigt konzent-

risebe Amvachsstreifen und sanfte Faltén.

3. Ventralklappe, innere, granulierte Partié, grössteateils mit Schale-

Medianseptum geteilt. Dér Virbel baftete an einem andere i Lyt-

foM/o-Bruchstüek, das vöm Exemplar getrennt wurde.
4. Ventralklappe, innere überfláche, mit den lattanaién Septen. Das

mediane Septum ist mehr-weniger absorbiert.

a Dorsalklappe, Abdruck dér inneren Oberfiáche, mit Schalenpartieu

(weiss). Das mediane Septum ist deutlich sichtbar.

ti Dorsalklappe, iiussere (obere) Oberfiáche. Dér granulierte, gégén
die Wirbelgegend breiter werdende mediane Teil und die latera-

len Lobén sind gut sichtbar. Am medianen Teil zieht sich eine

sehr sclnvache, furchenartige Vertiefung entlang.



A DESCABEZADO (CHILE) VULKÁNCSOPORT 1932. ÉVI KI-
TÖRÉSÉBL SZÁRMAZÓ VULKÁNI HAMU KZETTANI

VIZSGÁLATA.

Irta: Sztrkny Kálmán <lr.

PETROGRAPHISCHE STUDIEN AN DÉR ASCHE DES VUL
KANS QUIZAPU (CHILE).

'Von K. Sztrókay.

1932. április havának közepén a Közép-Chile és Argentína

határán húzódó 4000 m magas vulkáncsoport egyik mköd krá-

tere, a Quizapu rendkívül ers erupciók színhelye volt. Ez a vul-

kán a Descabezado Grande csoportnak egyik legfiatalabb tagja,

a feljegyzések szerint 1847 novemberében keletkezett. Azóta állan-

dó mködésével építette kúpját és az említett 1932 év április 9-én

s az azt követ napokon hatalmas kitöréssel rendkívüli mennyi-
ség hamut produkált. A kiömlött láva mennyiségérl a terület

kietlensége és megközelíthetetlensége miatt egyenlre nincsenek

biztos adataink. Annál több feljegyzést közöl a hamuszórásról és

az erupció lefolyásáról a vulkanológiai irodalom.

A kirobbantott hamii mennyiségére rávilágít az, hogy a kitö-

rést követi eg több centiméteres vulkáni hamúréteg lepte be nem-
csak Chile, Argentína és Bolívia területét, hanem a déli tengere-

ken futó hajók fedélzetét is szürke; hamuréteg takarta, st a ma-
gas légrétegekben szálló hamu jelenlétét szürkületkor Afrikában
és Ausztráliában is észlelték.

Buenos Airesben él hazánkfia. Vezényi Árpád a város-

ban összegyjtött hamuból mintát küldött a tudományegyetemi ás-

vány-kzettani intézetnek, melynek kzettani vizsgálatát az aláb-

biakban foglalom röviden össze.

A vizsgált friss hamunak úgy eredési, mint begyjtési he-

lyét pontosan ismerjük. Tudjuk, hogy a kirobbanás helyétl, a

Csendes Óceántól — átrepülve a kontinenset — az Atlanti Óceánig
mintegy 1200 km-nyi légi utat tett meg. Tehát elssorban szedi-

mentpetrográfiai szempontok kerülnek eltérbe. Az anyag világos

hamusziirke, egészen finom, lisztszer por, melynek szemnagysági
összetételét az alábbi adatok szemléltetik. Mivel az anyag termé-

szete az iszapolási eljárás reális eredményeit ersen torzíthatja, a

pipettás analízist négyféle kísérlettel hajtottuk végre. Stabilizá-

tort, Földvári A. legutóbb megjelent vizsgálatait is figyelembe
véve, nem használtunk. (3).

A hosszú légi utat megtett hamu, az uralkodókig nagy súly-

százalékkal szerepl 0.05- 0.02 mni-es osztályával, jó osztályozottsá

got árul el. Az osztályozottság megjelenése nem váratlan, inkább
jellemz képet ad arról, hogy a mérsékelt égövek alatt uralkodó
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Átmér
Durchmesser

in mm.

S ú 1 y p e r c e n t - G e w i c h 1 s p r o z e n t

1 .

Deszt- vízben

Susp. - Flüssigkeit Wasser:

11.

Absz- alkoholban"

Susp. -Flüssigkeit : Áthylalkohol

a

Légszérazon-
Lufttrocken

b
105 C°-on
kiszárítva

Bei 105 °C
getrocknet-

c

Légszérazon-
Lufttrocken

d
105 C°-on
kiszárítva

Bei 105 °C
getrocknet-

> 0.1 9.5 0.4 9.3 15.2 ;

0.1—0.05 19.2 15.8 6.4 2.2

0 05 - 0.02 533 67.3 68.2 65.9 !

0.02 — 0.01 8.6 8.3 12.4 13,6

0.01 — 0.005 4.0 4.8 2.7 2.1

0.005 — 0.002 3.6 2.1 0.8 0.4

0.002 > 1.8 1.3 0.2 0.6

100.0 100.0 100.0 100.0

szélerösség mellett, a kitörés helv.étöl 1200 km-nyi távolságra lera-

kódott tufáknál milyen szemnagysággal számolhatunk. A négy-

eljárásból kapott eredményt a táblázatnál sokkal jobban szemlélte-

ti az alábbi ábra, melyen az osztályozottság határozott megjelené-

se mellett az anyag iszapolásakor megnyilvánult természete is

jobban szembetnik. A legnagyobb diszperzitást észleljük, ha az

anyagot légszárazon, desztillált vízben iszapoljuk (21. ábra, a) s

valószín, bogy ez az elemzés közelíti meg legjobban a tényleges

szemnagysági összetételt. A hamu ersen horzsaköves szerkezete

mindenesetre hozzájárulhat a diszperzitás fokozásához, tehát ezt

tekintetbe kell vennünk. Azonban, hogy a többi görbék éppen a

diszperzitásfok-csökkenésrl tanúskodnak, annak oka — a számí-

tásba vett kisebb sürségkiilönbségen kívül - abban rejlik, hogy
az abszolutalkohol az ilyen nagy felület szemecskékbl álló k-
zetet dehidratizálja. Unnék a vízelvonó sajátságnak köszönhet az,

hogy a légszáraz anyag alkoholos közegben végzett elemzési gör-

béje (c) jobbra, a kisebb szemnagyságok felé tolódik el és a na-

gyobb szemcseátmérj osztályok rovására magasabb osztályozott-

ságot tüntet fel. Ennek igazolására végeztük el a másik két elem-

zést víztl megfosztott (105 C°-on kiszárított) mintákkal s feltevé-

* Aetbylalkohol: súly % (Gew. % ) = 99.5; térf. % (Yol. %)— 99.8, i;

srség’ (Spez. Gew.) = 0.791, 20" C; Yisk. =^.1000=: 12.3,20° C.
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síink teljesen beigazolódott (

b

és d görbe). Mindkét görbe a légszá-

raz anyagon tapasztaltakat igazolta; futásuk követésekor az el-

mondottak még nagyobb hangsúlyt nyerhetnek.
A hamu kémiai elemzése, melyet Endréd y Endre volt

szíves elvégezni, egy kovasavban gazdag kzet képét állítja elénk:

1. a következ oldalt.

%

Jóllehet az elemzés alapján számított N i g g 1 i értékek jól

egyeznek a yosemitites magmatipus adataival, korántsem szabad

a hamu összetételébl riolit-trachit lávafeltörésre gondolnunk. Bi-

zonyára jobban megközelítjük a magma kémiai összetételét, ha

bázikusabb, talán éppen andezites erupeiót tételezünk fel. Erre

bennünket nem annyira geokémiai megfontolások, mint a szedi-

mentpetrográl'iai eredmények jogosítanak fel. Mert lehet, hogy a

feltóduló láva fels részén, már elzetes differeneiáeió folytán,
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higabb-folyós, kovasavban gazdagabb olvadék van. melyet a gá-

zak könnyebben kirobbantanak, azonban a magasba kidobott s ott

kihlt hamut a szél tovaszállítja és a távolsággal fordított arány-

ban szemcsenagyság szerint osztályozza. De nemcsak szemesenagy-
ság szerint, hanem a szemecskék fajsúlya szerint is osztályozás

történik, úgyhogy minél nagyobb távolságra ülepedik a hamu le,

annál finomabb szem és színes elegyrészekben annál szegényebb
lesz. Tehát a kovasav mennyisége felszaporodik a szabálytalanul

csökken többi alkatrészekkel szemben.

A II. sz. e lemzés adatai is gazolják az ismertetett megoldás
helyességét. Ez az elemzés a buenos airesi természettudom á n y i

múzeum laboratóriumában készült egy, az erupciós krátertl mint-
egy 50 km-nyire talált 2—3 cm-es lapillibl. Ennek kémiai össze-

tételében lényegesebben alacsony,ibb az SiÖ„ mennyisége és jelen

tsen nagyobb az fm érték, hog' ’ csak a fontosabb különbségekre
mutassunk rá.

I II.

Analyliker : E E n d r é d y I. Friedlaender (4.)

Niggliwerte Niggliwerfe

S 1O2 69,41 si 329 64,55 si 247

TiO-2 0.37 0.72

AI 2O3 14.64 15,61

Fe203 0,43 al 41 1.77 al 35

FeO 1.29 2.66

MnO 0,05 ím 14 0.13 fm 21,5

MgO 0.97 1,28

CaO 2,16 c 11 3,06 c 12,5

K2O 3,89 4,91

NaaO 4.96 alk 34 5,09 alk 31

H 2O- 1,19 k 0.35 0,70 k 0,39

H2O+ 0,78 mg 0,50 0,16 mg 0,34

CO2

P2O3 0,23 Sp

100,37 100,64

Az elmondottakhoz szorosan kapcsolódik az ásványos vizsgá-

lat, mely teljesen kiegészíti a kémiai elemzésbl levont következ-
tetést.

A hamu túlnyomólag színtelen, egészen víztiszta, finom haj-

szálcsöves szerkezet, éles kzet,üveg-szemecskékbl áll. E hoi’zsa-

köves szemek törésmutatója kevéssel kisebb a benzolénál [l,502>n
n>l,49], bennük gyakran eltér törésmutatójú, kis libella-szer

zárványokat figyelhetünk meg. Perlites, szíerolitos szevkezet sze-
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mek szintén gyakoriak. Néha zöldesbarna, áttetsz, vékonyleveles,

gömbhéjas üvegszemek is megjelennek a színtelen tömegben. Az
ásványos összetétel csupán három elegyrészre szorítkozik; ezek

földpát-töredékek, apatit-tk és kis amfibol-lóeck. A földpátok
majd mindig szilánkok, a hasadás némi nyomaival; friss megtar-
tásúnk. A legtöbb ikerlemozes; két-három egyén összenövésébl,

vagy sr, vékony albitikerle.mczckbl állnak. A törésmutatóik

és kioltásaik alapján inkább andezinnek minsíthetk, de oligo-

klász és labradorszer szemecskék is elfordulnak. Némelyik sze-

mecske a szanidin sajátságait mutatja, azonban éppen e szemek
hozzáférhetetlenül kis méretek s a kérdés nem tisztázható.

Az apntit-tk víztiszták, frissek, a hamu szemcsernéretein be-

lül változó hosszúságúak. Több t közepén kis, vékony csatorna

fut végig, mely a végeken tölesérszeren kiszélesedik, néha ez a

csatorna apró zárványsorral van kitöltve.

Az amfibol az egyetlen jól definiálható szines elegyrésze a

hamunak. Legtöbbje t, oszlopocska, vagy ennek töredéke. A vé-

gek néha csipkézettok. Ritkán terminális forma is megfigyelhet.
c:c = KI—Ifi", leggyakrabban 18— 14°. Pleochroizmus : c = zöldes-

barna, vagy zöld, I c világoszöld, vagy gyengén sárgás, színtelen.

Azonban a pleochroizmus nem mindig ilyen szembetn. Ilyenkor

a szín sötétebb zöldesbarna és néhány fokkal nagyobb a kioltás

szöge.

A felsorolt néhány ásványon kívül még nagyon apró, opak
ércszemokrl kell említést tennünk, melyek ritkán szabadon, in-

kább, mint az üvegszemek zárványai szerepelnek.

A kvarc úgy a szóbanlév hamuból, mint a kitörésbl szár-

mazó eddig megvizsgált összes erupció-termékekbl hiányzik.

Ha az irodalomban szerepl mikroszkópiái vizsgálatok ered-

ményeit a fentebbi saját megfigyelésekkel kiegészítjük, ugyancsak
bizonyítva látjuk azt, hogy a hamu légi szállítása a fémikus al-

katrészek csökkenésével jár, lóhát a kémiai összetételben válto-

zásnak kell elállnia. A kitörés helyétl mintegy 470 km-nyi re

gyjtött (kb. 0,75 mm szemcseátmérj) hamuban a gyakorisá-

gi sorrend ez (4): plagioklász, magnetit, zöldamfibol, augit. apatit.

A chilei partok hamujából (!)) plagioklászt, magnetitot, sötétzöld-

amfibolt, augitot, hipersztént sorolnak fel.

A vizsgálatok eredményeibl nyilvánvaló, hogy bár mindez-
ideig a Descabezado említett kitörésébl származó lávát nem is-

merjük, tle függetlenül is megállapítható a krátert "1 távolodva

a hamu szemnagyságának fokozatos csökkenése és szines elegyré-

szekben való elszegényedése. Ennek az irodalomban nem ismeret-

len körülménynek alapján revízió alá kellene vennünk hazai vul-

káni tufáinkat úgy genetikai, mint kronológiai szempontból. Min-

denesetre, mivel itt nem jelenkori vulkáni üledékekrl volna szó,

a kérdés a diagenezis miatt kissé bonyolultabb, azonban sok csel-

ben nem megoldhatatlan. Minthogy a lenti eredmények szerint a
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kémiai összetétel más irányba terel bennünket, mint azt a déli

Kordillerákban uralkodó magmatipus megengedné, nem szabad

tufáink vizsgálatánál sem csupán a kémiai elemzésre és mikrosz-

kópiái megfigyelésekre támaszkodnunk, hanem szükség van els-

sorban a szemnagyság megvizsgálására, az osztályozottság mérté-

kének megállapítására azért, hogy az crupció helyének távolsága

és a tufának légi szállításkor szenvedett ásványos változása fel

becsülhet legyen. Ebbl a célból az irányt a vizsgálatok folyta-

tására a szedimentpetrográfiai módszerek jelölnék meg.

(Készült a Kir.. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-

kzettani Intézetében. lf)3fi.)

• • •

Ein junger Kráter dér Descabezado-Vulkangruppe, dér

Quizapu, lieferte mit seinem bekannten, g'>\valtigen Ausbruch im

April 1932 eine Unmenge von vulkaniseher Asehe. Diese bedeckte

in feiner Sehieht ganz Xüdamorika. Ein ehemaliger Schiller d<‘S

Mineralogisch-petrographischen Institutes dér Budapester l'nivcr-

sitát, Herr A. Vezényi, sandte von dicsér Asehe eine Probe zr
Vntersuchung, die er in Buenos Aires, alsó 1200 km vöm Aus-

bruchsorte sammelte. — _4
'

Die KorngrössenverteTlung wprde mittels dér Pipettenmetho-
de aus den Ergebnissen von vier verseli iedenen Verfahren be-

stimmt (siehe Tabelle auf Seite 123.) Diese Resultate veranschau-
iicht auch das Diagramm dér Fig. 21, aus dem zwei wichtige Tat-

sachen síeli ergeben: 1. Die vulkanische Asehe erfuhr wahrend
ihres Lufttransportes iiber 1200 km eine Xortierung, die einer im
mássigen Kiima herrsehenden Windgeschwindigkeit entspricht.

Die Hanptmenge dér Körner besitzt einen Durchmesser von 0,05—

0.02 mm. 2. Bei dér Schlammanalvse stellte es sich heraus, dass dér

Pispersitiitsgrad diesel bimssteinreiehen Asehe im Wasser höher
ist, als im Aethylalkohol, d. h. sie wird vöm Alkohol dehydrati-

siert. Dies bewcisen aueh die Resultate des bei 105 C° getrockneten

Materials (Kurve b und cl).

Die chemische Zusammensetzung dér Asehe (analysiert von
C'liein. Dr. E. v. Endr ódy) könnte uns petrographiseh irrefiihren,

wenn maji niclit beachten wiirde, dass dér lángé Transport in dér

Luft die Asehe grösstenteils um ihre farbigen Gemengteile brach-

te. Je feiner die Korngrösse wird, um so mehr nimmt dér Si0
2
—

(lehalt zu. Dementsprechend miissen wir annehmen, dass ursprüng-

licli ein ziemlich basisches Magma zum Ausbruch gelangte,

obzwar die N i g g 1 i-Werte unserer vulkanisehen Asehe einem

yosemititischen Magma entsprechen.

Obige Schlüsse werden auch durch die Literaturangaben be-

kráftigt, die iiber die versehiedene Sortierung und abweichende mi-

neralogische Zusammensetzung dér an verschiedenen Fundorten
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gesammelten Aschen dieses Ausbruches berichten. Piese Daten

sollen jetzt mit unseren 'Frgebnissen ergánzt werden.

I )i e untei’suchte Asehe ist mineralogisch nur aus Kalknat-

ronfeldspaten (Oligoklas-Ándesin), Apátit, Amphibol und in vor-

Jierrschender JNIenge aus Gesteinsglas zusammeugesetzt.
(Aus elem Mineral.-petrogr. Institute dér Königl. Ung. Pet-

rus Pázmány Universi tát Budapest, 1936.)
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Irta: Vitéz lengyel Endre dr.

JASPISVA Rí ETATION VOM T()KAJ-H EGYALJ A-GEB I RG E.

(Mit 1 Kartenskizzc u. 2 mikrophot. Tat'eln.)

von vitéz /*’. Lengyel ’

Pnsere tertiaren El’fusivgesteine — hauptsachlich dió An-
dosito und Rhyolithe — verdén vielerorts von den, in dió Reihedev
Quarzgesteine gehürigen Jaspisvarietjiten begleitet.

Oer grösste Teil dér dichten, farbigén Quarzgesteine wird
oft irrtünilich zu den Jaspissen gostellt, olizwar ciné umfangrei-
ehe Gruppé dér derartigen Gesteine, nameutlich Sand-, Porzellan-

und Basaltjaspis genetiseh nicht mit den echten Jaspissen iden-

tiseh ist, welch letztere Modifikationen des Quarzes, kristallinische

Quarzgesteine darstellen und a!s solche nicht fiir Minerale ango-

sehen werden können. Bor grösste Teil dér als Jaspis bezeichne-
len Gesteine gehört in die Gruppé dér Adinolit-Gesteine, unter
welcher Benennung verschiedene gebrannte Tonarten und ver-

kieselte Quarzporphyre zu versteheu sind.

Bér Gebirgsabschmtt zvischen Tokaj und Sátoraljaújhely ist

eine reiehe Eundgrube dér Quarzgesteine. Opal, Jaspis, Chalee-
don, Hydroqum zit und Quellenquarzit kommen au vielen Stel len

des Gebirgszuges \or. Das massonhafte Aultreten derselben ist in

den fiir Landwirtschaft und Wcinbau geeigneten Gebieten keines-

wegs vorteilhaft, da sie als widerstandsiahige, záho Gesteine

nicht mit ihrem Muttergestein gleiehzeitig verwittern, sondern
harte, vorspringende Kantén, Rippen und Schollen bilden, dérén
Beseitigung von den kultivierten Gebieten cinen grossen Aufwand
' on Arbeit und A1 iihe verlangt. An den meisten Stellen wird die-

ses Materiül in Mauern, Einfriedungen oder Haufen zusammen-
get ragén.

Sárospatak und Tolesva sind als alté, klassische Fundorte
nicht nur dér übsidiane, sondern auch dér Jaspisvarietáten be-
kannt. Bie dórt auch heute noeh reichlieh vorkommenden Abar-
ten des Feuersteins, Jaspisses und Obsidians liatten bereits die
Aufmerksamkeit des ( rmensehen erweckt. Bie XJmgebung dieser
Ortschaften und überhaupt dér ganze Gebirgsabschnitt ist eine

^ orgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. ani

t. Márz 1936.
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veielie Fundstütte dér steinzeitliehen Gerate. Nach Hillebrand 1

sind es roh bearbeitete Produkte des Neolitli-Zeitalters. Nach dem
massenhaften \'örkömmén dér retuschierter Steingeráte zu urtei-

lon, dürfte das Hegyalja-Gebirge cin dicht bewohntes Gebiet gé-

mesen sein. Dér grösste Teii dér aus Qua^zgesteinen verfertigten

Gerate (Kiingen, Faustkeiie, Spitzen etc.) Avurde in Museen unter-

gebracht, doch sind aueh im Besitz \on Privatpersonen viele

schöne Exemplarc von Gestoinen und Steingeraten anzutreffen,

Interessante und sehr wertvolle Serien enthalt z. B. die Sammlung
des em. Professors dér Hoehschule von Sárospatak E. Kiss, dér

als gründlicher Kenner diesel* Gegend und als leidenschaftlicher

Sammler bekannt ist.

Das von Sárospatak W-lich gelegene Gebiet bildet schon sóit

Jahren den Gegenstand meiner geologisehen und petrographischeu

üntersuchungen. Beim Begehen des Gebirges stiess icli an sehr

zahlreichen Stellen, auf abweehslungsreiche Quarzgesteinsarten,

darunter auch auf Jaspisse. Dicse Gesteine sind meist an dér

Oborfláche zerstreut anzutreffen. Anstehend kommen dieselben

nur an steileren Hangén vor, avo sie als hartere Teile dureh die

VerAvitterung aus dem Gestein hcrausprápariert wurden. Auch in

einzelnen primitíven Steinbriicben (Nagy Kopasz, Komlóska) tre

len sie in Gangén und als Ausfüllung von Spalten zutage.

Über die Vcrbreitung dér Jaspisse zwischen Sárospatak

—

Tolcsva—Huták—Makkoshotyka gi bt die beigefügte Kartenskizzo
Auskunft (Fig. 22. ábra.).

Die beiden schönsten Vorkommen Hegen bei Sárospatak (Po

gány- oder Pos-Bi unnen) und Tolcsva (Elö-Berg, SO-Hang des

Vár-Berges). An beiden Orten erscheinen die Jaspisvarietáten in

mehrercn parallelen Gangén. Am Hang Hegen auch heute kleine-

re-grössere Triimmer und Blöcke zerstreut umher, doch sind be-

sonders in den teniporáren und bestandigen Bachbetten schöne
Exemplarc zu Iliiden, wo die Jaspisse oft mit Chalzedon zusam-
men vorkommen.

Am Südhang des Vár- (Fcstungs-) Berges von Tolcsva avui*-

den die oberfláchlichen Ausbisse dersclben dureh die intensive

Weinkultur grösstenteils verwischt.

An dér W-Seite des von Tolcsva N-lich gelegenen Nagyagá-
ros-Berges Avird dér auf den Berg fiihrende FahrAveg in 250 m
abs. Höhe dureh mehrerc m breite, parallel verlaufende Jasiiis-

und Jaspisbrekzien-Gánge durchquert. Diesi* treten aus dem locke-

ren Kulturboden rippenartig hervor und fixieren deutlich das

NW—SO-liche Strcichen dér Kliifte. Farben sehr abAA'echslungs-

reicli: verschiedene Töne von Tiefrot, doch kommen in den bun-

1 Hillebrand—Bállá: Az skor embere és kultúrája, Bu-

dapest, 1921.
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ten Brekzien auch rosafarbige, weisse múl schwarze Partién vor. s

An dér W-Seite des Vár- und Nagyagáros-Berges treten au
mehreren Stellen (Táler von Hatarszög) in 220—270 in abs. Hbe

vitéz Lengyel Endre: Die geol. u. petr. Verlialtn. d. Tokai-
iiegyalja Gebietes zwisehen Tolcsva und Komlóska. Acta Cbem. Min,
c-t Phys. Tóm. IV, fasc. 3. Szeged, 1935. p. 195—213,
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Jaspisgánge zutage, dérén zersplitterte, abgerollte Trüramer an

den Hangén anzu treffen sind.

An dér Ostlehne des Bolhás-Berges (Skalka) l)ei Kondóska
sind in einer Höhe von ea. 240 ni ani bekannten Quellenkalzit-

Fundort des Gebirges und in dér N-lichen Fortsetzung desselbeu

versehiedene Quarzgesteine, danmter auch rotc und ockcrgelbe

Jaspisvai ietaten vorzufinden.

N-lieh von Komlóska sind Iiings des vöm Cifrákat hcrabfnh-

renden Weges mehrere quer verlaufende, W'NW—OSO-licli strei-

chende, schmale Gangé an dér Grenze des Hhyolith-Gebietes zu

beobachten, wo auch eine hochgradige Ockerbildung die Prozesse

dér postvulkanischen Tatigkeit verrat.

S-lieh von Ujhuta, am linken Cfer des Nagytolcsva-Baches

l rétén gleiehfalls an dér Grenze zwischen Rhyolith und Andesit

Quellenquarzite, sowie auch rote und braune .Taspisarten auf.

Viele Stiicke korúmén auf sekundarer Lagcrstáttc im Bett des

Nagytolcsva-Baches vor.

Jaspis kommt im umschriebencn Gebirgsabschnitt an mehre-

ren Stellen in schmalen Gangén oder an dér Oberflache umherlie-

genden Blöeken und Trümmern vor, von welch letzteren es sicli

leststollen liisst, dass sie wcit von ihrem urspriinglichen Fundort
Hegen.

In den Potúcs- und Völgypatak-Tálern von Makkoshotyka
sind Jaspisvarictaten an dér Grenze zwischen dicliten HhyoLithen,

Tuffen und Andesiten zu fiúdén.

Das besprochene Gebiet ist iiberwiegend von Andesiten be

deckt, Rhyolithe kommcn am N-liehen und Ö-lichen Rand des Ge-

l)irg(>s, sowie auch in dér unmitrelbaren Niihe von Komlóska vor.

Die Jaspisvarietiiten und iiberliaupt die Quarzgesteine tretcn im

hier umgrenzten Gebiet im Verband mit den Andesiten auf. Sie

verdanken ihr Dasein unzweífelhaí t dér Tatigkeit iiostvulkani-

scher Thermen dit ihr Quarzmateriai aus dem, das Liogende dér

Andesite bildenden Rhyolithtuf fen mitgebracht haltén diirften.

durch die sie heraut'braehen.

Ich habé im Laufe meiner ÍTntersuehungcn die nach.stehendea

( Jesetzmassigkeiten erkannt.

1. Die Quarzgesteine erscheinen fást immer in Giingen. als

Ausfiillung von Spalten Uhif/s joicr irichtipen tektonischen Lint

rn (NW -SO, selten NO—SW) die <las fíebirge int allgemeincn

chnrakterisicren. Die Miiclitigkeit dieser Günge weehsdt zwischen

1 2 cm bis 1—2 m. Slelhunveise (Pogánykút, Nagvagáros) sind in

:| vitéz Lengyel Endre: Die geol. u. petr. VerhnltnisBC d.

l'rngebung von Komlóska. Aeta Chem. Min. et Phys. Tóm. II. lasc. 3,

Szeged, 15)34. p. 126—143.
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mehrfacher paralleléi’ Wiederholung ganze Gangsysteme zutage.

2. Die Jaspisse und dió undorén verwandten Quarzgesteine
treten immer am fíanri grssérer Aiulosit mosson auf, hauptsaeh
lieli an jenen Stellen, wo die relatív alleren Rhyolith- und die jiin-

geren Andcsitmassen an dér Oberfliiche odor in nieht grosser Tie

le in Berührung treten.

3. Sowohl die Hhyolith- wic auch die Andesit-Eruptionen
wurden durch postvulkanisehe Quarzgesteinbildungen begleitet,

wahrond aber dicse in dón lihyolithgebieten weiss, oder blass ge

)<irbt sind, besitzen die, in liegleitung dér Andesite auftretenden
einen hóhérén Gehalt nn Metalloxyden und zeigen doni entspre-

ehend vorwiegcnd dunkelrote, braune oder selnvarze Farben, je

nach dér quantitativen Verteilung (les Farbstoffes und dér Inten-

sitiit dér stattgefundenen Oxydationsprozesse.

4. l)as Heraufdringen dér rhyolithisehen und andesitisehen

Magmen wurde in dér Regei durch lebhafíe tektonische Momente
eingeleitet, welche zugleieh auch die IíichtungsOnien dér postwul-
kanisehen Prozesse bestinnnten. Die postvulkanisehe Tatigkeit,

die síeli an dér Beriihrungsgrenze dér beiden Gesteinstvpen ab
spielte und die damit verbundene Bildung dér Quarzgesteine ver-

weist auf eme liingere vulkanisehe Pause in dér Sorié dér F.rup-

t ionén.

Petrograph ische Charakteristik.

Die mikroskopische rntersucliung dér Jaspisse zeigt, eláss

dieselben ira wesc-ntlichcn aus einein Geniiseli von dicht kristal-

linischem Chalzedon, Quarz und mehr-weniger Opal bestehen. Dér
Glialzedon spielt manchmal ciné untergeordnete Rolle und tritt

hauptsachlich m Hohlriiumen, Spalten und Gangén auf. Fasst

mán dicse Gesteine als Produkte dér Tatigkeit postvulkanischer
Quellén auf, erscheint die Annahine wahrscheinlich, dass die

Grundmasse ursprünglich Opal gewesen si'in diirfte, dér dann
durch Wasserverlust und Umkristallisierung aus dem amorphen
in den uiikroki istallinischen Zustand überging. Hierfiir sprechen
die in Bandern oder unregeimassigen Flecken mit verseliwommé-
nén Umrissen auftretenden Opalrelikte.

Dér Opal ist — wie dics aus den bisherigen Untersuchungen
hervorgeht — nichts anderes, als cin verfestigtes Kieselsii üregei

mit schwankendem (1

—

21%) H,0-Gehalt. Es füll t als typisches

Hydrogel die Sprünge und Abkühlungsrisse dér Gesteine aus,

oder überzieht die Wánde dér Drusen.

Dér Opal dér Jaspisse ist selten isotrop, sonderrr lásst bei star-

ker Vergrösserung winzige kristallinische Elemente (Körner, Lei-
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síén) erkennen. Naeh den bisherigen Beobachtungen wird dér ur-

sprüngliche Opal infoige de-' wahrend und naeh dér Verfestigung
eintretenden Veránderung dér physikochemisehen Verháltnisse

oft in grösserem oder gei ingerem Mass kristallinisch. Die Deliyd-

ratisation leistet dem Prezess dér Umkristallisation Vorschub. Da
die Anzahl dér síeli bildenden Kristallkeime gross und das Tempó
dér Aggregatbildung rasch isi, kommen anfánglieh submikrosko-
pisehe, dann beobachtbare, messbare anisotrope Teilclien zustande,

die sich als in verschiedene 1 Orientierung aneinander gereihte

C'halzedon- und Quarzkörner mit unregelmiissigen Umrissen er-

weiseu. Das ursprünglieh amorphe Opalinaterial verhalt sich dann
nicht mehr als optisch einheitlieher Körper.

de naeh dem Mass dér Abnahme des H 2
()-Gehaltes und dér

Umkristallisierung sind die physikalischen Merkmale und die Er
scheinungslormen dér einzelnen Opalarten sehr versehieden.

Durch das Auftreten verschiedener Farbstofle werden die kombi-
nativen Möglichkeiten dér Opalvarictaten noch weiter angerei-

chert.

Bekanntlich besitzt dér Opal als Kieselsaurehydral keine

bestándige Zusammensetzung und somit auch keine regelmassige

stöchiometrische Struktur. Er ist ein porodin-, amorpher Kör-

per, dér mit dér Veránderung dér physikochemisehen Verháltnisse

vöm homogénen System in das heterogént? iibergohen kann. Db*

Abarten dér Gesteine opalischen Ursprunges werden demnaeh
durch die Art und das Mass dér Verwandlung determiniert.

Die Grenztypen sind meistens durch Übergiinge verbunden
und die verschiedenen Abarten kommen naeh meinen Untersu-

chungen in launenhaft schwankendem Verhaltnis meist auch zu-

sammen vor.

Unabliángig davon, ob dér Opal als Auslaugungsmaterial,

als thermales Zersetzungsprodukt von Silikatgesteinen (hauptsach-

I ieh .jungen Effusiven) oder als zuletzt verfestigter, injizierter

Magmenrest eruptiver Gesteine erscheint, ist er in ungefiirbtem

Zustand weiss oder farblos. Je naeh dér Besehaffenheit, Menge
und Verteilung dér Farbstoffe kommen die vielerlei Farben dér

opaligen Gesteinsvarietaten zustande. Das Erseheinen dér kristal-

linischen Elemente (hauptsachlich Quarz- und Chalzedonarten)

verandert Hanti in Hanti mit dér fortschreitenden Dehydratisation

das iihysikalische Verhaltén dér Gesteine und es kommen weisse

oder farbige, diehte, harte Quarzgesteine (.lasjiisse, Quarzite, ete.)

zustande.

Farblose Opalvarietáten sind auch dér Hydrophan und dér

llyalith. Durch geringfiigige Dehydratisation entsteht aus dem
Opal dér Kacholong, dér in msorén Quarzgesteinen ebenfalls ein-'

Rolle spielt.

Dér weitere Wasserverlust fiihrt hauptsachlich in Hohlriiu-

jucn und an Kliiften entlang zr Eutstelmng von Chalzedonarten
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mit gut beobachtbarer, faseriger, bltitteriger oder sphiirokristal-

linischer Struktur. Dér Chalzedon ist keine neue Modifikation

des Quarzes, sondern Idoss eine abweichende Ansbildungsfovm des-

selben.4 Er ist kein reiner Quarz, sondern enthiilt geringe Men-

gen von Opal oder Hydrophon beigoniischt. Di(*s erhellt aueh dm

aus. dass er sieh in chemisclier Hinsicht wie ein Geinenge von

Opal verhalt. 3 Er fiTlIt in den Jaspissen gewöhnlích mikrosko-

jnsehe Porén und Spalten aus, oder überzieht die Oberflache von

megaskopisehen Mandelhohlrauiuen u. Drusen. Er erscheint meist

in nieren-, kugel- oder traubenförmigen Gebilden. Soine Struk-

inr ist im allgemeinen faserig. Die Lángé dér einzelnen Fasern ist

sehr versehieden, ihre Breite stets gering. Bei den Jaspissen von

Sárospatak ist die Lángé dér Fasern 100—500 u die Breite 10—30

I)ie an einem Ende zugespitzten Fasern fügén sieh in dér \\ eise

míg aneinander, dass Faserbiindel. lvugelsektorén mit kleinerer-

grosserer Oberflache und haufig ganze Spharokristaile gebildet

werden. Die radialfaserige Struktur ist im Falle grosso rer Di-

mensionen mit dér konzentrisch schaligen kombiniert. In dér

l.angsriehtung habén die Fasern negativen Cha^akter, entspre-

ehen alsó dem eigentliehen Chalzedon. leli stellte durch meine

1 ntersuchungen fest, dass an dér Zusammensetzung dér Jaspisse

mehrere SiO,-Modifikationen beteiligt sind.

Mit dér Kolle und dér eingehenden Charakterisierung dev

Chalzedon-Varietaten (eigentlicher Chalzedon, Quarzin, Lutecií,

Lussatit), sowie dér Art und Weise ilirer Verteilung will ieh mich
wegen dér Knappheit des Rauines in einem anderen Aufsatz he

fassen.

Von den verscliiedenen opaligen Gesteinen führen Übc rgange

(Jaspopal, Opaljaspis, Eisenopal etoc) zn den eigentliehen Jas-

pissen hinüber, die schon vorwiegend aus einer Anhaufung eng

aneinandergefügtev, unregelmiissig unigrenzter, winziger Quarz-

und Chalzedon-Körner bestében.

Die iiberw iegend tiefroten Jaspisse sind durch Oxyde inten-

siv gefarbto, glanzlose oder sclnvach fettglanzende, sieh ráüli aa-

fiihlende Quarzgesteine mit muscheligem Bruch. Das Matériái

derselben ist nieht — wie mán bisher annahm — reiner Opal; sie

enthalten zwar opalige Partién, sind abér im w esentlichen an Ale-

talloxyden reiehe, dichte Quarzgesteine. Sie bestében manchnml
iibenviegend aus Chalzedon. in anderen Füllen beschrankt sieh dér

Chalzedon auf Xester, MandelhoMraumen und Kliifte. Das Matéri-

ái des Jaspisses ist diclit kristallinisclier Quarz.

Die Jaspisse kimen vöm petrographischen Gesichtspunkt

4 P. Xiggli: Lehrb. dér Mineralogie, I. 2, Berlin, 1924, pag. 689.

P. Xiggli: Lehrb. dér Mineralogie, 1, 2, Berlin, 1924, pag. 328.
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folgendermassen delhiiért werden: Es sitid farblose, oder durch
Metalloxyde in verschiedenen Tölteti gefarbte Quarzgesteine, die

stellenwcise amorphe Kieselsauretn odifikationen (Opal), ausser-

dem triiben Kacholong und oft reichlich jaserige oder blatterige

Chalzedonarten enthalteu. Aus diesem Grunde können sie nieht

íils Minerale angesehen werden, sondern sind aus einer Anháufung
von SiO. -Modilikationen bestehende Begleitgesteine, die iin be-

sproehenem Gebiet ihren Ursprung dér Tatigkeit postvulka
nischer Thermen verdanken.

Die Dimensionen dér Quarz- und Chalzedon-Körner sitid je

nach den bei dér Verfestigung abwaltenden physikochemischen
I ’erhaltu issen verschieden. Die verhültnismössig feinerköruigen
Abarten zeigeti Wachs-, Pech-, oder Fettglanz und muscheligen
liruch ,die gröberkörnigeu habén in dér Regei hellere Farbentöne,
sie sitid glanzlos, fühlen sich rauh an und ihr Bruch isi uneben.

Das Mass dér Umkristallisierung steht im verkehrten Verhalt,-

nis zum Wasser- (Opal-) Gehalt und auch die áusseren Merkmale
dér Quaizgesteine sind nach aussen projizierte Bilder dieses Zu-

sammenhanges.

Die Anwesenheit dér in den Quarzgesteinen fást inirner beo-

baehtbaren opaligen Partién macht die Annahme wahrscheinlicb,

dass die Grundmasse dér Quarzgesteine postvulkanischen (ther-

malen) Ursprunges: ursprünglich ein Kieselsiiurehydrat (Opal) ge-

wesen sein diirfte, das infoige versehiedenartiger Dehydratisation

und Unikristaliisierung interessante Veranderungen erlitt. Die

Keihenfolge dér Veranderungen, die in den kleinen Mandelhöh-
lungen — resi>. in dérén Querschnitt — gut Ix'obachtet werden
kann, ist die folgende:

Opal —> Kacholong —> Chalzedon — Quarzin —Quarz
Es ist eine liingst bekannte Erscheinung, dass in altereu

Gesteinen dér Chalzedon sich in Quarz verwandelt 11

, alsó eine un-

stabile Modifikation des SiO. ist.

Die Rolle und Umgrenzung des trüben Kacholongs in den
Quarzgesteinen ist ziemlich unsicher, es ist alsó richtiger, wenn
mán im Wirrwarr dér Quarzgesteine als SiO.-Varietaten: Opal
— Chalzedon— Quarz, cinen Überblick zu gewinnen sueht.

Es ist unzweifelhaft, dass dicse drei SiO.-Modif ikationen in

fást allén Quarzgesteinen eine grössere oder kleinere Rolle spie-

len und dass die áusseren Merkmale und dér petrographische

Charakter des Gesteitis durch die vorherrschende SiO-Varietat be-

slimmt iveiden.

Das isolierte oder gleiehzeitige Ersvheinen dieser wesent-

lichen Si0
2
-Modifikationen wird durch die abwcchslungsreieln*

Gruppierung dér farbenden Stoffe und dér an Forinen gebunde-

6 P. Niggli: Lehrb. d. Mineralogie, I, 2. Berlin, 1,924, p. 689,
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non Pigmentkörner noch kompi izierter gestaltot.

Dió detailliertere Charakterisierung und rmgronzung dér

verschiedenen öpale, Achate, Chalzedone, Hornstein- und Jaspis-

variotiiton. Quellén- und Hydroquarzite wiirde den Kabinon dieses

Anfsatzes iiberschreiten. Mit dieser Frage möclite ieh mich bei

oinor spatcrcn Gelegonheit befassen.

Nachstehond gebe ieh dió kurzo petrographische Beschrei-

Imng dór von dón enváhnten Fundortcn herstammenden .Jaspls-

varietaton.

Rute Jáspisse.

Dór iiberwiegeude ’loil dór als .1 áspis bezeichneten Quarz-

gesteine zoigt tiefrote odor braune Farbontöne: kirsch-, ziegel-,

loborrot, leberbiaun. Mituntor orweist os sich u. d. Mikroskop, dass

dór t'iir das unbewaffnete Auge gleiehmasisg gelarbt ersohoinende

J áspis aus mit verschiedener lntonsitat gefiirbten, kleinen, unre-

golniassigon Flecken odoi Bándern zusammengosotzt ist. lláufig

sind bedoutend hellere odor ganz weisse Adern. An gewissen Kliif-

lon odor Flaehen ontlang tritt auch rötlichschwarze Fárbung auf.

In kloinoron-gi össoron Mandolhöhlungen orschoinen auch Clialze-

donkrusten odor aufgowachsone winzige Quarzgruppen.
Kotor Jaspis ist von dón sanUlichen angefiihrten Fundortcn

unseros Gebietes bekannt. Dió schönsten Exemplare kommen vöm
Pogánykút bi Sárospatak, sowie von den Hangon dér El-, Vár-
und Nagyagáros-Borge bei Tolosva zum \’orschoin.

Es sind dichto Goitoino mit muscholigom Bruch, matton, odor

schwaeh ftt-, rosp. wachsglanzondon Flaehen. Harte<7. Die dunk-
lor gefiirbten sind verháltnismássig weioher.

Sic bestehen vorherrschond aus unrogolmassigen, jedoch im
allgomoinen isometrischen Quarzkörnern untéi* 20—25 g und aus
Ohalzedon. Das Mass dér Uuikristallisierung und die Dimensionen
dór Körner sind verschieden. Dió Quarzkörnor reihen sich mit un-
rogolmássigon Kontúrén eng aneinander, ahnlich \\ ie in den Quar-
ziten. Das Verháltnis dér opaligen Teile ist sehr scbwankend. In

diesen Partion sind kristallinische Elemente nur selten anzutrot'-

len.

Es lcann im allgemeinen festgestellt werden, dass die rote

Fárbung von winzigen, nur bei starker Vergrösserung beobacht-
baren, rost- oder ziegelroten Pigmentkörnern verursacht várd,
die entweder selbststandig ersclieinen, oder zu verschieden geform-
ten Gebilden zusammentreten. Diese fárbenden Gebilde zeigen im
auffallenden und durchfallenden Licht versehiedene Farbentöne.
Tm auffallenden Licht sind sie intensiv rostrot oder leberbraun,
im durchfallenden braun, rötlich-braun oder schwarz.

Zvischen || Nicols lassen sich dreierlei Teile unterscheiden:
1. farbloser, zu Chalzedon und Quarz nmkristallisierter Teil, 2. heli-
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brauner, isotroper Opalbestand, 3. gélbe, braune und schwarze
Pigmenthaufen, die in den umkristallisierten Partién als verschie-
den geformte Gebilde auftreten.

Per heljbraune, isotrope Teil kann als nicht umkristallisier-
ies Kieselsiiure-IIydrat betrachtet wcrden, in welehem dér Farb-
stoff in kolloidaler Verteilung (in submikroskopischen Teilen) ont -

haltén ist. Es ist ein eingetrocknetes Kieselsáuregel, das in allén

Richtungen von Trocknungsrissen durchzogen wird, die im mikros-
kopisehen Bild von. doppelten Linien bogriinzt sind.

Die farbenden Elemente sind sehr verschieden ausgebildet,
ikre Gestalt wird in bobéin Mass durch den Grad dér Umkristalli-
sierung und die Grössenverhaltnisse dér Quarzkörnchen beein-

flusst. Pie Emkristallisierung ist vont isotropen Zustand bis zum
vollkommen gekörnelten Stádium auch innerhalb eines und des-

selben Exemplars in allén Ubergangeu zu beobacliten.

Als primitiver Zustand ist es zu bezeiehuen, wenn das Ma-
teriül des Gesteins noelt isotrop und blass gefiirbt ist. Per Farb-
stolt meldet sieh bereits in wiuzigen Körnehen, u. zw. in regel-

mássig sieh wiederholenden, wellenförruiger Reiben, odor in pol.v-

odriseher Anordnung. Zwischen den Reihcn ist die Substanz 1‘arb-

los oder blass gelblieh braun. Die so gefiirbten Teile zeigen mc-
gaskopiseh gleichmassig rote, braune oder gelblieh braune Töne.
lm folgenden Stádium zeigt dér isotrope Teil an einzelnen Punk-
ten winzige Spuren dér Umkristallisierung. Pie kristallinischen

Elemento treten zum Teil in dér Gestalt faserigen Chalzedons, zum
Teil in Gruppén unregelmassiger Quarzkörner zerstreut, aber doch
in ziemlich regelmassiger N'erteilung auf. Pie Pigmentkörner ve -

diehten sieh liier bereits und bringen grössere, geslreekte und ver-

zwcigte Gebilde zustando. Sie ordmm sieh mit ihren Langsaéhsen
in parallelé Reihen und vériéiben durch ikre dichte Abweebsluug
niit den kristallinischen Elementen dem Gestein eine gewisse sedi-

mentartige Struktur. Pie in Kristallisation begriffenen Teile sind

stets farblos, pigmentfrei.

In den meisten Jaspisvarietiit.cn erreicht di<* límkristallisic-

rung einen höheren Grad. Pie eng aneinander gefiigten Chalzedon-

haufen und Quarzkristalle sehieben wübrend ilnes Wachstums
das von Piginentkörnern gefarltte Kieselsiinregel vor síeli dahin,

welehes dann zwisehen den síelt gegenseitig beriihremlen Kristal-

I (‘ii in kleinere, unregelmiissig verteilte, rankenförmige Gebilde

zergliedert wird. Per urspriinglieh gleiehmiissig verteilte Pig-

mentbestaud wird auf die Zwisehenraume dér lvristalle und Kris-

Lallaggregate besehriinkt.

Je geringer dér Rautn ist, attl' (hun das urspriinglieh gleieh

tnassig verteilte Pigment zusniumengedriingt wurde, uniso dunk-

ler getönte Körnergruppen bringt (*s zustande Per rostrote oder

liellbraune FarbstofT verdiebttd sieti zu duiikelroton, tiel’braunen,

mitunter sehwnrzen Góbiidén Als Eolg<» dér Verdiebtung nehmeu
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die den .1 áspis fiirbenden Körnerhaufen eine schörfer umschriebene

bestiinmterc Gestalt an.

T 11 den weniger umkristallisierten Jaspispartien erreichen

die gestreckten, vcrzweigten fiirbenden Góbiidé im Durchschnitt

Kid—

H

0 (i u , wáhrcnd dic gedrungenen Körnerhaufen dér voll-

kommenen kristallinisehen Fekler bloss 10—20 fi messen.

Kin liöebst intercssantes Iliid entrollt sich vor uns, wenn

wir den Farbstoff <l»*i
- .Taspisvarietiiten bei starker Vergrösserung

beobaehten. Bei 300—350X Vergrösserung stellt es sich horaus,

dass dió kleinei en-grüsseren Góbiidé, dic hellén und dunklen Fle-

eke, aus lauter versehiedenen, gelb, roí, brann getönten Körnern

zusammengesetzt sind Überrasehend ist dic í bereinstiminung dór

Bimensionen diesel Körner: 0.3—0.6 fi (0.0003 —0.0000 mm).
Die fiirbenden Gebilde versehiedener (irösse und Gestalt be-

iteken aus Haul'en solcher Körner. de niehr rost rote oder gelb-

liclibraune Körner in einer Gruppé zusammengehiiuft sind, umso
dunkler gefarbl. l)ie Farbe kaim sicb oft bis zuin schwarz steigern.

die 11 au len gégén die Riinder zu stets heller, gégén das Innere zu

dunkler gefai’bt. Die Farbe kaim sicii oft bis zum Schwarz steigern.

Ausser den selbstandigen Körnern, Reihen und 11 aufen kom
mén oft auch Gruppén nadelförmiger Kristalle in radial-strahli-

ger Anordnung, in dér Regei auf unregelmiissige, dunkelbraune.

isometrische Körner aufgewachsdn vor. Durchmesser derselben:

50—60 fi

Zr Rechtfertigung dér Ánnahme, dass das ursprünglich
gleichmassig \erteilte Pigmentmaterial durch die wachsenden
('halzedon- und Quarz-Kristalle in diehtere Gebilde zusammen-
gedriingt wird, t ii h r te ich eine Serié von Expcrimenten durch:

Einer ziemlich konzentrierten Lösung von NaCl mischte ich

sehwarze Tusche bei. Die u. d. M. gut sichtbaren Tuschkörner wa-
ren in dér Koehsalzlosúng gleichmassig verteiit und fiirbten die-

selbe grau. Sobald die Konzentration dér Lösung die Granze dér
t 'bersattigung erreichte, bildeten sich zerstreut winzige, selbstiin-

elige XaCl-Würfelchen, die wahrend ihres Wachstums die in dér

Lösung befindlichen Tuschkörner vor sich schobeu und dadureh
liings ihrer Fliichen eine Verdichtung derselben verursachten. Die

immer dichter auftretenden Steinsalzkristalle waren von cinem

elunklen Ralimén aus Tuschkörneru umschlossen. Sobald die Kri-

stalle im Verlauf ihres Wachstums mit einander in Berührung ira-

tén, wurde die Tusche in die, zwischen den Kristallindividuen

offenblei bernien, un regeim iissi gén Raumabsclmitte zusammenge-
driingt, wo sie sich zu dunklen Körnerhaufen von entsprcchen-

der Gestalt verdich tétén (Tat'el 3, Fig. 5—6).

Fin im wesentliehen übereinstimmendes Bild ergab das Expe-

riment auch dann, wenn dér XaCl-Lösung farbige Tusche beige-

miselit wurde. Die wachsenden Steiiisalzwürfel oder -Gruppén bé-
ben auch hier farblos, dér nicht an die Formen gebundeue Farb-

stoff aber verdichtete sich an den Rándern, wo er lebhafter getönte
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Rahmen bildete. Sehliesslieh wurde er verdiehtet und in die,

zwisehen den sich beriihrenden Kristallen iibrig gebliebenen Ráü-
lne zusammengcdriingt.

Brauné und ockergelbe Jaspisse.

I)iese treten gewöhnlich im Kontakt mit den rten Jaspissen,

inanchmal mit denselben vermischt auf. Ilire Rolle ist unterge-

ordnet. Die Zusamensetzung und Struktur stimmt in grossen
Zugén mit jener dér rten Jaspisse iiberein.

Sie bestehen aus feinkristalTisiertem Quarz und Chalzedon.

Die dunkelbraun gefárbten enthalten sehr vénig Chalzedon, in den

nckergelben sind stellenweise I—2 mm grosse Chalzedonnester zu

beobachten.

Es sind glanzlose, diehte Gesteine mit unebenem Bruch.
Haníig sind gleichmassig verstreutc Flecke und winzige, dend-

ritartige Gebilde anzutreffen. Letztorc verdanken ilire Entstehung
dér eigentiímlichen, rósettenförmigen oder verasteíten Vcrdich-

tung des Farbstoffes.

Die hellbrannen Varietaten bestehen giinzlieh aus Quarz;
die Dimensionen dér Ivörner sind grösser (bis 0.(>7 mm), wie in

den rten Jaspissen.

Die fárbenden Gebilde sind auch hier dem Raumgreifen dér

Kristalle angeptsst. Rostbraune, sclnvarzbraune Körner, Körner-

reihen und -Haufen nehmen zwisehen den Quarzkristallen Platz

und durehzielien mitunter auch das lnne re derselben. Stellenweise

ist das Gestein infoige rotor Körnerhaufen gesprenkelt.

In den ockergelben Varietaten ist das Mass dér Umkristalli-

sierung geringer. Die fárbenden Elemente, — Flecke, Strei-

fen, launonhaft • verfloehtene Bander — sind in den isotropen

Partién eingebettet. Es sind ol't auch winzige Höhlráumen anzu-

treffen, an dérén Riindern dér Farbstoff aus braunen bis schwar-

zen Körnern oder Pláttehen besteht. Dicse Erscheinung spricht fiir

Oxydationsvorgange, die sich liings dér Hohlrihime abspielten. Bei

dér Dehydratisation dér Eisenhydratverbindungen entstehen dér

Opal—Kacholong—Chalzedon—Qnarz-Serie entsprechend, an Was-
ser immer armere und sehliesslieh wasserfreie Eisenoxydverbin-

dungen. Dabei ist die naclistehende Reihenfolge zu beobachten:

Brauner Glaskopf—* Hydrohamatit — roter Glaskopf -Hamatit.

D<>r Farbenton iíndert sich ebenfalls dementsprechend von

Gelb iiber Rostbraun und Rt bis zum Schwarz.

Es ist jedoch niclit ausgeschlossen, dass sich den fárbenden

Eisenhydratverbindungen auch etwas Mn beimischt, welches

gleiehfalls zr Vertiefung dér Farbe des Pigiuents beitrágt.
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Schu'arzc ./cspissc.

Dicse bildon keino fi rostén Mosson, sondern konimon moist

mit den rten Jaspissen und weisson Quarzgesteinvarietaten in

brekzienartiger Ausbildung vor. Mitunter bildon sió schichtenar-

tigo Zwisobonlagon.

Es ist óin dichtes, an Lydit erinnorndes Quarzgestein mit
inuscheligom Bruch, das von woissen und rosafarbigen Gangon
und foinon Adern durohzogon wird.

U. d. M. zoigt es oino, dón roton Jaspissen entsprechonde
Struktur, besteht jedoch aus kloineron (<C0.01 mm) Quarzkörnern
in aussorordontlich regolmassiger \'orteilung.

Dér Farbstoff bestelit nicht aus Körnorn, sondorn aus fleck-

artigen, niobt an scharf umgreuzte Forrnon gebundenon Góbiidén
mit verschwommenen Riindorn, Dioson diehten und gleiohmassig
vertoilten, braunliohschwarzon Haufon verdanRt das Gestoin seine

sohwarzo Farbe. I)er kaffeobrauno Samu dicsér Fleckon geht all-

inahlich in dón, das ganzo Gestoin umfassenden rostbraunon Far-

bonton iibor.

Da das Pigment ungemein reichlieh vorhandon ist, und dió

Quarzkristalle kleino Dimensionen besitzon. sind dió farbendon

Körner niobt nur zwischon dón Kristallen. sondorn auch im inno-

ron derselbon anzutrcffen.

ín kloineron Mandelraumon komnit auch Chalzodon vor,

dér dió Wande derselbon üborzioht, wilbrond das Innero derselben

durch Quarzkörner (bis 0.06 mm) ausgefüllt ist.

Es troten auch interessant ausgestaltoto fiirbonde Góbiidé

auf, namontlich hol 1 und dunkolbraune, mohrfacb lol)igo Flecken

mit Durchmessern von 0.04—0.2 mm und zárt verschwommenen
Umrissen, die auch die Haufon dór kleinen Quarzkörner durch-

ziehen.

Weitors kommen auch sohwarzo Körnerhaufen vor; die

meisten Körner tragen winzigo nadelförmige Kristallo. Oft sitzt

auf dón Körnorn nur je eine wmzige Nadel, wodurch die Góbiidé

an Notenköpfe erinnern.

Es sind auch bündelartige odor radial verzweigtc Gruppén
von Nadolkristallon anzutrcffen, iihnlich wio in den rten Jas-

pissen.

Doch kommen auch allé jene Gebildc vor, die aus den Ob-

sidianen und Rhyolitharten bekannt sind; Cummulithe, Trychito,

Margarite, Longulite, Globospharite und Baculite.

Sehr schöno Beispiele zeigen den aPmahlichen Übergang
des radialfaserigen Chalzedons in die unregelmassigon Quarzkör-

ner, resp. in den Körnerkranz. An den grösseren Spharokristallen

des Chalzedons ist oft auch eiuo konzentrisch-schalige Struktur

zu beobachten. Zwischen den ausgebildeten Spharokristallen blieb
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elás hellbraun gefarbte isotrope Kieselsaregel und dér \vinzig<'

kristallinisehe Elementc enthaltende Kacholong in gcschlangelton

Bándern zurück.

Jaspisb rckzien.

An den meisten Jaspisfundortcn komimul aus verschieden-

farbigen, kleineren-grösseren, eekigen Stíleken bestehendc, brek-

zienartige Quarzgesteine vor, síi z. B. liings des Határkéi’ Tales,

A-lich von Tolcsva und an dér Westseite des Nagyagáros-Berges.
Die rten, braunen und sehwarzen, eekigen .Jaspisvarietaten sind

durcli Aveissos, umkristallisiertes, quarznrtiges Materiül verzemen-
tiert. Dér Durehmesser dér Brekzienelemente erreieht —10 cin.

An einzelnen Stellen tritt feinkörnige daspisbrekzie (1 —8 mm) auf,

in dérén hellbraunem, opaligem Zement weisse, gelbe und rote Jas-

pisstücke Platz nehmen.
Has Innere dér kleineren (2—6 mm) Blasenriiume ist durcli

traubenfrömigen Chalzedon ausgekieidet. Manchmal treten aueh
ívinzige, aufgewachsene, Aveisse Quarzkristalle auf.

Aueh u. d. M. grenzen sich die Jaspis&tückchen von verschie-

dener Farbe und Struktur scharf gegeneinander ab. Die nieht um-
kristallisierten Teile sind gleiehmássig hellbraun gefarbt und iso-

trop. Die rten, rosafarbigen, braunen und seliAvarzen farbenden
Gebilde sind aueh hier dieselben, die wir bereits kennem lernten.

Am N-Abhang des Kiskopuszka-Berges bei Tolcsva. im Auf-

schluss liings des Szárazárok, kommt cin bel! violettgraues, fleck-

iges, fein brekziöses Quarzgestein vor, das stellenweise ganzlieh

in einen Haufen von Quarzkbrnern und Chalzedonkristallen umkri
sta 11 isiért ist.

Das farbende Element besteht aus kleinen, spiirlich verstreu-

ten oder in Keiben geordneten Körnern. Audi A'ereinzelte, scbwar-
ze, opake, plattcna,rtige Schuppen mit rotbraunem Kálimén sind

zu beobaebten.

Je geringer die Anzahl dér ebarakteristiseben, farbenden

Gebilde und die Menge des durcli di(> kieselsauren Quellén aufge-

nommencn Farbstoffes, umso beller ist dér Farbenton des erhar-

teten Gcsteines, bis zr Farblosigkeit. Dér zunehmendo (írad dér

Fmkristallisierung und das Wachsen dér Korngrösse wirken ver-

diinnend auf die Farbe.

Die mit den Jaspisscn zusammen vorkommenden rosafarbi-

gen und Aveissen Quarzgesteine sind wesentlicb grobkörniger und
enthalten minimale Mengen von Pigment. Die Dimensionen dér

Quarzkristalle erreicben sogar 1 —2 mm. Dér Farbstoff kommt in

ast- und rankenförmigen Góbiidén sehr zerstreut Aor und besteht

aus winzfgen Körnern. Das Gestein ist vollstiindig in cin Aggre-

gat von Quarz- und Chalzedonkristallen umkristallisiert. Die
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Líinge dér Chalzedonfasern erreicht niitunter t mm. Die Pigment-
körner bilden manchmal den Ivem von Sphiirokristallen.

• • #

Die Resultate meiner (Tntcrsuehungen kann ich im Folgen-

den zusammonfassen

:

Die Jaspisvarietaton dós in Rede stehenden Gebietes sind

als Produkte tlunmaler \"orgiinge zu betraehten, die síeli lángs tek-

toniseher Dinien abspielten. Sie sind im wesentlichen kristallini-

sehe SiO Gesteine, derei? urspriingliches Matériái ein Kiesel-

süurehydrat war. Dnrch Dehydratisation und rmkrislallisierung

verfestigte sieli das gclartige Opalmaterial zu mehr-weniger ge-

larbten Quarzgesteinen.

Die typischen Jaspisse kimen petrographisch als farblose

oder dureh Metalloxvde in versehiedeuen Tönen gefiirbte, unge-

mein didit kristaHinische Quarzgesteine gekennzeichnet werden,

die amorphe Opalvarieliiten, triiben Kacholong und beigemisclit

oder in Klüften und Hohlraumen aucli gefaserte Chalzedonar-

(en enthalten.

In den diehten, wachsglanzenden Jaspisvarietiiten mit mn-
seheligem Bruch erwiesen sieli die Dimensionen dér Chalzedon- u.

Quarzkömer kleiner als 20—30 /u.

Bei zunehmender Korngrösse undora sieli allmahlich die

pbysikalischen Merkmale dér Gesteine. Ilire Farbe wird in dér

Regei heller, die Verteilnng de-; Pigments ist nicht mebr gleich-

müssig. sie lassún sieli rauch an, ibre Oberflache ist glanzlos, ilir

Bruch uneben.

Spielen hingegen die opaligen, amorphen Teile eme grössere

iíolle, d mn entstehen in den iiusseren Eigensehaften mit den Opá-

lon übereinstiminende, oder denselben nahe steheude Übergangs-

typen mit Fett-, Wachs- oder Pechglánz, wie Jaspopal, Opaljas-

pis, Eisenopal, etc.

Eine Ivöi neleng mit I lementen bedeutend iiber 20—30 fi lie-

* ért. bergünge zu den Onellen- und Hydroquarziten, dérén Struk-

tur bereits megaskopisclí zu beobaehten ist.

Das Kieselsaurehydraí. welelies das Ausgangsmaterial dér

Jaspisvarietiiten bildet, ist in verschieclenem Moss umkristalli-

siert:

a) Dér überwiegende Teil besteht aus einem Aggregat von
20—30 fi messenden Quarzkrist.allen und spharokristallinischem

Chalzedon.

b) Es gibt Teile, in denen die Umkristallisierung geringer
ist. In Hohlraumen liings Klüften und Gangén tretcn faserige oder

spharokristallinisehe Chaízedonarten auf. Dér von denselben um-
selilossene Raum ist dureh ein Aggregat unregelmássiger, isomet-

rischer Quarzkömer mit Pflasterstruktur ausgefüilt.
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c) Lángs einzelner Stroifen, geschlángelter Bánder ist die

FinkristallDierung ganz geringfügig. In dér vorherrschenden, opa-

ligen Grundmasse, setzt verstreut die Kristaliisation ein, es ent-

stehen radialfaserige (Chalzedon-) oder unregelmássige (Quarz-)

Körnerhaufen mit Körner zwischen 5-—10/t.

In oinzelnen Flecken und Zonen kann das Matériái dér Jas-

pisse vollkommen isotrop sein. Dicse Partién erweisen sich als

Opal, mituntcr als trüber Kacholong. Winzige, selbst bei starker

Vergrösserung kaum zu bcobachtendc kristallinisehe Elemente tre-

ten liier verstreut auf.

# # *

Dér auf Fe- und Manganhydroxyde zuriickführbare Farb-

stoff erseheint in dreierlei Modifikationen:

a) In nicht an Farmén gebundenen, infiitrationsartigen

Streifcn. Hier besitzt dér Farbstoff noch ultramikroskopische Di-

rnensionen. Dicse Partién zeigen auch rnakroskopisch betrachtet

gleichmassig verteilte, béllé Farbentöne.
b) In kleinen, u. d. M. sichtbaren Körnern und dérén Grup

pen oder Haufen. Tn auffallendem Lidit sind diese Körner und
Gebilde rt (rost—ziegelrot), braun (leber-, rost-, kaffebraun), gelb

(ockergelb), in durebfallendem Licht zeigen sic tiefrote, dunkel-

braune, oder schwarze Töne. Sie sind ungleichmássig verteilt. Bei

dichter Anháufung dér Körner zeigt das Gestein dunklere Far-
bentöne oder ist schwarz. Die Dimensionen dér Körner sind be-

standig und gleichmassig : 0.3 — O.fi p.

c) In charakteristlseken Formen: Kristallskelettartigen Ge-

bilden und aus Nadcln bestehenden Gruppén. Hierher gebören
auch die aus Obsidian und Rhyolithen bekannten Cummulite,
Margarite, Trichite, etc.

Sehr interessant ist die gegenseitige Anordnung dér kri-

stallinischen Elemente (Quarz, Chalzedon) und dér farbenden Ge-

liilde im Raume:
1) Dér hellbraune und gclbe, nicht an Formen gebundene,

im Verband mit isotropem Kieselsauregel auftretende Farbstoff ist

immer auf die zwischen den kristallinischen Elementen übrig ge-

bliehenen Raume beschrankt, die er in dér Gestalt unregelmiissi-

ger Flecke und Bánder ausfiillt.

Sind keine, kristallinischen Elemente anwesmid, dann fárbt

dér submikroskopische Farbstoff das isotrope Opalmaterial gleieh-

mássig. Di(“ für die galertartigen Matériáié hezeichnenden Ein-

trocknungsrisse sind háufig zu beobachten.

2) Falls im amorphen Ojial an Formen gebundene Gebilde,

Globulite oder Körnerhaufen vorhanden sind, dann bilden sie olt

wellenförmige Reihen oder manehmal ein zeflenartiges, polyedri-

schi's Geflecht und farben das Gestein gleichmassig.

3) Die gleichmassigc Anordnung dér Pigmentkörner wird
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béréi ts bei einsetzeucler oder sporadiseher Fmkristallisierung g ; '-

stört und es entstehen gewissermassen gesehiehtete, in paralleléi'

Beibe goordnete, mit ihren Liiugsaehsen übereinstimmend orien-

tierte Gebilde.

Die dundi dus Au ft rétén dér kristallinisehen Eleniente er-

zwungene Verdichtung dér Pigmenl körper bewirkt cinen dunkle-

ren Farbeneffekt; das Vorhandensein dicsér dunhlen Fle ke of-

fenbart síeli dann ini tieferen Farbenton des Gesteins.

4) lm Falle tiefergreifender Umkrisíallisierimg, werden die

ianggestreckten, verzvveigten farbenden Gebilde durch die waebs-

enden Kristalle in gedrungene, massive Partién zerrissen. Die so-

entstehenden, dunkelbraunen odor schwarzén, isometrischen Kör-

nél- biTden mitunter den Kern von Spharokristallcn. Die Kristalie

(faserige Chalzedon-, unrcgclmassige Quarzkörner) sind pigment-

frei.

5) Die dunkelgefarbten (rotbraunen, sebwarzenl .Jaspisvari-

c-taten sind mit Pigment iiberfiiJlt. Die hellen enthalten farbende

Eleniente in verhiiltnismassig geringer Menge, aus den weissen
leiden sie fást gánzlich.

Hinsichtlich dér Farbung dér verseli iedenen Jaspisse moge
die nachfolgende Zusammenstellung zr Orientierung dienen.

1) Schwarze Jaspisse. Die Fmkristallisierung ist geringfü-
gig, jedoch gleicbmassig. Die Diincusionen dér Quarzkristalle sind

im allgemeinen <C 10 p . Dér Farbstoff besteht nicht aus Kör-
nern, sondern aus fleckenartigen. nieht au Fornien gebundenen,
unregelmássigen Gebilden mit verseli\vomn»enen Umrissen. In ein-

zelnen Nestern nehmen schwarzbraune Haufen Platz, diesc farben

das Gestein sehwarz.

Die gegenseitige raumliehe Anordnung des Farbstoffes und
dér winzigen Quarzkörner zeigt keinerlei Regelmassigkeit: die in

Übergewicht anwesenden farbenden Fleeke durehdringen unge-

hinder* die Quarzkörnerhaufen.

Bei den dunkelgrauen und grauen Jaspissen erreichte die

l mkristallisierung einen höheren Grad, die Quarzkörner sind
grösser und die Menge des Pigments ist verhiiltnismassig geringer.

2) Rote Jaspisse. Diese sind vonviegend umkristallisiert. Die
Dimensionen dér Chalzedon- und Quarzkörner steigen bis 30 p
In Adern, winzigen Giingen und Mandelbohlráumen treten hier
auch grössere Chalzedone auf.

Die Farbung wird dureh ausserordentlich kleine Körner und
versehiedenartige Gruppén derselben verursaclit. Sie messen bloss

(dnige Millimikrone. Ihre Farbe ist im auffalleuden (diffusen)

1 icht rost- oder ziegelrot. Ihre Anordnung ist sehr verschieden,
sie bilden: a) wellenförmige Reihen, b) gesehiehtete Bander, c)

ast- oder rankenförmige, manchmal isometrisclie Gebilde. In ein-

zelnen, winzigen umkristallisierten Partién sind strahlenförmige
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Gruppén von Nadelkrist illn, ferner die für die Rhyolithe be-

zeichnenden Longulithe, Cumraulithe, Globosphárite ele. haufig.
In den heller getönten (rosafarbigen, violettroten, braun-

liehroten) Jaspissen ist bei gleichen Pigmentgebilden die Fmkri-
stallisienmg grobkörniger, wodurch cin ininder intensiver Farben-
cffekt bewirkt wird.

V Brauné, gelblichbraune Jaspisse. Mass dér Umkristalli-

sierung sehr gering. Dér Farbstoff ist an isotropen Opal gebun-
den und besitzt submikroskopische Dimensionen. Das Gestein wird

durch kleine, dendritartige Flccke dunkler getönt.

Weisse Jaspisse. Pigment kaurn vorhanden. Es treten mit-

unter hellbraunc Streifen odor an Rhyolithe (Obsidiane) erinnern-

de Góbiidé auf.

Fleckige Jaspisse. Iliéi bér gehörcn grösstenteils Jaspisbrek-

zien. Sie bestehen aus weissen, rten, violettroten, eckigen Stiieken.

mit sehr verseli iedenen Dimensionen (von 1 mm bis 8—10 cm.).

Fást jedes Stílek zeigt andere Farbe und Strukiur, aueh dér Grad

dér Umkristallisierung ist verschieden. Als Rindesubstanz dient

t’arbloser Quarz, dér bereits mit unbewaffnctcn Augen sichtbare

Kristalle BiTdet. Dér Chalzedon tritt mitunter reiehlieh auf.

# * t*

Meine Reobachtungen binsicbtlieh dér Rolle vöm Opal, Ka
ehoiong, Chalzedon, Cuarzin und Quarz, sowii* dér Reihcnfolge ih

rés Erscheinens kaim icb im Folgenden zusamnienfassen

:

Dér Opal spielt in den weniger umkristallisierten .Taspisva-

rietaten eine grössere Rolle. In einzelnen Partién kommt er mit-

unter nnr in Spurin vor. Dér Cbalzedon klóidét immcr die Wiinde

von Höhlungen aus, odor tritt in Adern und Kliiften auf, alsó an

Stellen, wo aus gewissen Griínden eine momentane Dehydratisa-

(ion (les Opals erfolgon konnte. Das Innere dér Mandelböhlungen
ist durch Quarz ausgel'iillt. Diese urspriinglich freien Oberflachen
botén Gelegenheit zr giinzlichen Dehydratisation. Dér Kacholong
bildet in dér Gestalt sehmaler Ilander cinen Überhang vöm Opal

>um Chalzedon odor Quarz. Er tritt gewöbnlieh in mii den W'iin-

den dér Höhlungen parallelen Streifen odor in un regeImát sigen
Flecken auf. Die Reihcnfolge ist alsó von innen nach aussen die

folgende:

Ojial — Kacholong — Chalzedon — Quarzin —* Quarz
H o f f e r7

stel 1 1 — mit Ausnahme des Kacholongs die-

selbe Reihcnfolge für die Höhlungen des Plagioklasrhyolitbs bei

Ingvár (Monok) fest, wo aucli edlcr Opal vorkommt.
* # •»

7 Koffer A.: A neiiiesopál ú.j lelhelye Magyarországon. (Neu-

es Fundort des edlen Opals in Ungarn.) Terniészettud. Közlöny lt’.U.

Nnr ungarisch.
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loh spreche auch bei dicsér (íelegenheit Herrn rrol. Dr. Zs.

v. Szent p éter y, dem Direktor (les Mineralogisch-Petrographi

seben Institutes dér Universitiit Szeged, meinen verbindlichsten

Dank fiir seiue Güte aus, mit dér er mir die aus dér Rockefeller-

Stiftung besch.il'ften App iraté zr Yerfügung steiitc, meine Aus-

flüge aus dem Fond dér Tormészettudon ányi Kutató Bizottság

(Koinmission fúr Naturforsehung) und meine Arbeit mit seinen

wertvollen Batsehlagen unterstiitzte.

ERKLARUNG DÉR TAFELN.

TAFEL V.

Fig. 1. fíotcr ./áspis, Tolcsva, Westlia g (les Kisagáros-Berges, Pig

ment gleichniiissig verteilt. II Nic., 50 x.

Tat'. 2. Derselbe zwischen -)- Nic. Fin Aggrcgat winziger Quarz- und
Chalzedon-Körner. Dér Farbstoff ist auf die Zwischenriiume dér

Kristallgruppen besehriinkt. 50 x.

Fig. 3. fíotcr ./áspis, Tolcsva, Siidliang des Vár- Rerges, II Nic. 40 x.

a = gleichinassig gefarbtes, von Trocknungsrissen durchsetztcs

Kieselsánregel.

b = opake Piginentfelder, in auffallendem Lielit rosarot, in

durehfallendem Licbt rt.

c —- farblose Chalzedongruppen-
Fig. 4. Schwarzer Jaspis, Tok-sva, Nagyagáros-Berg, Westscite, II

Nic. Schwarze, an den Randern braune Pigmenthaufe i. Die bel-

ien Partién besteben aus winzigen Quarzkristallen. 50x.

Fig. 5. lirnuner ./áspis, Tolcsva, El-Berg, II Nic.. 42 x. — Die nic’nt

umkristallisierten Partién --ind graulichbraun, mit Pigmentlei

-

sten und Haufen, dér umkristallisierte Teli (Cnalzedon-f--Quarz)

ist farblos.

Fig. fi. Jaspisbrekzie, Tolcsva, Nagyagáros-Berg, Westscite, II Nic.,

22 x. — Eine Brckzie aus Jaspistriimmern von verschiedener

Farbe und Struktur, durch Opal verzementiert.

TAFEL VI.

Pig. 7. Hydroquarzil, Komlóska, Bolhás-Bcrg. Das Pigment ist auf

die Zwisehenraume dér unregelmassigen Quarzkörner be-

schrankt. II Nic., 33 x.

Fig. 8. Derselbe, -f- Nic., 33 x.

Fig. 9. fíotcr Jaspis, Sárospatak, Pogány-Brunnen. Chalzedonanháu-
fung als Ausfüllung einer Mandelhöhlung. II Nic., 42 x.

Fig. 10. fíotcr Jaspis. Faserige Clialzedonspharokristalle. II Nic., 42 x.

Fig. 11. XaCl-Kristallskclelte in verdünnter Tusche. Die wachsende
farblosen Steinsalzkristaile schieben die Tuschekörner vor sich

bin, wodurch ihre Rander seliwarz gefarbt wurden.
| |

Nic., 2fix.

Fig. 12. NaCl-Kristallskelette in verdünnter Tusch. Das Pigment tsi

auf die Zwischenráume dér rasch wachsenden Steinsalzkristaile

besehriinkt. II Nic., 50 x.



A BERVAVÖLGYI-SZIKLAÜREG ÁLLATVILÁGA, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL A HAZAI MAGDALÉNIENRE.

Irta: Mottl Márta.

I)IE FAUNA I)ER BERVAVÖLGYER HÖHLUNG MIT BESON-
DERER BERÜCKSICHTIGUNG DES UNGARISCHEN

MAGDALENIEN.
Vou: Marta Mottl.

A hevesmegyei Felnémet község határában lév sziklaüreg
faunája két szintre bontható. A fels, sárga agyagréteg állai-

társasága a hazai magdalenienkorú faunákkal való összehasonlítás

alapján a Magdalenien II.-be, vagyis a postglaciális emelet elejére

lehet. Az alsó világosbarna mészktörmelékes üledék a javaglaci-

ális szintbe tartozó solutréenbe sorolható, amelybl — a Biikkben
elször, — az Arctomys prhnigenius Kaup. állkapocstöredéke ke-

rült el.

A sárga agyagréteg két érdekessége a magdaléin sember áll-

kapocstöredéke és ujjperce, valamint egy 2 helyen átfúrt csatt-

szer csonteszköz.
* * #

Die Bervavölgyer Höhlnng, im Volksmuml Kemencelyuk, be-

findet sich in dér Gemarkung dér Gemeinde Felnémet (Kom. Ho-
nos), am linken, felsigen Abhang des Berva-Tales, in einer abs.

Höhe von 318 m. Dér ursprünglich 60 cm hohe, halbkreisförmige
Eingang íiihrte in eine 6 m lángé, 3 m breite und 1.5 m hohe mi'

Jung, die in ihrem riickwartigen Abschnitl fást vollstándig mit
Ablagerungen angefiillt war. Dicsér Teil dér Höhlung mündet
mit cinem Sehacht zwischen dcn Felsen des Bcrggipfels. Die Höh-
Jenwande sind mit schönen Tropfsteinbildungen bedeckt, wáhrend
dér Felsgrund von einem bankig abgesonderten, triassischen Kalk-

stein gebildet wird. Die Höhlung vurde zuerst im Jahre 1930 von

J. Dancza aufgesueht, dér sie vermass und auch eine Versuchs-

grabung anstellte. Im Verlaufe dér systematischen Höhlenfor-

schungen dér Kgl. Ung. Geol. Anstalt kamen im Jahre 1933 die

Höhlen dér Umgebung von Felstárkány (Kom. Heves) an die

Keihe. Wahrend ich die Leitung dér Arbeiten in den Höhlen des

Vár-Berges übernahm, — bogaim Prof. Ka dió die Ausgrabungen
dér Höhlen des Berva-Tales.

Die Bervavölgyer-Höhlung entsand entlang einer OW-lich
streichenden Spalte durch Korrosion. Anf die Ausbildung dér Höh-
lung iibte die bankige Struktur des Kalksteinos cinen starken Ein-

fluss aus, was auch in dór Genose dór Höhlen des Vár-Berges zu

bemerken war. Dér Sehacht verdankt seine Entstehung einer Quer-

spalte.

Dió normál abgolagerte Höhlenfiillung erreiehte kaum die

Machtigkeit von 2 m und setzte sich bloss aus 3 Schichten zu-

sammen:
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1. Dér Höhlengrund war von cinem 1 m máchtigen, kalk-

schuttführenden, liellbraunen Höhlenlehni bedeckt.

2. lm weiten Hohiraum hat sich auf dieses Sediment eine

schmale, gelbe Höhlenlehmschieht ahgelagert, in dér sich ausser

dér Kleinwirbeltierfauna cin menschliches l'nterkieferbruchstiick ti.

Sclmeidezahn, cin Fingerglied und zwei ausgezeichnet bearbeitete,

interessante Knocbenartel'akte dér Magdalénienkultur vorfanden.

3. Die beiden genannten Sebiebten bedeckte eine 60—70 cm
dieke Humussehicbt mit zablreichen rezenteu Siiugetiorknochen

und neolíthischen Tongefasscherben.

Unter Berücksichtigung dór relatív geringen Miichtigkeit

dér Höhlenfiillung, kaun die Tierwelt dér Bervavölgyer Höhlung
als eine ziemlieh reiche angespvocben werden.

Fig. 23. ábra. a = a bejárat, 1) = a bels üreg és < = a kürt ke-

resztmetszete. — Qv.erschmtt des Einganges 'a), des imieren Kaumos
(b) und des Scbacbtes (c).

T. Die Tierarten dér Humusdecke sind folgende: Ursus arctot

L., Canis lupus L., Martén martén L., Meles meles L., Cricetus cri-

cetus L., Sciurus vulgáris L., Leints europaeus Pa 1 1., Sus scrofa L.

Bs taurus L.. Equujs caballus L.. Ovis aries L., Cervus elaphus L.

II. Die Fauna dér gelben Höhlenlehmschieht enthielt die

Reste folgender Arten: Talpa europaea L., Erinaceus roumatveus
(B a r r. Ham.), Myotis niyotis Borkh., Ursus spelaeus Rá-
tenni., Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Meles meles L., Martén
tuartes L., Mustela erminea L., Lynx lynx L., Hyaena spelaea

G o 1 d f., Lepus sp., Ochotona pusillus P a 1 1., Arvicola terrestris L ,

Apodemus sylvaticus L., Cervus elaphus L., Cervus capreolus L.,

Equus ivoldrichi A n t., Bufo viridis (Laur.).

I II. Die Tierarten des heilbraunen Höhlenlehms: Ursus spe -
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a — a Bervavölgyi-sziklaüreg hosszmetszete. — Ijangsseluiitt dór Ber-

vavölgyer Höhlung. 1. Hellbrauner Höhlenlehm (\ iláiíosbarna barlan-

gi agya*?), 2. Gelbe Tonschieht (Sárga agyagréteg), Humusdeeke (Hu-

musz). b a Bervavölgyi sziklaüreg alaprajza. Grundriss dér Bér

vavölgyer Höhlung. A = iunerer Raum, B = Seliaclil. C — Vorhalle.
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laeus Kos (Mim., Canis lupus L., \

r

ulpes vulpes L., Mcles melis L.,

Gulo gulo L., Lynx Ijjnx L., Hyaena spelaea (1 o 1 d f., Maerospo

lax, Arctomys primigenius Kaup., Sus sp„ Cervus elaphus L.,

Cervus capreolus L., llangifcr tarandus L., Megaceros gigaaleus

B 1 m b., Jios primigenius Fj., liison priscus Boj., Ca.pt a (sever

izoiri-ibex Formenkreis), Rupicupra rupicapra L., Equus woidriehi

A n t., Rhinoceros antiquitatis B I m 1).

Dic einzelnen Elemen te dér Tiergesellschaft dér Huinusdejke

weisen auf ein ziemllch hohes Altér dieser Schicht Ilin und zwav

auf die Zeiten, \vo im Bükk-CJebirge noch Braunbar und Wolf
hausten.

Felír interessant ist das Vorkonnnen des Stacheliteres in d.r

gelben liohlenlehmsehieht, nachdem diese Art in unseren phusto-

ziinen Ablagerungen ziemlicb selten anzutreffen ist. Da es sich

abor nm um einige Uliedmassenknochen und unt ein I nterkief

bruehstiick handelt, konnte ieh leider nicht feststellen, ob wn es

mit dér diekscliniiuzigen westeuropaischen oder dér schlankschnau-

zigen osteuropaisehen Fnterart ( Erinaceus roumanicus, Barr.
Ham.) zu tun habén. Erwahnenswert ist íerner das Vorhandeit-

sein des Siebenseblafors, dessen Beste unter den Nagetiert n dér

gelben Schicht mii hauíigsten anzutreffen sind. Als ziemlieli sel

lene Art ist aucli dér Luchs zu betrachten, wahrend dér, in unse-

rem spiitglaeialen Faunahorizont . massenhaft auftretende Puil-
liase hier nur dureh ein einziges Unterkieferfragment vertreten

ist.

Die Pferdeart dér Bervavölgyer Höhlung ist mit dem Pferd

des Moustérien dér Suba-Höhle* nicht identiseh. Als gute Unter-

scheidungsmcrkmale zwisohen den zwei Pferdearten (lienen beson-

ders die Struktur dér Schmelzschlingen des ersten untereu Prae
molaren (IV.) und des letzten un térén Molaren. Wahrend die Pfer-

deart dér Suba-Höhle in dic s. str. Equus abeli-mosbachoisis-

(íruppe geliört, ist das Pferd (ler Bervavölgyer Höhlung mit dem
Equus u'oltlrichi A n t., alsó mii einer jüngeren Forrni identiseh.

Dér Höhlenbar und die Höhlonhyane sind nur dureii spárliche

Kuoehenreste vertreten und in dér gelben Schicht sind eigentlich

nur diese zwei Arten als ausgestorben zu betrachten. Es scheint,

tiass beide Formen in ihrer Individuenzahl stark vermindert, das

ganze Magdalénien iiberlebten und erst spater endgültig ver-

selnvanden. lnteressant ist aueh die Anwesenheit ciner giossen

elaphoiden Hirschart, welche schon im Hoehmoustérien dér Suba-
Höhle erscheint und zum Alluvium dér Szeleta-Höhle hinüber-
f illírt. Dadureh wird die Entseheidung dér Frage, ob dieser unser

.,Cervus problémai icus“ dem Cervus elaphus gerrnanicus oder dem
Cervus marat angchört, — immer wichtiger.

Letzten Endes finden wii in dér Tiergemeinsebaft des ivfag-

dalénien dér Bervavölgyer Höhlung keine einzige Art, die auf ein
* Jetzt Mussolini-Höhle.
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kaltes Kiima hinweist. Fást sámtliche Elemente sind Wald- odor
Tieflandbewohner dér gemássigten Zone, von denen erstere vor-
herrsehen. Ans dem Vergleich mit den übrigen vaterlaiidisehen
Faunén des Magdalénienhorizontes können folgende Folgerungen
gezogen werden:

I. In dér Tiergemeinscliaft dér Pilisszántóer Felsnisclie (s. T.

Kormos: Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. XXlIl. H 6.,

1915. Budapest) bilden das Iien, die Lemminge, dér Pfeifhase, dér
Zwerghamster und das Zwergziesel die Charaktertiere, es sind
abér au éli Vielfrass, Polarfuchs, Schneemaus und Sehneehuhn
vertreten, d. h. allé jene Tierformen, die in den Áblagerungen un
seres Magdalénien typiseh, in dér Fauna des Kemecelyuk aber
nicht anzutreffen sind.

II. In dér Tiergesellschaft dér Remetehegyer Feis.ische (s.

T. Kormos—K. Lambreeht: Jahrb. d. Kgl. Ung. Gcoi. Anst..
Bd. XXII, H. 6, 1914) ist das Über vviegen dér Steppenformon zu
beobachten. Wühlmause, Pfeifhase und Maulwurf dominicren.
Vöm Lemming kam nur ein einziger Unterkiefer zum Vorscliein,

Microtus nivalis fehlt giinzlich, Vielfrass, Polarfuchs und Ren
sind nur ganz schwach vertreten. Sehr spiirlich kamen aucli lie

Reste des Zwerghamsters und die des CHellus citelloides zum Vor-
sehein, dementsprechend werden aueh die Schneehiihuer im"_er

mehr von steppenbewohnenden Vogelarten verdrangt. In ihrer

Gesain theit ist dicse Fauna jiinger als die dér Pilisszántóer Fels-

nische.

III. In dér Fauna dér Magdaléniensehichten dér Jankovich
Höhle (s. T. Kormos—K. Lambreeht: Barlangkutatás, Bd.

II., 1911) herrsehen Halsbandlemming, Pfeifhase und Schneeliüh-

ner vor.

IV. Übereinstimmende Verháltnisse finden wir in dér obe-

ren, rten Tonschieht dér Pesk-Höhle, in tler naeh den Untersu-

ehungen G y. É h i k’s Is. Barlangkutatás, Bd. II., 1914) gleichfalls

dér Halsbandlemming, Ochotona und das Ren dominieren, weshalb
dieser Faunenhorizont mit den obengenannten Tiergesellsehaften

dér Pilisszántóéi’ Felsnisclie und dér Jankovich-Höhle in eine ge-

meinsame Gruppé einzureihen ist.

V. In dér gelben Tonschieht dér Puskaporos-Felsnische (s.

Kormos—0. K a d i 6: Jahrb. d Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. XIX,
H. 3. 1911) herrsehen wieder die Wühlmause, dér Maulwurf und
Ochotona vor. Lemming, Microtus nivalis, Cricetiscus songarus,

Polarfuchs, Vielfrass und Renüberreste sind spiirlich. Diese Tit* ’-

gesellsehaft ist mit jener dér Remetehegyer Felsnisclie ungefahr
gleicli alt.

VI. In d(U’ gelben Schicht dér Pálffy-Höhle treffen wir neu m
den massenhaft auftretenden Lemmingen und Schneehühnern den
Zwerghamster, den rötlfchen Ziesel und die Schneemaus a:i. (s.

G y. Éhik: Barlangkutatás, Bd. 1, 1913).
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VII. Die Tiergesellschaft dér Lössstation von Hágva- srt/t

sich aus massenhaft vorkommenden Ren- und Pferdeknoehen zu-

sanimen. (s. J. H i 1 1 e b r a n d : Archaeologische Mitteil., Bd. XIA
3931, Budapest) Leider fchlen hier Nagetiere vollstandig.

Aus den obigen Angaben ergibt sich, dass zwischen dcn < irt-

zelnen Faunén des Magdalénien-Zcitabschnittes benierkenswerte

Unterschiede vorhanden sind, dass alsó dicse Faunén nicM allé

gleich alt sein können. ín dér beigefiigten Tabelle habé i «*h ini

Sinne dér monoglazialen Aulfassung eine provisorische, dcn g-*-

gemviirtigen vaterlandischen Verhiiltnissen entspreehende chro-

nologische Übersicht zusannnengestellt. Xaeh dicsér Zusammen-
stellung gehören die Faunén von Pilisszántó, Ságvár, Peskö und
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die dér Jankovich- und Pálí'fy-ilöhle dem Magdalénien L, alsó dem
spátglazialen Horizont an, wáhrend die Tiergesellschaften dér Re-

metehegyer, Puskaporoséi* und Bervavölgyer Höhlungen in das

Magdalénien II., alsó sclion in das Postglazial zu verlegen sind.

Dem Charakter nach ist von den genannten Faunén die dér Ber-

vavölgyer Höhlung das jiingste Glied des Magdalénien II., falit
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daher sehon in den Zeitabschnitt, in doni an Stelle dór charakte-

ristischen Tundra- und Steppeutiere sehon iiberiviegend Waldbe-
wohner treten. Diesel- Zeitabschnitt fiihrt zugleich in das Meso-
lithikum hiniiber.

Eine Spaltung des Magdalénien in I. und II. eriváhnt sehon
d. Hillebrand in seiner Abhandlung über die Grabungsergeb-
nisse dei- Jankovich-Höhle. Seine Einteilung ist aber auf Grund
dér Háufigkeit dér Höhlenbarenreste aufgestellt: im Magdalénien
I. ist dér Höhlenbár noch vorhanden, im Magdalénien 11. fehlt er

sehon. Naehdem aber die seitherigen Höhlenforscliungen das Vor-
handensein des Höhlenbaren und dér Höhlenhyáne iiber das gan-
ze Magdalénien II. ergaben, glaube ich nicht fehlzugehen, iveim

ieh bei Beibehaltung von H i 1 1 e b r a n d’s Einteilung das Haupt-
geivieht auf die Nagetiergesellsehaf'í lege.

Fig. 25. ábra. Schnallenartiges, durehbohrtes Knochenartefakt.

Unter den, aus dér gélben 1'onsehieht dér Bervavölgyer Höh-
lung ans Tageslicht gekonmionen Knochenartefakten ist beson-

ders eine an zwei Stellen durchbohrte Schnalle charakteristiscti.

Sie ist in ihrer Art in dér in und ausliindisehen Archaeologie
einzig dastehend. Naeh Hillebrand gehört diescs unverzierte,

sehnallenartige Artefakt in die Gruppé dér Konun.undostabe, is*

aber nicht aus cinem Geiveih, sondern aus (Miiem Röhrenknochen
gesehnitzt. (Fig. 25).

Dér menschliehe Dnt.erkiefer iihnelt naeh meinen bisherigen
l ntersuchungen am meisten noeli denen vöm Kaufertsberg (Ba-

yern) und von Ofnet. Diese Funde reihen einzelne Faehleute sehon
in das Mesolithikum, andere, wie aueh F. W i e g e r s, noch in

das Palaeolithikum cin. Wenn meine diesbeziiglielien l
T ntersuehun-

gen riehtig sind, iveiden meine Feststellungen betreffs dér l'huma

durch den Urmensehenl'und nur bekriiftigt.

In dér hellbraiinen Schicht (h‘s Kerneucelyuk dominieren
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Pferd und H yiine. Hiiufig sind auch die Reste (les ITöhlenbiiren,

ivührend das Ken nur seb i spiirlieh vertreten ist. Felír wichtig is*

das Vorkonnnon (les Murmoltieres. Ks ist dér erste Fali, (láss wir

in den pleistozanen Ablagorungen des Biikk-Gebirges solche Kno-
ehenreste antrafen. Leider Imiidéit es síeli nur um ein Enterkiefor-

bruchstiick. Von den, duich melirere Autorén angegebenen Mcrk-

malen, die zr Enterseheidung vöm Alpon- und Steppenmurmel-

tier dienen, konnte ich nur die Drehvurzeligkcit (les P, in Recli-

nung zieben, als (*in Mi rkmal, das unsere Art in die Nalie (les

Aliieninurnieltiercs riieken wiirde. Nádidéin ich aber dieses Merk-

mal mi einer Seric siebenbiirgischov prühistorischer Bobakschadel

«ehr variabel gefunden babé, — halté ich es nicht fii r ein ausge-

sprochenes Cliai akteristikuin des Arctom.i/s wannotta Da ich mir

vorgenommen habé. midi mit den in dér Sammlung dér Kgl. I ng.

(leol. Anstalt befindliehen Murmeltierresten nocli (ngehender 7,11

beschíiftigen, bezeichne ieh den Fund im Kemencelyuk vorliiiifig

mit dem Sammdnamen Arctontys [trhuigenius Kaup. (Fig. 26).

Fig. 26. ábra. Arctomys primiyenius Kaup. Unterkieferbruchstück in

natürlieher Grösse gezeidmet.

Ausser dem Murmeltier ist auch dér Vielfrass, von dem 2

Eckzáhne zum Vorschein kamen, — als eine seltene Art zu be-

trachten.

Wie aus obigen Angaben ersichtlich, weicht die Tiergesell-

sehaft des heilbraunen Höhlenlehms von .iener dér gelben Schicht
in hohem Masse ab, da das Ren, das Murmeltier, dér Vielfrass
und auch das schlichthaarige Nashorn auf ein kalteres Kiima hin-

deuten. Alit den iibrigen ungarlandisehen Faunén von áhnlichev
Zusammensetzung verglichen, reihe ieli die Tiergesellschaft dieses

Horizontes dér Bervavölgyer Höhlung mit grosser Wahrschein-
lichkeit in das Solutréen ein.

lm Folgenden weise ieh noeh auf die klimatischen Folgerun-
gen Ilin, die sieh aus dér Untersuchung dér in den einzelnen

Höhlen gesammelten Holzkohlenreste ergaben. Ich tue dies um-
somehr, als ich letzten Endes die Frage aufwerfen möchte: oh
die Flóra oder die Fauna wichtiger ist, bzw. ob es riehtig ist, ne-

ben dér einen oder dér anderen extrem Stellung zu nehmen..
Aus den Solutréenschichten dér Jankovicb-Höhle kamen nur
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die Reste einer, in den Formenkreis des Finus silvestris gehöreaden

Kieferart zum Vorschein. Für das kaltere Kiima dieses Zeitab-

schnittes bringen uns alléin dicse Reste noch keinen schlagenden

Beweis, da diese Kieferart im Hochmonstérien dér Suba-Höhle
in dér Gesellschaft warmeliebender Laubbaume gefnnden worden
ist. Beweisend wirkt das ausschliessliche Vorkopamen dieser Kie-

fer und die typisch glaziale Fauna.
Das Magdalénien ist fást in ganz Európa durch das Vorheri

schen von Lemmingen, des Rens, des Polarfuchses und anderer

nordischer Tierarten charakterisiert. Heute sind schon die meisten

Geologen dér Meinung, dass dér Löss die Ablagerung eines kalt-

ariden Klimas sei. Dieser Zeitabschnitt hat ausserdem in Deutsch-

land, in dér Schweiz und. in Sibirien seine eharakteristische Dry
os-Flora. Aus dem Diluviuni Grossungarns ist eine iihuliche Ve-

getation nnr von den siebenbiirgischen Schneegebirgen (Kom.

Szeben) bekannt.

Nach den Untersuchungen F. H o 1 1 e n d o n n e r’s gehören

die Holzkohleni este des Magdalénien von Ságvár ausscblicsslieh

in die Pinus montana-Gruppé, weisen alsó auf ein kalteres und
feuchteres Kiima, als das heutige, hin.

Umso iiberrasehender erseheint die Tatsache, dass in den

durch das massenhafte Auftretcn dér Lemminge charakterisier-

ten Magdalcniensehichten dér Pilisszántóer Felsnisehe Prof. Hol-
lón d o n n e r die Reste dér Eiehe, dér Esche, dér Ulme und des

Wachholders nachwies. (Math. és Természettud. Ért. Bd. XLII,
1926, Bpest ). Hieraus und aus dér Jahresringbildung dér Báume
hat er auf, den heutigen entsprechende klimatische Vcrhaltnisse

des vaterlandisehen Magdaléniens geschlossen. Dieser seheinbar
krasse Wiederspruch gibt uns ein gutes Beispiel dafür, dass mán
nie von cinem Gesichtspunkt aus urteilcn soll, da es Falle gibt,

in denen von dér Vegetation nicht auf die Tierwelt und von die-

ser wieder nicht auf das Kiima geschlossen werden kaim.

Aus den mir vorliegenden Angaben ersehc ich vielmehv,
dass wahrend Fauna und Flóra im Falle langdauernden, gleieb-

massigen Klimas übereinstimmen, — im Falle einer Klim iande-
rung zwischen beiden Verschiebungen zustandekommen kön-
nen und zwar dadurch, dass die Vegetation die grüsscre Empfind-
lichkeit aufweist. Ein schönes Beispiel einer derartigen Klima-
anderung, (Abkühlung) bietet uns das Sjiatmoustérien dér Suba-
Höhle. Wahrend dessen Fauna gegeniiber dem gemasigten Wald-
charakter dér TiergeseíTschaft des Hoehinoustérien nur auf ein
kiihleres, trockeneres Kiima hindeutet, kamen aus derselben
Schicht gegeniiber den warmeliebenden Laubbaumen des Hoch
moustériens sehon Reste dér Zirbelkiefer zum Vorseliein. Dei Fau-
nenaustausch nimmt alsó seheinbar mehr Zeit in Anspruch als

bisher augenommen wurde.
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Eino andere derartige Klimaánderung. in diesem Falle aber
Milderung setzte scheinbar auch im Magdalcnien ein, dérén feine

übergánge die eben aufgezáhlten Fundstellen ersiehtlich machen.

lm Kabinén des Magdalomén 1. wird die iilteste Stufe durch
die Fauna von Ságvár reprasentierl, die sieh mit dem Solutréen

noch eng verkniipft. (íleiches zelgt auch die Flóra dieser Stati-

on. Die faunistisi ben und floristischen Verbaltnisse dér Pilis-

szántóéi* Felsnisehe zeigen, dass wabrend dér Ablagerung dér
Sedimente dér Felsnisehe sebon ein milderes Klíma berrsebte, dass
aber die Lemromge den ibnen ungünstigen Klimaverháltnisseu
noch lángere Zeit hindureb widerstanden. lm Magdalénien 11. wur-
de das Klíma schon dem hcutigen übnlieb, tlie Lemminge, das
Ken zogen sich langsam naeli Kordon zurück, es ersebeinen Step-

pen-, dann íiberwiegend Waldbewobner und dér Faunenaustauscb
nimmt allmáhlich ein Ende.

Mit den gesagten wollte ich nur darauf hinweisen, dass maii
bei dér allgemeinen Beurteilung einer Fundstelle iramer mebrere
(lesichtspunk te in Betraeht ziehen muss und dass inán durch eino

extrémé Forschungsweise nur zr völligen Verwirruug unsérer
schon bisher schwer aufgebauten Chronologie gelangen wiirde.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK. — KURZE M1TTE1LUNGEN.

MEGJEGYZÉSEK A MECSEKI MEDITERRANKÓL.

Irta: Dr. Strausz László.

Ü15ER DAS MEDITERRÁN DES MECSEKGEBIRGES.

Von L. Strausz.

V a d á s z Ele m e r a nemrég megjelent „Mecsek hegység* 4

c.

mvében (Magyar Tájak Földtani Leírása 1935) a mecseki mediter-

ránra vonatkozó megállapításaimat (Das Mediterrán des Mecsekgo-
birges, Geol. Pa. Abhandl. X. F. Bd. 15) természetesen átveszi. Emel-
lett különösen kiemeli azt a néhány pontot, amelyekben az enyémek-
töl eltér eredményre jutott.

Egyik ilyen pont az alsó édesvízi üeledékeknek a helvéti alemo-
íetbe való sorolása. Ezt örömmel fogadom, hiszen én voltam a/, els,
aki fels mediterrán koruknak lehetségét felvetettem, ha adatok
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szkében nem is mertem teljesen szembehelyezkedni a régibb felfo-

gással. Kretzói M. gerinces meghatározásai azonban tényleg el-

döntik a kérdést.

Vadász szememre veti. hogy szükségtelenül és helytelenül

neveztem „budafai homokkének a mediterrán szárazföldi és édes-

vízi rétegösszletét. Ez Vadász részérl teljes félreértés. A legha-

tározottabban kiírtam (1. c. p. 25 és 48), hogy csakis ezt az egyetlen,

olyan jellemz kzetfajt neveztem ezen a népies néven s kiemeltem,

hogy rendesen az édesvízi réíegösszlet fels részét képezi. Tehát az

egész tíz soros megjegyzés (Vadász 1. c.) a 78. lap alján tárgyta-

lannak tekintend.

Másik Vadász által hangsúlyozott eltérés az, hogy Hidas és

Péesvárad körül a legalsó tengeri rétegeket már a tortoni aleme-

ietbe helyezi, míg én a helvét fels részébe soroztam Sajnos a szó-

ban lev rétegek faunája nem ad elég alapot a pontos elhatárolás-

ra; az én érvem a helvéti alcmelctbe való tartozásuk mellett csak az

volt, hogy közvetlenül az édesvízi rétegcsoportra települnek és a

rétegsort megszakíttatlannak tartottam az alsó mediterrántól a szar-

matáig. Vadász érve a helvét kor ellen az, hogy így „lehetetlenné

válik a tortoni alemelet felé való elhatárolás
41

és a tortoni alemelet-

he sorsolással „kifejezbbé válik a hegység déli részének bizonyos

sföldrajzi önállósága és a táblázatban feltüntetett rétegek párhuza-
mosítása. 44

(p. 82.) Máshol azonban elismeri (p. 85.), hogy a helvéti

alemelet második felében a hegység deli oldalán „vagy csak az alsó

édesvízi összlet folytatódott, vagy kisebb méret siilyedés miatt csak

partszegélyi és partközeli üledékek voltak, melyek elhatárolás lehet-

séfje nélkül folytatódnak a tortoni rétegekben is.“

Különösen hangsúlyozza Vadász (bár nevem említése nélkül),

hogy a fáeies megállapításaimat nem tartja helytállóknak (p. 85,

16—27. sor). „A faunatársaságok túlzásbavitt részletezésével azonban

csak a rétegazonosítások lehetségét nehezítjük, áttekinthetbb kép

nyújtásának lehetsége nélkül.
44 V ad ász pl. a déli Mecsek tortoni

rétegeit partszegélyi és partközeli üledékeknek mondja, épp úgy, mint

én, csakhogy nem „a faunatársaságok túlzásbavitt részletezése
44

alap-

ján. De ha én elbb jutottam bizonyos bathymentriai megállapítá-

sokra részlet kutatások alapján s azt utánam a faunák és kzetanya-

gok részletes vizsgálata nélkül megersítik: akkor nem cáfolták mód-

szeremet. Hogy a „tortoni rétegeknek partszegélyi és sekélytengeri

kifejldését, különösen a hegység déli részén már a föntebb jellem-

zett egykori térszíni viszonyok is megszabják 44

: az circulus viciosus,

hiszen azt a különbségei a siilyedés fokában (in 85, í) és 12 sor), az

északi és déli oldal között csupán az üledékek fáeiesviszonyaiból ál-

lapíthattuk meg. (Hiszen az illet tengerrészek pontosabb kiterjedé-

sérl, összefüggéseikrl és a transzgresszió fokáról, fleg pedig a tör-

tön utáni térszínváltozásokró! részben nem tudunk eleget, részben

egyezk a viszonyok a déli és északi Mecsekben.)

Részben szintén okoskodásbeli hiba, részben az én igazolásom
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ez, hogy „a faunakép különbözsége semmi szintbeli megítélésre nem
alkalmas, mert azonos alakok találhatók hasonló kifejldés, külön-

böz szintbe tartozó rétegekben" (p. 85, 25—27 sor). A hasonló kifej-

ldést 1.) vagy pusztán kzettani alapon állapítja meg, de akkor az-

után nem is lóg azonos alakokat találni pl. a déli Mecsek sekély-

tengeri Ostreás agyagjaiban és az északi Meesek slir-féle agyagjai-

ban; 2.) vagy részletes 'annaelemzéssel, mikoris kiadódik a fáeiesbeli

különbség vagy hasonlóság. Én az utóbbit követtem és mélyebb ten-

gerinek mondtam az északi Mecsek slir agyagjait, sekélyebb íek a

Pécsvárad körüli agyagok egy részét. Vadász ezt el is fogadta s

így engem igazolt.

Csak egyetlen képzdmény fáciesének megítélésében látok tény

leges különbséget Vadász felfogása és az enyém közt. Szerintem

a néesváradi lluecinumos-Pycnodontás agyag mélyebb tengeri s mint-

hogy ez a szint a törtön rétegsor tetején van. én itt a törtön végéig

tartó slyedést feltételeztem. (Ha ténylegesen nem is támogatja, de

összhangban állhat ezzel tíz, hogy a szarmata elterjedése a déli ol-

dalon tetemesebb, mint az északin.) (Vadász I. e. p. 87.) Vadász
szerint ellenben a déli Mecsekben csak sekélytengeri rétegek vannak,
leliát ez a réteg is eltér mélységviszonyaira nézve az északi Mecsek
„erteljesebb slyedése“ alkalmával keletkezett, szinte teljesen egyez
faunájn agyagoktól. Eszerint a fauna egyezése a képzdési viszonyok-

ra mit sem jelentene. Ezt a fáciestani negatn izmust nem fogadhatom
el, — de Vad asz is elismeri, hogy „azonos alakok ‘aláírtatok hason-

ló kifejldést!, különböz szintbe tartozó rétegekben."

„Az üledékek mélységi elosztásának megítélésétl még egye-

lre messze vagyunk." (p. 85, 22—23 sor). Azt sose állítottam, hogy
a fáciestanban már teljesen kiforrott végeredményeknél tartunk
(Geologische Fazieskunde, Földt. Int. Évk. XXVIII, p. 7(5 (4), 26—32

sor), de mvelésére szükség van. S fokozza bizalmamat, hogy fácies-

megállapításaimat egyelre senki se cáfolta, sokat megersítettek, —
sok pontban maga Vadász is. Tisztán a törtön üledékek bathymet-
rikus viszonyainak vizsgálatából jutottam 1923-ban arra az eredmény-
re, hogy a keleti Cserhátban a mediterrán tenger határa, melyet
Schafarzik (A Cserhát pyroxénandezitjei; Földt. Int. Évk. IX.,

a térkép átlátszó pausza) kijelölt, teljesen megfordítandó, mert a
tenger nem délrl, az Alföld fell, hanem északról, az Ipoly völgy
íell nyúlt idáig, a törtön rétegek északról délre folyton sekélyebb
tengeriek. Ez a nem paleogeográfiai, hanem tisztán fáciestani megala-
pozású elgondolás akkor (Földtani Társulat szakülésén eladás 1923.

nov. 8.-án; „Adatok a keleti Cserhát geológiájához", nyomtatásban
csak Földt. Közi. 1924. p. 187 és Földt. Közi. 1928.; A bujáki lajta-

meszek, p. 7.) az általános felfogással annyira ellenkezett, hogy egye-
dül id. N o s z k y fogadta el s hívta fel rá a figyelmet a következ
évben is. Ma már bizonyítottnak tekinthet ez a kérdés; s a tacies-

kutatásoknak nagy igazolása.
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Visszatérve a Mecsekre, sajnálattal látom, hogy Vadász tér-

képén számos esetben nem veszi tekintetbe rég közölt adataimat a

mediterrán rétegek elfordulására vonatkozóan. így hiányzik térké-

pérl 1. Komlótól DNy a 150 és 280. pont között a Turritellás, Corbu-
lás réteg elfordulása, 2. Mecsekfalu (Szopok) DNy-i szélénél sl ; ”

agyag, 3. Pölösketl ÉK a íövölgy É-i oldalán törtön és szarmata ré-

tegek, 4. Abaliget É végénél édesvízi mediterrán, 5. Innen É ra a

250-es ont mellett slir agyag, 0. Ugyanaz a 272-es magaslaton és annak
Ny-i lejt.ién, 7. Mecsekszakál és a 263-as magaslat közt slir. Mind-
ezeken a helyeken, ahonnan én jó feltárásokat s legtöbbl faunát is

írtam le. Vadász csak löszt jelöl.

Vadász müvének 15. oldalán (10—18. sor) hivatkozik arra,

hogy jelentéseiben említi a neogén üledékek fáciesviszonyait is,

valamint a hegység gyrt szerkezetét és a fiatal mozgásokat. „A
késbbi idevágó megállapítások mindezek figyelembe vétele nélkül

foglalkoztak ezekkel a kérdésekké' a már Hoffmann K.-nál rög-

zített alapkérdések megállapításának elsbbségi észlelésére formálva

jogot“. Vadász a 400 m. térszíni magasságban jelzett felsmediter-

rán partvonal kérdésén ésa kouglomerátok partközeliségén kívül

egyetlen tényleges fáciesmegállapítást nem ad, az egyes tengeri üle-

dékek mélységviszonyait nem is érinti, az egynémely helyen em-

lített „térszíningadozásokat” teljesen általánosságban tartja, úgy,

hogy abból közvetve se tudhatjuk meg a bathymetrikus fácieseket,

fleg nem világítja meg a hasonló kzetanyagokban foglalt faunák

fáeiesértelmezését. Lehet, hogy Vadász idézett kitételét csak a tea-

tonikai megállapításokra vonatkoztatta (s az nem engem érint), de a

fogalmazás olyan, hogy az olvasó azt értheti ki belle, hogy az én

részletekbemen faeiesmegállapításaim elsbbségét (prioritását) óhajt-

ja magának tulajdonítani s engem bizonyos mértékben az elorozással

(plágiummal) vádolna. Ez pedig, a fentiek alapján, egyáltalán nem
lenne megokolt és helytálló.

TÁRSULATI ÜGYEK.— GESELLSCHAFTSANGELE-
GENHEITEN.

A Bibliographia Geologica Hungarica 1935. a következ füzetben

jelenik meg. — Die Biblograpbia Geologica Hungarica 1935. ovscheint

ím nachsten Heft.
# # #

A Földtani Értesít els két száma megjelent. Felkérjük az i.

tisztelt tagtársainkat, hogy fizessenek reá el és ajánlják ismerseik-

nek. Mutatványszámot készséggel küld a szerkesztség: Budapest, 112.

Megyetem. *
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Tafel III. tábla.

Mernye és környékének geológiája.

(leology of Mernye und surroundings in the trans-
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