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kzetanyag legjobb esetben 4 súlyszázalék tisztított azbesztet ad, az

átlag csak 2—3
°/ 0 . Azonban a kzet azbeszttartalma elég egyenletes

és a legújabban végzett próbafeltárások szerint a Kálbel-domb kzete

jobb eredményeket sejtet, ez indította a vállalkozókat arra," hogy

mintegy 200.000 m 2
-nyi területet lefoglaljanak a Wolfsseifen és Nirns-

grund között és hogy tökéletes szeparáció elérésére kísérleti telepet

állítsanak fel a Birkeln tövében. A kísérletek éveken át folytak Stem-

pel Samu gépészmérnök vezetése alatt, míg végre sikerült egy meg-

felel eljárás felfedezése, mely a bányászatot még ezen aránylag cse-

kély azbeszttartalom mellett is rentábilissá teheti.

A szerpentint kézi ervel, ritkábban (fleg a gránátos kzetet)

robbantással is fejtik. Az azbeszttartalmú darabokat malomban zúzzák

és szeparálják, légfúvással tisztítják és a szálak hosszúsága szerint

osztályozzák. Ily módon sikerült is teljesen tiszta, vattás azbeszt

elállítása, melynek szilárdsága azonban nem volt kielégít, minthogy

a mechanikai behatásra a szálak javarésze megtört. Csak újabb kísér-

letezés után sikerült Stempel mérnöknek oly szeparáció összeállítása,

mely nem vattás, hanem szálas (mechanikailag nem deformált) azbesz-

tet szolgáltat. Az ilyen azbesztbl elállított 10°/
o-os (90°/

o cement)

azbesztpalalemez hajlítási szilárdsága igen nagy: 540 kg/cm
2

,
míg az

elbbi vattás azbesztbl készülté hasonló körülmények között csak

190 kg/cm
2

volt. Most már a másfélmilliméteres azbesztrostokat is

szálasán tudják szeparálni. E biztató eredmények alapján a tulaj-

donosok (Rotschild-Guttman-Konzern, Wien) tervbevették egy nagy

telepnek a szomszédos Wolfsseifen völgyben való felépítését. Egyelre a

termelt kismennyiség azbeszt ugyané társulat puhói fedpalagyárában

kerül feldolgozásra. A malomból kikerül szerpentintörmelék kis hánya-

dát egy bécsi cég mükgyártásra használja fel, a többi hányóra kerül,

bár a finom szerpentinliszt ipari értékesítésével szintén kísérleteznek.

SZARMATAKORÚ CSIGAFAUNÁK A MÁTRA
MEG A BÜKK ALJÁBÓL.

Irta : Someghy József dr.*

Dr. Pálfy Móric fgeológus és dr. Schréter Zoltán osztály-

geológus urak a Mátra-, meg a Bükk-hegység harmadkorú lerakódásai-

ból csigafaunákat gyjtöttek s szivességükbl ezek hozzám kerültek

földolgozásra. Sámsonháza, Gyöngyösszücsi, Mikófalva, Felstárkány

községek határából valók az alább ismertetend faunák s mivel szoro-

sabb rokonságban állanak egymással, együtt tárgyalom azokat.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1924 október 1-i szakülésén.
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Noszky 1
és Schréter 2

fölvételi jelentéseibl ismeretes, hogy a

borsodi Bükk nyugati szegélyén, illetve a Mátra keleti és nyugati

részén, a közép-miocén-korú tengeri üledékekre és eruptivumokra több

helyen kontinentális szarmata-rétegek települtek kisebb-nagyobb foltok-

ban s részben ezek, részben még a közép-miocén-rétegek fölött helyen-

kint tavi iszap, édesvízi- és forrásmészklerakódások helyezkedtek el.

Az ismertetend faunák ilyen, a szarmata-kor végén képzdött

szárazföldi üledékekbl valók, amikor már csak apró mocsarak, tavak

voltak a szóban lev területen. Némi adatot szolgáltatnak annak a

bizonyítására is, hogy a Mátra-, meg a Bükk-hegység a közép-miocéntól

kezdve nemcsak genetikailag, de faunisztikailag is sok közös vonást

árul el a szárazföldi faunák alapján is.

A lelhelyek és faunáik.

1. Sámsonháza.

A Kis-Zagyva völgyében, a Cserhát délkeleti lábánál fekszik Sám-

sonháza község. Lajtamészk-bányájában, a mészk fedjében elhelyez-

ked zöldessárga agyagrétegbl a következ smaradványok kerül-

tek el:

Cyclostoma Schrammeni Andr., Cyclostoma sp. ind., Tachea del-

phinensis Font., Procampylaea Lóczyi Gaál, Procampylaea sp. ind.,

Planorbis (Coretus) cornu Brongn., Planorbis (Coretus) cornu Brongn.

var. cf. solidus Thomae, Limneus subovatus Hartm., Potamides (Pyre-

nella) mitralis Eichw., Potamides (Pyrenella) sp. ind.

Sámsonházától északkeletre, a vártól keletre es völgyben, zöldes-

sárga márgából:

Procampylaea cf. sarmatica Gaál, Limnaea (Limnophysa) palu-

stris Müll. foss., Limneus subovatus Hartman, Potamides (Pyrenella)

sp. ind. -fajókat gyjtötte Schréter.

A faunák jellemzbb fajai közül: a Potamides (Pyrenella ) mitralis

Eichw.

-

a középs-miocénban is elfordul, viszont a Cyclostoma Schram-

meni ANDR.-törzsökfajt újabban pliocén-üledékekbl is kimutattam.

Néhány, a Potamides ( Pyrenella) mitralis-hoz közelálló példány is

elkerült a faunás rétegekbl, valószín új variációk, de hiányos anya-

gomból egyelre nem lehetett pontosabban meghatározni. A Limnaea-

nemet a sámsonházai faunákban két faj: Limneus subovatus Hartm. és

Limnaea (Limnophysa) palustris Müll. foss. képviseli Az els a tipu-

1 Noszky J.: Adatok a Mátra geológiájához. A m. kir. 1 öldtani Intézet Évi Jelen-

tése 1910-rl. Budapest, 1910. 47—60. old. — Adatok a nyugati Mátra geológiájához.

A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1911-rl. Budapest, 1911. 57. old.

2 Schréter Z.: Eger környékének földtani viszonyai. A in. kir. Földtani Intézet

Évi Jelentése 1912-rl. Budapest, 1912. 137. old.



SZARMATAKORÚ CSIGAFAUNÁK A MÁTRA MEG A BÜKK ALJÁBÓL. 61

sósnál nagyobb, szélesebb, a második a Turricula HELD.-alakkörére

utal. Mindkett gyakori pliocén-korú üledékekben, úgy látszik, ezek is

olyan átmeneti alakok, melyeknek származása még a miocénban gyö-

keredzik. A fels-pannoniai alemeletre jellemznek tartott Tachea del-

phinensis Font. sámsonházai példányain hiányzik egyik fontos jel-

lemz bélyegük: az utolsó kanyarulat spirális vonalzása s így az alsó-

miocénban gyakori Tachea bochemica Bttgr.-Iioz is közel állanak.

Az összfauna jellege a bezárórétegek korát, fiatal szarmatában

képzdötteknek határozza meg.

2. Gyöngyösszücsi.

A Mátra déli oldalán, Gyöngyöstl északnyugatra fekszik

Gyöngyösszücsi község. Határában Pálfy édesvízi mészkbl a zöldes-

sárga márgából a következ faunákat gyjtötte:

a) Az édesvízi mészkbl:

Oleacina cf. eburnea K. sp., Oleacina sp., Hyalinia (Polita) cf.

miocencia Andr., Xerophila sp. ind., Procampylaea cf. Lóczyi Gaál,

Clausilia sp. ind., Triptychia sp. ind., Carychium sp. ind., Planorbis

(Gyrorbis) sp., Planorbis (Coretus) cornu Brongn., Limnaea (Limno-

physa) palustris Mull. foss.-fajokat,

b) a márgából:

Hyalinia (Polita) miocenica Andr., Procampylaea cf. Lóczyi Gáal,

Tachea cf. delphinensis Font., Galactochihis sp. ind., Pupa sp. ind.,

Planorbis (Coretus) cornu Brongn., Leucochilus Nouletiana Dup.-

fajokat.

Mind a két kövületes rétegben leggyakrabban a Procampylaea cf.

Lóczyi Gaál fordul el. A procampylaea-k a Campylaea-nem si for-

máját képviselik s nálunk eddig csak az alsó-szarmatából ismeretes két

faja: a Procampylaea Lóczyi Gaál és a Procampylaea sarmatica Gaál.

A gyöngyösszücsi procampylaea-nál az utolsó kanyarulaton végigfutó,

jellemz ketts barázda hiányzik s általános alakja és nagysága tekin-

tetében a két alsó-szarmata-korú törzsalak között áll. Hiányos anya-

gomból nem lehetett pontosan eldönteni, hogy a kett közül, melyik-

hez áll közelebb származás tekintetében; de azok a különbségek, melyek

a törzsalaktól elválasztják, törzsfejldésbeli, illetve rétegtani jelent-

ségek. Éppen ilyen közvetlen leszármaztathatónak tartom a Galacto-

chilus sp.-1 az alsó-szarmata-korú Galactochilus sarmaticum GAÁL-ból,

st a Hyalinia (Polita) miocenica Andr. is számba jöhet ennél a pont-

nál, mint amely fajnak a gyöngyösszücsii faunákban határozottan fiata-

labb típusú, Európában és Ázsiában él hyalinia-ra emlékeztet, át-

meneti alakja van meg. Az oleacina-k fels-miocénra jellemz fajok, a

faunák többi alakja pedig a pannoniai emeletben is elfordul.
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Az összfaunákból következtetve, fiatalabb szarmatába helyezem a
gyöngyösszücsii faunákat.

3. Mikófalva.

A Blikk-hegység északnyugati lábánál, az Eger-patak jobb partjá-

nál találjuk Mikófalva községet. A közelében fekv Monosbéli-hegytl

északnyugatra, a régi tufabánya déli végén, a tufa durva homokos fed-
rétegébl: Eulota sp. ind. egy példányban került el. A Monosbéli-hegy

Szöllmege nev dlje terrestrikus kavics- és homokrétegébl a követ-

kez smaradványokat gyjtötték:

Hyalinia (Polita) cf. miocenica Andr., Tachea delphinensis Font.,

Triptychia sp. ind., Cyclostoma sp. ind.

A tisztán szárazföldi fajokból álló kis sorozat tágabb kör össze-

hasonlításra, vagy messzebbmen következtetés céljaira nem alkalmas.

4. Felstárkány.

Felstárkányró 1 már egy alkalommal ismertettem fiatalabb

szarmata-korú faunát. 3 Újabb gyjtésekbl ez a fauna a következ

fajokkal szaporodott:

Hyalinia sp. ind., Triptychia cf. Ulmensis Sandb., Triptychia sp.

ind., Clausilia sp. ind., Patula (Janulus) cf. ruderoides Mich. sp.,

Patula cf. euglyphoides Sandb., Planorbis (Odontogyrorbis) cf. Kram-
bergeri Halav., Planorbis cf. laevis v. Klein.

Az eddig ismertetett faunákon kívül „Egri legel“ jelzés, elttem

ismeretlen lelhelyrl

:

Tachea sp. ind., Procampylaea sp. ind., Clausilia sp. ind., Cyclo-

stoma Schrammeni Andr.-fajokat gyjtötte Schréter. „Halast ó-hegy
44

jelzés lelhelyrl pedig:

Acheozonites sp. ind., Planorbis (Gyrorbis) sp.-fajokat.

Következtetések:

Fontos kérdés volna ezek után eldönteni: miként viszonylatiak

az elbb ismertetett faunák, a szóban levíj terület alsó-szarmata-korú,

fél sósvíz jelleg faunáihoz? A taviiszap-képzdmények — Noszky

szerint — részben a lajtamész, részben az alsó-szarmata-üledékek fölött

helyezkednek el. Rétegtani helyzetükbl következtetve, e képzdmények

korát a szarmata-kor végére helyezi.
4

A magyarországi szarmata-rétegeket általában a szintezhet orosz

szarmata-emelet alsó, erviliás-szinttel ekvivalens kifejldéseknek szok-

ták föltüntetni. A középs- és fels-szarmata-szint, mint ilyen, a legtöbb

3 Sümeghy József dr. : Felstárkány környéke harmadkori faunája. Földtani

Közlöny. Lili. köt. 1—12. fz. Budapest, 1924. 97. old.

’ Noszky A.: Adatok a Mátra geológiájához. A m. kir. Földtani Intézet Évi

Jelentése 1910-rl. 1912. — 57. old.
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magyar geológus véleménye szerint, nálunk nincsen kifejldve. Általá-

ban elfogadott vélemény, hogy a hazánkbeli szarmata-rétegeknek csakis

egyes fácieseirl beszélhetünk, elkülöníthet szintjeirl azonban nem.

Más elbírálás alá esnek azonban az elbb ismertetett faunák. Mint

feltn vonást érintettem már, hogy a faunáinkban közös: Procampy-

laea, Tachea s a legtöbben elforduló: Hyalinia, Galactochilus, Potami-

des , Limnaea nemek, korkülönbségi árnyalatokat mutatnak az alsó-

szarmata-szint törzsalakjaihoz viszonyítva. Olyan átmeneti alakok

ezek, melyek az alsó-szarmatában honos és a pannonban ólt fajok között

állanak. Tehát a faunák egyes fajai is határozottan fiatalabb szarma-

tára vallanak. Így azután bezáró rétegeik sem tekinthetk az — általá-

ban feküjüket képez — alsó-szarmata-szint félsósviz üledékei száraz-

földi vagy édesvizi fácieseiként. összemosottaknak sem tételezhetjük

fel a faunákat, mint ahogy az ilyen átmeneti rétegekét szokták, mert

akkor nem egyeznének meg egymással oly nagy mértékben a lelhelyek

faunasorozatai sem.

Az orosz fels-szarmata-szintnek részben már édesvízi rétegeiben

is elfordul több mocsári és szárazföldi faj (Planorbis, Vivipara, Unió,

Helix stb.), de egészen más jelleg kövülettársaság az, amilyent nálunk

még nem találtak. De talán hiába is keresnk.

A Turáni-tengerág magyarországi szakaszán alsó-szarmata üledé-

keit még lerakhatta, de utána gyorsan elsorvadt s a fiatalabb szarmatá-

nak megfelel idt nálunk már csak szárazföldi üledékek jelzik a száraz-

földi vagy szárazföldhöz kötött faunákkal. A Turáni-tengerágnak a

szarmatában nálunk maradt nagyobb tava mediterrán jellegét, elveszí-

tette, a kiimát jelentékenyebben már nem befolyásolhatta, megsznt
meleg-hakkumulátorként mköd tengerág lenni. A faunák mediterrán

jellege is — természetszerleg — megváltozott, ha nem is katasztro-

fálisan, de gyors átalakulással. így alakultak ki olyanféle fajváltozatok,

fauna-alaksorok, mint a fent ismertetettek is.

Mikor az alsó-szarmatában a tenger területünkrl visszavonult,

mocsári tavak s forrásmészkövek lerakódásai képzdhettek itt, melyek

megrizték a fiatalabb szarmatára valló faunák alaksorait.

Faunáinkban szerepl átmeneti alakok genetikai összefüggése pan-

nonban élt fajokkal, önkéntelenül felvetik azt a gondolatot, hogy a lel-

helyek környékén elforduló alsó-szarmata-szint üledékei közvetlenül

folytatódnak a pannóniai rétegekbe. Ha fajban szegényesek is faunáink,

de igazolni látszanak Schréter ama régebbi állítását, hogy a mi

szarmata rétegeink közvetlenül folytatódnak pannóniai rétegeinkbe,

üledékhiány a két emelet rétegeinek lerakódása között nem volt. Az
alsó-szarmata faunákból helyben fejldött átmeneti alakok leszárma-

zási menete ezt a felfogást — szerintem — igazolják.
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Kívánatos volna több és gazdagabb faunát összegyjteni hazai,

hasonló korú üledékekbl, mert ers a meggyzdésem, hogy azokat

a még részben függben lev kérdéseket, melyek a mi szarmata rétegeink

szintezése körül fölmerültek, szárazföldi faunák segítségével talán meg
lehet majd oldani.

Szeged, 1924 szeptember havában.

ÚJABB ADATOK
A TOKAJI NAGYHEGY PETROGENETIKÁJÁHOZ.

Irta: Lengyel Endre dr.*

A Tokaj-Eperjesi lánchegység harmadkori eruptivumai sok érdekes

probléma megvilágítására nyújtottak alkalmat a geológiai kutatások

folyamán. Kzettani szempontból azonban mindmáig egyik legérde-

kesebb területe a tokaji Nagyhegy gyjtnévvel összefoglalt hegy-

csoport, amely hatalmas (kb. 20 km2

) tömegével szigetként emelkedik

ki a környez alföldi rónaságból. E terület már régen magára vonta

a természetbúvárok figyelmét. A régebbi kutatások ismertetésére ez

alkalommal nem térhetek ki, csupán megemlítem, hogy e vidéken

fként Szirmay, Beudant, Kováts, Kubinyi, Wolf, Hauer, Doelter,

Telegdi Róth Sándor, Szádeczky, Pálfy jártak és dolgoztak.

Richthofen munkáiban pedig a harmadkorbeli eruptivumok osztályo-

zásánál játszottak fontos szerepet a hegylánc kzetei. A tokaji Nagy-

heggyel legbehatóbban azonban Szabó 1
foglalkozott, aki Tokaj-Hegy-

alja geológiájában sokat szentel a Nagyhegy problémájának, amelynek

sajátos kzetét „trachytos rhyolith“ névvel külön csoportba foglalta.

E területre újabban Simkó Gyula dr., debreceni kollegám hívta fel

figyelmemet, aki a Nagyhegyet földrajzi tanulmánya tárgyául válasz-

totta. 1923 október havában magam is bejártam a vidéket és hely-

színi tapasztalataimról, valamint kzetvizsgálati eredményeimrl óhaj-

tanék röviden beszámolni.

A kzetek vegyi és ásványos összetételében megállapított tör-

vényszerségeknek, valamint azok faji megegyezésének és különböz-

ségének magyarázatára a hipotézisek egész sorát állították fel a

kutatók. Ezirányban támasztott feltevéseik — a magmák különböz

vegyi összetételén s az adott fizikai viszonyokon kívül — fleg két

fontos fiziológiai folyamat: a differenciádé és asszimiláció, helyesebben

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1924. április hó 2-án tartott

szakülésén.

1 Szabó József : Tokaj-Hegyalja és környékének földtani viszonyai. Math. és

Term.-tud. Közi. IV. k. Budapest, 1866.


