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ÉRTEKEZÉSEK.

KZETTANI VIZSGÁLATOK AZ ORSOVAI HEGYSÉGBEN.
Irta: Tompa Margit dr.*

— Egy táblamelléklettel. —

A Kárpátokat a Balkánnal összeköt Krassó-Szörényi-hegység

bonyolult felépítését tárgyalja Schafarzik Ferenc professzor „Az

aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és történetének rövid

vázlata
14 cím munkájában (19).** Eszerint a Krassó-Szörényi-hegység

számos hegyvonulat bonyolult csomójából áll, mint azt Suess (13)

megfigyeléseibl is tudjuk. A Mundra és Surián (14) kristályospala

vonulatok között terül el a hegyrendszer centrális része, melyet számos,

részben savanyú, részben bázikus eruptivum fellépése jellemez. Ezeket

az eruptiv masszivumjokat környez kristályospalákat Böckii János

(11, 12) csoportosította, megkülönböztetvén egy alsó, mint legidsebb,

egy második, végül egy harmadik, mint legfiatalabb csoportot.

Schafarzik a reambuláló munkálatok folyamán (19, 20, 24) a Böckh-

féle alsó kristályospala-csoporthoz tartozó kzetekrl megállapítja,

hogy nem a legidsebb formáció képviseli, hanem legnagyobb részüket

eruptívnak kell tekinteni, kisebb részük az, melyet kontaktmetamorfózis-

sal lehet megmagyarázni. Ezentúl tehát csak két kristályospala vonulat-

ról beszélhetünk: egy alsó (I. = csillámos gneisz és csillámpala) és egy

fels (II. = fillit) csoportról. Ez azonban nem jelent egyúttal idbeli

beosztást, mert elfordul, hogy az els csoport tagjai fiatalabbak, mint

a másodiké.

E palahegységen a következ geológiai korok szediment-vonulatait

találjuk meg: alsó karbon, produktív karbon Újbánya mellett, diasz;

utóbbiban nagyarányú porfirfeltérések voltak. A liasz Berzászka és

Kozlánál szenet tartalmaz. E szén telepekkel Lipold (4), Fr. Hauer

(5), Knapp (6), Stur (8), Tietze (9) és Hantken (10) foglalkoztak.

Következik a dogger, maim, neokom; a II. mediterrán és szarmata

kisebb elterjedésben, diluviális és alluviális lerakódások.

Dolgozatom tárgyát e centrális részre es Orsóval hegységbl (18)

Schafarzik professzor által begyjtött anyag alkotta. Részben kris-

tályospalák és pedig Ógradinánál a Sohodol völgyében elforduló

* Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927 november 9-én tartott szak-

ülésén Beichert RObert dr.

** A zárójelben lév számok az irodalmi részben felsorolt munkák sorszámát jelölik.
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muszkovit-biotit-csillámpala, továbbá granulit, mely utóbbi hazánkban

eddig az egyetlen típusos elfordulás. Az 1890-i (15) geológiai felvétel

szerint még a legidsebb palaformáció képviseliként szerepelnek; az

újabb felfogás szerinti beosztásról részletes munka még nem jelent meg.

Megvizsgáltam továbbá, ugyancsak a kristályospalaformációban el-

forduló leukokrat telérkzetek közül, a Berzászka-Kozláról gneiszben

lev aplittelért, majd az újbányai Zsigmond-aknából szintén gneiszben

található gránát os-kvarctelért, végül a paleozoikumban feltört por-

firok közül a Streniacu micu ortoklászporfirját és az Izlás-tömzs kvarc-

porfirját.

Granulit. Ógradina, Sohodol völgye.

Nagyjából a Barbusiu-kúptól délre és keletre egészen a Dunáig és

az orsovai harmadkori öböl határáig mindenütt, legsrbben pedig a

Sohodol és a Yodna völgyében találjuk meg a fentemlített kzetet lapos

rétegboltozat alakjában, muszkovit-biotit-csillámpala s gránitos gneisz-

padokkal váltakozva. A Barbusiu-kúptól nyugatra, illetve DDNy-ra a

Kraku-Szkurtu, Valea szatulujon át a Kraku nyamcuig mindenhol meg-

lelhet s utóbbi jelöli elfordulásának nyugati határát.

Fehér, friss megtartású, tömött kzet, úgyhogy makrofirosan a

földpátot a kvarctól csupán a pegmatitos részben lehet megkülönböz-

tetni. Jól látni azonban a parányi sötétpiros gránát-rombdodekaedere-

ket és az ezüstösen csillogó muszkovit-pikkelyeket; utóbbi helyenkint

alig található, máshol egész sr behintéseket alkot. A gránátok a

muszkovitban gazdag részeken nem friss megtartású ak; ersen rozsdá-

sodnak. Limonitos szennyezés fkép a pegmatitos részben gyakori.

Mikroszkóp alatt, lényeges elegyrész gyanánt, mikroklint, plagio-

klász-földpátot, kvarcot, muszkovitot, epidotot, kevés biotitot határoz-

tam meg. Mellékes elegyrészei: zirkon és igen kevés vasérc; a járulékos

elegyrészt a gránát képviseli. Textúrája tömött. Szövete típusos grano-

blasztos; az elegyrészek gyengén karéjos élekkel határoltak. A legtöbb

granulitot jellemz kataklázos struktúra itt is megtalálható.

Elegyrészei közül a mikroklin leginkább nagy xenoblasztos szeme-

ket alkot, de kisebb szemek alakjában is látható. Ritka szép rácsos

szerkezete különösen a pegmatitos részben figyelhet meg. Rendszerint

mind a két lemezrendszer kifejldött. Elég gyakran alkot pertitet.

Az albitorsók élesen határoltak, csak elvétve látni cafatos, elmosódott

körvonalakat. Többnyire a P : x élirányt követik, tehát majdnem pár-

huzamosan haladnak a periklin-ikrekkel. P és M szerinti hasadási vona-

lak gyakoriak. Zárványai: idioblasztos kvarcszemek. Sok folyadék-

zárványt tartalmaz, melyek gyakran elágazók és sorokban tömörülnek.

A mikroklin megtartása teljesen üde. Szételegyedés következtében azon-
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bán sokszor tele van hintve apró muszkovit-pikkelyekkel. Az albit, mint

e folyamat másik terméke, nem volt meghatározható. A rnuszkovit-

leveleknek — a mikroklin rovására történ — ujjszer tovanövekedése

látható a tábla 1. és 2. képén nicolok között.

A plagioklász-földpátok közül az albit pertites kifejldésben a káli-

földpátban gyakori. A pegmatitos részben talált savanyú plagioklász-

földpátok fénytörése a kanadabalzsaménál mindig kisebb és közel

M-lapon mért kioltásuk alapján: J_c .. a'/P= 14 ,
oligoklász-albitolcnak

tarthatók. A plagioklász-földpátok zömét az oligoklászok alkotják.

Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál. Becke módszerével meg-

határozva

||
állásban: ui > ;

e> Ti ; X állásban: u> > t x ;
e> a,

;

tehát savanyú oligoklászok.

Kioltásuk: la a'/M = 5‘5°
; la j'jo = 8'5°;

szimmetrikus zóna maximális kioltása = ± 6°. Ez értékek szerint az

Ab 7G An24 összetétel oligoklászokhoz sorozhatok. Egy részük xeno-

blasztos, táblás kifejldés. Idioblasztos oligoklászt egy esetben figyel-

tem meg, melynek M-lap szerinti metszetén az )110í, )001| és !101|

formák kivehetk. Túlnyomóan azonban xenoblasztos szemeket alkot-

nak. Elfordulnak ikertelen egyének, de gyakoriabbak az ikerlemezes

oligoklászok. Az albitikrek rendszerint sok egyénbl állnak; keskeny,

egyenes lefutású, kitartó és éleshatárú ikerlemezek láthatók. Az el-

mosódott ikrek kataklázos eredetek. Periklin-iker szintén található az

albit-ikrekkel együtt, de önállóan is; utóbbi esetben az ikerlemezek

szélesek. Karlsbadi iker ritkább. P és M szerinti hasadási vonalak jól

kivehetk. A kristályos palák földpátjaira jellemz inverz zónasorrend

elég gyakori. A zónahatár rendszerint elmosódott, nagyjában követi az

egyén küls körvonalait; továbbá csupán egy bels savanyúbb magot

és egy küls bázikusabb szegélyt lehet megkülönböztetni. Egy esetben

találtam egyenes zónasorrendet. Idioblasztos, rekurrens, inverzzóna is

megfigyelhet; itt a savanyúbb zónák zárványban gazdagabbak. Rit-

kábban a zónahatárok szabálytalan lefutásúak s egy egyén három

különböz összetétel zónából van felépítve. Az egész kzetre jellemz

a típusos kifejldés mirmekit. A mikroklinszemek szélén vagy belsejé-

ben szemölcsszerén kifejldött, rendszerint ikertelen oligoklász-föld-

pátok találhatók, melyek gyakran szlfíirtszer halmazokban tömörül-

nek. Ez oligoklászszemek mindegyikét a mikroklin felé sugarasán el-

ágazó, féregszer kvarcorsók járják át. Egyébként a nagyobb és iker-

lemezes oligoklászokon is, ha a mikroklinnal határosak, megfigyelhet

a kvarcnak fentemlített kifejldése.

Gyakran az oligoklászban a mikroklin antipertitszer foltokat

alkot. A mikroklinhez hasonlóan az oligoklász-földpátokat is ers repe-
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dések járják át. Zárványként zirkon, kevés vasérc, szeriéit, klinozoizit,

kvarc található. Folyadékzárványban gazdagok.

A kvarc mennyisége a földpátokéhoz képest kevesebb, csak a

pegmatitos részben kezd száma gyarapodni. Az itt található kvarc-

szemeken a kataklázos jelenségek élénkebben mutatkoznak. Folyadék-

zárványaik elágazók s rendszerint libellanélküliek; de kerek-, vagy meg-

nyúltalakúak, libellát tartalmazók is megfigyelhetk. Más részeken

szögletes, kissé karéjos élekkel határoltak a kvarcszemek és mozaik-

szer halmazokat alkotnak. Kevesebb folyadékzárványt tartalmaznak,

melyek rendesen sorokban helyezkednek el. Zirkon, magnetit, haematit

és parányi, színtelen, idioblasztos prizmák is találhatók, mint zárvá-

nyok. A kataklázos jelenségek a földpátokon észleltekhez hasonlók.

A muszkovit nagy, halványzöldszín leveleket alkot. (001) sze-

rinti hasadásai szembetnk. Kioltása: c : a = körülbelül 0°. Pleo-

chroizmusa: a = színtelen, l' = színtelen, c = halványzöld. Optikai

jellege negatív; tengelyszöge elég nagy. A kataklázos jelenségek er-

sen unduláló kioltásban és nyomásikrek jelenlétében nyilvánulnak. Pár-

huzamosan n össze biotittal, klinozoizittal; zárványai: kvarc, zirkon,

klinozoizit.

Az epidotot a színtelen klinozoizit képviseli. Jellemzi az ers fény-

törés, alacsony kettstörés és az abnormális interferenciaszín. Ha
muszkovittal párhuzamosan n össze, vagy benne zárványt alkot, akkor

az ortozóna szerinti egyenes kioltása és (010) szerinti elválása jól lát-

ható. Optikai jellege pozitív. Egy esetben találtam ersen kettstör

epidotszemet, mely magára a pisztacitra emlékeztet. Itt-ott a földpát-

ban található szürkés, átlátszatlan, szemcsés szerkezet halmazok ab-

normális interferencia színe szintén klinozoizitra vall, mely a földpát

szételegyedési terméke. E szürkés halmazokból a klinozoizit-rudacskák

helyenként már egészen jól kialakultak.

A biotit mennyisége igen kevés. Muszkovittal párhuzamosan össze-

nve apró foszlányokat alkot. Nem egészen friss megtartású; az ere-

deti sötétbarna színe zöldes árnyalatot mutat és a hasadások mentén

a kivált vasérc lerakódása észlelhet. Kioltása: c:a=0°. Pleochroiz-

musa: a = zöldessárga, b = zöld, c= sötétzöld. Optikai jellege negatív.

Az almandin halványrózsaszín rombdodekaederekben fejldött ki,

de xenoblasztos szemekben is elfordul. Zárványai: kevés kvarc és

muszkovit. Repedései mentén limonitos erek húzódnak. A zirkon idio-

bliasztos prizmái a különböz elegyrészekben kisebb csomókat alkot-

nak. Általában e granulitok vasérctartalma igen csekély. A magnetit

inkább finom porszer eloszlásban található; elvétve látni csak egv-egy

haematit-pikkelyt.

A mikroszkópos vizsgálat eredményei szerint e kzetet gazdag
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muszkovit- és epidottartalma, továbbá ásványos elegyrészeinek némely

igen jellemz kifejldése (pl. a mirmiekit, a káliföldpát rácsos szerke-

zete) magasabb zónába sorolják. A GRUBENMANN-féle beosztást alapul

véve, a mezo-zónába tehet; kataklázos szövete e zóna felsbb szint-

jére utal. Típusos ortogneisz, melyet rendszertanilag Grubenmann
biotitban szegény alkáliföldpát-gneiszei közé lehet beosztani.

Muszkovit-biotit-csillámpalák. Ógradina, Sohodol völgye.

(A granulittal váltakozó csillámpala-padokból.)

Makroszkóposán selyemfény, zöldesszürkeszín, helyenként a li-

monittól rozsdabarnára festett, kitünen palás kzet. A csillámlevelek

alkotta rétegek között elvétve a szemcsés kifejldés elegyrészek is lát-

hatók. Porfiroblasztes elegyrészt nem tartalmaz. Kevésbbé jó meg-

tartású; limonitos, finom eloszlású mállástermék a kzetet valósággal

behálózza.

Mikroszkóppal meghatározott lényeges elegyrészei: kvarc, musz-

kovit, biotit, kevesebb savanyú plagioklász-földpát. Mellékes elegy-

részei: zirkon, kevés apatit, magnetit, melyekhez igen ritkán a gránát

is csatlakozik. Palás textúráját fkép a muszkovit és biotit alkotja,

bár ehhez kismértékben a földpát és kvarcszemek is hozzájárulnak

részben kifejldésükkel, részben elhelyezkedésükkel. Szövete részben

lepidoblasztos, részben granoblasztos.

A muszkovit színtelen, keskeny, a palásság irányában kihúzott

levelei, biotittal párhuzamosan összenve, rétegekbe tömörülnek. Rit-

kábban a muszkovitlevelek a palássághoz képest harántfekvósüek

;

utóbbi esetben hatalmas, széles levelei egymáshoz fonatszerüen csatla-

koznak. A kioltás párhuzamos a (001) szerinti hasadással. Optikai

jelleg negatív; tengelyszög elég nagy. A kataklázos hatás unduláló

kioltásban nyilvánul; ritkán nyomásikrek is megfigyelhetk. Zárvány-

ként az összes többi elegyrészt tartalmazza, fkép azonban zirkont.

Parányi, színtelen, prizmatikus termet zárványai nem voltak meg-

határozhatók.

A biotit morfológiája egyezik a muszkovitéval. Kevésbbé jó meg-

tartású. A biotitleveleken a „baueritesedés“ névvel jelölt mállásjelenség

észlelhet. Az eredeti vörösbarna színét elveszítette és a zöldesbarna

szín vált uralkodóvá. Néhány esetben látható csak egy-egy frissebb

megtartású sáv. E részek pleochroizmusa: a = kissé zöldessárga, c=
vörösbarna; a mállottabb részeken: a = sárgászöld, b = sötétzöld,

c = sötétzöld. A mállás a hasadások mentén terjed tova. Kifakult

biotitot, mint e mállásjelenség végs termékét csak ritkán figyelhettem

meg. A kivált vasérc részben mint friss magnetit rakódott le a hasadási

vonalak mentén, nagyobb része azonban már limonitosodott és az sz-
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szes többi elegyrészt szennyezi. Ritkán biotit után pirit pseudomor-

fóza található. A kioltás: c:ci=0°. Optikai karakter negatív; ten-

gelyszög igen kicsi, majdnem 0°. Zárványai közül a zirkont pleochrooe

udvar övezi. Igen elvétve zöldes epidotszemet is tartalmaz.

A kvarc xenoblasztos szemek alakjában csatlakozik a csillámhoz.

Legtöbbször szögletes szemeket alkot, melyek közül némelyik a palás-

ság irányában megnyúlt. Nagyobb egyénei kissé karéjos élekkel hatá-

roltak. Utóbbiakon megnyilvánuló ers unduláló kioltás a kisebb ter-

met kvarcszemeken alig tapasztalható. Igen kevés folyadékzárvány

található benne. Biotit és vasérc zárványain kívül, keskeny, színtelen,,

alacsony kettstör prizmákat (?) is tartalmaz, melyek mindig a

palássággal párhuzamosan helyezkednek el.

A plagioklász-földpát a kvarcszemek között rendszerint egyenle-

tes eloszlásban található. Szögletes vagy megnyúlt egyénei azonban

helyenkint halmazokká is tömörülnek. Üde megtartású; a limonitos

szennyezés azonban igen elterjedt. Nagyritkán az albit ikertörvény

szerint alkot ikreket. Az ikerlemezek száma kevés; az ikerhatár kissé

elmosódott. E földpátok fénytörése a kanadabalzsaménál nagyobb, a

kvarcénál kisebb; kioltásuk: la a
1
/M= 7°. Szimmetrikus

zóna maximális kioltása=- 6°; ezek az értékek az Ab75 An25 össze-

tétel bázikus oligoklászoknak felelnek meg. P és M szerinti hasadási

vonalak megfigyelhetk. Gyakori a fordított zónás szerkezet. A zóna-

határ elmosódott s a bels savanyúbb magot mindig egy bázikusabb

szegélyrész veszi körül. A parazita-átalakulásnak igen jellemz példá-

ját látjuk a földpát rovására történ muszkovit-képzdésben. A föld-

pátszemek tele vannak hintve egész keskeny muszkovit-pálcikákkal,

melyek egymás felé zeg-zugosan tovanövekedve, lassankint a földpátok

helyét teljesen elfoglalják (tábla 3. és 4. kép).

Járulékos elegyrészei közül: a zirkon többnyire a muszkovitban,

ritkábban a kvarcban halmozódik fel. Idioblasztos prizmák, vagy csepp-

alakú, színtelen szemek. Az apátit ritka elegyrész. Színtelen cseppalakú

szemeket és zömök prizmákat alkot; utóbbiak az 11010J és |10Tl!

formákkal határoltak s rajtuk a (0001) szerinti elválás észlelhet.

A vasércet friss, hatszöglet magnetit-szemek képviselik; rendesen a

kvarcban zárványok. A gránát színtelen, ovális vagy szögletes szemecs-

kéi alig egy-két esetben fordulnak el. Az ógradinai csillámpalák tehát

az elsorolt ásványos elegyrészeik, struktúrájuk, textúrájuk alapján

típusos mezozónabeli kzetek. Földpáttartalmuk — ellentétben az

igazi csillámpalákkal — meglehetsen nagy, viszont Al-ban gazdag

elegyrészt alig tartalmaznak. E sajátságaik az Al-ban szegény csillám-

palákhoz sorolják és egyúttal átmenetet alkotnak az e zónabeli két-

csillámú paragneiszekhez.
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Ortofir. Ógradina, Streniacu inicu kúpja.

E kzet a karbonkori porfirfélt üresek egyike s valószínleg az

egykori vulkán csatornakitöltését alkotja. Schafarzik megemlíti (15.),

hogy öregszem kzet s a violás alapanyagon kívül majdnem kizárólag

földpátból álló. A megvizsgált példányok kevésbbé jó megtartása igen

szembetn. A violás alapanyag helyét majdnem teljesen elfoglalta

egy sötétzöldszín bomlástermék, st a makroíirosan kivált föld-

pátoknak egy része is áldozatául esett e bomlási folyamatnak. Az auto-

morf földpátkristályok részben halvány rózsaszínek, részben fehérek,

a mállás folytán gyakran piszkosszürkék; ritkán íivegfények, inkább

fénytelenek.

Mikroszkóppal meghatározott primaer elegyrészei: ortoklászföld-

pát két generációban, igen kevés plagioklászföldpát csak a második

generációban; kevés színes elegyrész ugyancsak két generációban,

utóbbi elegyrész azonban teljesen elmállott és csak elvétve találtam

jobb megtartású biotitot
;
továbbá apatit, titanit, zirkon. Primaer vas-

ércei közül csupán a haematitot különböztethettem meg. Secundaer

elegyrészei: igen sok szeriéit és limonitos, ritkán leukoxénes magnetit,

albit, kaolin, kvarc (?).

Az elhaladott szericitesedés miatt a primaer alapanyagnak csak

egy igen kis részét vizsgálhattam meg s csak ennek alapján írhatom

le egyrészt az alapanyagot alkotó elegyrészeket, másrészt a kzet
szöveti sajátságait. Üveget az alapanyagban nem találtam, tehát a

kzet szövete holokristályos porfiros lehetett. Az alapanyag struktú-

rája allotriomorf szemcsés, minthogy elegyrészei túlnyomóan xeno-

morfok; itt-ott találni csak egy hipidiomorf ortoklász- vagy plagio-

klászföldpátot. Az ortoklászföldpátokon P szerinti hasadás kivehet;

karlsbadi iker is elfordul. Mikroklinesedés esetében inkább az albit-

lemezrendszer látható. Mikroklinesedett egyénei tiszták, a többi szür-

kés kaolint tartalmaz. A plngioklászföldpátok albitikreket alkotnak.

Zónás felépítés is megfigyelhet. A küls zóna fénytörése a kanada-

balzsaménál jóval kisebb. Közelebbrl e földpátokat meghatározni

nem tudtam.

Porfirosan kivált elegyrészekben gazdag kzet. Beágyazásként ural-

kodó mennyiségben az ortoklászföldpátot találjuk meg, melynek hatal-

mas, automorf egyénei a kristálytani ,,a“-tengely szerint megnyúlt

prizmákban fejldtek ki. Termetüknek megfelelen gyakoriak a rom-

bus-, rövid-, majd megnyúlt téglalapalakú metszetek, de szabálytalan

szemeket is találni. Az optikai zónakarakter mindig negatív. Ikreket

leginkább a karlsbadi ikertörvény szerint alkot; találhatók azonban

bavenói-ikrek is. A manebachi-ikrek jóval ritkábbak. P és M szerinti
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hasadási vonalak igen jól kivehetk. Kioltás: a : ci= 9°. Na-tartalmát

a kioltáson kívül mutatja a szételegyedés következtében kivált víz-

tiszta albit is, mely vagy pertitszeren elhelyezkedve található a

gazdaföldpátban, vagy pedig egy helyre halmozódott fel. Az albit

gyakran a kimállott színes elegyrész helyét foglalja el. Fénytörése a

kanadabalzsaménál kisebb. Az albit ikertörvény szerint alkotott ikrei

kevés lemezbl állnak. Kioltás: la a7M=14°. Az ortoklász-

földpátokon a kémiai korrózió nyomait gyakran megfigyelhettem.

Mechanikai deformáció következtében az ortoklászok egy része mikro-

klinesedett; a torzult albitlemezeken a hullámos kioltás észlelhet.

E jelenségek azonban korántsem nagymértékek. Mállástermékként

nagymennyiség kaolint tartalmaz, amely mellett apró secundaer kvarc-

szemek (?) is láthatók. Zárványai: apatit, titanit, zirkon és haematit

;

utóbbi apró piros, vagy sárgás pikkelyek alakjában elég gyakori.

A biotit egy-két jobb megtartású levelén mért kioltás: c : a = 0°.

Plechroizmusa: a.= halványsárga, c = zöldesbarna. A (001) szerinti

hasadásai mentén vasérckiválás észlelhet. A biotit legnagyobb része

azonban teljesen elmállott, helyét magnetit, ritkán haematit, vagy a

magnetit mállástermékei foglalták el. Helyenkint másodlagos albit is

található.

Járulékos elegyrészei közül: az apatit többnyire a színes elegy-

rész körül gylt össze. Idiomorf prizmáit és hatszöglet bázisos met-

szeteit az JlOTOJ, !10ll! és í 00011 formák határolják. Elfordul

azonban csepp-, majd tojásdodalakú szemekben is. Színtelen, néha szeny-

nyezéstl szürkés kristályainak hosszúsága 1—0'2 mm-ig, szélessége

0'2—0'T mm-ig változik. A (0001) szerinti elválás szembetn. Igen jel-

lemz ers chagrines felületük. A titanit nagyobb kristályainak auto-

morf kifejldése elég hiányos. Finom talakú egyénei ellenben tökéle-

tesen idiomorfok. Egy részük üde megtartású, legnagyobb részükön

azonban szürkés, átlátszatlan mállástermék figyelhet meg. A zirkon

igen keskeny, egyenes kioltású prizmái a földpátokban találhatók,

mint zárványok.

Amint a kzet makrofiros leírásánál említettem, az alapanyag

majdnem teljesen s a porfirosan kivált földpát oknak egvrésze is szeri-

citesedétt. Mikroszkóp alatt a szeriéit halványzöld szín, szabálytalan

élekkel határolt leveleket vagy pikkelyeket alkot. Muszkovittá meg-

növekedett levelein a (001) szerinti hasadás is kivehet és a kioltás

e hasadási vonalakkal párhuzamos. Legnagyobb részük azonban szfero-

litosan olt ki. Tengelyszög kicsi; optikai jelleg negatív. A szeriéit

rendszerint egymásra merleges sorokból álló rendszereket alkot, vagy

ritkábban rozettaszer halmazokba tömörül.

Mivel e szericitesedési folyamat elrehaladottsága mellett a pri-
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maer elegyrészek mechanikai deformációja nem szembetn, közelfekv

az a gondolat, hogy a szericitesedést nem annyira hegyképz nyomás,

hanem thermális hatások okozták.

Aplit-ér gneiszben. Berzászka-Kozla.

A Kozla-patak völgyének torkolatánál.

Jó megtartású, finomszem kzet, mely fénytelen rózsaszín föld-

pátból és szürkés, zsírfény kvarcból áll. Elvétve zöldes csíkok talál-

hatók, melyek az elmállott színes elegyrész bomlástermékeit tartal-

mazzák. A kataklázos jelenségek ers repedezettségben nyilvánulnak.

Mikroszkóppal megvizsgálva, a kzet zöme káliföldpátból, plagio-

klászföld'pátból és kvarcból áll; kevés teljesen kloritosodott biotit és

muszkovit zárja be a lényeges elegyrészek sorát. Járulékosan zirkont,

apatitot és titanitot találtam. Primaer szövete panidiomorf-szemcsés.

Helyenkint a hatalmas, minden más elegyrészt magukba foglaló káli-

földpáttáblák és nagy kvarcszemek uralkodnak; ez a szöveti sajátság

már a pegmatitos kifejldésre utal. A megmerevedés után szenvedett

nyomás következtében a struktúra kisebb-nagyobb deformációt szenve-

dett s egy másodlagos kataklázos szövet alakult ki, általában a kezd-

stádium sajátságaival. Megjelennek a leggyakoribb saussurites termé-

kek, fkép a kalcit, szeriéit, zoisit, klinozosit, pisztacit, melyek vagy

a hasadási hézagokban rakódnak le, vagy az összemorzsolt földpát- és

kvarcszemekkel, továbbá a megnyúlt, részben kifakult kloritfoszlányok-

ka.1 elegyedve, repedéseket töltenek ki. Más részeken a primaer elegy-

részek, különösen a kvarc és klorit, egymásba préseldtek s ugyan-

akkor a kisebb ellenállás irányában megnyúltak, miáltal helyenkint

gyenge parallelstruktúra jött létre.

Az elegyrészek leírására áttérve: a káliföldpátot az ortoklász-

földpát képviseli. Hatalmas táblákat alkot. Kioltása: a:a=7’5°.
Ikrei ritkák. Egy esetben találtam karlsbadi ikret. A P és M szerinti

hasadási hézagokat túlnyomóan kalcit tölti ki. Gyakori az albittal való

pertites összenövése. Az albitorsók leginkább élesen határoltak, egye-

nes lefutásúak, máskor megtörtek, eafatos, elmosódott szélek. Néha

az albitorsók oly srn helyezkednek el a káliföldpátban, hogy már

inkább ortoklászpertitrl beszélhetünk. Leginkább a P : x élirányt

követik; némely ortoklászföldpát M lap szerinti metszetén az orsók

iránya a P szerinti hasadással 72—74°-ot zár be, ami a Murchisonit-

féle hasadási iránynak felel meg. Nyomás okozta mikroklinesedés

kitnen megfigyelhet, st egyes részeken a rácsos szerkezet már egé-

szen jól kialakult. A plagioklászföldpátoknak pertitszer átnvomulása

az ortoklászföldtpátokon át, szintén kataklázos jelenség. Kivétel nélkül,
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minden káliföldpát. limonitos kaolint tartalmaz, csak a mikroklinese-

dett részek tisztábbak, itt ugyanis a kaolin fonalszerü képzdmények-
ben halmozódott fel.

A plagioklászföldpátok megtartása a viszonyokhoz képest meg-

lepen jó. Táblás kifejldések. Egy részükön a deformációnak szinte

nyoma sem látszik. Gyakoriak az albitikrek. Rendesen sck keskeny

lemezbl állnak. Az ikerlemezek inkább kitartók, de elfordul, hogy

egyik-másik kiékül. Periklinikrek ritkábbak. Homályos nyomásikrek is

találhatók. Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk:

±a a7M=ll'5°, la Y7 ff= 12'5°; a szimmetrikus zóna

maximális kioltása AT3°. Ez értékek szerint az Ab72An28 össze-

tétel bázikus oligoklászokhoz sorolhatók. A deformálódott egyé-

neken a következ elváltozások tapasztalhatók: a földpáttáblák

eltörtek, az eltört részek egymástól párhuzamosan eltolódva, ismét

összeforrtak. Ragasztóanyag a kalcit, vagy maga a földpát anyaga,

melynek optikai orientációja az összeforrt részekével egyez; a

kevésbbé tiszta földpáttáblákban ezért találhatók friss megtartású

erek. Ugyanilyen eredet, tiszta szegélyrész, majdnem kivétel nélkül,

minden plagioklászföldpáton látható. A préselés következtében a táb-

lák széleirl egyes részek lefzdtek s mint önálló allotriomorf szemek

a gazdaföldpát körül találhatók. A káliföldpátokon megjelenik a

mirmekit. szemölcsszer kinövések alakjában. Ritkán található olyan

szép kifejldésben, mint az ógradinai granulitoknál. Elfordul a plagio-

klászban a káliföldpátnak antipertitszer átnövése. Ezek a rombus-,

trapéz-, háromszögalakú káliföldpátszemek alacsonyabb interferencia-

színük révén, keresztezett nikolok között jól kivehetk.

A plagioklászföldpátok limonitos kaolint, továbbá saussurites

bomlástermékeket bven tartalmaznak. Utóbbiak közül a szeriéit

finom kihúzott szálai egyetlen plagioklászföldpátból sem hiányoznak.

A kalciton a jellemz —

—

R szerinti nyomásikrek gyakoriak. A zoisit

leginkább rostos, zavaros halmazokat alkot, de vannak jobb kifejl-

dés prizmatikus egyénei is, melyek a megállapított optikai sajátságok

alapján a-zoisiteknek mondhatók. Optikai orientációjuk: a=c, c=a.

Optikai jellegük pozitív; tengelyszögük kicsi. A klinozoisit sokszor

egészen finom tket alkot. Nagyobb egyéneinek ortozóna szerinti met-

szetein az egyenes kioltás és a (010) szerinti elválás megfigyelhet. Az

ortozónára merleges metszetei szögletes szemek, melyeket a ) 001 f , Í100j

és Jl01! formák határolnak. Gyakoriabbak azonban a szabálytalan klino-

zoisitszemek. Jellemz az abnormális interferenciaszín és az alacsony

kettstörés. Pleochroizmusa: a = színtelen, b = zöldes, majdnem szín-

telen, c = halványzöld. Optikai jelleg: pozitív. Zöldes, abnormális
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interferenciaszínü epidothalmazok negatív optikai jellege magára a

pisztacitra vall.

A kvarc, ha ortoklászban zárvány, dihexaederek alakjában lát-

ható, máshol nagyra termett szemeket alkot. Meglehetsen nagymér-

tékben tartalmaz zsínórszeren elhelyezett folyadékzárványokat, mozgó

libellával. Ezenkívül gyakori zárvány még az apatit és zirkon. Az undu-

láló kioltás mindig tapasztalható. A dihexaederek inkább kisebbfokú

torzulást szenvedtek, helyenkint látni csak nagyobb deformálódási,

mikor valósággal nyúlványokat bocsátanak a földpátokba. A nagyobb

kvarcszemek kihengerldtek, megnyúltak és karélyos éleikkel kapcso-

lódnak a szomszédos elegyrészekhez. Ers repedési vonalakkal srn
találkozunk.

A színes elegyrész eredetileg biotit volt, mely teljesen kloritoso-

dott. Leginkább csavart, kihúzott leveleket, foszlányokat alkot.

A biotit, ha földpátban zárvány, kevésbbé deformálódott, többnyire

csak albitszer nyomásikreket látunk. A kloritot a kékeszöld szín

pennin képviseli. Jellemz az alacsony kettstörés és az abnormális

interferenciaszín. Utóbbi kioltása: c : a, vagy c = 0°. Pleochroizmusa

jelentékeny; az optikai orientációnak megfelelen: a — halványsárga,

b= zöld, c == kékeszöld
;
ritkábban ci= kékeszöld, b = zöld, c= hal-

ványsárga. Az optikai zónakarakter tehát részben pozitív, részben

negatív; az optikai jellegét csak negatívnak állapíthattam meg.

A pennin részben vagy teljesen zöldes epidottá és rozsdává alakult át.

A pálcikaalakú epidotszemek élénk interferenciaszíne és pleochrois-

musa pisztacitra vall: ft= színtelen, b= halvány zöldessárga, c= rigó-

zöld. Optikai jelleg negatív. Egy esetben klinozoisitot találtam a pen-

nin mállástermékeként, melynek legyezszer halmaza szferolitosan

olt ki. Nem pleochroos; optikai karaktere pozitív.

A muszkovit apró, színtelen levélkék, foszlányok alakjában lát-

ható. Párhuzamosan összen a biotittal. Kioltása a hasadással pár-

huzamos. Optikai jellege negatív; tengelyszöge kicsiny.

Járulékos elegyrészei közül: az apatit színtelen prizmáin a(0001)

szerinti elválás megfigyelhet. A zirkon különböz nagyságú, színtelen,

gyakran legömbölyödött prizmáit limonitos mállástermék övezi. Kris-

tálykái kisebb halmazokká gylnek össze. A nagyobb egyéneken töre-

dezettség, az eltört részeknek egymástól párhuzamos eltolódása tapasz-

talható. A vasércet friss magnetit- és vörös haematitpikkely képviseli.

Végül színtelen, automorf szemek alakjában igen kevés titanit talál-

ható, mely finom eloszlású vasércszennyezést tartalmaz.

Elegyrészei alapján ez az aplittelér gránitos magma savanyú hasa-

dási terméke. A káliföldpát pertites kifejldése és a primaer titanit

jelenléte gazdagabb Na-t ártalmára utalnak.
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Granulit. Újbánya, Zsigniond-akna.

(Telér gneiszben.)

Schafarzik Ferenc a fenti lelhelyrl makroszkoposan megálla-

pítva gneiszben lév gránátos kvarctelért adott át megvizsgálás céljá-

ból. Az üde megtartású, teljesen tömött, nagy gránáttartalmától

ibolyás szín kzet mikroszkóp alatt valóban egy gazdag gránát-

tartalmú legszélsbb leukokrat hasadási terméknek bizonyult. Geoló-

giai helyzetének megfelelen ers metamorf hatásoknak volt kitéve,

úgyhogy különösen szöveti sajátságai a kristályos palákhoz sorolják.

Lényeges elegyrészei: kvarc, plagioklászföldpát, kevés biotit;

járulékosan nagymennyiség gránátot, Ti tartalmú magnetitet, apa-

titot, zirkont és rutáit találtam. Szövete granoblasztos. Kisebb

mérték kataklázos hatást látunk a kzet repedezettségében ; az elegy-

részek e repedések mentén egymástól párhuzamosan eltolva, a kelet-

kezett másodlagos termékekkel, úgymint szeriéit-, albit-, klorit- (?)„

kalcittal újra összeragasztódtak.

A kvarc xenoblasztos, szögletes, többször karélyos élekkel hatá-

rolt szemeket alkot. Igen kevés folyadékzárványt tartalmaz, melyek

rendszerint zsinórszeren helyezkednek el. A nagyobb folyadékzárvá-

nyoknál a kerek vagy megnyúlt forma és a mozgó libella kivehet.

Valamennyi kvarc hullámosán olt ki. Zárványként az összes többi

elegyrész megtalálható.

A plagioklászföldpátok xenoblasztos szemek, helyenkint xeno-

blasztos, zömök táblák. Jó megtartásúak. Inkább az ikertelen egyé-

nek uralkodnak. Sajátságos, hogy az albit ikrek mellett a periklinikrek

is igen gyakoriak és önállóan is megjelennek. Ha ugyanazon földpát-

szemen az albitiker mellett a perikliniker látható, akkor rendszerint

vagy az albit- vagy a periklinlemezek igen finom kifejldések. Karlsbadi

iker igen ritka. Elvétve nyomásikrekkel is találkozunk. A zónás fel-

építés elég gyakori. A zónasorrend túlnyomóan fordított, de egyenes

zónasorrend is megfigyelhet. Az egyes zónák közti határ elmosódott.

A P és M szerinti hasadási hézagokat szeriéit és kalcit tölti ki. Fény-

törésük mindig nagyobb a kanadabalzsaménál. BEC.KE-módszerrel meg-

határozva

X állásban: uj-OL,

Kioltásuk: la a'/M — 9°; la Ylö=10°.
A szimmetrikus zóna maximális kioltása = A 12°. Tehát az érté-

kek alapján az Ab 74An2lj összetétel bázikus oligoklászoknak tart-

hatók. Legnagyobb részükön szételegyedési folyamat észlelhet. A kelet-

kezett albit a gazdaföldpát helyét szinte pseudomorfozaszeren fog-

lalja el. Ikreket nem alkot. A szételegyed plagioklászföldpátok s
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maga a keletkezett albit is srn tele van hintve szericittel. E folya-

mattal kapcsolatban kalcitkiválás is történt, mely vagy ers fény- és

kettstör szemcsék alakjában található a gazdaföldpátban, vagy a

repedéseket tölti ki. Utóbbi esetben — -i R szerinti nyomásikrei és

R szerinti hasadási vonalai jól kivehetk. A plagioklaszföldpátok zár-

ványai fkép folyadékcseppek, de a többi elegyrészek is lehetnek

zárványai.

A kzet igen kevés biotitot tartalmaz. Barna foszlányokat alkot;

elvétve látni csak elég élesen határolt leveleket. Kioltás: c:Ci= 0°.

Pleochroizmus: n = halványsárga, b és c= mély barna. Bázisos met-

szetein a tengelyszög kicsi; optikai jellege negatív. A biotit általában

jó megtartású, csak helyenkint tapasztalható kloritosoclás. A keletkez

pennin lavendulakék interferencia színérl azonnal felismerhet. Ki-

oltása: c: a= 0°. Pleochroizmusa: a = zöldessárga, c = sötétzöld.

A mállás további folyamán a klorit, a szélekrl befelé haladva, kalcito-

sodik s ilyenkor apróbb-nagyobb szemek alakjában pirit is található

a mállástermékek között.

A gránátot szép számban képviseli a halványrózsaszín almandAíiy

mely ídlioblasztos rombtizenkettsökben fejldött ki. Hat- és négyszög-

let metszetein ritkán (110) szerinti elválás és nyomás okozta repe-

dések láthatók. Szabálytalan szemeket is alkot. Gyakran kisebb

csomókba gylnek össze. Zárványban különösen a nagyobb egyének

gazdagok. Zárvány gyanánt az összes elegyrészek megtalálhatók, de

túlsúlyban a kvarc és földpát; utóbbiak leginkább szabálytalanul,

ritkán koncentrikusan helyezkednek el a nagyobb gránátszemekben.

Helyenkint a gránátokat sugaras halmazokba tömörült, kloritos (?)

anyag veszi körül; ugyancsak ez az anyag megtalálható a repedések

és a gránátok közelében lév földpátok hasadásai mentén is. E klorit

optikai sajátságai a következk: fénytörése ers, kettstörése rend-

kívül gyenge. Néha isotropnak látszik, máshol valami igen gyenge

kettstörés észlelhet: utóbbi esetben hullámosán olt ki és interferencia-

színe abnormális. Színe: zöldessárga; nem pleochroos. Valószín, hogy

a gránátból keletkezett.

E telérkzet vasércet bven tartalmaz. A Ti-tartalmú magnetit-

oktaederek hatszöglet metszetei ritkábbak, inkább csomókat alkot

a magnetit a gránát szemek közelében. Reflektált fényben acélkék

színek. Megtartásuk helyenkint egészen friss; máshol nagymértékben

leukoxénesedtek. A leukoxén igen gyakran már szemcsés, ers fény- és

kettstörés titanittá alakult át. Az apatit színtelen prizmáit az

)10T0; és J 0001 ) formák határolják, (0001) szerinti elválás észlelhet.

Elvétve kismérték deformációval is találkozunk. Nagysága általában
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a gránátokéval egyez. Zárványai: kvarc és biotit. A zirkon cseppalakú

vagy legömbölyödött prizmákat alkot, melyek apró szennyezést tartal-

maznak. A rutil idioblasztos kristályain az |110! és
}
1 1 1 (

formák ki-

vehetk. A kisebb egyének ibolyás-, a nagyobbak sárgásszínek. Egy
esetben szívalakú ikret is megfigyeltem. Az ikeregyének „c“ kristály-

tani tengelye által bezárt szög = 53°.

E kzet elegyrészei alapján granulitnak vehet. Grubenmann
beosztása szerint biotitban szegény mezo-alkáliföldpátgneisz.

Kvarcporfir. Izlás.

A Jeliseva és Staristye patakok környéke az alsó diaszban hatal-

mas porfirfeltörések színhelye volt. Északról jve a Széchenyi-úton,

a Muntyana nev határrház közelében találni e kzeteknek el6

nyomait a liászrétegek alatt. A Jeliseva és Staristye patakok környé-

kén és ezek mentén északra mindenhol megtalálhatók egészen a

Belareka-mare árokig és közel a Pojana Szurkovacsa mészksziklájáig,

illetve e két patak közti vízválasztóig, a Kraku-Drenetina-Vrtini

grun-ig, st még egy darabon ezen túl is. E porfirok Szvinicától délre

ós keletre a juci gabbró-tömzs közvetlen szomszédságában szintén meg-

vannak. Fr. Hauer (5) 1869-ben a „Kohlenvorkommen von Berzászka"

c. munkájában e kzetekrl, mint melafirokról és tufáikról emlékszik

meg. E. Tietze (9) riolitoknak és riolittufáknak tartja ket. Az 1892-i

geológiai felvétel alkalmával T. Roth és Schafarzik megállapítják,

hogy e feltörések eredménye túlnyomóan kvarcporfir, kisebb részben

porfirit, nagymennyiség porfirtufával, konglomeráttal és brecciával

kísérve. A melafirnak alárendeltebb szerepe van.

Az Izlástömzs kvarcporfirjának violásszín, felsites alapanyagá-

ban porfirosan kivált elegyrészként túlnyomóan földpátot, kevesebb

kvarcot és elvétve teljesen rozsdásodott színes elegyrészt találtam.

A földpátok 2—3 mm átmérj, zömök kristályok. Lupéval megvizs-

gálva helyenkint az (110), (010), (001) és (101) index formák ki-

vehetk. Az üdébbek halvány rózsaszínek, leginkább fénytelenek.

A földpátok helyét sokszor fénytelen, almazöld szín mállástermék

foglalja el. A színes elegyrészen kivehet forma biotitra utal. Az alap-

anyagban nagyobb mennyiségben található a porfirosan kivált föld-

pátokon is észlelt, fénytelen, tömött, szürkészöld, lágy anyag, mely

forrasztócs eltt színét elveszíti. E fizikai tulajdonságai, valamint a

mikroszkopi vizsgálat alkalmával talált gömbszer képzdményei alap-

ján agalmatolitos anyagnak tartható.

A mikroszkopi vizsgálat eredményeire áttérve: a kzet alapanyaga

mikrofelsites, mely bven tartalmaz limonitos, ritkábban leukoxénes
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trichit- és globulitszerü mikrolitokat. Valószín, hogy eredetileg biotit-

mikrolitok voltak, melyek a mállás folyamán teljesen elrozsdásodtak.

Ezeknek a mikrolitoknak egyik-másik beágyazott elegyrész körül való

elhelyezkedése a magma folyásirányát jelzi. Helyenkint csomókba

gylnek, máshol megritkulnak, st hiányoznak is. Azonkívül az egész

alapanyagot limonitos kaolin járja át. A mikrofelsit jórészén a szét-

esés tapasztalható. A szétesett részeken sok allotriomorf kvarc és a

földpát mállása folytán létrejött, pikkelyes, pirofillitszer anyagot

találunk. A keletkezett másodlagos kvarc vagy még csak zeg-zugos

körvonalú foltokat, vagy már határozott, csipkézett élekkel határolt

szemeket alkot, melyek egymáshoz mikropegmatitszeren kapcsolódnak.

Gyakran kisebb halmazokba gylnek össze, máskor az egyes kvarc-

szemek láncszemszeren egymásba kapcsolódva a mikrofelsit folyás-

irányát követik. Ritkábban az alapanyag hólyagüregszer részeit veszik

köriül. Sohasem olyan tiszták, mint a kvarcbeágyazások. Folyadék-

zárványt tartalmaznak. A földpát helyét színtelen, nagy tömegben

halványzöldes szín, a kvarcnál ersebben fénytör, pikkelyes, piro-

fillitszer anyag foglalja el, mely vagy gömbszer képzdményekben

látható, vagy a kvarcszemek közét tölti ki, azokat zsinórszeren körül-

fogva. Ritkán nagyobb halmazokat is alkot.

Porfirosan kivált elegyrészek: plagioklászföldpát, rozsdásodott

biotit, kvarc; járulékosan apatitot, zirkont, kevés titanitot találtam.

A primaer vasércei közül már csak a haematitot különböztethettem meg.

Apró, vörös pikkelyei az alapanyagban láthatók.

A plagioklászföldpátok idiomorf, M szerinti táblák. Megtartásuk

aránylag elég jó. Leggyakrabban albit ikreket alkotnak. Ritkák a

periklinikrek; bavenoi ikret egy esetben találtam. P és M szerinti hasa-

dások megfigyelhetk. Fénytörésük részben nagyobb a kanadabalzsamé-

nál, de elfordul, hogy egyenl vele, vagy kisebb (annál. A 'kanad'a-

balzsamnál kisebb fénytörés földpát oknál a kioltás: lc..a'/P= 15°;

az ersebben fénytör földpátoknál a kioltás: la a'/M = 15 .

A szimmetrikus zóna maximális kioltása: A 17°. Ebbl az optikai

viselkedésbl arra következtethetünk, hogy az oiigoklászalbittól kezdve

a savanyú oligoklászokon át, egészen az Ab(iBAn31 összetétel bázikus

oligoklászokig, különböz kémiai összetétel tagok vannak jelen.

Magmamozgás folytán bekövetkezett mechanikai deformáció nyomaival

elvétve találkozunk. Kémiai korrózió következtében a csúcsok, élek le-

gömbölyödtek; nagyobb mérték beöblösödések ritkábban észlelhetk.

Zárványként az összes többi elegyrészt megtaláljuk. A kvarc azonban

csak látszólagos zárvány, mely a korrodeáló mikrofelsit szétesésébl

keletkezett. A mállástermékek közül a limonitos kaolin és az alapanyag

tárgyalásánál leírt pirofillitszer anyag igen gyakori. Utóbbi azonban
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itt már inkább a pikkelyes szericithez hasonlít, mint azt Hintze is-

megjegyzi a „Handbuch dér Mineralogie“ II. (p. 827.) c. munkájában.

A színes elegyrész mibenlétére a még megmaradt forma ád útbaiga-

zítást. Jól kivehetk ugyanis a biotitra jellemz bázisos metszetek

a (110), (010) formákkal, továbbá alacsony tábláik. A biotit helyét

pseudomorfozaszeren teljesen elfoglalta a belle kivált vasérc. A tel-

jesen kifakult biotit egészen muszkovithoz hasonló. Az irodalom ezt a

biotiton észlelt mállásjelenséget baueritesedés névvel jelöli és a kifakult

csillámot phengitnek tartja. A biotit helyét több esetben színtelen,

vagy halványzöld szericites halmaz tölti ki. A kivált vasérc legnagyobb

részben már limonittá és szürke leukoxénné alakult át. Ritkábban

a vasérc haematit alakjában vált ki a biotitból. A mechanikai defor-

máció a táblák elhajlásában nyilvánul. Zárványai: zirkon, apatit.

A kvarc a jellemz dihexaedereket alkotja. Rombus vagy hatszög-

let metszetein a magmatikus resorptió legtöbbször csupán a csúcsok

legömbölyödésében nyilvánul. Elfordulnak azonban nagyobb beöblö-

södések is, st elvétve a kristály egyes részei teljesen felemésztdtek.

Szélei mentén apró repedések gyakran megfigyelhetk, melyekre az

alapanyag beszrdött. Apró folyadékzárványai zsinórszeren helyez-

kednek el; nagyobb, rombus- vagy cseppalakú folyadékzárványai ritkák.

Kevés rombusalakú üvegzárványt is tartalmaz.

Járulékosan zirkon található keskeny, idiomorf prizmák, vagy

négyszöglet bázisos metszetek alakjában. Formái: Í110J, !111|.

Helyenkint csak az egyik tengelyvég fejldött ki idiomorf módon.

A nagyobb egyéneken, különösen a terminális lapok mentén zónás

struktúra észlelhet. (110) szerint a hasadások jól kivehetk. Ritkán

szabálytalan repedezettséggel is találkozunk. Jellemz, hogy mindig

ersen limonitos koszorú övezi ket, mely különösen a kisebb egyének-

nél akadályozza a forma kivehetségét. Az apatit idiomorf prizmáit az

1 1010 { és > 0001 J
formák határolják. A(10T0) szerinti hasadás és

(0001) szerinti elválás a nagyobb egyéneken gyakori. Az apatitot leg-

többször limonitos mállástermék borítja, mely megnehezíti optikai

sajátságainak felismerését. Igen kevés kristály mentes a limonittól, de

színük ez esetben is — valószín egyéb szennyezéstl — inkább szürke.

Ugyancsak az apatitot helyenkint egy, az alapanyagnál nagyobb, de az

apatitnál kisebb fénytörés szegélyrész veszi körül, mely nem követi

mindig a kristály körvonalait (tábla 5. kép). Optikai orientációja egye-

zik az apatitéval, de a limonitos bevonat gyakran hiányzik nála. Végül

kevés titanit csatlakozik a járulékos elegyrészekhez. Kissé szürkés,

szögletes vagy rombikus szemecskéit limonitos koszorú veszi körül. Ki-

oltása: c : c= 39°.

Általában az izlási kvarcporfirokat az atmoszferiliák eléggé meg-
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viselték. Az egyáltalán nem, vagy nagyon ritkán málló járulékos elegy-

részeken és a kvarcon kívül, csupán a porfirosan kivált földpátok jó

megtartásúak, egyébként mindig másodlagos elegyrészekkel van dolgunk.

A káliföldpátot, mint a kvarcporfirok egyik lényeges elegyrészét

nem sikerült meghatároznom. Azonban a mikrofelsites alapanyag s

annak haematittartalma mind olyan jelenségek, melyek a K-ban gazdag

kzeteknél szoktak elfordulni.
*

Értekezésem befejeztével mély hálával mondok köszönetét dr.

Mauritz Béla professzor úrnak, amiért munkám elkészítését állandó

figyelmével és tanácsaival lehetvé tette s hogy a dolgozatomhoz

csatolt fényképfelvételeket elkészíteni szíves volt.

Legyen szabad e helyen is szinte köszönetemet kifejeznem dr.

Schafarzik Ferenc, megyetemi tanár úrnak felvilágosításaiért és azon

lekötelez szívességéért, amellyel átadta gyjtését petrográfiai fel-

dolgozás céljából.

*

Készült a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-

kzettani intézetében az 1926—27. évben.

IRODALOM:
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1818. (Paris, 1822.)
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Toplec in dér Román Banater Militargrenze. (Verhandl. dér k. k. geol. R. Anst. 1869.)
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5. Fr. v. Hauer: Kohlenvorkommen von Berzászka. — Fundstelle dér Ammoniten

von Swinitza. (Verhandl. d. k. k. geol. R. Anst. Wien, 1869, p. 167.)

6. R. Knapp: Das Steinkohlenvorkommen von Berzászka im scrb. Banater Grenz-

Regiment No. 14. (Verhandl. d. k. k. geol. R. A. 1870, p. 100.)

7. E. Tietze: Auffindung von Orbituliten-Gestein bei Berzászka im Bánát. (Ver-

handl. d. k. k. geol. R. A. 1870, p. 338.)

8. D. Stur: Geologie dér Stedermark. (Graz, 1871, p. 459.)
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10. Hantken M.: A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata.

(Bpest, 1878.)

11. Böckh János: Szörény megye déli részére vonatkozó geol. jegyzetek.

(F. K. 1879.)

12. Böckh János: Az 1881. évben Krassó-Szörény megyében végzett felvételre

vonatkozó geol. jegyzetek. (F. K. 1881.)

13. E. Suess: Das Antlitz dér Erde. (Wien, I. Bd. 1883-5, II— III. 1888—1901.)
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14. Inkey B.: Az erdélyi havasok a Yöröstorony-szorostól a Vaskapuig. (K. Tud.

Akad. Ért. Bpest, 1890.)

15. Schafarzik F. : Orsóvá, Jesselnica és ógradina környékének geológiai viszo-

nyai. (Földt. Int. Jel. 1890.)

16. T. Both Lajos: A Krassó-Szörényi-hegység Dunamenti része Jeliseva és Sta-

ristye-völgy környékén. (Földt. Int. Jel. 1892.)

17. Schafarzik: Eibenthal—Újbánya, Tiszovica és Szvinyica környékének geoló-

giai viszonyairól. (Földt. Int. Jel. 1892.)

18. Böckh, T. Both és Schafarzik: A Krassó-Szörénymegyei hegységek déli

részének elnevezése és felosztása tárgyában. (F. K. 1893.)

19. Schafarzik F.: Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és törté-

netének rövid vázlata. (F. K. 1903.)

20. Schafarzik: Eeambuláció a Déli-Kárpátokban és a Krassó-Szörényi Közép-

hegységben 1909-ben. (Földt. Int. Jel. 1909.)

21. Schafarzik: Berzászka környékén eszközölt geológiai tanulmányok. (Földt.

Int. Jel. 1910.)

22. Schaífarzik : Reambuláeió 1911 nyarán Berzászka környékén és az Almásban.

(Földt, Int. Jel. 1911.)

23. Schréter Z.: Hegyszerkezeti vizsgálatok a Krassó-Szörényi hegységben.

(Földt. Int. Jel. 1911.)

24. Schafarzik : Krassó-Szörény megye alaphegysége kristályos paláinak reviziója

petrográfiai és tektonikai szempontból. (Földt. Int. Jel. 1913.)

25. U. Grubenmann: Die kristallinen Schiefer. I— II.

26. Reinisch: Petrografisches Praktikum. I— II.

27. Rosenbusch: Mikroskopdsche Physiographie. I. 1. 2. II. 1. 2.

28. Denksehriften dér kaiserliehen Akademie dér Wissenschaften. 75. Bd. Wien, 1913.

29. Hintze: Handbuch dér Mineralogie. II. p. 827.

ERDÉLY NYUGATI HATÁRHEGYSÉGÉNEK KÉPZDÉSE
ÉS KORA.

Irta: Szádeczky-K. Gyula dr.*

E kérdés kapcsán 30 évre terjed geológiai kutatásaim legfontosabb

eredményeit kell összefoglalnom. 1896-ban elször a Vlegyásza eruptív

tömegére vonatkozólag állapítottam meg azt, hogy annak gráni-

tos magva nem archai, uralkodó dacitos borítéka pedig nem a tercier

II. mediterránjában kitört eruptivum, amely az Erdélyi-medence dacit-

tufáját szolgáltatta, hanem az egész tömeg lényegileg burok alatt meg-

keményedett, egységes, összefügg eruptív sorozathoz tartozik, amely-

nek kitörése a felskréta periódus végén kezddött, A dacit magma egy-

részt differenciádé, másrészt kvareitok (többnyire permkvarcit és ver

rucano) asszimilációja következtében riolitot hozott létre; a késbbi

bázisos injekciók andezites dacitot, ritkábban andezitet is termeltek.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1926 május 5-én tartott szakülésén.
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A mélyben maradt intruziók részben igazi gránitok, részben grano-

dioritok (dacogranit) és bázisos dioritok.

Pálfy még a Magúra (19. zóna/28, rovat) térképlapjához 1907-ben

megjelent ,,Magyarázatok“-hai\ is „fels mediterránénak veszi a dacii-

teléreket. Azután is kitartott — a vitás kérdések eldöntésére delegált két

társával: Szontagh TAMÁs-sal és Rozlozsnik PÁL-lal— e felfogás mel-

lett. Ez indított „a Vlegyásza és Bihar-hegység eruptív kzetei újabb

irodalmának kritikai áttekintése
“ 1

megírására, amelyben e bonyolult

szerkezet hegység eruptív kzeteinek képzdésére vonatkozó felfogáso-

mat PÁLFY-óval szemben részletesebben kifejtettem.

Tíz évi vonakodás után végre Pálfy is elfogadta a kitöréseknek

felskrétában való megindulását. Egyéb ellenkez véleményére vonat-

kozólag bségesen hoztam fel cáfoló bizonyítékokat kritikai áttekinté-

semben; úgy, hogy ezekre nincs ok kitérni. Tekintettel utolsó, 1915. évi

felvételi jelentésére (292—294. 1.), melyben a Szelisel-tett minden igaz

ok nélkül „egyik legfontosabb bizonyítékomu-nak állítja oda a riolit

felskréta burok alatti megmerevedésére, tekintettel továbbá arra, hogy

ezt az elfordulást eladásom után is ellenbizonyítékul hozta fel: mégis

rá kell mutatnom ez állításának és az azt illusztráló 8. ábraszelvónv-

nek tarthatatlanságára. E szelvény szerint ugyanis „felskrétahomokk

és riolitbrecesa“ törné át a Szelisel-tet körül 20 km-nyi területen ural-

kodó, felületi kiképzdésben riolitos eruptivumot, holott az a valóság-

ban a rioliton vékony fedt alkot. E jelentés — amelyben Pálfy

7 éven át folytatott itteni felvételét befejezettnek nyilvánítja — mutatja

legjobban, hogy egy nem tisztázott, hanem zavaros, meg nem fejtett

történelm területtl búcsúzik.

Hallgatóimnak kitn gyakorlati tárgyul szolgált a közeli Gyalui-

hegység kristályos tömege, amely elhúzódik egész a Ylegyászáig, st a

Vlegyásza nyugati oldalán is folytatódnak a kristályospalák. Ezeknek

részletesebb kutatásával járó irodalmi ismertetésre 1908-ban került

a sor.
2 Az egész kristályos tömeg meridionális irányú központi gránitja

irisoarai képviseljének megállapítottam részletes petrográfiai és kémiai

összetételét. E tipikus grániton kívül azonban albitgránit, oligoklas-

diorit. andesin-diorit. továbbá sokféle savanyúbb: pegmatitos. aplitos
,

valamint a vlegyászai eruptivumokhoz hasonló dacitos, riolitos telérek

is tarkítják ezt a központi gránittömeget. Nagyon srn fordulnak el
benne — nemcsak a gránittömeg szegélyén, hanem a legkiemelkedbb

1 Múzeumi füzetek. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Ásványtárának Értesítje.

1915, 3.

2 Szádeczky-K. Gyula: Adatok a Hidegszamos kristályos paláinak ismeretéhez.

Földt. Közi. 1908, 257—276. lap.
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1827 m magas Muntele Maré közelében is, — csillámpalazárványok. Ez

azt mutatja, hogy egy, még csak nagyon kevéssé lekopott gránittömeg

fels részével van a gyalui nagyon kristályos test közepén dolgunk.

Ezek is éles ellentétben állanak a fennoscandiai és általában a régi

hegyek ersen lekopott felület gránittömegeivel, amelyek szinte szabad

szemmel nézve mutatják azt a képet, amelyet a mi le nem kopott felület,

gránitos kzeteink csak mikroszkóp alatt árulnak el.

Az utóbbi években végzett tanulmányaim alapján annak a megisme-

résére jutottam, hogy ennek a tömegnek a felületen csonkán végzd
Muntele Mare-i (öreg havasi) keleti gránitága, gránátos, ritkábban

disthenes csillámpala, a kvarcitos burok közelében pedig aplitos, pegma-

titos, asszimilációs termékek alatt folytatódik északra, és a hideg-

szamosi villamos mvek táján ersen összenyomott ortogneiszekkel van

képviselve, amelyeknek 480 m magasan lév Vaskapu-i képviselje, Papi 1

Simon doktori értekezésében3 megállapított vegyi természete szerint

közelébb áll a Vlegyásza eruptivumai magmájához, mint az irisoarai

gránitéhoz. Ez a keleti vonulat folytatódik tovább északra és az 1108 m
magas La Papén és a Godian gneiszében végzdik, szinte egyenl széles-

ségi vonalon a nyugati gránitvonulattal, amelytl kevés gránátot, itt-

ott nyomokban agyagpala származásra valló disthent, andalusitot is

tartalmazó biotit-muscovit-csillámpala választja el, melyhez északon

chlorit-pala is társul. Papp Simon a kristályospalák epicsoportjába

sorolta ezt a felületen két ágra oszló eruptív testet egymástól el-

választó kristályospalát. Ennek a keleti ágnak a nyugatinál valamivel

fiatalabb korára vall az is, hogy dacit- és riolittelérek, amelyek közel

100 számra szelték azt át, a keleti ágban többé nem szerepelnek.

II. Újabb tanulmányaim folyamán kimutattam, hogy apróbb, a

mészkövek asszimilációja folytán képzdött amfibolit elfordulásokon

kívül, — amelyek a központi gránittömeget délen és délkeleten környe

zik — a keleti és északkeleti szegélyen, a Kisbánya-i havas (Muntele

Baisoare) és Pányik közt igen tekintélyes, 2 km széles, 5—6 km hosszú

amfibolitvonulatok szinte szabályos övben követik a gneiszes vonulatéi

és az északi részen csillámpala-takaró alatt lassankint a mélybe süllyed-

nek. Az egész kristályos test déli részén, ott, ahol a gránitot környez

kristályospala zónában a nagyobb tömeg kristályos mészkövek nagy

szerepet játszanak, kevesebb az amfibolit; az északi részeken pedig, aliol

ezek a mészkövek feldarabolódva asszimilálódtak, az amfibolitok jutnak

iiralkodóbb szerephez.

A részletes petrografiai vizsgálatok arról gyztek meg, hogy ezek

az ers egyoldalú nyomás (stress) alatt képzdött, labradorittól oligo-

3 A Gyalui Havasok . . . kzettani és geológiai viszonyai. Kolozsvár, 1909.



ERDÉLY NYUGATI HATÁRHEGYSÉGÉNEK KÉPZDÉSE ÉS KORA. 191

Jklászig terjed földpátokat tartalmazó amfibolitok eruptív származású,

dioritoknak megfelel amfibolitok, amelyek a déli (Ruzi) vonulatban

szabályos zöldpala-burokkal bírnak. Ennek a zöldpalának bels része

epidot-amfibolit, küls pedig pennines palából áll, albit vagy oligoklász-

albit földpáttal. Az epidot-amfibolit mészkre, a pennines pala pedig

agyagos üledékre vall. Utóbbi visszatartotta a magma illanó alkotó-

részeit, amelyek a pennines palában lev sok apró turmalinkristály

képzdésére vezettek. A zöldpalaburok ásványokban gazdag, változatos

összetételével szemben a Huzi-amfibolit összetétele igen egyszer: lénye-

gileg zöld amfibol, labradorföldpát és titanit alkotja. Ezeknek kiválása

után visszamaradt savanyú magmarész a Huzi-csoporlban pegmatitok,

aplitok, az északi részen pedig, ahol a szétválás kevésbbé fejldött ki,

kvarcaitokként szorult az amfibolit testébe.

A centrális gránittömeg nyugati oldalán sokkal kisebb szerepük

van az amfibolitoknak. Ügy látszik, a mezozoós mészkburok itt. ahol

a kristályospalaburok gyrdése általában kisebbfokú és uralkodólag

a régi ekvatoriális csapást követi, elkerülte a kristályospalába való gy-
rdést és a nagyobbfokú átkristályosodás sorsát. Mint ilyen a felületen

maradt, kevéssé elváltozott mészk mihamar az elhordás és feloldás

áldozatául esett. Azt gyanítom, hogy a Kalotaszegi-medence eocén üle-

dékei közt nagy szerepet játszó édesvízi mészkövek anyagát nagyrészt

ezek szolgáltatták. A Vlegyásza dacitos, riolitos vonulata szegélyén

azonban ezen a nyugati oldalon is — az itteni, nagyobbára tit hon-

nak minsíthet mészkvonulatokkal kapcsolatban — sok apró, Je

következetesen egész Marótlakáig húzódó amfibolitos szegélyt talál-

tam. Ezeket is pegmatitos, aplitos differenciációs injekciók kísérik.

Az amfibolitok tehát a gránitok vonulatán kívül következ báziso-

sabb, ersen összenyomott, mélyebb helyzetben megjelen, egy másik

eruptív sorozatot alkotnak, a Gyalu-i tömeg és a Vlegyásza széles kris-

tályos csoportjában. E vonulatnak a Gyalu-i gránittól nyugatra cs
része tehát jobban ki volt emelkedve, mint a keleti rész. E szerint nem

szimmetrikus a kétoldali kristályos hegység kifejldése. A vizek a szá-

razzá lett területrl kezdetiben az Erdélyi-medencébe folytak. Északon

a Jára a jelenlegi felsfolyása irányában, Gyalú felé ömlött be. Csak

késbb a pontusiban következett be a medence déli részében a hegység

beszakadása, ami a Járát déli irányban lefejezte és az Aranyos mellék-

folyójává tette. Még késbbi a Nagy-Alföld legnagyobb lesüllyedése, ami

nyugatra terelte a vizeket.

III. Az amfibolit övre tovább kifelé a központi gránittömegtl,

úgy keletre, valamint nyugatra az eruptív kzeteknek egy harmadik

dacitos, andezites, riolitos öve következik. Ennek nyugati képviselje

a Vlegyásza csoportja, a felületen igen ersen ki van fejldve, mintha
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csak kompenzálni akarná az itt oly szegény amíibolit vonulatot. Az
1838 m magas és a felületen látható részében 24 km szélességet is elér

Vlégyászával szemben nagyon jelentéktelenek azok a kristályospala- és

és krétaüledékburkokból sokszor csak alig kihámozott eruptív kúpvégek,

amelyet a déli oldalon Verespatak, Offenbánya, Oklos környékén talá-

lunk, és ezek folytatásaként tovább északra a keleti oldal ersen össze-

nyomott szegélyén azok a telérek, amelyek Kisbányától Sztolnán, Kapu-

son és az északi végen az amfibolitokhoz hasonlóan az egész csoportot

beszegve, Pányikon, Bedecsen át szinte teljes gyrként övezik a kris-

tályospalatömeget. A Vlegyásza képviseli legjobban a nyugati rész ki-

emelkedését nemcsak a keletin, hanem kisebb mértékben az északi olda-

lon is lesüllyed részekkel szemben. Nagyon valószín, hogy e harmadik

eruptív sorozatot tekintve, a déli és keleti oldalon is egy, a mélyben

összefügg igen tekintélyes taggal van dolgunk, amelynek mélyebb hely-

zetét én a fiatal harmadkori tengeri beszakadásoknak térben és idben

fokozatosan tovább keletre való vándorlásával hozom kapcsolatba. Az is

természetesnek látszik, hogy a magmatartó mélyebb részébl a felületre

kerül anyag, — ha azt az asszimiláció savanyúbbá nem teszi —
,
foko-

zatosan bázisosabb eruptÍvmet hoz létre. A helvéciai kor elején a

medence bels részében megindult a dacit tufának freatikus kiszórása.

Ezt követte a pontusiban és levanteiben a Hargita andezit-brecciájának,

kisebb mértékben lávájának hatalmas kitörése, a pleisztocénben pedig

délkeleten oz Olt áttörése táján, a bazalt felnyomulása.

Ennek a harmadik, küls eruptív sorozatnak igen jellemz vonása

az is, hogy szélein gazdag arany-, ezüst-, tellur-, réz-, vas-, mangán-

érceket hozott magával a felületre, a Nyugat i-hegységet Európa leggaz-

dagabb arany- és ezüstterm területévé avatva. A különböz erupciók

közti szoros kapcsolatot az is mutatja, hogy ennek a legküls, legbázi-

sosabb, legmélyebben megjelen eruptív vonulatnak érchordó szerepét

az északi részen — Melegszamos, Egerbegy határában —
,
részben a

vele szoros kapcsolatban álló amfibolit-zóna veszi át.

Mind a három eruptív sor közös vonása a titántartalmú ásványok-

nak (titanit, ilmenit) gyakori és bséges elfordulása, úgy a Gyalu-i

gránittömegben, az amfibolitokban, valamint a Vlegyásza. eruptivumá-

ban is, fleg a Bulz-vidéki dakogránitokban és a keleti szegély dacitos

kzeteiben. E vérrokonságra valló tulajdonság alapján is azt kell állí-

tani, hogy a Ciyalui tömeg és a Vlegyásza-Biharcsoport ervptivuma egy

petrográfiai provinciát alkot.

Kor.

Ennek a kristályospalatestnek és az áttör eruptivumoknak korát

illetleg a következ dönt fontosságú bizonyítékok ismeretére jutot-

tam: A Bedelli havasoknak szerves maradványokkal is igazolt tithon-
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mészk szirtje a testét átszel liasadékok mentén és általában a mé-

lyebb régiókban fokozatosan átkristályosodik; észak felé pedig mind-

inkább összeszorulva, a kristályospala testébe ékeld, amfibolitokat is

termelt kristályos mészkvonulatokba megy át. Így kétségtelen a Bor-

rév—Oklos-i kristályospala postjura metamorfózisa, átkristályiosodása.

Ez a kristályospalasziget a felületen 3 km széles krétamedencével el

van ugyan választva az elbb tárgyalt kristályos test délkeleti szélé-

tl, de azzal minden apró részletben annyira megegyezik, hogy mély-

ben való összefüggésük nyilvánvaló. Tovább északra a tordai hasa-

dékot alkotó tithonmészkvonulat Magyarpeterden (Petridul din jós)

lassanként kristályos mészkbe és kristályospalába megy át; végül a

tle nyugatra húzódó kristályos vonulat is tartalmaz tithonmészk

részleteket.

De maga a nyugati nagy kristályos test délnyugati szegélyén is

hasonló átmenetet állapítottak meg már régebben Topánfalva, Ponorel,

Vidrák felett.
4 Az aranyosmenti kristályos mészknek — és általában

a vele egy testet alkotó kristáiyospalának posttithon metamorfizmusá-

hoz tehát semmi kétség nem fér. Hogy vannak egyes, helyzetüknél fogva

elváltozást, átkristályosodást. °lkerült mészkrészletek, az természetes

jelenség, amelynek ezzel szemben semmiféle bizonyító ereje nincs. Még

kevesebb bizonyító ereje van annak, hogy a kristályospalatest nyugati

szegélyén permüledékek és ezeken hatalmas mezozoós rétegsor települ

metamorfizmus nélkül. Hiszen természetes, hogy amely üledék nem került

a hegyképz folyamatok hatáskörébe, az nem kristályosodott át, meg-

rizte eredeti üledékes természetét.

A Nyugati-határhegység kristályospala testének képzdési idejét

közelebbrl meghatározó többi adatok a kö\ étkezk: Az aranyosmenti

vidrai kristályospala darabját benne találjuk a Csigahegy kövületes

konglomerátjában. Ez által a kristályospalatest centrális részének kép-

zdési ideje a krétaperiódus alsó felére van rögzítve.

Meg kell jegyeznem, hogy a. Csigahegy alapkonglomerátját Pálfv

a térképén (Abrudbánya lapja, 1905) és a Magyarázatok 10. lapján nem
felskréta, hanem „fels dias (?)“-nak veszi. Ez azonban bizonyára téve-

désen alapszik. Ez ugyanis kontinentális, forró, száraz idre valló veres-

szín alapkonglomerát, amely zöld homokos, agyagos üledékekkel vál-

takozva, minden discordantia nélkül megy át az Acteonelláiról régóta

ismeretes felskréta üledékekbe. Hasonló veres konglomerátos üledékkel

4 W. Schöppe: Über kontaktmetamorphe Lagerstatten am Aranyos-Flusse,

Siebenbiirgen. Berlin, 1910, 9. 1. „Nach neueren Untersuchungen ist Verfasser zu dér

Annahme gelangt, dass in dér Tat dér grosse westlích von Topánfalva auftretende

Kalkzug mesozoischen, cretaceischen oder oberjurassischen Alters sei und seine Aus-

bildung durc.h Kontaktmetamorphose an Tiefengesteinen erfaliren habe.“

Földtani Közlöny. LVI1, köt. 1927. 13
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kezddik az Offenbányától nyugatra, Muncselnél és a keletre, Szolcsván

ismeretes felskréta rétegsor is. Kétségtelen tehát, hogy a vidrai Csiga-

hegy alsó konglomerátos rétege felskrétakori, aminek már Blanken-

horn 5
is vette és nem „fels dia.s“. Ez a példa mutatja, hogy milyen

kevés bizonyító ereje van a kormeghatározásnál a kövületekkel nem iga-

zolt, diasnak vagy permnek vett konglomerátokban elforduló kristályos-

paladaraboknak. E vidékre vonatkozó geológiai irodalmunkból azt lát-

juk, hogy ezeket a konglomerátokat, valamint lias homokköveket és

konglomerátokat még ugyanazon geológus is hol az egyik, hol a másik

idhe sorozta. Ezért nincs bizonyító ereje Pálfy és Hozlozsnik elbb

említett írásukban foglalt ellenvetései ama részének sem, hogy „a kvar-

cos porfirokat és tufákat körülzáró alsóperm alapbreccsában a kristályos

pala zárványai találhatók
44

. A térképen megjelölt egyes helyekben, ahol

.a homokkre következ triaszsorozat a homokk permbe tartozását

igazolja, azért nincs nagyobbfokú átkristályosodás, mert a homokk
és méginkább a konglomerát áteresztette a kristályosító folyadékokat

és gázokat. Az ilyen helyeken azonban a homokkövek elárulják ez ásvá-

nyosító anyagok hatását azzal, hogy sr kvarcitokká váltak. Ebben

az „alsódias(?)
44
-nak vett anyagban Pálfy leírása sem említ csillám-

palát, hanem csak kvarctöredékeket. 6 A fentebbiek szerint felskrétá-

nak bizonyult „felsdias44

(?) durva konglomerátjáról ellenben azt írja,

hogy „majdnem kizárólag kristályospalák törmelékébl és kvarcdiarabok-

ból áll
44

.

A durva konglomerátos és homokos üledékekkel szemben az agya-

gos üledékek visszatartják az illanó anyagokat. Ez az oka a phyllites

fels kristályospalák csoportjában olyan gyakran elforduló selyem-

fény, szürkés, kékes, úgynevezett agyagcsillámpalák már elbb is

említett, néhány /'-nyi turmalin kristálykái képzdésének.

A kristályospala képzdése azonban a krétaperiódusra es hosszabb

folyamat volt. Legszembetnbb bizonyíték erre az a körülmény, hogy

a legküls, legfiatalabb andezites, dacitos erupciók vonulatában Kis-

bánya és Hidegszamos közt a felskréta hyppurites mészk és agyag-

pala, valamint az alatta lév, vagy 4 m vastag durva konglomerát

helyenként a kristályospala tagja lett, mint kvarcosodott márvány, ille-

tleg agyagcsillámpala (Hesdát, Hidegszamos, Géczy-vár, Magyarléta).

illetleg archainak tartott, úgynevezett „skonglomerát44 (Kisbánya.

Sztolna) ; másutt pedig megtartotta eredeti, közönséges, üledékállapo-

tát. A Vlegvásza hatalmas eruptív teste szegélyén is a finomabb mezo-

zói üledékek részben kristályospalává váltak.

5 Blankenhorn: Studien in dér Kreideformation im südlichen und westliclien

Siebenbürgen. (Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1900. Bánd 52. Prot. 22. 1.)

6 Pálfy: Magyarázatok Abrudbánva környékéhez, 8—9. 1.
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Úgy látszik tehát, hogy mind a három, kifelé egymásután való

sorrendben következ, fokozatosan bázisosabb erupcióval kristályospala-

képzdés is volt egybekötve. Ez a sorrend idbeli sorrendnek is megfelel,

amelynek rendjén fokozatosan mélyebb, fémikusabb magma nyomult a

fels kéregrészbe.

Ezek alapján tehát a Nyugati határhegység kristályospaláinak

képzdését és a különböz eruptív mködést a krétaperiódusban végbe-

ment folyamatnak kell tekintenünk. Minden pozitív adat ellene bizonyít

annak, hogy ezt a kristályos tömeget variscusi hegyképzdésnek tartsuk,

ahogy általában tartják.

A különböz eruptív tömegeknek az elbbiekben vázolt, nagy voná-

sokban mutatkozó bens szerves kapcsolatán kívül, annyi sok apró

közös vonása van, hogy azok egy részét felskarbon, más részét pedig

felskréta idbe helyezni már ezért sem lehet. Ilyen közös vonás a fen-

tebb említett vérrokonsági kapcsolaton kívül az, hogy a pányiki érces,

kaolinos dacittelérek iránya pontosan megegyezik a szomszédos gyer-

monostori pegmatit, aplitos felnyomulásokkal kapcsolatos kvarcit-

telérek irányával. Továbbá, hogy ezen a vidéken pegmatitot és riolitot

ugyanannak a telérnek a hasadéktöltósében találunk, és hogy a gránit

aplitja sokhelyütt átmegy riolitba.

Nem kevésbbé szembeszökk végül azok a morfológiai és tektonikai

különbségek, amelyek a Nyugati határhegység és a szomszédos, kétség-

telenül variscusi származású hegyek közt mutatkoznak. A keleti olda-

lon a Dobrudsa 200—300 m-re lekopott, ÉNy—DK-i csapású, süni

redkbe gyrt és folytatásában a keleti Kárpátok reditl eltakart zöld-

pala kavicsokká hullott teste található, nyugati szomszédságában pedig

a Zempléni Sziget-hegységben és a vele kapcsolatos Regmec—Vitányi-

hegység kristályos alapjában saját tapasztalatomból ismerek egy másik,

uralkodólag szintén ÉNy—DK-i csapású variscusi összetört, megviselt,

lekopott rögdarabot, amelyet a Tokaj—Eperjesi-hegység hatalmas,

meridionális irányú, neogén eruptív vonulata szel át és választ el Kassa

vidéki folytatásától. Ez a fiatal eruptív test gyéren vékony erekkel körül-

bástyázza az öreg Zempléni Sziget-hegységet, amely csak így éri el

472 m legnagyobb magasságát. 7

Ezekkel szemben a Nyugati hegység majdnem 2000 m emelked,

alig hogy a felületre került központi gránitvonulatával a variscusi tek-

tonikától merben különböz régibb, ekvatoriális és ezt harántoló fiata-

labb, meridionális áttörési irányával teljesen más képet ad.

Ezek az összhangzó bizonyítékok kétségtelenné teszik Erdély Nyu-

7 Szádeczky Gyula: Zempléni Szigethegység geológiai és kzettani tekintetben.

A kir. m. Term. Társ. megbízásából. Budapest, 1897.

13
'
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gáti határhegységének az Alpes-Kárpáti hegységrendszerbe való tarto-

zását.

.4 Nyugati határhegység tektonikáját illetleg ki kell emelnem azt

a tapasztalatomat, hogy a Gyalui-tömegben a nagyobb erupcióktól nem
zavart területen, uralkodólag ekvatoriális íedzés van, éles ellentétben

a nagy gránittömeg meridionális irányával. Ebbl azt következtetem,

hogy a kristályospalák képzdésének a gránit felnyomulását megelz
els fázisában az Alpes—Kárpát—Himalája-vonulatban uralkodó ekva-

toriális irányú redzés jött létre, az északi és déli régibb, hasonló irányú

kéregrész egymáshoz közeledésébl származó nyomás következtében.

A Hegyes—Drocsa és a. marosmenti porfirit-diabaz vonulat is ennek az

iránynak kifejezje. A következ ftektoinikai irány képviselje a gyalul

centrális gránit, az elbbire merleges, határozottan meridionális

irányban megnyúlt tömegével. Ennek felnyomulás i ideje az elbbiek sze-

rint a kréta közepére esik. A Határhegységtl nyugatra es területen a

sokkal fiatalabb Tokaj—Eperjesi-hegység, — amelynek irányába esik

a hajdúszoboszlói 1000 m-es fúrásából jöv 72 C c
-ú, kaliumsót is tar-

talmazó melegvíz és tán a Belgrádtól délre es eruptív vonal is — és

idsb Lóczy Lajos Duna- és Drina-törési vonala is ennek az iránynak

a képviselje.

A Nyugati határhegység késbbi fejldésében azonban már a Vle-

gyásza vonulatában, de az Erdélyi-Érchegységben is kifejezésre jutó

ÉÉK-i csapásirány váltja fel a meridionálist, ami az Erdélyi medencé-

ben, a pontusi és égéi beszakadásban késbb megnyilvánuló tektonikai

folyamat oknak, tehát a környez régi hegység keleti csoportjában be-

következ feszülési, szakadási és alátolási folyamatoknak következ-

ménye. Erre az újabb irányra ismét merlegesen esik azután a fiatal

szarmata, pontusi, levantei eruptmillióknak tömeges felnyomulásában a

Csetrás-hegységben és a Hargita vonulatában látható NvLNy-i, vagy

ÉNy-i irány. Az egész endogén folyamat tehát olyan benyomást tesz.

mintha a földkéreg zsugorodásából származó er a mélyebb résznek

plasztikus eruptív magmáját fokozatosan a felületre nyomta volna,

amely a meglágyult, újrakristályosodott régi üledéknek a nyomás irányá-

ban bekövetkezett redzését hozta létre. A további zsugorodásból szár-

mazó felnyomulások az újonnan támadt redkre harántul bekövetkezett

szakadásokon törnek fel. A mezozoós hegyek képzdésének e folyamata

érthetvé teszi azokat a „kinyomozásra váró feladat okát", amelyekre

idsb Lóczy Lajos 1912. évi igazgatói jelentésében rámutat,* amikor

az egész „alpesi hegyreridszerek legbonyolultabb tagjának" nyilvánítja

ezt a vidéket. Az alsókréta mindenütt gyrt, mert a hegyképzdés ennél

8 A nragy. kir. Föleit. Int. 1912. évi jelentése. 10., 19—26. 1.
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késbbi; a felskréta ellenben csak az északi részen, tehát a fiatalabb

kristályospala képzdése helyén van „kaotikusán összegyrve44

,
a régibb

kristályospalán fekv felskréta pedig gyretlen.

ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK.
Irta: Zsivny Viktor dr.*

— Az 1. rajzzal. —

1. Dolomit Ratkó-ról.

A megvizsgált dolomit, mely a Ratkó város (Gömör megye, ratkói

járás) határában fekv úgynevezett ratkószuhai magnezittömzs fekü-

részébl származik, durván pátos szövet; 5 1/? cm oldalhosszal bíró

hasadási lapok is megfigyelhetk benne. Üregek felé szabad kristályok

alakjában nyúlnak ki a pátos halmazok kristályegyénei.

A kristályokon csupán az rJlOllí lapjai észlelhetk, melyek oly-

kor kissé görbültek. A pólusélek néha legömbölyödöttek; hosszuk a

3 cm-t is eléri.

Részben áttetsz és világosabb-sötétebb szürkeszín, részben

pedig tejfehér részekbl áll, melyek átmennek egymásba.

Gyéren, bentt pyritpentagondodekaédereket tartalmaz, melyek

részben elváltoztak. Nagyságuk a milliméter törtrészeitl 4 mm-ig

változik.

A fajsúlymeghatározáshoz és a kémiai elemzéshez csupán az át-

tetsz részt használtam fel.

Fajsúlya körülbelül 2\5 g 110 CY-on szárított anyaggal 25 -0 C°-on

két egymástól függetlenül, piknométerrel végzett meghatározás szerint:

2-8755.

2-8754

A kémiai elemzésre vonatkozólag csak annyit jegyzek meg, hogy a

kalcium és magnézium elválasztását, illetleg azok meghatározását

Winkler L. szerint
1 végeztem, a mangánt a perszulfátos eljárással

való oxidálás után kolorimetrikusan, a széndioxidot pedig Fresenius-

Classen szerint határoztam meg. A 110 CY-on szárított anyagra

vonatkozó elemzési eredményeket a következ táblázat tünteti fel:
2

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi június 1-i szaküiésén.
1 Winkler-Millig: Válogatott fejezetek a chemiai analyzis körébl (litografált

j.), p. 227—235; Zeitschr. f. angew. Chemie, 31. 214 (1918).
2 Az elemzésre fe'használt anyag a fajsúly meghatározására használt anyag volt.
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% Molekulaviszony

CaO
I.

3

30-35

II.4

30-47

k. é.

30-41 05017

MgO 2F38 21-40 21-39 0-4907
j

FeO 0-88 0-84 0-86 O'Olll > 0-5024

MnO 0-05 0"05 0-05 0-0006

C0 2
47-50 4764 47-57 — —

100-16 100-40 100-28

10041

1-0000

Eme adatokból kitnik, hogy a megvizsgált, kevés vasat és man-

gánt tartalmazó dolomit összetétele a

FeC0 3 49 Mg C0 3 50 CaC0 3

képlettel fejezhet ki lényegileg.

A dlolomit kristályain helyenként sugarasan összentt kvarc-

kristálycsoportok ülnek. Úgy eme utóbbiakat, mint magukat a dolo-

mitkristályokat fiatalabb képzdés, vastartalmú dolomit vonja be

helyenként, apró, sárgás, egymással összentt kiástálykákból álló kéreg,

vagy fénytelen, fehér, a mikroszkóp alatt gömböcskékbl és szferoidok-

ból állónak mutatkozó por alakjában; limonites bevonat is megfigyel-

het rajtuk.

A fentemlített, fiatalabb képzdés, sárgás dolomitkristálykákból

álló kérget és a kvarcot részben élénken csillogó, hófehér- vagy sárgás-

szín, laza, rendkívül finoman pikkelyes anyag vonja be, mely mikroszkóp

alatt közel egyenlszög, hatoldialú, víztiszta táblácskákból állónak

mutatkozik. Eme anyag a sugaras kvarckristálycsoportok egyénei egy-

mással összentt részei közé nve is megtalálható. Vizsgálata folya-

matban van.

Müller Sándor roizsnyói bányaigazgató úr levélbeli szíves köz-

lése alapján, következket közölhetem a megvizsgált dolomit elfordu-

lására vonatkozólag. A tölcsérszer kitöltést képez ratkószuhai mag-

nezittömzs devonkorú grafitpalák és agyagpalák közé települ (1. a mel-

lékelt rajzot). A tömzs a fekünél majdnem tiszta mészkbl áll, mely

azután átmegy pátos dolomitos magnezitbe és folytatólag a tömzs

belseje felé tiszta kékes-szürke magnezitbe. A dolomitos magnezitben

nagy fehérszín dolomitkristályok fordulnak el magnezittel össze-

nve. A vizsgálatom tárgyát képez dolomit a dolomitos magnezitben

elforduló repedések mentén képzdött üregekben fordul el.

3 0*499 1 g-ból meghatározva.
4 0*5172 g-ból meghatározva.
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Köszönetemet fejezem ki ezen a helyen is Müller S. igazgató úr-

nak nemcsak ama szívességéért, hogy a leírt ásványból, melyre figyel-

messé lett, szép példányokat ajándékozott a M. N. Múzeumnak, hanem

az elfoirdlulásra vonatkozó adatoknak s a magnezittömzs rajzának

rendelkezésemre való bocsátásáért is.

2. A gömörrákosi kadmiumtartalmú rhodochrosit kémiai összetétele.

A Gömörrákos határában lév Rákos-bánya limonitjának üregeiben

elforduló rhodochrositot Zimányi K. ismertette.
5 A következkben az

eredeti gyjtésébl származó, általa rendelkezésemre bocsátott anyag

kémiai vizsgálatát közlöm.

Vizsgálati anyagom kristálytöredékekbl, szabadon kifejldött

kristálykákból és sugaras bels-szerkezet halmazokból állott; utób-

3. rajz. A ratkószuhai magnezittömzs sematikus szelvénye Müller Sándor szerint.

a = agyagpala (devon), b = graphitpala (devon), c
— dolomitos

magnezit benne dolomitos üregekkel, d = tiszta magnezit.

biak küls felületét szkalenoéderes kristálykák hypoparallel összenövése

folytán létesült szkalenoéderes habitusú kristálycsoportok képezték.

A veresessárga szín kristálykák, illetleg halmazaik helyenként rend-

kívül finom limonitszemecskékkel voltak behintve.

A limonitbevonattól gondosan megtisztított anyag fajsúlya, körül-

belül R33 g 110 C°-on szárított anyaggal 20*0 C°-on két egymástól

függetlenül, piknométerrel végzett meghatározás szerint:

A kémiai elemzésre vonatkozólag a következket jegyezhetem meg.

A kadmiumot. mint szulfidot választottam le s a Winkler L. féle kehely-

tölcséren mint szulfidot mértem. A mangánnak és a vasnak leválasztását

5 Ann. Mus. Nat. Hung., XI, 264 (1913).
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ammoniumperszulfáttal, elválasztásukat pedig a ciánkáliumos módszer-

rel, M. Dittrich és K. Hassel
,

6
illetleg M. Dittrich 7

szerint végez-

tem. A vasat a vas-mangáncsapadék 8 káliumbiszulfátos olvadéka oldatá-

nak aliquot részében, a ferrivasnak kénhidrogéngázzal történt reduká-

lása után ^ káliumpermanganát-oldsLttsd való titrálással határoztam
50

meg. A cinket a vas- és mangánmentes, ecetsavas oldatból kénhidrogén-

gázzal választottam le s mint oxidot mértem. A kalciumot, magnéziu-

mot és a széndioxidot úgy mint a dolomitnál határoztam meg.

Az összes fémoxidok és szénsav meghatározása egy és ugyan-

azon részletbl (04009 g) történt.

A 110 C°-on szárított anyagra9 vonatkozó elemzési eredményeket

a következ táblázat tünteti fel:

%

MnO 59'24

FeO 0-73

CaO 0-09

MgO 1-08

CdO 0-96

ZnO 015
PbO nyomok

CuO nyomok

C0 2
38-36

100-61

Az ásvány kadmiumtartalma külön megemlítést érdemel, mert a

szakirodalomban nem találunk adatot arra nézve, hogy rhodéchrositban

kadmiumot kimutattak volna.

Magyar Nemzeti Múzeum.

Molekulaviszony

0-9580

0-0116

0-0018

0-0307

0-0086

0-0021

1-0128 101

roooo 100

B Bér. d. Dtsch. Chem. Ges., 35
,
3266 (1902); lásd még Doelter: Handb. d.

Mineralchemie (I., 403—404)-ben is.

7 Bér. d. Dtsch. Chem. Ges., 36
, 2330 (1903); lásd még Doelter Handb. (I.,

404—405)-ban is.

8 Eme csapadék az összes vasat tartalmazta, szürletébl nem lehetett már vasat

leválasztani.

" Az elemzésre felhasznált anyag legnagyobb része a fajsúlymeghatározásra hasz-

nált anyag volt.
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PETROGRAFIAI MEGFIGYELÉSEK
NÓGRÁDMEGYEI BAZALTOKON I.

írta: Reichert Róbert dr.*

— Egy táblával a kötet végén. —

A nógrádmegyei bazaltos-kzetelfordulások egyrészét (Medves,

Nagy- és Ivis-Salgó, Pécsk, Somlyó, Kvár) a rájuk voinatkozó iroda-

lommal együtt egyik elbbi dolgozatban 1
volt alkalmam ismertetni.

Idközben a többi elfordulást is begyüjthettem és egyszersmind! hálás

köszönettel vehettem Schafarzik Ferenc professzor úr jóvoltából a

ma megszállott területre es lelhelyek kzeteit is magában foglaló

gazdag gyjteményét, melyet Noszky Jen igazgató úr szíves volt

még kiegészíteni. Az ilyenformán együttlév anyag lehetvé teszi a

nógrádimegyei eruptív kzetek beható és részletes petrografiai tanul-

mányozását.

Ez alkalommal a Salgótarjántól keletre es Párna község mel-

letti Nagyk, Hegyestet, Nagyerd-, Szilvásk-csoport, továbbá a

Medves és Sátoros, végül a tlük nyugatra lev, Kercsektet É. és

Károlv-akna melletti telérek kzetein végzett vizsgálatok eredményeit

foglalom össze.

E kzetek világosabb (Medves) és sötétebb hamuszürke (Nagyk,
Szilvásk), vagy egészen fekete színek (Sátoros). A telérek kzete

különféle árnyalatú szürke és a mállás következtében sárgás-barnába

vagy felvetésbe hajló. Helyenként magyobbmérv kokkolitos szét-

hullás tapasztalható (Szilvásk, Nádasvölgy O 533). A világosabb

kzetek beágyazásokat bvebben tartalmaznak, a sötétek alig: csak-

nem egynemeknek látszanak. Beágyazások gyanánt az olivin és az

augit a leggyakoribb. Az elbbi 1 cm és kisebb terjedelemben üvegzöld-

es sárgásszín, zsíros-üveges fény, kagylóstörés kristályokban álta-

lánosan elterjedt. Gumókat is alkot. Az augit ritkán 1—2 cm
(Nagyk), általában kisebb, 1—2 mm-es alakokban fordul el. Elvétve

egy-egy vékony plagioklász léc is kivehet (0 533). Helyenként jókora,

1—2 cm-es amfibol (Medves) és oligoklászzárványok (Zagyva m. telér

0 418-tól délre, Szilvásk) találhatók.

A kzetek többnyire tömött szövetek, bár hólyagos-likacsos

szerkezet sem ritka (Nagyerd 0 533, Zagyva, m. telér), olykor flukMli-

san elnyújtott hólyagokkal (zagyvái telér közepén). Az ily kzetek-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi június hó 1-én tartott szak-

ülésén.

1 jabb adatok a salgótarjánkörnyéki bazaltos kzetek petrokémiai ismeretéhez.

(Földt. Közi. LV., 1925, 181—96. 1.)
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bon fordulnak el fképen a sárgás- és zöldesre színezett kalcitgumók

(Zagyva m. és Kercsektet É. telér) és ritkán a sugaras elrendezdésü

aragonit tftk (zagyvái telér közepén és Vecsekl m.). A hólyagok gyakran

liinonitos, vasokkeres sárga kéreggel béleltek. Helyenként zeolitok is

találhatók bennük. Elég gyakran fordulnak el bársonyos, fekete érc-

konkréciók. Végül még a kvarc és egyéb idegen, fleg homokk zárvá-

nyok említendk.

E kzetek szerkezetét és ásványos elegyrészeit illetleg a mik-

roszkóp alatt a következket figyelhetjük meg.

Szövetük általában hypokristályos-porfiros, tömött szerkezet.

A tisztán üvegbl álló alap csekély, mennyisége csak néhol jelentéke-

nyebb (Hegyestet, Nádas-völgy <> 533 alja, Zagyva m. telér alja, Med-

ves). Gyakran opt. anisotrop, igen gyenge feszültségi kettstöróssel.

Bven tartalmaz ersen tör mikrolitokat, néha ilmenitszer tket.

Sósav könnyen kocsonyásítja. A plagioklászlécek elrendezdése helyen-

ként intersertális (Medves, Zagyva m. telér fels részén) vagy trachy-

tos jelleget ad a szövetnek (Szilvásk, Sátoros). Jóformán holokristá-

lyos a Szilvásk és Sátoros kzete.

Az ásványos elegyrészek közül a magnetit rendesen

apró szemekben, eloszoltan jelenik meg, olykor csomókba tömörülve

illeszkedik a többi elegyrész hézagai közé (Sátoros, Medves). Több-

nyire idiomorf, a nagyobb szemeken azonban észrevehet a magma
oldó hatása. A vázszer és szétágazó alakok ritkák (Kercsektet É.

telér).

Az apatit nem mindenütt lelhet fel zömök prizmák alakjában

(Nagyk, <> 533 alja, Kercsektet É.), hanem többnyire csak 0 -05 mm
körüli vékony oszlopkákban. Valószínleg ide kell sorolni azokat az

ersen fénytör, látszólag isotróp mikrolitokat is, amelyek oly gyak-

ran fordulnak el.

A biotit 25—30 i‘
—0'2 mm nagyságú táblák és foszlányok alak-

jában jelenik meg némelyik kzetben s többnyire magnetithez, olivin-

hez vagy augithoz kapcsolódik (Nagyk, Nádas-völgy, Nagyerd -0-

533, Kercsektet). Pleochroizmusa: a = színtelen-zöldes vagy sárgás,

7= sötét sárgás- v. vörösbarna. A kioltás kissé ferde, c a = 5—6'.

Opt. neg. Egytengelynek látszik (Nagyk).

Az olivin 0‘5

—

15 mm nagyságban közönséges beágyazott elegy-

rész, de az alapanyagban is elterjedt. Az idiomorf kristályokon az

IllOj, ) 010 (
és > 021 í

állapítható meg. Gyakoriak az „a“ krist. ten-

gely szerint megnyúlt alakok (Nagyk, Sátoros). Iker (110) sz.

A magmatikus korrózió általánosan észrevehet, következményekép a

kristályok kiöblösödtek, legömbölyödöttek, xenomorfok. Az üde el-
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fordulásokban az olivin teljesen ép, a szerpentinesedés legfeljebb haj-

szálvékony érben vehet észre (Nagyk, Szilvásk, Sátoros). Opt. -f.

Tengelyszöge nagy. Zárványai fleg magnetit, gyakran pikotit, oly-

kor üveg. Néha csaknem teljesen zárványmentes (Sátoros). A mállásá-

val kapcsolatos jelenségek változatos sorozatával találkozunk. Gyak-

ran szegélyezi az olivint sárgásbarna, rostos szerkezet kéreg, mely

limonitos-szerpentin (Nagyk, Nádas-völgy, Szilvásk D., Zagyva O
418-tól diélre, Kercsektet É.). A szerpentin rostjai néhol gyengén pleo-

chroósak, y >* a. A repedések mentén fellép ismert szalagos szerke-

zet körül helyenként szabálytalan, mintegy deformált, szferolitos ki-

oltásit pikkelyes részek vehetk észre.

A kiválás sorrendjében az olivin természetesen megelzi az augi-

tot, ez utóbbiban zárványként is elfordul, vele olykor összen (pl.

a Zagyva m. a telér aljából származó kzetben). Mennyisége az augité

mögött marad; olivint oly bségesen tartalmazó kzetet, mint pl. a

pécski, itt sehol sem találunk.

A mállottabb kzetekben az olivin helyét kalcit kiszorítási

pszeudomorfózák foglalják el (fleg a telérekben észlelhet).

Az augit két generációban lép fel. A beágyazott augitok

05—02 mm nagyságúak, meglehets idiomorfok, az !100|, |010|,

íllOj,
j 111 !

alakokkal. Megtartásuk jó. Ikrek nem nagyon gyako-

riak (100), (122), (101) szerint. Sokszor találjuk az augitot cso-

mókba tömörülve és csillagszer halmazokban.

Színük világos sárgás vagy zöldes, csaknem színtelen, szélük

felé azonban mindinkább mélyül rózsaszínibolyás árnyalat tnik
szembe. Pleochroizmus nem észlelhet. Felépítésük zónás, gyakori a

homokórás szerkezet. A bisektrixek dispersiója jelentékeny: p > u.

A különböz lelhelyekrl származó kzetek augitjain ca.
|| (010) sz.

metszeteken mért kioltásokat, a homokórás szerkezet egyének pira-

mis, illetve prizma sz. növekedési kúpjai kioltása között talált különb-

ségeket a következ táblázat foglalja össze:

Lelhely

Nagyk

Hegyestet

|
Nádasvölgy0533

Szilvásk Zagyva

m.

telér

Sátoros

Medveslapos

Kercsektet

É.

telér
Károlyakna

in.

telér

il (010), C -r
50°— 55° 50° 50° O

olO1o Oo 55° 45°—50° 48°—50° 45°—50°

Kioltási különb-

ség a pir. és prizma

sz. növ. kúpban . .
8°—11° 10° o

oT“H 6° 5°
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A mag és küls zóna kioltási különbsége általában 7—10 között

ingadozik. E tulajdonságaik alapján titánaugitok. A zónás szerkezet

néhol a chemiai összetételnek nem folytonos, egyirányú változását

árulja el, hanem rekurrens öveket tartalmaz. így a Zagyva m. a Bárna

község f. vezet útnál lév telér kzetében egyik homokórás augit ki-

oltása: a magból kifelé haladva a pr. sz. növ. kúp öveiben c y = 45 —
—-42— 52°, a pír. sz. növ. kúp öveiben 42—42—45°. Az övék egy-

mástól élesen különülnek el, de önmagukon belül is bizonyos opt. inho-

mogenitás észlelhet. A Kercsektet É. telérben ilyen rekurrens zónás

augitokon cy' = 45—42—47°, illetve 42—40—44° kioltások mérhe-

tk. Hasonló jelenséget tapasztalunk még a Medves-lapos kzetében.

Találhatók azonban a pyroxének között színtelenek, halvány zöl-

dles szegéllyel, melyek opt. tulajdonságaiknál fogva (kisebb kioltás, cse-

kélyebb bis. disp.) inkább a diopszidos sorba tartoznak (Nagvk-csúcs,

Zagyva m. telér közepébl, Nádas-völgy <> 533).

Általánosan észrevehet, hogy egyes pyroxének belsejében hal-

ványzöldszín, élesen elhatárolódó mag foglal helyet. E bels rész

gyengén pleochroós, y < a. Kioltása c y jóval nagyobb, mint a burkoló

résznek, a különbség 10—20°. Ilyen aegirinaugitos belseje van némely

pyroxénnek a Nagyk, Hegyestet, Nádas-völgy, Szilvásk-csúcs, Med-

ves-lapos, Kercsektet É. és Károlvakna m. telér kzeteiben. (L. tábla

1. kép.)

Az augitok mennyiségük tekintetében gyakran visznek vezet

szerepet az elegyrészek között. Kristályosodásuk kezdetén több helyen

az aegirines-molekula lehetett túlsúlyban; titántartalmuk általában

jelentékeny. Kiválásuk hosszú intervallum alatt ers kristályosodási

tendenciával ment végbe; közben magnetitet, olykor olivint kebeleztek

magukba, egyes helyeken még földpátot is találunk beléjük nve (zagy-

vái telér aljában). Üvegzárványok sem ritkák.

A második generáció augitjai túlnyomórészt apró oszlopkák. Az
ibolyás tónus rajtuk sokszor szembetn.

A plagioklász (010) sz. táblás alakokban, túlnyomórészt léces

metszetekben fordul el. Nagysága különböz: az aprószem vagy

fémikusabb kzetekben átlag 0'02—0-05 mm (Nagyk, Nagyerd <>

533, Bárna f. vezet útnál ú> 418-tól D.-re lev telér), másutt 0'2—

0

-5

mm (Szilvásk, Sátoros, Medves-lapos, Kercsektet É., Kár-oilyakna),

átmenettel a mikrolitokhoz. Általánosan elterjedtek az albit tv. sz.,

elég gyakoriak az albit + karlsb. tv. sz. konjugált ikrek. Elvétve peri-

klin-iker is akad. A nádasvölgyi kzetben a bavenói ikerhelyzethez

hasonló átnövés fordult el: c/ikernyom= 32°, a\ : a' 2 = 86°.

Chemiai összetétele a magból a szegély felé haladva változik az

Ab tart, növekedésével. Általában a labrador-bytownit sor tagjaival
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találkozunk: 60—65% An tartalommal. A nagyobb földpátok persze

a bázisosabbak. Fénytörésük mindig nagyobb a balzsamnál és a kzet

üvegénél, tengelyszögük nagy. A symm. zónában mért legtöbb kioltás

25—35° közt van, ami Ab 4 „ An„0 összetételnek felel meg. Az észlelt

kioltásokat a táblázat szemlélteti:

Lelhely

Nagyk

Nádasvölgy

és
Hegyestet

Nagyerd <>

533

Szilvásk
Zagyva

m.

telér

Sátoros jMedveslapos

Kercsektet

F..

telér Károlyakna

m.

telér

A kioltás
max. a symm.

zónában
39° 32° co

o 35° 35° 39° 34° 34° 35°

Konjug. albit

-r karlsbadi

ikreken mért
1 és 1 ', 2 és 2'

középértéke

21’5°-39° 21‘5°-36“ 17 5°-34*5“ 14°- 33° - 18°-4()°

22° -34°

13“- 38°

18’5°-34“ 19'5“-3G'5°

21‘5°-34'5°

22'5°-35'5°

An o/o cca 68 60
|

62 62 62 68 62 62 63

A plagioklászok táblás metszetein tapasztaljuk, hogy szegé-

lyükbe sok augit-mikrolit ntt bele; ilyeneket, továbbá üveget is talá-

lunk bennük zárványként. Kiválásuk tehát a fémikus láva megszilár-

dulásakor a pyro'xének második generációjának kikristályosodása eltt

kezddött és a kristályosodási folyamat végéig tartott, létrehozva azt

a rendkívül nom szerkezet szövedéket, mely gyakran alkotja az alap-

anyag mesostázisát (Szilvásk, Zagyva m. telér, Sátoros).

A nefelin kristályos alakban ritkán lelhet fel (Nagyk, Medves).

Egyenesen kioltó prizmatikus metszetei a balzsammal egyenl fény-

törést, negatív opt. karaktert, elmosódott anomal kéttengely tengely-

képet árulnak el. A kristály gyakran különböz orientációjú mezkbl
tevdik össze. Nincs mindig kristálytanilag élesen elhatárolva, az alap-

anyagban szabálytalan foltokat alkotva a kristályosodás utolsó fázi-

sát képviseli. Ilyenkor bven tartalmaz zárványokat, az elegyrészeken

kívül fkép színtelen, ers fénytörés tket. Normál sósavval kocso-

nyásítva festéssel kimutatható.

Az üveg a balzsamnál ^ fénytörés, gyakran alig észreveheten

kettstör. Bven tartalmaz szemcséket, helyenként kissé salakos.

Néha ilmemitszer tk rácsozatát találjuk benne. Savval könnyen

kocsonyásítható.

Az effuzióval kapcsolatos fiziko-chemiai változások a magmában
igen érdekes resorpciós jelenségekben jutnak kifejezésre.

Legszebb példáit a barkevikites-amfibol helyét egészen elfoglaló resorp-

ciós pszeudomorfózák szolgáltatják.
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Több metszetet csupán az ércszemek sr halmaza alkotja,

melyeket augitból álló alap látszik összetartani.
2 Némelyiken azonban

e szerkezet behatóbban tanulmányozható. így a Nagyk egyik 2 mm
hosszú 1 mm széles ilynem képzdményének belsejét hamuszürke,

zavarosnak látszó, különböz orientációjú és unduláló kioltású, elég

gyengén kettstör (CH)15 körül) mezkbl álló tömeg alkotja. Bele-

szve sötétbarna rhönit tk és lécek találhatók, melyek finom szöve-

déket alkotnak. A szegélyt köröskörül 0025—0T mm nagyságú rhö-

nitek képezik, általában szabálytalanul tzdeltek. Pleochr.: mély gesz-

tenyebarna—zöldes árnyalatú barna. A mesostázist többnyire titán-

augit tölti ki. (L. tábla 2. kép.)

Egyik igen érdekes alak a Szilvásk D.-i kokkolitos kzet-

ben fordul el. 2 -3 mm és 06 mm méretekkel hen megrzi az eredeti

amfibol prizmatikus alakját, melynek helyét teljesen a molekuláris szét-

esés termékei foglalják el. Ezek közül a magnetitszemek a szegélyen

aprók, beljebb nagyobbak, csak részben idiomorfok; sehol sem helyez-

kednek el sr csoportban. Az augit a képzdmény alapját alkotja,

cy' =57°, bis. dis. ers, tehát titánaugit. A 0T—0’3 mm nagyságú szép

rhönit prizmák többnyire az eredeti amfibol hossztengelyének irányá-

ban helyezkednek el, helyenként azonban 60° szöget zárnak be egymás-

sal. Pleochr.: gesztenyebarna-világosabb zöldesbarna. Kioltásuk sötét

színük miatt nem volt pontosan mérhet. A rhnittel kb. egyenl nagy,

oszloposán megnyúlt vékony kristályok alakjában még olivin szerepel

a termékek közt. Színe zöldessárga és vörösesbarna. Tör. exponense

kisebb az augiténál. Fzóna opt. karakt. + és — . Kioltás egyenes. Az
olivinoiszlopkákon a kristálytani kontúrokat gyakran szakítják meg
beöblösödések. Túlnyomórészt a pszeudomorfóza hosszirányában

helyezkednek el. A rhönit és olivin keletkezése között nyilván szerves

összefüggés áll fenn, egymással összenve és az olivin a rhönitek

között fordul el. E. Lehmann szerint az olivin ilyen körülmények

között a rhönitbl jött létre. Végezetül a likacsokat kitölteni látszó,

szabálytalan alakú, gyengén kettstör, festd anyag valószínleg

nefelin. (L. tábla 3. kép.)

A leírt képzdmények Lehmann második szétesési típusával vol-

nának egybevethetk. 3 Az amfibol ilyetén átalakulásánál molekuláris

átépítdés történik, egy fajtája a szétkeveredésnek, mely a kzetté ala-

kuló heterogén magma-rendszer szilárd fázisában megy végbe.

A magmatikus reakciókat nemcsupán a fennti jelenségek fejezik

2 Rozlozsnik-Emszt: A Medves hegység bazaltos kzetei. (Földt. Közi. XLI .

1911, 263—264. 1.)

3 E. Lehmann: Über magmatische Reaktionen. (X. Jahrb. Min. B. B. LIV; Abt.

A. 1926. p. 165-204.)
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ki. A pyroxéneken is tapasztalunk lépten-nyomon bizonyos instabili-

tást, mely a nagyobb, beágyazott szemek szétesettségében, belsejük-

nek likacsosságában nyilvánul. E folyamat is vezethet újabb ásvány-

termékek keletkezéséhez. így a Medves-lapos egyik csiszolatában

l
-

5 mm nagyságú beágyazott augiton szembetnk e magmatikus hatá-

sok: a kimart kristály likacsai mentén chemiai összetétele megválto-

zott, amit a kioltás különbözsége is bizonyít. A beilleszked ásvá-

nyok közt a rhönit is megtalálható. (L. tábla 4. kép.)

E jelenségek ismét az amfibol és pyroxén-molekula Jákob által

értelmezett rokonsága mellett szólnak.

A megszilárduló olvadék érdekes h a s a d á s i termékét találjuk

a Kercsektet telérjében. Az üveges alapban nagyszámú, legfeljebb

1 mm nagyságot elér, apró barna-amfibol mikrolitok jelennek meg,

e részlet, uralkodó ásvány-elegyrészei gyanánt. Az amfibol-mikrolitok

prizmatikusak, ersen pleochroósak (y — barna, a = sárga), mért ki-

oltásaik cy' = 5°—16° között ingadoznak. Mellettük augit-mikrolitok,

magnetit-szemek és elvétve egy-egy plagioklász-léc találhatók. (L. tábla

6. kép.) E részlet szabálytalan alakú, a csiszolatban sötétebb színével

szabad szemmel is jól kivehet. A benne elforduló amfibol-mikrolitok

az alapanyagban másutt is fellelhetk. Az ilyen kamptonitos fádén

hasadási folyamat terméke és Stark 4 szerint úgy jön létre, hogy a

magnetit, olivin, majd augit. és labrador kiválása után a felszabaduló

ill alkatrészek az alkaliszilikát és a maradék A1-, Mg-, Ca-, Fe-szilikát

molekulákkal együtt a kzetben helyenként felhalmozódnak. Ez a sok

vízgzt tartalmazó izzónfolyó maradék hólyagok alakjában különül el

a bazalttól. Bennük az illó alkatrészek nagy mennyisége miatt magas
nyomás uralkodik s ily körülmények között a jelenlev szilikátmoleku-

lákból amfibol kristályosodik ki. Hasonló kamptonites hasadási képzd-
mények egyebütt is ismeretesek. 5

Az ismertetett kzetek tehát bazanitos jellegek. Megmere-
yedésük successive, kristályosodásuk folytonosan ment végbe, amit

sokszor szemcsésbe hajló alapanyagjuk bizonyít. Az effuzióval kapcso-

latban a fiziko-chemiai egyensúly felbomlása bázisos elegyrészek oldó-

dását vonta maga után. Az ilymódon bázisosabbá vált olvadékban

a továbbnövekv ásvány-elegyrészek tehát pregnáns rekurrens zónás

szerkezetet nyertek, mely az említetteken kívül egyik nagyobb, be-

ágyazott plagioklászon is kifejezésre jut (Szilvásk-csúcs), ahol a küls
bázisosabb övét. a bels résztl a szegéllyel párhuzamosan elhelyezett

1 M. Stark: Geol.-petrogr. Aufnahme d. Euganeen. (T. M. P. M. 27. 1908, p. 55S.)
5

I. E. Hibsch : Über die campt.onitische Fazies basalt. Gest-eine etc. (T. M. P.

M. 38. 1925, p. 262-67.)
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salakos üvegzár ványok választják el. Ez a küls öv színes elegyrészeket

is zár magába; szegélye felé fokozatosan savanyodik kb. a bels rész

összetételéig. (L. tábla 5. kép.)

Gyakran fordulnak el e kzetek alapanyagában színtelen, eres-

csíkos szerkezet a balzsamnál gyengébben tör kitöltések

.

melyek

igen gyengén kettstörk, és isotrop foltok, olykor rostos szerkezettel

(Szilvásk D-i kokkolitos). L. Waldmann a Melegna Coésattel kze-
tében ily isotrop, szálas-rostos képzdményt a nefelin elváltozási ter-

méke gyanánt említ.
6 A színtelen, víztiszta opt. isotrop, n <7 balzsam

fénytörés 1 mm körüli kitöltés, egymásra merleges hasadásokkal

nyilván analcim (pl. Zagyva <> 418-t 51 D.).

A mállástermékek közül az említett szerpentinen és kalciton kívül

vashidroxidok és világoszöld pikkelyes-rostos chlorit (delessit) fordul-

nak el.

A kvarczárványokat mindig az ismert pyroxénmikrolit koszorú

övezi.

A továbbiakban az ismertetett elfordulásoknak helyét a kzetek
kémiai rendszerében kell tisztáznunk.

Végezetül hálás köszönetemet fejezem ki dr. Maijritz Béla egyet,

ny. r. tanár úrnak, aki munkámat állandóan figyelmével kísérte.

Készült a Természettudományi Kongresszus Végrehajtó Bizott-

ságának segélyével a budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem

Ásvány-kzettani Intézetében, 1927.

6 L. Waldmann: Atlantische Ganggesteine a. d. Lessin. Alpen. (T. M. P. M. .37.

1925. p. 67.)

A DOBS1NAI ÉS BÜKK-HEGYSÉGI KARBON
SZTRATIGRAFIAI ÉS PALEOGEOGRAFIA1 HELYZETÉRL.

Irta: Rakusz Gyula dr.*

A karbon-korszak egyes rétegcsoportjainak párhuzamosításában

már régebben is fennálló ellentétek az utóbbi idben még inkább el-

mélyültek. Mivel a karbon-sztratigrafia egységes rendezése nemcsak

tudományos, hanem gyakorlati, bányászati szempontból is sürgsen

kívánatos, egy szaktudósokból álló bizottság (W. Gothan, W. J.

Jongmans, A. Renier) 1927 június 16-ra Heer lenbe (Hollandia)

e visszás helyzet tisztázására nemzetközi európai karbon-
sztratigrafiai kongresszust hívott össze.

Huzamosabb ideje foglalkozván a dobsinai karbon problémájával,

hálás örömmel fogadtam a m. kir. Föld m ívelésügyi Minisz-

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927 június 1-i szakülésén.



A DOBSINAI ÉS BÜKK-HEGYSÉGI KARBON STB. 209

tér r Ökegyelmességének a m. kir. Földtani Intézet; Igaz-

gatóságának elterjesztésére történt azon megtisztel megbízatását,

hogy ezen a kongresszuson a magyar álláspontot képviseljem. A Heer-

lenben tartandó eladásom tartalma röviden a következ;

A dobsinai Brachiopodákról közzétett elzetes közleményemben1

már jeleztem azt, hogy a Frech nyomán2 Viséennek tartott dobsinai

rétegeknek a fels karbonba kell tartozniok. A további vizsgálatok

során arra az eredményre jutottam, hogy a dobsinai rétegek
egvkorúakafelssziléziai felskarbon sorozatban
lev paralikus betelepülések egy részéve l,

3 melyek az

„Ostraui rétegek" gyjtneve aliatt ismeretesek. Míg ott fekete

palás agyagok uralkodnak a többszörösen ismétld lagunáris inundá-

ciók lerakódásaiként, addig Dobsinán már a mészknek is jelentékeny

szerepe jut, tehát itt már nyíltabb tenger lerakódásaival van dolgunk.

Eimek a faciesbeli különbségnek megfelelen Felssziléziában

inkább a kagylók, Dobsinán viszont a Brachiopodák dominálnak. Dacára

ennek a két fauna között feltn megegyezés található úgy a Brachio-

podák, mint pedig a kagylók, csigák, st Cephalopodák között is,

mely utóbbiak közül két tipikus felskarbon faj közös (Anthra-

coceras discus Frech, Temnocheilus coronatus M’Cov). Az érdekes és

sztratigrafiailag rendkívül fontos döbsinai Goniatitesekkel még beha-

tóan nem foglalkozhattam, azért szükségesnek véltem, hogy némely

meghatározásomról elismert szakember mondjon véleményt. E célból

néhányat Hermann Schmidt göttingeni paleontológusnak küldöttem

ki, aki nevét a németországi karbon Goniatitok monográfiájával tette

ismertté. Schmidt a megvizsgált példányok alapján a dobsinai rétege-

ket szintén a GGsfr/oceras-emeletbe helyezte, pontosabb szintjüket pedig

Va-nak véli meghatározni. 1924-ben ugyanebbe a zónába helyezte

Schmidt az ostraui rétegek egy részét is.
4 Az els új dobsinai Gonia-

tites (Schmidt is új fajnak ismerte fel) megjelölésére legyen szabad

báró Nopcsa Ferenc igazgató úr tiszteletére — kinek közbenjárására

a kongresszuson való bizonyára igen tanulságos részvételem lehetvé

vált — a Gastrioceras Nopcsai elnevezést javaslatba hoznom.

1
J. Rakusz: Zr Kenntniss dér Brachiopoden-fauna des Dobsehauer Carbons.

Zentralbl. f. Min. etc. 1926. Abt. B. p. 515.

Frech F.: A tengeri eredet karbon Magyarországon. Földt. Közi. XXXVI.
1906. p. 1.

J Hogy ezen több ezer m vastagságú rétegsorozat mely részével párhuzamosítandó

a dobsinai elfordulás, azt ezidszerint bajos eldönteni, v. Ki ebelsberg 1912-ben

ugyan leírta az Ostraui rétegek faunáját (Ja^rb. d. K. k. Geol. Reichsanst. LXII.

Wien), de faunisztikai zónabeosztásuk még ma sincs meg.
4 H. Schmidt: Die carbonischen Goniatiten Deutschlands. Jahrb. d. preuss. Geol.

Landesanst. Berlin, 1924. p. 492.

Földtani Köz.löny, LVII. kötet. 1927. 14
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A felssziléziai szónmedence déli és délkeleti határai még ismeret-

lenek, illetve csak annyit tudunk, hogy a produktív sorozat délen a

kárpáti vonulat vastag, mezozoikus-tereier {akarója alá merül. De tud-

juk azt is, hogy tengeri betelepülések kelet felé vastagodnak és szám-

belileg is növekednek/’ Tehát a paleogeografiai elfeltételek szinte el-

írják egy a dobsinaihoz hasonló karbonelfordulás létezését. Sok szó

folyt már ennek az elfordulásnak a hollétérl, míg most bizonyossá

vált, hogy ezek az ingressziók legalább részben Dobsinán át vet-

ték útjukat É-Ny. felé.

Az ostraui rétegek faunája, mint azt Klebelsberg kimutatta,

számos olyan elemet tartalmaz (különösen a Brachiopodák közt),

melyek a déloroszországi Donjec - medence felskarbon rétegjei-

ben ugyancsak megtalálhatók. Várható tehát, hogy ez a sajátság a

dobsinai, Brachiopodákban jóval gazdagabb faunában még inkább

érvényre jusson. Mint azt már elzetes közleményemben is hangsúlyoz-

tam, Dobsinán tényleg a Brachiopodák egész sora orosz-medi-
terrán eredetre vall.

1926-ban Lebedew egy oirosznyelvü, értékes munkát jelentetett

meg, 6 mely a Donjec-medence karbonjának kitnen feldolgozott, rész-

letes szintbeosztását tartalmazza. Összehasonlítva Lebedew fauna-

listáit a dobsinai orosz-mediterrán alakokkal, arra az eredményre jutot-

tam, hogy a Donjec-karbon moszkvai emeletének fels
része szembetn megegyezést mutat Dobsinával. Igaz ugyan, hogy

Dobsinán ennél a szintnél (Lebedew CL-vel jelöli) idsebb és fiatalabb

orosz alakok is találhatók, de pl. a következ formák ebben a szintben

lépnek fel vagy elször, vagy pedig utoljára:

Meekella ex aff. eximia Eichw. Derbya grandis Waag., Chonetes

carbonifera Keys., Chonetes cfr. uralica Moell., Spirifer ex aff. fasciger

Keys., Marginifera cfr. pusilla Schellw., Hustedia remota Eichw.

A megegyezést még többek között a Bucania moravica Kleb. és az

Anthracoceras discus Frech megjelenése is támogatja, melyek a Donjec-

vidéken kizárólag a (V szintben fordulnak el.

Mindenesetre ez az els kísérlet és els lehetség a középeurópai

és oroszországi középskarbon közvetlen párhuzamosítására és

remélem, hogy a fauna teljes átdolgozása még pontosabb szintezésre is

módot fog nyújtani.

A további részleteket illetleg utalok a dobsinai kövületeknek

közeljövben megjelenend monográfiájára.

5 Michael R. : Die Geologie des oberschlesischen Steinkohlenbezirkes. Abli. d. k

preuss. Geol. Landesanst. Neue Folge 71. Berlin, 1913.
8 N. J. Lebedew: Adatok a Donjec-medence geológiájához. (Oroszul.) Scient.

Mag. of the Geol. Cath. of Katerynoslaw. vol. I. 1926.
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Nem volt elkerülhet, hogy a kongresszuson az egyedüli csonka-

magyarországi karbon-elfordulásról, t. i. Bükkhegységi kar-
bonról is ne szóljak legalább röviden.

A hegység felépítését illetleg dr. Schréter Zoltán osztály-

geológus úr lekötelez szívességébl — amelyért e helyen is hálás

köszönetét mondok — a következ adatokat közölhetem:

A tulajdonképeni alaphegység még ismeretlen, legmélyebb karbon

szintnek egy alapkonglomerát tekinthet. Erre következik azután a

kövülctes, tengeri rétegsorozat, mely mészkövekkel váltakozó agyag-

palákból áll. E sötét mészkövekben gyakran figyelhetk meg Bellero-

p/iore-keresztmetszetek, míg a Fusulina-meszek már magasabb horizon-

tot képviselnek. Erre a tengeri rétegcsoportra egy kövületmentes agyag-

pala és homokk-sorozat települ, mely közbetelepül szénnyomok alap-

ján legalább részben limnikus képzdménynek fogható fel. Ezután

következnek a Werfeni palák és a többi triászképzdmény. A karbon-

kori üledékek nagyjában egy lapos szinklinálist formálnak Dédes és

Szilvás között, mely a triászra tolódott rá.

Ismeretes, hogy Böckh János nyomán e rétegeket sokáig alsó-

karbon korúnak tekintették. Vadász 1908-ban eszközölt, értékes vis-

nyói gyjtésének elzetes meghatározásait Közlönyünkben közölte7
és

ezek alapján a Bükk karbonját a Viséenbe vagy „esetleg talán már a

felskarbon legmélyebb részébe^ vélte helyezhetni. Jablonszky a mész-

kben található algákkal foglalkozva hajlandó volt a mészkövek egy

részét a felskarbonba utalni.
8

E bizonytalan helyzet eldöntését megkísértend, legutóbb elkértem

Vadász 1908-i gyjtését, melynek áttekintését Papp K. professzor úr

és Vadász E. dr. úr lekötelez szívessége lehetvé is tette számomra.

A szükséges id' hiányában egyenlre csak a következ Brachiopodákat

határozhattam meg Visnyóról:

Spirifer Fritschi Schf.lw. (a Spir. supramosquensis Nik. egy varie-

bása), Productus cancriniformis Tschern., Prod. semireticulatus var.

bathycolpos Schellw., Marginifera sp., Camarophoria Sancti-Spiritus

Schellw., Meekella sp.

Mindezek az alakok legalább is fels karbonra vallanak, mert

valamennyien elfordulnak az alpesi Auerni g-rétegekben. Ugyancsak

a felskarbon, st esetleg permkori lerakódás mellett szólnak

Jablonszky algái is,
9 ezeknek azonban edidig túlkevés elfordulása isme-

retes, semhogy megbízható vezérkövületeknek tekinthetnk ket.

7 Vadász E.: Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk-Hegvscgrl. Földt. Közi.

XXXIX. köt., 1909. 164. 1.

8 Földt. Közi. XLVIII. köt. 1918. 397. 1.

8 Erre a körülményre J. Pia úr (Wien) hívta fel figyelmemet.
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A Braehiopodák általában az utolsó évek vizsgálatai során meg-

lehetsen sokat vesztettek azeltt nagyratartott sztratigrafiai értékük-

bl. Az elbb felsorolt visnyói alakok is részben már a moszkvai emelet

fels rétegjeiben jelentkeznek (a Donjec medencében), viszont egészen

az alpesi permbe (Trogko f el-rétegek) is követhetk. Ezért a Bükk-

hegységi felskarbon (perm?) közelebbi szintézisére majd csak a teljes

fauna (különösen a változatosnak ígérkez mikrofauna) feldolgozása

után kerülhet a sor.

Annyi azonban máris bizonyos, hogy az oros z-m e d i t e r-

rán tenger felsk a rbo n-p e r m kori transgressziója,
melynek északi határait eddig a Száváig, illetleg a Kami Alpesekig

szabták meg, ezen megállapítások nyomán lényegesen északabbra,

vagyis egészen a Bükk- hegységig terjesztend ki.

Hogy a bükkhegységi és a dobsinai karbon üledékek egykorúak-e,

erre a kérdésre e pillanatban még nem tudtok végleges választ adni.

A geográfiái fekvés, bizonyos fáciesbeli hasonlóságok és némileg az

említett fauna is ennek a lehetségét egyenlre nyitva tartják, bár Dob-

sinán eddig nem ismerünk Fusulinákat és a Bükkben nincsenek Gonia-

tites-palák. Úgy hiszem, nem fogok tévedni, ha a Bükk-hegységi
rétegsorozatot a dobsinainál fiatal a bbnak tar-
t o m.

Bárhogyan is dljön el e kérdés, a felssziléziai szénmedence tengeri

betelepüléseinek sokat vitatott származási útját a Keleti Alpokon,

illetve a nyugati Balkánon át vélem a karbonkori Tethysbe vezethetni.

Hiszen mindkét területen ismerünk még közelebbrl nem szintezett, vagy

vitás felskarbon üledékeket (pl. Veitsch). Egy ilyen, a Tethys közve-

títésével keresett összeköttetés az orosz tengerrel talán legjobban meg-

felelne Lebedew és v. Bubnoff feltevéseinek is.

(Kir. József-Megyetem Ásvány-Földtani Tanszéke, 1927.)

PARONICERASOK A MAGYAR FELSL1ÁSZBAN
ÉS FEJLDÉSBELI RENDELLENESSÉGEK.*

Irta: Vigh Gyula dr.**

— A 2—4. rajzzal és egy táblával a kötet végén. —

A Gerecse hegység „bifrons“-rétegei, melyek gazdag ammonites

faunát tartalmaznak és az „ammonitico ross>o“ fáciesben fejldtek ki,

sok megegyezést mutatnak a déli Alpesek (Brianza-Tessin, Breggia

*

A németnyelv szöveg kivonata.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1927 december hó 7-i szakülésén.
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szoros), az Appenninek és Görögország hasonló képzdményeivel.

Phinz 1 1906-ban ismertette azokat a Frechiella nembe sorolt visszaüt

fejldési! alakokat, melyek a mediterrán jura egyes elfordulásaiban

nagy mennyiségben fordulnak el, st Renz 2
szerint némely helyen a

„bifrons“-rétegek vezérkövületei gyanánt tekinthetk.

Az utóbbi évek részletes bejárásai során nemcsak újabb Frechiellá-

kat sikerült ezen rétegekbl gyüjtenem, hanem azokban a magya r

faunára ú j Paroniceras-ok elfordulását is megállapíthattam.

Az els példányt az 1923. évben gyjtöttem a Kisgerecse-hegv

bels kfejtjében az agyagos, gumós „bifrons“-rétegek legfels részé-

bl, a másodikat, mely a Nagypisznice hasonló rétegeibl származik,

Sziklay Kálmán alezredes úrtól (Piszke) kaptam, a harmadikat pedig

ez év nyarán gyjtöttem a tardosi Bányahegy községi kfejtjében fel-

tárt f.-liász, agyagos-gumós rétegekbl.

Elfordulási szintjükre vonatkuzólag Renz szerint a Frechiellák

magukban a bifrons rétegekben, míg a Paronicerasok a bifrons rétegek

közvetlen fedjét alkotó szintben találhatók.
2 A Gerecsében nem álla-

píthatjuk meg pontos szintjüket, mert a három példány közül kett
másodlagos helyrl származik. A kisgerecsej példány alapján, —
melyet szálból gyjtöttem, — azonban nagyon valószínnek látszik,

hogy itt is a Frechiellák fordulnak el mélyebben, azaz a bifrons-szint-

ben, míg a Paronicerasok az ezt követ magasabb szintben.

A Paronicerasok elfordulásával ismét szaporodtak a délalpesi és

a geirecsei júrarétegek között már eddig is fönnálló faunisztikai kap-

csolatok és ha ritkaságuk miatt nem tekinthetk is vezérkövületeknek,

elfordulásuk mégis igen érdekes és jelents faunisztikai jelenség.

* * *

Mindhárom példányunk a Paroniceras sternale Buch alakkörébe

tartozik és annak három különböz változatát képviseli. És pedig:

Paroniceras sternale Buch var. (forma umhra Renz).
Paroniceras sternale Buch var.

Paroniceras sternale Buch var. levantina Renz.

Paroniceras sternale Buch var. (forma uinbra Renz).

Tábla, 2a— c. ábra és 2a—b. szövegábra.

1906. Paroniceras sternale, Parisch e Viale: Contribuzione allo stúdió déllé

ammoniti dél Lias superiore.

Rivista italiaca di Palaeonto-

logia 12. köt. 4. fz. 146. old.

7. t. 8—9. ábra.

1 Prinz: j adatok a Frechiella-nem ismeretéhez. Földt. Közi. XXXVI. köt. 1906.
2 Renz: Einige Tessiner Oberlias-Ammoniten. Eclogae Geol. Helv. XVII. köt.,

1922, 137. old.
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1912. Paroniceras sternale. C. Renz: Xeuere Fortschritte in dér Geol. u. Pál.

Griechenlands . . . Zeitschr. d.

Geol. Ges. 64. köt. 602. old.

18., 18a. szöv. á.

1923. Paroniceras sternale. C. Renz: Vergleiche zwischen d. südschweiz., apennin.

u. westgriech. Jura. Yerh. d.

Naturforsch. Ges. i. Basel. 34.

köt. 283. old. XII. t. 2—2a;

9— 9a.

4

w tó a co
-Q
W S

tsj

Növ.

együtth.

Paroniceras sternale var. (forma
umbra Renz)
Pisznice-hegv 53-3 13'5 23 19-1 27-4 0-25 0-43 0-36 051 0-59

P. sternale Parisch e Yiale
VII. tábla, 8—9. ábra 52 0-30 0-42 0-48 071

P. sternale var. (nmbra Renz)
Verh. Naturforsch. Ges. Basel,

34. XII. t., 2—2a. ábra 37'5 8-6 15-8 0'23 0-42 055
P. sternale var. (umbra Renz)

Verh. Naturforsch. Ges. Basel,

34. XII. t., 9—9a. ábra

35'5

32-2 6'4 14-4 12-6 18-7 0'19 0-45 0-35 0-52 0-42

P. sternale Buch
Zeitschr. D. Geol. Gesellseh. 64.

XY. t., 5. ábra 13'5 3G 5-85 9'3 0-23 0-43 _ 0-53

Ez a közepesen zömök példány a Renz által jellemzett Paroni-

ceras sternale — Pár. helveticum alaksornak a sternale alakkörébe cso-

portosuló tágabb köldök egyedei közé tartozik, melyeknél a ház leg-

nagyobb szélessége még a köldökperem közelében fekszik, bárha az olda-

lak laposabbak és a kanyarulat már jelentsen magasabb, mint a

típusé.

Alakja és becsavarodási viszonyai legjobban Parisch és Viale*

umbriai példányával s még inkább azokkal egyeznek, melyeket Renz*

Umbriában, Térni mellett, Cesitl ÉNy-ra (i. m. XII. t., 2—2a. ábra)

és a Tessino-völgyben Spoleto-tól D-re gyjtött (i. m. XII. t., 9—9a.

ábra )

.

Becsavarodása némileg eltér a rendes sternale alaktól, csakúgy,

mint Renz föntebb említett két példánya is, amennyiben, — mint azt

elsnek Renz kimutatta, — kezdetben ersen becsavarodott egyedei

a késbbi korban hirtelen tágabb köldöküekké alakulnak. Ezen alakok

megjelölésére ajánlotta Renz az umbra nevet azon esetre, ha ezen tulaj-

3 Parisch e Yiale: Ammoniti dél Lias superiore. Rivista italiana di Pál. 12. k..

146. old., 7. t.. 8—9. ábr.

4 Renz: Schweizerische . . . Jura. Yerh. Xaturf. Ges. i. Basel. 34. köt., 287. old.
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donság további példányokon való állandósulása szükségessé tenné, hogy

a törzsalaktól elkülönítsük. Közelfekv a gondolat, hogy a kanyaru-

latnak ez az ers kicsavarodása szenilis jelenség s az umbra

nevet ezért csak az alakok közelebbi összetartozandóságának, hasonló-

ságának megjelölése végett használom.

A kanyarulat alakja (2. rajz, b) teljesen megegyezik a Pakisch

és Viale (L. c.) umbriai példányáéval és nagyon hasonlít a Renz által

gyjtött, föntebb említett két példányéhoz. Még több olyan ábrázolt

alakot találunk RENZnél, melyektl a mi példányunk csak tágabb be-

csavarodása által tér el. (Eclogae XVII., 6. t., 2—2a. ábr.; Zeitschr.

D. Geol. Ges. 64., 15. t., 5. á.)

Példányunkon megvan a lakókamra is, mely az utolsó kanyarulat

felét alkotja s valószínleg ez volt az eredeti nagysága is.

2. rajz. A Paroniceras sternale Buch var. (forma umbra Renz) a) kamravarrata,
b) keresztmetszete.

A kamravarrat részaránytalan fekvés, rendellenes kifejldés.

Feltn a küls nyereg frechiella- szer fogazottsága
(2. rajz, a), mely miatt a Frechiella Achillei Renz olyan egyedére

is gondolhatnánk, melynél éppen rendellenes kifejldése következté-

ben a hasi oldal taraja és barázdája nem fejldött ki. Erre a lehet-

ségre Renz is utal egy hozzám intézett levelében, ámde a kbél ép

felületén semmi olyan jelenségre nem akadtam, mely ezt a föltevést

megersítené, minek következtében az alakot nem Frechiellának, hanem
Paronicerasnak tartom s a kamravarrat frechiella-szer tagolódását

rendellenes kifejldésnek tulajdonítom.

A küls nyereg széles, háromujjasán hasított (a baloldali csak

kétszer), az els oldáli nyereg hegyes, gyengén fogazott, a második

éppen csak jelezve a köldökfalon fekszik. Az oldalkaréj széles, egyen-

letesen fogazott, ék alakú, a második oldali karéj a köldökperemen

fekszik.

a b
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Hasonló mélyen fogazott lóbájú alakokat gyjtött Renz a Breggia

szorosban (P. sternale Buch var. castellensis Renz, Eclogae XVII.,

VII. t., 6. á. és P. sternale Buch var. mendrisiensis Renz, Ecl. XVII.,

7. t., 5. ábra), azonban kamiravarratuk lefutása mégis elüt úgy a

mienktl, mint egymástól is. Legközelebb áll még a kamravarrat a

Parisch és Viale (1. c.) által leírt umbriai példányéhoz, mellyel

egyébként is nagy megegyezést mutat. Az umbra néven jelzett példá-

nyok kamravarratai csak legvá.zlatosabb lefutásukban hasonlók a gere-

cseiéhez.

Tekintettel a Paronicerasok kamravarratainak kialakulásában

mutatkozó nagyfokú változóságra, melyre már Renz is rámutatort

(Verli. Naturf. Ges. Basel 34., 285. old. stb.), az újjas fogazottság

okozta eltérést annál inkább figyelmen kívül hagyhatjuk, mert ezeket az

alak rendellenes fejldésének tudhatjuk be, általános lefutásában ész-

lelhet változások pedig a kamravarrat rendes változásainak kerekén

belül maradnak.

Elfordul: a Nagypisznice hegy (Piszke, Esztergom m.) sötét-

vörös, agyagos, gumós „bifrons“-rétegeiben.

Paronieeras sternale Buch var.

(Tábla, 3. ábra.)

Renz: Paronieeras sternale Buch var.

Egy töredékes megtartású, lakókamrás példánynak a kanyarulat-

alakja és becsavaroldlási viszonyai megegyeznek azon átmeneti egyede-

kéivel, melyek a P. sternale—P. helveticum alaksor közepén állanak,

ahol az alak már keskenyebb, magasabb szájnyílású, evolutabb, bár a

kanyarulat legnagyobb szélessége még a köldökperem közelébe esik s

mely alakokat a típustól Renz egyelre var. jelzéssel egybefoglalva

különít el.

Általános alakját tekintve közel áll a var. levantina Renz-Iioz,

azonban annál szkébb köldökü, a kanyarulatai is alacsonyabbak és

szélesebbek, de már bizonyos mértékig laposak úgy, hogy átmeneti alak-

nak kell felfognunk a P. sternale és annak levantina változata között,

amelyhez a lóbája is igen hasonló.

Lelhely: Tardos, Komárom m. Bányahegy, felsliász „ammonitico

rosso“, agyagos-gumós (,,bifrons“) rétegek.

Paronieeras sternale Buch var. levantina Renz.

(Tábla, la— d. ábra és 3. szövegábra.)

1925. Paronieeras sternale, Buc.h var. levantina Renz: Epirotische Paionieeraten.

Eclogae Geol. Helv. XIX. köt.

375. old., XIV. t., 6—6a. ábra.
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1925. Paroniceras sternale, Buch var. levantina Renz: Frechiellen u. Paronicera-

ten a. d. Brianza u. d. Tessin.

Eclogae Geol. Helv. XIX. köt.

412. o., XIX. t., 1—la. ábra,

XX. t. 1— la. ábra.

Átlll.

’»/m

W K csJ

CO
p
w « §

Növ.

együtth.

Paroniceras sternale Buch var.

levantina Renz
Kisgerecse-hegy 50'3 11-5 22-8 16'5 23 0-23 0-45 0-33 0-46 0-50

P. sternale Buch var. levantina
Renz, Eclogae 19. köt., XIV. t.,

6—6a. ábra 3P7 7 15-2 11 15*5 0-22 0-48 0-35 0-49 0-46

P. sternale Buch var. levantina

Renz, Eclogae ly. köt. XIX. t,,

1— la. ábra

49-3

48-5 9-9 234 16-6 23-2 020
0-47

0-48 0-34 0-47 0-42

P. sternale Buch var. levantina

Renz, Eclogae 19. köt., XX. t.,

1—la. ábra 39-8 8-7 18-8 14-1 19 0-22 047 0-35 0-48 0-46

Egy töredékes lakókamrájú alakot sorolok a P. sternale ezen vál-

tozatához, bárha az némileg már a P. sternale—P. helveticum alaksor

középtagjaihoz hasonlít. Példányunk tágabb köldökíi és alacsonyabb

kanyarulatú, mint a var. levantina, de lapos oldalai, — melyek a válto-

zat fjellegét alkotják, — mégis ennek a köribe utalják, minthogy a

hasonló köldökbség P. helveticum Renz ol-

dalai domborúak, kanyarulat alakja nagyjából

kör.

Kanyarulatalakját és köldökbségót te-

kintve legjobban egyezik RENZ-nek a Turati

Alpokból gyjtött példányával (Eclogae XIX.,

20. t., 3—3a ábra) és közel áll az Eclogae XIX.,

köt., XIX. t„ 1—la. ábrájához, melytl alacso-

nyabb kanyarulata és tágabb felcsavarodása

által különbözik.

A kamravarrat (3. rajz) Renz Pagania

félszigeti példányához (Eclogae XIX., 14. t.,

6—6a ábra) hasonló; ennek kamravarratai

azonban kissé durvábban fogazottak és a

küls nyereg alacsonyabb, míg a gerecsei

példány kamravarratának küls nyerge ma-

gas, félköralakú fejjel s feltnen finoman

fogazott. Oldalnyereg alacsonv, széles, lapo- 3. rajz. A Paroniceras ster-

, , , , . , , ... . - nale Buch var. levantina
san kerekített, a második oldali nyereg a kol- r enz kamravarrata.
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dökfalakon fekszik és alig fejlett. Az oldalkaréj fönt széles, alul szk,
három fogas, a második oldalkaréj a köldökperemen alig jelzett.

A kamravarratok egymástól való távolsága nem állandó; a

13

—

14. közötti távolság pl. a többinek csak 1
3-a. Ennek okát is példá-

nyunk rendellenes kifejldésében látom, mert ez is, miként az els,

részaránytalan, balra tolódott kamravarratú egyed.

Elfordul: A Kis Gerecse-hegy bels kfejtjében, az agyagos,

sötétvörös bifrons-rétegek legfels részében, határrétegben. Sütt.

Esztergom megye.
* * *

A P. sternale Buch var. (forma umbra Renz) és a P. sternale

Buch var. levantina Renz, — mint említem, — rendellenes fejldés,

beteg alakok. Kamravarratuk részaránytalanul fejldött ki, a szifo-

nális karéj és a küls nyereg a baloldal felé eltolódott. A bels kanya-

rulatok kamravarratait nem vizsgálhattam meg, mert nem fértem

hozzájuk.

A szifó helyzete ismeretlen, de valószín, hogy az is eltolódott

balfelé, mert minden olyan esetben, ahol a Nicklés 5
által „asymmetrie

présiphonale“-nak nevezett kamravarrat eltolódása esetén a szifó hely-

zete megállapítható volt, annak hasonló eltolódását észlelték.
6

A P. sternale Buch var. (forma umbra) kamravarratának aszim-

metriája jól kifejezett. A jobboldali küls nyereg nagyon széles,

frechiella-szeren háromujjas, míg a baloldali sokkal keskenyebb és csak

kétujjas. Ugyancsak szélesebb a jobboldali els oldalkaréj is és némileg

másként fogazott, mint a bal.

A levantina változatnál csak a jobboldali kamravarrat maradt

meg, azonban ennek a baloldal felé való eltolódása s így a részarány-

talan fekvése jól látható. A kamravarrat részaránytalan fekvése az

utolsó kanyarulaton, ameddig megfigyelhet volt, állandó, csak az el-

tolódás mértéke ingadozó, minek következtében a szifonális karéjok

nyerge hullámos lefutású vonalban fekszik. Az ötödik lóbavonal rendes

fekvés.

Aszimmetrikusan félretolódott és aszimmetrikus elemekbl felépí-

tett kamravarratokról már sokan és sokat írtak.
7 H. H. Swinnerton és

A. E. Trueman 8 több különböz fajon észlelt részaránytalan kamravar-

5 Nicklés: Mém. Soc. géol. Francé. Pál. mém. 4., p. 33.

6 Staff: A júra ammonitesek szifonális részaránytalanságáról. Földt. Közi.

XXXIX., 1909, 381. old.

7 U. a.

8 Swinnerton & Trueman: The morphology and Development of the Ammonite

Septum. Quart. Joum. of the Geological Soc. of London. Vol. 73., 1917, p. 51., IV. t.

(További erre vonatkozó irodalom.)
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rat mellett egy, a var. lemntina-éhoz nagyon hasonló esetet ábrázol-

nak munkájuk IV. táblájának 2. és 8. ábráin, csakhogy ezeknél a rész-

aránytalanság sokkal kifejezettebb és míg a levantinú-nál az mindig

balrahajló „sinistrogyre“, addig a 8. ábrán közölt Iloplites auritus-nál

váltakozó, jobbra- és balrahajló.

A levantim változatnál érdekes rendellenesség az, hogy a kamra-

varratok, — mint már említettem, — változó távolságban következnek

egymásra. Míg u. i. a P. sternale Bucii var. (forma umbra)-nál csak a

három utolsó lóbavonal fekszik egymáshoz közelebb, ami Quenstedt,

Knapp
,

0 Monke
,

10 Pia
,

11 Renz 12
stb. szerint a teljes kifejlettség, kintt-

ség jele, addig a levantind-nál a küls kanyarulat hátrább es részén

is találunk srbben álló szuturvonalakat. így az elliül számított

12—13. és különösen a 14—15. kamravarratok oly közel állanak egy-

máshoz, hogy azok ily módon való kialakulását KNAPP-pal és PiÁ-va.1

ellentétben (1. c.) csak fejldésbeli rendellenességre vezethetjük vissza.

Különösen feltn a 14—15. lóbavonalak közelsége. Sajnos a héj

oldalának köldök felé es része nyilván a kövesedés folyamata alatt be-

horpadt, (1. a t. 1. ábráját), minek következtében a lóbavonal lefutása

itt nem követhet zavartalanul a köldökig, mert az oldalkaréj után meg-

szakad s úgy látszik, mintha a 15. lóbavonal további része a köldökig

hiányoznék. Ma ez nem csak az említett — s a héjat a kövesedés alatt

ért, — sérülés következménye, akkor olyan esettel állunk szemben, mely-

hez hasonlót még nem találtam az irodalomban. S ezt az esetet csak azzal

magyarázhatjuk, hogy az állatot a lakókamrában való elrehuzódás

közben akkor, amikor az utolsó kamraválasztófal dorzális, az els

oldali nyeregtl kezdd részérl a köpenynek rásimuló része még
nem vált le, a küls életviszonyokban beállott valamilyen zavaró hatás

arra kényszerítette, hogy azon a részen, ahol a köpeny már elvált a

kamraválasztó faltól, a rendles id eltt új héjat válasszon ki, mely

az els oldali karéj dorzális részétl a hasi peremig húzódott volna.

Itt említem meg, hogy a Gerecse-hegység „acanthicumos“-rétegeibl

(a Kis Eménkes Hársberek nev lejtrészén) gyjtött Waagenia hybo-

nota Opp. sp. töredékes példányának is balratolódott, részaránytalan

lóbavonala van (4. rajz). A jobboldali küls nyereg megszélesedett,

a szifó helyzete itt sem látható.

9 Knapp: Üb. d. Entwicklung von Oxynoticeras oxynotum Qu., Geol. Pál. Abh.

N. F., vol. 8., (d. G. R. vol. 12.) p. 12.

10 Monke: Liasmulde v. Herford. Verh. d. naturwiss. Ver. in Bonn. Vol. 35.,

5. Folge, 5. Bd., 1889, p. 105.

11 Pia: Untersuch. üb. d. Gattung Oxynoticeras. Abh. d. k. k. Geol. R. A. Wien,

1914. Bd. XXIII., H. 1, p. 97.

12 Renz: Tessiner Oberlias-ammoniten. Eclogae, XVII., p. 147., 1922.
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A föntebb említett esetekben az egyéni fejldés során a

szervezetben beállott változások következtében
keletkezett fejldésbeli rendellenességekkel van
d o 1 g u n k.

13 Az ethológiai viszonyok okozta változással, — Solger 14

felfogása értelmében, — nem magyarázhatjuk meg ezt a mégis csak el-

szórtan fellép jelenséget, mert, ha az életviszony bárminem megvál-

tozása okozta volna a kamravarrat részaránytalan kifejldését, akkor a

4. rajz. Waagenia hybonota Opp. sp. a) a szifonális oldalról, b) oldalnézetben.

harmadik Paroniceras egyénnél és a többi Waagenia-xúl is részarány-

talanná kellett volna fejldnie.

Úgy a föntebb leírt két Paroniceras, mint, — tudásom szerint,

—

a Waagenia is, ezen nemeken belül az els rendellenes példányok.

* * *

A bihari Révi szoros kallovienrétegeibl származó kövületek

között két ammonitest találtam, a Sphaeroceras microstomum d’Orb.

és Sphaeroceras platystomum D'ORB.-ot, melyek oldalain rendellenes

jelenség gyanánt az utolsó légkamráktól a szájnyílásig keskeny csatorna

húzódik.

13 Vadász: Über ánormale Ammoniten. Földt. Közi. XXXIX., 1909, p. 215.

14 Solger : Üb. d. Zusammenhang zw. d. Lobenbild. u. d. Lebensweise b. pinigen

Ammoniten. (Verli. d. V. internat. zool. Kongr. zu Berlin, 1901.)
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A Sph. microstomumnál ez a csatorna az oldal kétharmadában fek-

szik, az oldali karéj öblözetében, kevéssel a bordák fels elágazása

felett. Az utolsóeltti légkamránál kezddik s folyton gyengülve a

szájnyílásig folytatódik, ahol még a szájszegély nyúlványának töredé-

kén is megtaláljuk. A bordák a csatorna els szakaszánál megszakad-

jak, késbb meggyengülve bár, de áthaladnak rajta; a barázda egész

lefutása mentén tompa szögben hátrafelé húzottak.

A Sph. platystovium -nál a negyedik légkamra helyén a kbélen

szabálytalan horpadás nyoma látszik, mely középen végigfutó csator-

nával ellátott lapos mélyedésben folytatódik a szájnyílás felé. A mélye-

dés föllépése következtében elvész a héj szimmetriája s azt csak a

megtartott lakókamra vége felé nyeri ismét vissza.

Mindkét esetben az egykori szájszegély sérülésével van dolgunk,

mely a héj továbbnövekedése következtében jelenleg a kanyarulat hátsó

részén fekszik, azonban a köpenyszél teljesen nem gyógyulhatott be

az állat életének végéig. Az állat halálát azonban nem ez okozta.

Az ammoniteseknél régóta ismerjük ezeket a sérüléseket, melyek az

állat könnyen megsérül köpenyszegélye folytán a leggyakoribb sebesü-

lések közé tartoznak. Magyarország júrájábó'l ezek az els ilyen sérült

alakok. Quenstedt sok ilyen sérült annnonitest ábrázol (Amin. d.

Schwab. Jura), majd Engel15 rendszerbe foglalva ismerteti azokat s

újabbakkal egészíti ki az eddig ismertek sorát.

K. C. v. Loesch 18
júrakori, Willey17 pedig az él nautilusnál

észlelt hasonló héjsérüléseket.

A Sphaeroceras platystonmm sérülése nagyobb volt, mint a micro-

stomum-é. Emiéi nemcsak a köpeny sérült meg, hanem a héj is betört

s a sérülés a ház kerületének 1
/6
-ére terjedt, mégis begyógyult, st foko-

zatosan a héj is visszanyerte rendes alakját. A lakókamra a tovább-

növekedéssel túlntte a sérült héjrészt és beborította azt. A sérült rósz

eltt a lakókamra felé es további kamraválasztó falak mái’ a behegedt

héjfelülethez tapadtak, amint azt a sérült oldalon viszonylag eltér

kifejldés lóbák és nyergek elhelyezkedése bizonyítja.

Ezeknél az eseteknél föltesszük azt, hogy a héjperem és a

köpenyszegély sérült meg, mert egyébként, amint azt

már Loesch 18
is helyesen hangsúlyozta, aligha volna elkép-

15 Engel: Üb. kranke Ammonitenformen im Schwab. Jura. Nova Acta d. ksl. Leop.

Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. Bd. LXI. No. 5.

16 Loesch: Eine fossile pathologische Nautilusschale. N. Jb. 1912. II. p. 91.

u. 98. ff.

17 Willey munkáját: „Contribution to the Nat. Hist. of the Pearly Nautilus.

Zool. Results based on Matéria! colleetrd in New-Britain usw. Part. VI. Cambridge.

Univ. Pre&s.“-t nem tudtam megszerezni.
18 Loesch: L. c.
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z é 1 h e t a héj b e g y ó g y u 1 á s a, minthogy az „csak az

egykori szájszegéi yen a mindenkori növekedést
létesít övbe n“, de nem az ezen övön kívül fekv
héjrészben következhetett be.

Ezzel szemben Noetling10 egy másik regenerációs lehetséget is

feltételez. Ugyanis egy Indoceras-on a Sph. platystomum-éhoz hasonló,

a héj hátsó részén fekv, begyógyult sérülést talált. A kamravarratok

a sérült helyen mindkét példánynál kissé más, szabálytalanabb kifejl-

dések. Ezt a tényt Noetling arra vezeti vissza, hogy a kamravarrat

azért más kifejldés, szabálytalanabb a sérült helyen és oldalon,

mert a köpeny hátsó, a kamraválasztófalat kiválasztó részének, a

szeptumbrnek a finom redi sérültek meg a lakókamrahéj betörése al-

kalmával. A héj és kamravarratok rendellenes kifejldése a brredk
behegedéséig tartott.

Ez esetben tehát a lakókamra hátsó része sérült volna meg s a be-

tört héj regenerálását Noetling úgy magyarázza, hogy a héjtöredékek

izgató behatására a köpeny választotta volna ki a behegesztéshez szük-

séges mészanyagot.

A magam részérl ugyan Loesch magyarázatát tartom valószí-

nbbnek, mégis, hogy a kett közül melyik a helyes, azt csak akkor

dönthetjük el, ha a késbbi szerencsés leletek révén, vagy él nautilus

alapján megállapítható lesz, hogy a testköpenynek melyik része választ,

illetleg választhat le mészhéj anyagot! Az azonban kétségtelen, hogy

az állat csak a lakókamrát ért sérülést volt képes kijavítani, behegesz-

teni, de nem a légkamrákat.

S itt vetdik fel az a gondolat, — amire Noetling nagyon helye-

sen már szintén rámutatott, — hogy a Solger 20
által említett Hopli-

toides sem a lég-, hanem a lakókamrán, még pedig a száj- és köpeny-

szélen sérült meg. Ezért gyógyulhatott be, st növekedhetett az állat

a sérülés után is még egy kanyarulatnyit.

Ezen az alapon tehát semmiesetre sem lehet az állat fenéklakó

voltára következtetni, mint azt Solger tette, mert a sérülés a föntebb

kifejtettek miatt nem okozott az állat életmódjában különösebb válto-

zást, a héj alakja viszont Pia (1. e.), Diener
,

21
stb. szerint kifejezet-

ten úszó életmódra utal.

18 Noetling: Die Entwicklung von lndocerns baluclr.stanense Noetl. Geol. Pál.

Abh. N. F. Bd. VIII., (D. g. R. XII.) p. 68.

20 Solger: Üb. Zusammenhang zw. d. Lobenbildung u. Lebensweise . .
. ;

— Die Fossilien dér Mungokreide in Kamerun u. ihre geologische Bedeutung.

Beitr. z. Geol. v. Kamerun. Stuttgart, 1904. (Utóbbi munkát nem tudtam megszerezni.)
21 Diener: Lebensweise u. Verbreitung d. Ammoniten. N. Jb. f. Min. 1912,

II. p. 67.
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W. Czoernig Czernhausen: Die Höhlen des Landes Salzburg und seiner Grenzgeb rge.

Mit einem Bcitrag von M. Hell: Zui- Geologie dér salzburgischen Höhlen. 1 átnézetes

térképpel, 2 táblával, számos barlangalaprajzzal, szelvénnyel és fényképpel. (Spelaeolo-

gische Monografien X. köt. A Véréin für Höhlenkunde in Salzburg kiadása.)

A több mint 150 oldalra terjed gazdagon illusztrált munka elssorban Salzburg-

nak és határhegységeinek modern spelaeologiai alapon nyugvó barlangtopografiáját

nyújtja.

A salzburgi barlangok rendszeres átkutatásának és tudományos feldolgozásának

alapját már A. Mörk megvetette, midn a salzburgi Véréin für Höhlenkunde tagjainak

1910 óta gyjtött adatait, kutatási eredményeit, térképeit, fényképeit és barlang-

leírásait gyjteménybe összefoglalta. Szerz, mint már azeltt is Mörk munkatársa, az

halála után a 67 barlangot felölel mintaszer gyjteményt, a salzburgi barlang-

kutatók támogatásával, 252 barlangra terjesztette ki s foglalta össze müvében. A Szerz

a vidék barlangjait, melyek uralkodórészben az északi Mészk-Alpok területére esnek,

a vidék barlangjait, melyek túlnyomórészt az ' északi Mészk-Alpok területére snek,

séges barlangokat, s végül irodalmi utalással felsorolja azokat a barlangokat is,

melyekrl csupán ellenrizetlen irodalmi feljegyzések állanak rendelkezésünkre. Elte-

kintve ez utóbbiaktól, a barlangok fekvését és eloszlását a kötethez mellékelt 1 :125.000

mérték átnézetos térképen is feltünteti.

Az egyes barlangok ismertetésénél, amellett, hogy megismerkedünk a barlang fek-

vésével, topográfiájává!,' értékes morfológiai,, geológiai, paleontológiái, praehistoriai,

st zoológiái és botanikai adatokat is kapunk s összefoglalva találjuk a barlangra

vonatkozó irodalom teljességét. A tudományos és turisztikai adatokat a Szerz az

egyes barlangokról szóló mondák bemutatásával is tarkítja.

A barlangleírások nagyrészét pontos szelvények és alaprajzok teszik teljessé,

melyek legnagyobbrészt a Szerz hangyaszorgalmú munkájának gyümölcsei, s a kötetet

igen szemléltet fényképfelvételek is díszítik.

Külön meg kell emlékeznünk M. HELL-nek a kötetet bevezet geológiai összefogla-

lásáról is, melyben, az eddigi kutatási eredmények rendszeres feldolgozása által, külö-

nösen a barlangok keletkezési korára nézve nyújt fontos adatokat. Az idsebb miocéntl

kezdve, mely korba a vidék legidsebb barlangjainak keletkezését teszi, a barlang-

képzdés folyamatait napjainkig követi nyomon, párhuzamban haladva a területnek

Mahatschek által megállapított fejldésmenetével: az si középhegységtl a mai

magashegységig.

A kötethez, mely nélkülözhetetlen mindazoknak, akik Salzburg spelaeológiájáról

pontos képet kívánnak szerezni, Prof. G. Kyrle írt elszót.
Horusitzky Ferenc dr.

Az Erdélyre vonatkozó 1923—26. években megjelent munkák
pótjegyzéke.

1923.

1. ATANAS1U S.: A tölgyesi Benes-hegy krétakori képzdményei. Románul.

Földtani Intézet évi jel. 1922—23-ról. Bucaresti. XI. k. p. 189. 1

2. ATANASIU S.—MACOVEI: Adatok Slanik és Ojtoz flis zónájának szerke-

zetéhez. Románul. Földtani Int. évi jel. 1922—23-ról. Bucaresti. XI. k. p. 29.
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3. BÁNYAI J.: Az érckutatás modern eszközei Vasárnapi Újság. Kolozsvár.

14. szám.

4. BÁNYAI J.: j eszköz földünk kutatásának szolgálatában. Vasárnapi Újság.

Kolozsvár. 26. sz.

5. BÁNYAI J.: Földgáz. Vasárnapi Újság. Kolozsvár. 30. sz.

6. DRÁGHICEANU: Erdély tektonikája. Földt. Int. évi jel. 1922—23-ról. Buc.

XI. k. p. 174. Románul.

7. JEKELIUS E. • A botfalvi cukorgyár artézi kútja. R.2 Földt. Int. évi jel.

1922—23. Buc. XI. k. p. 111.

8. JEKELIUS E.: A dáciai emelet geisirei a Hargitában. R. Földt. Int. évi jel.

1922-23. Buc. XI. k. p. 113.

9. JEKELIUS E. : Liaszszenek Brassó környékén. R. U. o. 119.

10. JEKELIUS E.: Az Olt-medence pliocen lignitjei. R. U. o. 120.

11. JEKELIUS E.: A brassókörnvéki liaszszenek. R. önálló füzet. A bukaresti

földt. int. gyakorlati célú kiadványa. (Studii technice si economice.3

12. MRAZEC B.: Hozzászólás Murgoci és Nopcsának a Bánáti Kárpátok tekto-

nikájáról szóló eladásunkhoz. Földt. Int. évi jel. 1914— 15-rl. Buc. VI. k. p. 203. R.

13. POPESCU—VOITESTI: U. a. VI. k. p. 207.

14. MURGOCI G.: A Déli-Kárpátok geológiája. R. Földt. Int. évi jel. 1910-rl-

Buc. I. k.

15. MURGOCI—NOPCSA : j adatok a Kárpátok bánáti részének tektonikájá-

hoz. Földt. Int. évi jel. 1914— 15. Buc. VI. k. p. 203. Csak eladás.

16. SZÁDECZKY" GY. : Az Aranyosmenti kristályos palák eredete és kora. R.

Földt. Int. évi jel. 1922— 23. Buc. XI. k. p. 163.

17. WINKLEHNER J.: A széntelepek képzdése. Magy. és románul. Montanistica

si Metalurgia. Petrozsénv. 8., 9., 10. sz.

1924 .

18. BÁNYr

AI J.: A bányászprakszis és a geológia. M. R. Mont. Metál. 5. sz.

19. BÁNYAI J.: A földgáz mint legújabbi energiaforrásunk. M. R. Montan.

Metál. 7-8., 9—10., 12. sz.

20. BÁNYAI J.: A szovátai meleg sóstó. Vasárnapi Újság. Kolozsvár. 13. sz.

21. BÁNYAI J.: Székely sóvidék: Vas. Újság. Kolozsvár. 40. sz.

22. BÁNYAI J. : Az ásványvizekrl. U. o. 32. és 37. sz.

23. HÉJAS GY.: A papfalvi tzálló homok elfordulásáról. M. R. Mont. Met.

3. szám.

24. JEKELIUS E.: Az Olt fels völgyének lignittelepei. R. önálló füzet (1. 11.).

25. JOÓS L.: Szolnok-Doboka vármegye magyarláposi járás fémbányászatának

rövid ismertetése. Mont. Met. 5., 9—10., 12. sz. M. R.

26. WINKLEHNER J.: A széntelepek képzdébe. (Folytatás.) Mont. Met.

1., 3., 4., 5. M. R.

1925 -

27. ATANASIU J.: Lignittelepek a borszéki medencében. R. Önálló füzet (1. 11.).

28. BÁNYAI J.: Hargita. Pásztortz. Kolozsvár, p. 493.

29. BÁNYAI L. : Korond. Vasárnapi Újság. Kolozsvár.

30. JOÓS L. : Szolnok-Doboka vármegye magyarláposi járás fémbányászatának

rövid ismertetése. M. R. (Folytatás.) Mont. Met. 4— 5., 6. sz.

31. JOÓS L.: A nagyági tellur-aranybányászat rövid ismertetése. M. R. Mont.

Met. 7—8., 9—10. sz.
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1926

32. ATANASIU—LOBONTIU: Elzetes közlemények Borszék és Bé'.bor vidékének

geológiájából. R. Földt. Int. évi jel. 1920 21. Buc. IX. k. p. 44.

33. ATANASIU—MACOVEI: Jelentés a Békás és Kis-Beszterce patokok közti

kristályospala és flis zóna tektonikájáról. U. o. p. 22 .

34. BÁNYAI J.: A földgáz mint a legújabbi energiaforrásunk. (Folytatás.) Mont.

Met. 5— 6., 7—8. sz. R. M.

35. BÁNYAI J.: A székelykereszturi gázterület geológiája. Mont. Met. 2. sz. M. R.

36. BÁNYAI J. : Az alsó rákosi bazaltéi upciók és az Olt áttörés-kora. E. I.

sz. p. 187.

37. CANTINIARI I.: Resinártó) (Szeben vm.) délre es vidék geológiája. R. Földt.

Int. évi jel. 1920—21-rl Buc. IX. k. p. 16.

38. CANTINIARI I.: -Jegyzetek Sinka környékének geológiájához. R. U. o. p. 20.

39. CANTINIARI I.: Geológiai tanulmányok Porumbák-Árpás (Fogaras vm.)

vidékérl. R. U. o. p. 60.

40. CANTINIARI I.: Geológiai tanulmányok a Sebes-patak völgyébl. R.

U. o. p. 66.

41. CANTINIARI I.: Bányageológiai tanulmányok Zalatnáról. R. U. o. p. 89.

42. DRÁGHICEANU: Az 1916. évi erdélyi földrengésrl. R. U. o. p. 72.

43. ENCULESCU—SAIDEL—PROTOPOPESCU : Erdély, Bukovina, Bessarabia

talajainak általános áttekintése. R. U. o. p. 25.

44. .JEKELIUS E.: Bedell (Torda-Aranyos vm.) neokom márgáiról. R. U. o.

VIII. k. p. 130.

45. JEKELIUS E.: Foraminiferák a Déli-Kárpátok neokom márgáiból. R. U. o.

VIII. k. p. 130.

46. JEKELIUS E.: Törcsvári-szoros geológiája. R. U. o. VIII. k. p. 166.

47. LAUFER F.: Adatok Hátszeg környékének geológiai ismeretéhez. Románul

és németül. Föld. int. évkönyve.2 Bukarest. X. k. (1921— 24), p. 301.

48. LOBONTIU: Általános rövid áttekintés Erdély geológiájáról. R. Föld. int.

évi jel. 1919—20-ról. VIII. k., p. 109.

49. LOBONTIU: Ismerteti Pálfy: Geológiai jegyzetek a Bihar-hegvség és a Király-

erd csatlakozásáról szóló munkáját. R. U. o. IX. k., p. 92.

50. LOBONTIU—SELEGEAN : Az erdélyi só prob’émája. R. U. o. VIII. k., p. 13.

51. MATEESCU I.: Megjegyzések a bánfihunyadi medence geológiájához és mor-

fológiájához. Föld. int. évkönyve. Bukarest. XI. k. (1925— 26), p. 349. Románul és

franciául.

52. MURGOCI G.: A mehádiai miocén-medence. Föld. int. évi jel. 1920—21-rI.

R. IX. k. p. 4.

53. PREDA-ATANASIU J. : Tatros fels völgyszakaszának geológiai szerkezete.

R. Föld. int. évkönyve. Bukarest. X. k. (1921— 24), p. 371. Románul és franciául.

Jegyzet. A fent felsorolt s a Bukaresti Földtani Intézet kiadásában meg-
jelent munkák három formában jelentek meg

:

1. Évi jelentések 1 .... Dári de seamá ale sedinfelor.

2. Évkönyvek 2 .... Anuarul Institutului geologic al Romániei.

3. Gyakorlati irányú 2 .... Studii technice si economice.

A felsorolásban ezeknek a rövidítéseit használjuk, azt is megjegyezvén, hogy
„R.“ románul, vagy „M.“ magyar nyelven is megjelent, mint pl. a petrozsényi bányász
folyóirat: a „Metalurgia si Montanistica" cikkei. E. I. Sz. az „Erdélyi Irodalmi Szemle“
Kolozsváron megjelen vegyes tárgyú tudományos folyóiratot jelenti.

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 15



TÁRSULATI ÜGYEK

I. Szakülések.
1927 október hó 2-án.

1. Kutassy Endre dr.: A Móma-hegység triász-üledékeinek sztratigraíiája és

kifejldése.

Hozzászólt: Pálfy M.

2. Rakusz Gyula dr: Beszámoló az európai karbon-kongresszusról (Heerlen

1927 június).

3. Éhik Gyula dr.: Beszámoló a X. nemzetközi zoológiái kongresszusról.

1927 november hó 9-én.

1. Yendl Mária dr.: a) Nógrádmegyei bazaltok aragonit kristályaitól. "

b) Kaiéitok Szentgálról és Márkbázáról.

2. Földvári Aladár: Adatok a Bia-tétényi plató oligocén-miocén rétegeinek

sztratigrafiájához. Bemutatta: Szalai Tibor dr.

3. Zeller Tibor dr.: Jelentés a német és magyar barlangkutatók magyarországi

kongresszusáról.

4. Tompa Margit: Kzettani vizsgálatok az Orsovai-negységben. Bemutatta:

Reichert Róbert dr.

Hozzászólt: Yendl Aladár dr.

1927 december hó 7-én.

1. Pálfy Móric dr.: A gellérthegyi mélyfúrás tanulságai.

2. Emszt Kálmán dr. : A gellérthegyi mélyfúrás vizének chemiai alkata.

3. Yigh Gyula dr.: Paronicerasok a magyar jurából és fejldésbeli rendellenes-

ségeik. Bemutatta a szerz távollétében: Ferenczi I. dr.

4. Lengyel Endre dr. : A magastátrai gránitok és gneiszek struktúrája.

Hozzászólt: Mauritz Béla dr.

5. Szalai Tibor dr. : Megyjegyzések a magyar mediterrán Ortlioporidae divisioba

tartozó echinoideáiról. Paradoxeehinus Vörösmartyensis nov. sp. új genus hazánkból.

II. Választmányi ülések-

A választmány ülést tartott: október hó 2-án, november hó 9-én és december

hó 7-én.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása végett

nem közöljük, ellenben azok a titkárságnál betekintés végett a t. tagok rendelkezésére

állanak.

Az 1927. év október— december havában befolyt nagyobb adomány:

december Rimamurány-Salgótarjáni Vasm R.-T. 100 P.
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Dér Ausschuss dér Ungarischen Geologischen

Gesellschaft meldet mit tiefer Trauer, dass

Dr. PAUL HEINRICH Ritter von GROTH

o. ö. Universitátsprofessor, Geheimrat, seit

1913 Ehrenmitglied unserer Gesellschaft, am
2. Dezember 1927 in seinem 85. Lebensí

jahre in München verschieden ist.

Wiv wahren ihm ein pietáisvolles

Angedenken /

15 *





ABHANDLUNGEN.

PETROGRAPHISCHE STUDIEN IM ORSOVAER GEB1RGE.

Von M. Tompa.

In mernem Aufsatze behandle ich die Gesteine, welche Professor

Schafarzik vöm centralen Teil des Orsovaer Gebirges sammelte. Es

sind teilweise kristalline Schiefer, u. zw. Muskovit-Biotit-Schiefer von

Ógradina und aus dem Sohodoltal, sowie Granulit, welcher bis jetzt

das einzige typische Vorkommen in unserem Vaterlande darstellt. Wei-

ters erhielt ich von den leukokraten Ganggesteinen, díie in den kris-

tallinen Schiefem vorkommen, einen Aplit, welcher in dem Gneis von

Berzászka-Kozla auftritt, dann den im Gneis auftretenden Granat-

Quarzgang aus dlem Újbányáéi* Sigismundstotlen; endlich von den

paláozoischen Porphyren den Orthoklasporphyr von Streniacu micu

und den Quarzporphyr des Izlás-Stockes.

Granulit. Ógradina, Sohodoltal.

Das weisse, dichte Gestein ist gut erhalten. Makroskopisch sind nur

die kleinen, rten Granat-Rhombdodekaeder und die silberglánzenden

Muskovit-Schiippchen zu unterscheiden. U. d. M. lassen sich Mikroklin,

Plagioklas, Quarz, Muskovit, Epidot und wenig Biotit als wesentliche

Gemengteile unterscheiden, Zirkon, Eisenerz als Nebengemengteile und

akzessorisch Gránát. Die mikroskopische Struktur ist typisch grano-

blastisch. Oft tritt die charakteristische kataklastische Struktur auf.

Von den Gemengteilen tritt dér gut erhaltene Mikroklin xenoblas-

tisch, oft auch als Pertliit auf. Oft ist dér Mikroklin von dem durch

Zersetzung enstandenen Muskovit in vielen kleinen Schuppen völlig

bedeckt. Albit, welcher senst als ein anderes Produkt dieser Zersetzung

auftritt, konnte ich jedoch nicht feststellen. Auf Kosten des Mikroklins

fingerartig weiterwachsende Muskovitschuppen zwischen parallelen und

gekreuzten Nicolen zeigt, Pig. 1. u. 2. (s. Tafel).

Die Plagioklase, die ich im Pegmatitteil fand, erwiesen sich auf

Grund ihrer Lichtbrechung als Oligoklas-Albit. Die Auslöschungsschiefe

auf M _L c —— u'/P = 14°. Dér grösste Teil

dér Plagioklase ist jedoch Oligoklas. Bei Anwendung dér BFXKE’schen
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Methode ergab sich in paralleléi1 Stellung w >> a
1 ;

e > p7 ;
in gekreutz-

ter Stellung ui>y
1 ;
e>ar Auslöschungsschiefe: I a.. a'/M = 5'5°,

_L a T'/a- = 8*5°, alsó Ab 70 An24 . — Dér Plagioklas tritt grössten-

teils in xenoblastischen Ivörnern auf. Manclimal kommt derselbe in

Tafebi — öfter in Zwillingen nach dem Albit-Gesetz — vor. Dagegen

sind Periklin- und Karlsbader Zwillinge selten. Haufig kommt dór flir

die kristallinen Sehiefer typische, inverse Zonenaufbau vor. Gewölmlich

ist die Zonengrenze venvischt, doch verlauft sie ungefahr parallel mit

den umrissen dér Körner. Für das ganze Gestein ist ein typisch ent-

wiekelter Myrmekit charakteristisch.

Die Menge des Quarzes ist geringer, als die dier Plagioklase. Dér

Muskovit tritt in grossen, mattgrünen Blattern auf. Die Auslöschungs-

schiefe ist: c: a = ungefahr 0°. Pleoch. fl — farblois, b= farblos, c
—

mattgrün. Dér optisehe Charakter ist negativ, dér Achsenwinkel ziem-

lich gross. Auf eine Kataklase deuten die Druckzwillinge und das undu-

löse Auslöschen. Oft kommt ein Verwachsen mit Bfótit und Klinozoisit

vor. Dér Epidlot ist nur durch Klinozoisit vertreten. In einem Falle

fand ich einen stark doppelbrechenden Epidot, dér an Pistazit erinnert.

Dér Biotit kommt in kleinen, mit Muskovit parallel verwaehsenen Lapp-

eben vor. Dér Almandin tritt in mattrosa Rliombdodekaedfern auf. —
Nach den mikroskopischen TJntersuchungen gehört dieses Gestein wegen

seinem Muskovit- und Epidot-Reichtum und dér eigenartigen, typischen

Entwicklung gewisser Gemengteile (z. B. Myrmekit, gitterartige Kali-

feldspate) in eine höhere Zone. Auf Grund dér GRUBENMANN’schen Ein-

teilung kann es dér Mesoi-Zone angehören; die kataklastische Struktur

zeigt auf ein höheres Niveau díeser Zone. Es ist typischer Orthogneis,

welcher systematisch nach Grubenmann zu den biotitarmen Alkalifeld-

spat-Gneisen gehört.

Muskövit-Biotit-Glimmerschiefer. Ógradina, Sohodoltal.

(Von den mit Granulit abwechselnden Glimmerschiefer-Banken.)

Es ist ein seidenglanzendes, grünlichgraues, mindergut erhaltenes

Gestein, welches keine porphyroblastischen Gemengteile enthalt.

U. d. M. festgestellte wesentliche Gemengteile sind: Quarz, Mus-

kovit, Biotit und wenig saurer Plagioklas. Nebengemengteile: Zirkon,

wenig Apátit, Magnetit, zu welchen selten auch Gránát, gehört. Die

Sehiefer-Textur wird hauptsachlich durch Muskovit und Biotit gebildet

und im kleineren Masse auch durch die Anordnung und Ausbildung des

Feldspates und dér Quarzkörner. Die Struktur ist teilweise lepidoblas-

tisch, teilweise granoblastisch.

Die farblosen Blatter des Muskovits konzentrieren sich, mit Biotit

verwachsen, schichtenweise. An den Biotitblcittern ist die baueritische
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Zersetzung wahrnehmbar. Die ursprünglich rotbraune Farbe hat sicb

in eine grünlichbraune Farbe verwandelt. Die Zersetzung schreitet

langs dér Spaltungsrisse fórt. Nur manchmal findet mán elmen besser

erhaltenen Streifen. Ganz fahlen Bioitit, als Endprodukt dieser Verwit-

terung konnte ieh nur selten beobachten. Die xenoblastischen Quarz-

lcörner sind in dér Richtung dér Schieferung verlangert. Dér selten

Zwillinge nach diem Albitgesetz aufweisende Plagioklasfeldspat ist gut

erhalten. Auf Grund dér Lichtbrechung und dér Auslöschungsschiefe:

I a. a'/M — 7°, erwies er sich als ein basischer Oligoklas

von Ab 75An25 . Fig. 3. u. 4. zeigt ein typisches Beispiel dér parasitischen

Umbildung von Feldspat in Muskovit. Von den akzess. Gemengteilen

kommt dér Gránát nur in ein-zwei farblosen, ovalen Körnern vor.

Die Glimmerschiefer von Ógradina sind auf Grund ihrer erwahnten

mineralischen Gemengteile, ihrer Struktur und Textur, als typische

Gesteine aus dér Mesozone zu betrachten. Ihr Feldspat-Gehalt ist —
im Gegensatze zu den echten Glimmerschiefern — sebr gross, dloch

entbalten sie Al-reiche Gemengteile kaum. Wegen diesen Eigenschaften

gebören sie zu dlen Al-armen Glimmerschiefern und bilden einen Über-

gang zu den in diese Zone gehörenden, zweiglimmerigen Paragneisen.

Orthophyr. Ógradina, die Kuppe v. Streniacu micu.

Dieses Gestein stammt aus einem Porphyr-Aufbruch des Karbons

und füllte wahrscheinlich den Kánál eines damaligen Vulkans aus. Das

untersuchte Matériái ist minder gut erhalten. Ein dunkelgrünes Zer-

setzungsprodukt. nahm den Platz dér violetten Grundsubstanz fást voll-

standig ein, sogar die makrophyn'ischen Feldspatkristalle sind) diesem

Verwitterungsprozess verfallen. Die automorphen Feldspatkristalle sind

mattrosa, oder weiss, infoige dér Verwitterung oft schmutziggrau

;

meistens glanzlos, manchmal babén sie einen Glasglanz.

U. d. M. fandl icli folgende primare Gemengteile: in zwei Genera-

tionen Orthoklas, in einer Generation wenig Plagioklas, ausserdem in

zwei Generationen wenige farbige Gemengteile, die jedoch totál ver-

wittert sind. Nur selten fand ich einen gut erbalteten Biotit. Ausser-

dem kommt auch Apátit, Titanit und Zirkon vor. Von den primaren

Gemengteilen konnte ich nur Haematit unterscheidien. Secundare Ge-

mengteile sind: viel Serizit und limonitischer, selten leukoxenischer

Magnetit, femer Albit, Kaolin, Quarz.

Wegen vorgeschrittener Serizitisierung konnte ich nur einen klei-

nen Teil dér Grundsubstanz untersuchen. Die Struktur des Gesteines

ist wahrscheinlich holokristallin-porphyrisch. Die Struktur dér Grund-

substanz ist allotriomorph kömig, da die Gemengteile grösstenteils

xenomorph sind. Das Gestein ist reich an porphyrisch ausgeschiedenen
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Gemengteilen. Eingebettet ist am meisten dér Orthoklasfeldsput ver-

treten, dessen grosse, automorphe Prismen dér ,,a“ Achse nach ver-

lángert sind. Dér opt. Zonencharakter ist immer negativ. Zwillinge

kommen nach dem Karlsbader- und dem Bavenoer Gesetz vor. Die

Manebacher Zwillinge sind viel seltener. Die Auslöschungsschiefe

a : a = 9A Den Na-Gehalt zeigt neben dér Auslöschung auch deir durch

Zersetzung entstandene, wasserklare Albit, welcher perthitartig im

Feldspate auftritt, oder sich an einzelnen Stellen anhauft. Infolge

mechanischer Deformation entstand aus einem Teil des Orthoklases

Mikroklin. Die verzerrten Albitlamellen zeigen eine undulöse Aus-

löschung. Diese Erscheinungen sind jedoch nicht betrachtlich. Neben

den durch Zersetzung in grosser Menge entstandenen Kaolin sind Quarz-

körnchen zu sehen. Dér Biotit isi grösstenteils ganz verwittert. Seinen

Platz nehmen Magnetit, manchmal Haemiatit, oder die Zersetzungspro-

díukte des Magnetits ein.

Wie schon bei dér makroskopischen Beschreibung des Gesteins

erwahnt, ist die Grundsubstanz totál und auch ein Teil dér porphyrisch

ausgeschiedenen Feklspate serizitisiert. U. d. M. ist die spharolitische

Auslöschung an den mattgrünen Blattern des Serizites oft wahrnehm-

bar. Da infolge dér vorgeschrittenen Serizitisierung die mechanische

Deformation dér Gemengteile nicht auff'allend ist, liegt dér Gedanke

nahe, dass die Serizitisierung nicht so sehr durch Gebirgsdruck als

vielmehr durch thermale Einwirkungen erfolgt ist.

Dér Aplitgang im Gneis von Berzászka-Kozla.

(Bei dér Mündung des Tales des KozlaBaches.)

Das Gestein ist feinkörnig und sehr gut erhalten. Es besteht aus

glanzlosem, rosa Feldspat und grauem, fettglanzendem Quarz. Manch-

mal sind grüne Streifen sicliibar, die die Verwitterungsprodukte dér

farbigen Gemengteile enthalten.

U. d. M. sind die wesentlichen Gemengteile des Gesteins haupt-

sachlich Kalifeldspat, Plagioklas, Quarz, sowie wenig chloritisierter

Biotit und Muskovit. Akzess. fand ich Zirkon, Apátit und Titanit. Die

primare Struktur ist panidiomorph-körnig. Manchmal besteht das Ge-

stein vorherrschend aus grossen Kalifeldspat.tafeln, die allé anderen

Gemengteile enthalten, und aus grossen Quarzkörnern. Diese Struk-

tureigentümlichkeit weisst schon zu den Pegmatiten hin. Infolge dfes —
nach Erstarrung erlittenen — Druckes crfuhr die Struktur grössere

und kleinere Deformationen und so entstand seine sekundare, kata-

klastische Struktur, jedoch nur mit den Eigenschaften dtes Anfangs-

stadiums.

Dér Kalifeldspat ist durch den in grossen Tafeln vorkommenden
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Orthoklas vertreten, oft tritt eine Perthit-Verwachsung mit Albit anf.

Manchmal Hegen die Albitspindeln so dicht im Kalifeldspat, dass mán

diese Verwachsung lals Orthoklasperthit betirachten kann. — Durch

Druck entstandlener Mikroklin ist gut erkennbar. Allé Kalifeldspate

enthalten limonitischen Kaolin, nur dér Mikroklin ist klarer.

Die tafeligen Plagioklase siód verhaltnismássig noch gut er-

halten. An manchen kann mán keinerlei Deformation erkennen, an

anderen wieder ist die mechanische Deformation sehr gut zu erkennen.

Albitzwillinge sind haufig, Periklinzwillinge jedoch seltener. Die Licht-

brechung ist grösser, als die des Kanadabalsams. Die Auslöschungs-

schiefe: _L n a'/M = 1P5°, a r', cr = 12*5
;

die maxi-

maié Auslösclmng in dér symm. Zone ± 13°. Naeli diesen Messungen

ist die ebem. Zusammensetzung des Feldspates: Ab72 An 28 . Dér Plagio-

klas enthalt viel limonithaltigen Kaolin und saussuritisierte Verwitte-

rungsproidukte. Dér Quarz tritt als Einschluss im Orthoklas in dér Form
von Dihexaedern odler sonst als grosse Körner auf. Undulöse Aus-

lösclmng war imtner zu beobachten. Als farbiger Gemengteil trat

ursprünglich Biotit auf, dér sich jedoch totál in Chlorit nmwandelte.

Dér Chlorit wird durch hlaugrlinen Pennin vertreten. Die Auslöschungs-

schiefe des letzteren ist c : a oder £=0 Dér Pleoch. ist bedeutend, dér

optischen Orientál ion entsprechend : a = mattgrün, b == grlin, c=
blaugrün, seltener a - blaugrün, b = grün, c = máttgelb. Dér Pennin

wandelte sich ganz oder nur teilweise in Epidot und Rost um. Dér

Muskovit tritt in farblosen Lappchen, oder Blattchen auf. Akzess.

Gemengteile sind Apátit
, Zirkon, Eisenerz und endlich farblose, aiito-

morphe Titanitkörner.

Auf Grund dér Gemengteile ist dieser Aplitgang ein saures SpaP

tungsprodukt des Granitmagmas. Das Auftreten von parthi ti sebem

Kalifeldspat und primarem Titanit zeigt auf einen reichen Na-Gehalt.

Granulit. Üjbánya, Sigismuni-Stollen.

Dieses massige Gestein ist gut erhalten und wegen seines grossen

Granatgehaltes violettfarbig. Wesentlichc Gemengteile sind: Quarz,

Plagioklas, wenig Biotit und akzess. viel Gránát, Ti-reicher Magnetit,

Apátit, Zirkon und Rutil. Die Struktur is granoblastisch. Kleinere

kataklastische Wirkungen konnte ich überall feststellen.

Dér Quarz kommt in xenoblastischen, eckigen Körnern, oft mit

ausgebogenen Kantén vor.

Dér gut erhaltene Plagioklas kommt in xenoblastischen Körnern,

oder in gedrungenen Tafeln vor. Die meisten Plagioklase bilden keine

Zwillinge, doch kommen auch Albitzwillinge, sowie Periklinzwillinge

vor. Dér Zonenaufbau ist sehr haufig. Die Zonenreihenfolge ist gröss-
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tenteils invers, doch kommt aueh eine grade Zonenfolge vor. Die

Lichtbrechung ist immer grösser als die des -Kanadabalsams. Die

BECKE’sche Methode ergab in gekreuzter Stellung w < p, e > a' Die Aus-

löschungssehiefe J_ a -— a'/M=90
;

I a — - Y o=10 o
. Nach diesen ist

dér Plagioklas ein basischer Oligoklas von dér chem. Zusammensetzung

Ab T4 An2ö . Fást allé Plagioklase zeigen Zersetzungsprodukte; dér ent-

standene Albit nimmt den Platz des zersetzten Feldspates als Pseudo-

morphosen ein. Infolge dieser Zersetzung entstand aueh Calcit.

Das Gestein enthalt wenig Biotit. dér in braunen Lappén auftritt.

Pleochroismus: a = mattgelb, l1 und c = dunkelbraun. Dér Biotit ist

im allgemeinen gut erhalten, nur an wenigen Stellen sieht mán eine

Chloritisierung. Bei weiterer Yerwitterung entsteht aus dem Chlorit

Caleit und in diesen Fallen findet mán in kleineren oder grösseren

Körnem aueh Pirit.

Dér Gránát ist in grosser Zahl durch den mattrosa Almandin ver-

treten, dér in sehönen, idioblastischen Rhombdodekaedern vorkommt.

Die grösseren Individuen sind reieh an Einschlüssen. An manchen Stel-

len sind die Gránáté durch radiale, chloritahnliche Haufen umgeben.

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Chlorit aus Gránát entstand. Dieses

Ganggestein enthalt eine grosse Menge Eisenerz.

Nach Grubenmann’s Einteilung ist dieses Gestein ein an Biot it-

armer, meso-alkalischer Feldspatgneis.

Quarzporphyr von Izlás.

In dér Gegend dér Jeliseva- und Staristye-Baehe erfolgten im

Dias grosse Porphyr-Aufbrüche. In dér felsitischen Grundsubstanz des

Quarzporphyrs vöm Izlás-Stocke fand ic-h als porphvrisch ausgeschie-

dene Gemengteile hauptsachlich Feldspat, weniger Quarz und nur ver-

einzelt ein verrostetes, farbiges Mineral.

U. d. M. ist die Grundsubstanz des Gesteins mikrofelsitisch und

enthalt viele Limonit- und Leukoxen-Mikrolithe. Diese waren wahr-

scheinlich Biotit-Mikrolithe, die wahrend dér Yerwitterung totál ver-

rosteten. An einem grossen Teile des Mikrofelsites war eine Zersetzung

wahrnehmbar. In den zersetzten Teilen finden wir vielen állót rio-

morphen Quarz und eine, durch Yerwitterung entstandene, schuppige,

pyrophillitartige Substanz.

Porphvrisch ausgescliiedene Gemengteile sind: Plagioklas, ver-

rosteter Biotit, Quarz; akz. Apátit, Zirkon, wenig Titanit. Yon den

prímáién Eisenerzen konnte ich nur Hamatit feststellen.

Dér idiomorphe, nach M. tafelige Plagioklas ist gut erhalten.

Haufig bildet er Albitzwillinge; Periklinzwillinge sind selten. In einem

Falle fand ich einen Bavenoer Zwilling. Die Lichtbrechung ist meistens
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grösser, als die des Kanadabalsams, doch kommt es vor, dass sie mit

dér letzteren egál, oder sogar kleiner ist. In letzterem Falle fand ich

I c — . a7P = 15°,bei stárkerer Lichtbrechung J_ a .... a'/M = 15 \ Die

Auslöschungsschiefe dér max. Zone war + 17°. Aus diesem optischen

Verhalten folgt, dass die Plagioklase von Oligoklasalbit bis zum

Oligoklas (Ab,!9 An31 ) vertreten sind. Von den Venvitterungsprodukten

ist Limonit ént haltender Kaolin und eine Pyrophyllit-ahnliche Sub-

stanz ziemlich haufig.

Auf die Art des farbigen Gemengteiles verweist die zurück-

gebliebene Form. Mán kiann die typischen, basischen Biotit-Sehnitte

mit den Formen íllOj, >010! und die niedrigen Tafeln erkennen. Den

Platz des Biotits nahm nach Art dér Pseudomorphosen das ausgesehie-

dene Eisenerz vollstandig ein. Dér fahle Biotit áhnelt dem Muskovit.

Die Fachliteratur nennt die Art dicsér Verwitterung „Baueritisierung“

und dér farblose (Ilimmer ist dér Phengit. Dér Quarz kommt in Dihexae-

dern vor. Akz. tritt Zirkon in sehmalen, idliomorphen Prismen auf.

An den grösseren Individuen, hauptsachlich langs dér thermalen Fla-

chen ist eine zonale Struktur erkennbar. Die idiomorphen Apatit-

prismén werden durch die Farmén >1010! und *0001! begrenzt. Dér

Apátit ist gewöhnlieh mit limonitartigen Venvitterungsprodukten be-

deckt, wodureh die Erkennung dér optischen Eigensehaften sehr er-

. schwert ist. Dér Apátit ist stellenweise von einem Rand umgeben,

dessen Lichtbrechung kleiner, als die dér Grundsubstanz ist. Die opt.

Orientierung stimmt mit dér des Apatites überein, doch fehlt oft- dér

Limonit-Überzug, auch folgt dér den Apátit umgebene Rand nicht

immer dem Umrisse des Apatites. Auch kommt akz. wenig Titanit vor.

Die Atmospherilien habén den Quarzporphyr von Izlás ziemlich

verwittert. Nur die porphyrisch ausgeschiedenen Feldspate und die der

Verwitterung widerstehenden Gemengteile sind gut, erhalten. Allé

anderen sind secundár entstanden.

Den Kalifeldspat, als wesentlichen Bestandteil des Quarzporphyrs

konnte ich nicht feststellen. Die mikrofelsitische Grundsubstanz- und

dér Hamatit-Gehalt venveisen jedoch auf ein an K reiches Gestein.

Endlich sage ich Herrn Professor Dr. B. Mauritz meinen innigsten

Dank für sein stetes Wohhvollen, mit dem er mlr jeder Zeit Anleitun-

gen gab und so die Fertigstellung meines Aufsatzes ermöglichte, sowie

für die Anfertigung dér beigeschlossenen photographischen Aufnahmen.

Ausserdem erlaube ich mir Herrn Prof. Dr. Schafarzik für seine

werten Aufklarungen und für die Überlassung seiner gesammelten

Gesteine meinen aufrichtigsten Dank zu sagen.

Angefertigt im Min.-petr. Institut dér K. Ung. Pázmánv-Univer-

sitat zu Budapest, im Jahre 1926—27.
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DIE BILDUNG UND ALTÉR
DES WESTSIEBENBÜRG1SCHEN GRENZGEB1RGES.

Von .T. v. Szádeczky K.*

Um dieser Frage naher treten zu können, muss ich in Kürze die

wichtigsten Ergebnisse meiner 30 jáhrigen geologischen Forschungen vor-

ausschicken. Erstens habé ich festgestelll, dass die granitischen Kérné

des Vlegyászagebirges nicht archaisch sind, dass seine vorherrschenden

Dazite nicht in dér II. Mediterranperiode emporgedrungen waren und

dass die Dazittufe des siebenblirgischen Beckens nicht aus dieser Erup-

tivmasse herstanunen. Das ganze Ylegyásza-Massiv ist das Resultat

einer einheitlichen, unter einer Umhüllung 'erstarrten Emptionsreihe,

dérén Ausbruch am Ende dler Kreideperiode begann. Aus dem Dazit-

magma bildeten sich Rhyolithe durch Differentiation und dhrch Assimila-

tion von permischen Quarziten. Infolge spaterer basischeren Injectionen

bildeten sich Dacite und Andesite. Die in dér Tiefe gebliebenen Intru-

sionen sind teils echte Gránité, teils Granodiorite (Dacogranite) und

Diorite von basischem Charakter.

Hierauf wurde die Pétrographie und Petrochemie des ceníralen

Granites im Gyaluer Massiv festgestellt. (Es wurde nainenthch dér Grá-

nit von Irisora untersucht.) Dér östliche Zweig (Muntele maré) dieses,

in meridionaler Richtung streichenden Gránitvorkommens setzt sich

nach N unter dem Gránát- und Disthenglimmerschiefer fórt und ist der-

selbe beim Hidegszamos-er Elektrischen Werke durch stark zusammen-

gepresste Orthogneise reprasentiert. Nach den Daten S. Papp’s steht

dieser Orthogneis dem Ylegyásza-er Gránit naher, als dem Irisoraer.

Dér Umstand, dass die Dacit- und Rhyolithdykes, dlie den westlichen

Zweig des Granits so hantig durehadem, im östlichen Zweige keine Rolle

spielen, beweist, dass dieser östliche Zweig jünger ist, als dér westliche.

II. Die centrale Granitmasse ist am 0- und NO-Rande des Gyaluer

Massivs, zwischen dem Kisbánvaer Gebirge und Pányik, von einem gros-

sen Amphibolit-Gürtel umgeben, dér aus bis 2 km breiten, und 5—6 km
lángén Amphibolitzügen besteht. Diese Amphibolite sind durch die Assi-

milation von Kalksfeinen entstanden. Audi am südlichen Teile des Massiv

kommen solche Amphibolite vor. Hier aber spielen sie bloss eine unter-

geordnete Rolle, wohingegen die Kalksteine um so haufiger erscheinen.

Am östlichen bzw. nördlichen Teile namlich, wo die Kalksteine assi-

miliert wurdlen, herrschen die Amphibolite vor. Im Norden endlich sinkt

dér Amphibolitzug allmahlich unter die Glimmerschiefer in die Tiefe.

Vorgetragen in dér Fachsitzung dór Ung. Geol. Geeellsch. am 5. Mai 1 926.
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Die Amphibolite sind dem Diorite entsprechende, unter starkem Stress

gebildete Oligoklas-Labradorit-Gesteine.

Dér südliche Zug des Amphibolitgürtels (,,Huzi-Zug“) hat eine

Grünschieferumhüllung. Dér innere Teil des Grünschiefers besteht aus

Epidotamphibolit, dér aussere aus Penninschiefer mit Albit oder Albit-

oligoklas. Dér Epidotamphibolit weist auf kalkige-, dér Penninschie-

fer auf tonige Ablagerungen Ilin. Letzterer hielt die flüchtigen Mine-

rahsátorén des Magmas zurück; und auf diese Weise bildeten sich dió

haufigen Turmalinkristallchen im Penninschiefer. Dér saure Magma-
teil ergab im Huzi-Zug Pegmatite und Aplite, im nördlichen Teile da-

gegen injicierte es den Amphibolit in Fönn von Quarzitadern.

Am westlichen Teile dér Granitmasse spielen die Amphibolite eine

weit geringere Rolle. Die Faltung war hier geringmassiger, die kristalli-

nen Schiefer zeigen hier vorherrschend die ursprünglichen aquatorialen

Streichrichtungen. Die altere mezozoische Kalksteinumhüllung blieb

infoige dessen an dér Oberflache und wurde erodiert. Dér Stoff dler

eozanen Süsswasserkalksteine des Kalotaszeger Beckens stammt wahr-

scheinlich aus diesen abgetragenen alteren Kalksteinen. Dodi auch hier,

am Rande des Vlegyászaeiuptivums fand ich einen, aus kleinen Amphi-

bolitvorkommnissen bestehenden Zug, in Zusammenhang mit (Tithon-)

Kalkstein.

Die Amphibolite bilden daher eine stark gepresste, in tieferem

Horizont erscheinende, basische Eruptivserie ringsum die Granitmasse.

IIP Ausserhalb des Amphibolitgürtels folgt ein dritter Gürtel von

Eruptivgesteinen, bestehend aus Daziten, Andesiten und Rhyolithen.

Dér westliche Reprasentant dieses Gürtels, das Vlegyászamassiv, ist

im Gegensatze zu dem hier so schwach ausgebildeten Amphibolitgürtel,

sehr stark an die Oberflache gedrangt. A111 südlichen Rande d'es Gya-

luer Massivs bei Verespatak, Offenbánya, Oklos sind dagegen die ent-

sprechenden Eruptivgesteine noch kaum aus dér kristallinen und kre-

tazeischen Ablagerungshiille zum Vorschein gekommen. Die Fort-

setzung dieser Eruptivas wird am stark gefalteten O-Rande durch die

Kisbányaer, Sztolnaer, Kapuser, und weiter im Norden durch die

Pányiker, Bedbcser Dykes gebildet.

Die grosse (Gold-, Silber-, Tellur-, Eisen- und Mangan-) Erzfühung

ist ein charakteristisches Kennzeichen dieses dritten Eruptivzuges.

Ein geineinsamer Charakterzug aller drei Eruptivserien ist die

Haufigkeit dér Titanmineralien. Auch diese Eigenschaft zeigt, dass die

Eiuptionen des Gyaluer, sowie des Vlegyásza-, Bihar-Gebirges einer

einheitlichen petrographischen Provinz angehören.
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Zr Altersfrage.

Dér Tithonkalkstein des Bedbllgebirges kristallisiert sich gégén

sein Liegendes allmahlich um. Es ist daher unzweifelhaft, dass dér Bor-

rév-Okloser kristalline Zug in postjurassischer Zeit eine Metamorphose

erlitten hat. Weiter nach Norden geht dér Tithon-Kalkstein dér Tordaer

Kluft allmahlich in einen kristallinischen Kalkstein über (speziell bei

Magyarpeterd)

.

Aber selbst im Gyaluer Massive sind sc-hon seit lángé ahnliche

Übergange bei Topánfalva, Vidra und Ponorel1 beschrieben vorden.

Gégén die Annalune einer post-tithonisehen Metamorphose hat cs

keine Beweiskraft, dass am N-Rande des kristallinen Schiefergebirges

máchtige, nicht metamorphosierte permische und mesozoische Ablage-

rungen erscheinen. Es ist ja natürlich, dass Ablagerungen, die nicht in

den Bereich dér Metamorphose gefallen sind, auch nicht umkristalli-

sierten, weshalb diese Gesteine ihren ursprünglichen sedimentogenen

Cha raktér unverándert bewahrt habén.

Da Stücke des Yidraer kristallinischen Schiefers im Senonkonglo-

merat des Csigahegy vorkommen, müssen wir für den Bildungsprozess

dieses Schiefers ein unterkretazeisches Altér annehmen.

Dieses Konglomerat wurde von Pálfy als Oberdias beschrieben.

Dasselbe geht aber, abwechselnd mit grünen Sand- und Tonablagerun-

gen (die auch von Pálfy für Kreideablagerungen gehalten wurden),

ohne eine Diskordanz zu den Actaeonellen führenden Kreideablagerun-

gen über. Wir müssen alsó die BLANKENHORN’sche Auffassung als rich-

tig aimehmen, welcher Ansicht nach diese Konglomerate von kreta-

zeischem Altér sind. Die Bildung dér kristallinen Scliiefer dauerte aber

die ganze Kreideperiode hindurc-h. Die am östlichen Rande des Gyaluer

Massivs, im Bereiche des dritten andesitisch-dazitischen Eruptions-

zuges vorkommenden Oberkretazischen Ablagerungen (namentlich

Hyppuritenkalkstein, Tonschiefer und Konglomerate) gehen an melwe-

ren Orten allmahlich in kristalline Scliiefer über, namentlich in quarz-

íührenden Marmor, Tonghmmerschiefer (Hesdát, Hidegszamos, Magyar-

létaer Ghéczy-Vár), bziv. in das (als archaisch beschriebenen) sog

Drkonglomerat (Sztolna, Kisbánya). Am Rande des Ylegyásza-Erup-

tivgebietes sind örtlich die feineren mesozoischen Ablagerungen eben-

falls zu kristallinischen Schiefern metamorphosiert.

Die drei, nach aussen allmahlich basischeren Eruptionen waren

möglichenveise mit einem kristallinischen Schieferbildungsprozess ver-

1 \Y. Schöppe: Über kontaktmetámorphe Lagerstátten am Aranyos-Flusse. Ber-

lin, 1910. S. 9.
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knüpft. Diese Serie entspricht auch dér zeitlichen ReihenMge, dia all-

mahlich tiefere, basischere Magmateile emporgedrungen sind.

Wir müssen daher dér Bildung dér kristallinischen Schiefer des

westlichen Grenzgebirges und den Haupteruptionen ein kretazeisches

Altér beimessen.

Die verschiedenen eruptiven Massen weisen so viele gemeinsame

Charakterzüge auf, dass auch auf Grund derselben nicht anzunehmen

ist, dass dler eine Teil oberkarbonisch, ein anderer Teil oberkretazisch

ware. Ausser d'er Blutverwandschaft liefert ein anderes gemeinschaft-

liches Gepráge z. B. die Übereinstimmung im Streichen dér jüngeren

erzfúhrenden Dazitdykes von Pányik mit jenem dér benachbartea

Gyermonostorer Quarzgange dér alteren Pegmatit- und Aplitvor-

kommnisse.

Es ist endlich ein grosser morphologischer und tektonischer Unter-

schied zwischen dem westlichen Grenzgebirge und den benachbarten

Gebirgen von zweifelsohne variszischem Ursprunge vorhanden. Die

Dobrudzsa weist ein NW—SO streichendes stark gefaltetes und abge-

tragenes, bloss 200—300 m hohes Gebirge auf. lm Zempléner Insel-

gebirge habén wir ein anderes variszisches, ebenfalls NW—SO streichen-

des, stark zusammengebrochenes, abtragenes (max. Höhe 472 m ü. M.)

Rumpfgebirg vor uns. lm Gegensatze zu diesem echten variszischen Mas-

sive gibt das westliche Grenzgebirg mit seiner fást bis 2000 m Höhe em-

porragenden, aus ihrer kristallinen Schiefer-Umhüllung kaum zum

Vorschein gekonuncnen centralen Granitmasse und mit seiner, von dér

variszischen Tektonik durchaus verschiedenen altéren aquatorialen und

.jüngeren meridionalen Durchbruchsrichtung ein vollkonnnen abweichen-

des Bild.

Es ist aus alldiesen Befunden unzweifelhaft ersichthch, dass dias

westsiebenbürgische Grenzgebirg zum Alpin-Karpatinischen System

gehört.

Bezüglich dér Tektonik des westlichen Grenzgebirges ist zu er-

wahnen, dass in solchen Gebieten des Gyaluer Massivs, die durch Erup-

tionen nicht gestört wurden, vorherrschend eine aquatoriale Faltung

vorwaltet, in schroffem Gegensatz zr meridionalen Richtung dér

grossen Granitmasse. In dér ersten Phase des kristallinischen Schiefer-

bildungsprozesses kam daher die in dien Alpen-Karpaten-Himalaya-

Gebieten vorherrschende aquatoriale Faltungsrichtung zum Ausdruck.
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MÍNERALOGISCHE MITTEILUNGEN AUS UNGARN.
Von: V. Zsivny.

— Mit Fig. 1. —

Erschien in dér „Zeitschrift fnr Iíristallographie“ Bánd 65. Heft 5/6. 1927.

PETROGRAPHISCHE BEOBACHTUNGEN
AN BASALTISCHEN GESTEINEN AUS DEM KOMITATE

NÓGRÁD IN UNGARN I.

— Mit einer Tafel. —

Von R. Reichert.*

Mit einem Teil dér Basaltvorkomnisse des Komitates Nógrád

(Fundort: Medves, die Berge Nagy- und Kis-Salgó, Péc-skö, Somlyó,

Kvár) und mit dér bezüglichen Literatur befasste ich mieh kurz

vorher.1 Inzwischen konnte ich aueli andere Vorkomnisse aufsuchen und

einsanuneln, gleichzeitig erhielt ich dankend die grosse Sammlung des

Herrn Professors Fr. Schafarzik und einige fehlende Stücke von Herrn

Eugen Noszkv. So war es mir möglich, die Eruptivgesteine des Kom.

Nógrád emgehend zu studieren.

lm Folgenden möchte ich die Ergebnisse zusammenfassen, die die

Untersuchungen an den Vorkomnissen dér Berge Nagyk ,
Hegyestetö,

dér Gruppé Nagyerd und Szilvásk (nebcn dér Gemeinde Bárna,

östlich von Salgótarján), am Plateau Medves, am Berg Sátoros ,

nördlich vöm Berge Kercsektet und bei dem Karls-Sehacht lieferten.

Die besprochenen Gesteine habén eine helle (Medves) oder dunkel

aschgraue (Berge Nagyk, Szilvásk), oder sogar ganz sehwarze Farbe

(Berg Sátoros). Das Gestein dér Gangé ist grau in verschiedenen Tönen,

doch dureh die Yerwitterung meist braunlich oder schwárzlich gefárbt.

Stellenweise zerfállt das Gestein kokkolitisch (Berg Szilvásk,

Nádas Tál <> 533). Die hellfarbigen Gesteine enthalten reichliche

Einsprenglinge, die dunkelen kaum, sie sehen fást homogén aus. Die

gewöhnlichen Einsprenglinge sind Olivin und Angit. Die Olivine mit

bis 1 cm. Grösse sind flaschengrün oder gelblich, habén einen fetten-

glasigen Glanz. Audi Olivin-Knollen sind haufig. Dér Augit ist selten

1—2 cm. (Berg Nagyk), meistens nur 1—2 mm. gross. Ganz selten

kann mán mit dér Lupe auch Plagioklas-Nadeln erkennen (O- 533).

Wir treffen auch 1—2 cm. grosse Ilornblende (Plateau Medves) und

Oligoklas-Einschlíisse (Berg Szilvásk, Gesteinsgang beim Zagyva

siidl. U 418).

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 1. Juni 1927.
1 R. Reichert: Petrochemieche Untersueh. a. d. basaltischen Gesteinen dér

Umgeb. von Salgótarján. (Földt. Közlöny, Bd. LV., 1925, p. 344—49.)
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Die besprochenen Gesteine sind meist dicht; selten blasig (Nagy-

erd <> 533, Gesteinsgang beim Zagyva). In solchen blasigen Gesteinen

befinden sich oft gelb- und grüngefarbte Calcitknollen (Gangé beim

Zagyva und nördl. Kercsektet), seltener radialstrahlige Aragonite

(in d. Mitte d. Ganges beim Zagyva und neben dér Gemeinde Vecsekl).

Übrigens sind die Wande dér Blasen oft mit einer gelben, limonit-

ahnlichen Kruste überzogen. Stellenweise finden wir auch Zeolithe.

Haufig kommen sannnefschwarze Erzkonkrecionen vor. Als Fremde,

exogene Einschlüsse müssen wir Quarzkörner und Sandsteinstücke

erwahnen.

Bezüglich dér Struktur und dér Gemengteile können wir u. d. M.

folgendes beobachten:

Die Struktur dér untersuchten Gesteine ist Iiypokristallin-porpliy-

risch. Die Menge des Gesteinsglases ist überhaupt mássig, nur selten

grösser (Berg Hegyestet, Nádas-Tal, am Fusse d. <> 533 und d. Ganges

beim Zagyva, Pl. Medves). Das Glas ist oft opt. anisotrop, mit einer

sehr geringen, durch Spannung hervorgebraehten anomalen Doppel-

brechung. Haufig finden wir darin Mikrolithe mit starkem Brechungs-

vermögen und ilmenitahnliche Nadeln. Durch Normalsalzsaure wird es

angegriffen. Die Anordnung dér Plagioklasleisfen gibt dér Struktur

manchmal einen mtersertalen (Medves, obere Teil d. Ganges beim

Zagyva), oder trachytischen Charakter (Berge Szilvásk und Sátoros).

Bei dien letzgenannten Vorkomnisse finden wir eine fást holokristalline

Struktur.

Von den Gemengteilen erscheint dér Magnetit in klemen

Körnchen meist verteilt, oder er bildet Gruppén in den Lücken dér

übrigen Gemengteile (Berge Sátoros, Medves). Er ist meist idiomorph, die

grösseren Körnchen sind jedoch komódiért. Skelettige und verzweigte

Formen kommen selten vor (Gesteinsgang nördlich v. Kercsektet).

Den Apátit finden wir meist nur in dünnen, (H)5 mm grossen Pris-

men vor. Manche, stark lichtbrechende Mikrolithe müssen wir auch als

Apatite ansprechen.

Dér Biotit tritt in manchen Gesteinen als 25 //—0*2 mm grosse

winzige Lappén und Táfelchen auf. Er ist oft mit Magnetit, Olivin,

sogar mit Augit verwachsen (Nagyk, Nádas-Tal, Nagyerd O 533,

Kercsektet). Pleochroismus: a = hellgrünlich oder gelblich, y = dun-

kelgelb- oder rofbraun. Die Auslöschung oft c a = 5°—6°. Opt. nega-

fiv. Scheinbar einachsig (Nagyk).
Dér Olivin mit 0*5—1*5 mm Grösse ist ein verbreiteter Einspreng-

ling, er kommt aber auch haufig in dér Grundmasse vor. Die idiomor-

phen Kristalle besitzen die Formen |110S, > 010 f
und )

02 1 ( . Indivi-

duen, gestreckt nach dér kristallographischen Axe „a“, sind nicht sel-

FiiUltani Közlöny. LVII. kötet. 1927. 16
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len (Berge Nagyk, Sátoros). Zwillinge nach (110). — Korrosions-

erscheinungetn sind sehr verbreitet, dadurch wurden die Kristalle xeno-

morph. lm frischen Gesteine sind die Olivine sozusagen ganz tadellos

(Nagyk, Szilvásk, Sátoros). Opt. +. Achsenwinkel gross. Als Ein-

sehlüsse finden wir hauptsáchlich Magnetit, oft Picotit, seltener Glas.

Auch gibt es fást einschlussfreie Individuen (Berg Sátoros). Verwit-

terungsvorgánge sind sehr verbreitet. Das Produkt ist meistens mit

Eisenoxyd gefárbter Serpentin, eine braune, faserige Kruste bildend

(Nagyk, Nádas-Tal, Szilvásk S., südlicli von <> 418 beim Zagyva,

Kerc-sektet N.). Die Serpentinfasern habén manchmal einen schwa-

chen Pleoehroismus: 7 j> a. Die bekannte Bandstruktur ist gevöhnlich.

Neben den Bandiéin findet mán oft deformiert aussehende, schuppige

Partién mit einer sphárolitisehen Auslöschung.

In dér Reihenfolge dér Ausscheidung ging dér Olivin dem Augit

natürlich voraus : er bildet oft Einschlüsse im Augit, wáchst sogar mit

ihm zusammen. Die Mánge dér Olivine bleibt hinter jener dér dér

Augite; ein so olivinreiches Gestein, wie z. B. am Berge Pécsk bei dér

Stadt Salgótarján, ist hier nirgends vorzufinden. In dlen verwitterten

Gesteinsvorkomnissen ist dér Olivin ganz in Calcitpseudomorphosen

umgewandelt.

Dér Augit tritt in zvei Generationen auf. Die Einsprenglinge sind

0*5—0*2 mm gross, ziemlich idiomorph, sie zeigen die Formen >100!,

>010!, >110!, Üli!, Zvillinge nicht allzu gewöhnhch nach (100),

(122), (101). Rosettenförmige Anháufungen kommen oft voir.

Die Farbe dér Augite ist hellgelblich odier grünlich, beinahe farb-

los, am Rande aber tritt ein gut wahrnehmbarer Stich ins Violette auf.

Sie zeigen niemals einen Pleoehroismus. Dér Aufbau dér Augite ist

zonar, die Sanduhrstruktur verbreitet. Die Bisektrieendisp. stark: pj>u.

Die in Gesteinen verschiedener Fundorte an Augitschnitten, cca

(010) gemessenen Auslöschungswinkel und' in den Amvachskegel dér

Pyramide, bzw. Prisma gefundenen Auslöschungsdifferenzen sind in fol-

gender Tabelle zusammengefasst

:

Fundort

Nagyk

Hegyestet
Nádas-Tal

<>

533

Szilvásk

11
Gesteinsgang

beim

Zagyva

Sátoros

Medveslapos

cm

OS » JX

s
CD

Gesteinsgang

bel

d.

Karls-Schacht

il (010), ct 50°—55° 50° 50° 45°—50° 50° 55° 45°—50° 48°—50° 45°—50°

Differenz d. Auslöschung

i. d. Anwachskegel d.

Pyramide bzw.d. Prismas
Or—

*

H
O

00 10° — oC 6° — — 5°



PETROGR AI’HISCHE BEOBAGHTUNGEN USW. 243

In den zonar struierten Augiten schwankt dér Auslöschungswin-

kel zwischen 7°—10°. Diese Eigenschaften weisen auf Titanaugit hin.

Es findiet. in dér zonaren Struktur stellenweise aueh eine Rekur-

renz statt. So z. B. konnte mán im Gestein des Gangee Zagyva, bei

dem zr Ortschaft Bárna führenden Wege, an einem zonar gebauten

Augit mit Sanduhrstruktur von innen nach aussen folgende Aus-

löschungen messen: in dem Anwachskegel des Prismas c y = 45

—

42—52°; in dem dér Pyramidle 42—42—45°. Die einzelnen Zenen gren-

zen sich von einander scharf ab, zeigen aber ausserdem eine optische

Inhomogenitat. lm Gesteinsgang des Kercsektet-Berges konunt ein

ahnlicher Augit vor, mit c y' — 45—42—47 ,
bzw. 42—40—44 ;

des-

gleichen aueh im Gestein des Medveslapos.

Unter den Pyroxenen kommen aueh farblose vor, die ihren opt.

Eigenschaften (kleinerer Auslösch-winkel, schwache Bis. disp.) nach eher

in die diopsidische Reihe gehören (Nagyk, in dér Mitte des Gan
ges beim Zagyva, Nádas-Tal <> 53'3).

Manche Pyroxene habén einen sich scharf abgrenzenden, grünen

Kern. Dieser Kém ist schwach pleochroitisch, y <7 a; seine Aus-

löschung c y hat aber einen um 10—20° grösseren Wert. Solch einen

aegirinischen Kern finden wir in idlen Pyroxenen des Nagyk, Hegyestet,

Nádas-Tat, Szilvásk, Medveslapos, Kercsektet und in dér Náhe des

Karls-Schachtes. (S. Tafel, Fig. 1.)

Die Pyroxene spielen unter den Gemengteilen oft eine Hauptrolle.

Als Einschliisse enthalten sie háufig Magnetit, nicht selten Olivin und

Glaspartikeln, mitunter ist sogar aueh Plagdoklas hineingewachsen.

Ilire Ausscheidung ging alsó wáhrend einer lángeren Periode mit gros-

ser Kristallisationskraft vor sich.

Die Pyroxene dér zweiten Generation sind1

kleine, prismatische,

ti tanhált ige Augite.

Die Plagioklase sind nach (010) tafelig, kommen meist in leisten-

förmigen Schnitten vor. Ilire Grösse ist verschieden: in den feinkörni-

gen Gesteinen mit femischem Charakter sind sie durchschnittlich

0‘02—0*05 mm gross (Nagyk, Nagyerd <> 533, Gesteinsgang südlich

-O- 418 bei dem zu dér Gemeinde Bárna führenden Wege), in den

übrigen besitzen sie eine Grösse von 0'2—0‘5 mm (Szilvásk, Sátoros,

Medveslapos, Kercsektet N., Karls-Schacht)
,
mit einen Übergang zu

den Mikrolithen. Allgemein finden wir sie verzwillingt nach dem Albit-

Gesetze, oft bilden sie konjugierte Zwillinge nach dem Albit-f-Karls-

bajdler Gesetz. Periklin-Zwillinge sind selten. Im Gestein des Nádas-

Tales fand sich ein Zwilling, dér an das Bavenoer Gesetz erinnert:

c/ Zwillingsgrenze = 32°, a\: a' 2 = 86".

Die chemische Zusammensetzung dér Plagioklase ándlert sich kon-

16*
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tinuierlich vöm Kern bis zr Hülle mit Zunahme des Mfr-Gehaltes; sie

gehören dér Labrador-Bgtounit-fíeihe an, mit 60—65%-igem Mn-Gehalt.

Brechungsexponent immer grösser als Balsam- und Gesteinsglas; Winkel

dér opt. Axen gross. Die Auslöschungen in dér symmetrischen Zone

Hegen meistens zwischen 25 —35°, das weist auf die Zusammen-
setzung Abi0 Ab ao hin. Mán konnte folgende Werte feststellen:

Fundort

Nagyk

Nádasvölgy

und

Hegyestet

Nagyerd<>

533

Szilvásk Gesteinsgang

I

beim

Zagyva

]

Sátoros

Mtdveslapos

Gesteinsgang

.

nördl.

v.
Kercsekteto

Gesteinsgang

bei

d.

Karls-Schacht

Gemessene max.

Ausl. in d. symm.

Zone

39° 32° CG
a*
° 35° OD

C*
o 39° 34° 34° 35°

Ausl. in konjug.

Albit + Karlsb.

Zwi linge 1 u. 1',

bzw. 2 u. 2'

21
*

5°—39° 21
'

5°—36° 17
'

5°-34
-
5° 4-

•

1° Ul - 18°—40°

22°—34 °

13°—38°

18 5“—34° 195°-36 ‘

5°

21
’

5°-34
-

5 °

225°- 35
-

5°

An % c:a 68 60 62 62 62 68 62 62 63

Die Ausscheidung d;er Feldspathe nahm ziemlich frühe ihren Anfang

und dauerte oft bis izur Verfestigung fórt, ein eigentümlicíh feines

Gewebe, als Basis dér Grundmasse (Szilvásk, Zagyva, Sátoros) bil-

dend. Die eingeklemmten Einschlüsse sind Pyroxenmikrolithe und auch

Glaspartikéin.

Den Nephelin findet mán selten in Kristallen (Nagyk, Medves).

Dann zeigen seine prismatischen Schnitte eine gerade Auslöschung,

ungefáhr gleichen Brechungsexponent mit dlem des Balsams, negativen

Charakter und ein verwischtes, zweiachsiges, anomales Axenbild. Oft

erscheint ein Kristall von versehieden orientierten Feldern zusammen-

gesetzt. Sonst bildet. dér Nephelin auch unregelmássig begrenzte Flecken

die sog. Nephelinflille. In diesem Falle ist er ziemlich reich an Ein-

schltissen, enthált ausser den verschiedenen Gemengteilen, farblose,

stark lichtbrechende Nadeln. Wird von Nonnalsalzsáure gelatiniert und

ist mit Fárbung leicht nachweisbar.

Das Gesteinsglas hat ein Brechungsvermögen ^ Balsam, es zeigt

oft eine sehr schwache, durch Spannung enstandene Doppelbrechung.

Ist reich an Körnchen und stellenweise schlackig. Hie undí da findet mán
ein ilmenitáhnliches Netzwerk darin. Durch Salzsáure wird es gelati-

niert, es ist alsó ein natronreiches Glas.

Die mit dér Effusion verbundenen, physikalisch-chemischen Ánde-

rungen des Magmas gelangen in interessanten Resorptionser-
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s c h e i n u n g e n zum Ausdruck. Den Zerfall dér barkevikitischen Horn-=

blende können wir an lehrreichen Beispielen beobachten.

Méhrere Schnitte bestehen nur aus einem dichten Haufen dér Erz-

körnehen den eino Augitbasis zusammenhált. 2 Andere aber ermögliehen

em eingehendes Stúdium dér Struktur. lm Gesteine dles Nagy k -Ber-

ges kain ein 2 mm langes, 1 mm breites Resorptionsgebilde vor, dessen

Inneres eine graue, getrübte Masse bildet, die aus verschieden orien-

tierten Feldern mit undulöser Auslöschung und m'Dsiger (cca 0‘015)

Doppelbrechung besteht. In dieser und rund um dl r Masse befínden

sich 0 -025—0 -

l mm grösse Rhönitprismén, in radialstrahliger und un-

regelmássiger Anordlnung. Die Zwischenmasse bildet Titanaugit.

(S. Tafel Fig. 2.)

Eine 2‘3 bzw. 0 -6 mm grosse Resorptionspseudomorphose in dem

kokkolitischen Gestein des Szilvásk -Berges zeigt die prismatische

Form dér ehemaligen Hornblende, die jedoch ganz in Resorptions-

produkte zerfallen ist. Von den Zerfallsprodukten sind die Magnetite

am Rande kleiner, in dér Mitte grösser, nur teilweise idiomorpli; sie

haufen sich nirgends an. Dér Angit bildet dlie Basis des Gebildes; cy' =
57°, starke Bis. Dispersion, alsó grosser Fí-Gehalt. Die Rhönite be-

sitzen eine Grösse von 0 -

l—0'3 mm. Mit prismatischer Form Hegen sie

entlang dér c Achse dér zerfallenen Hornblende, oder sie schliessen 60

miteinander ein. Ihr Pleochroismus ist stark: zvischen kastanienbrau-

nen und heller grünlichbraunen Farben. Die Auslöschung war wegeh

tiefer Eigenfarbe nicht verlásslich zu messen. Neben Rhöniten kommen
noch in gleicher Grösse prismatisch entwickelte Olivine vor. Ilire Farbe

ist grünlichgelb und rötlichbraun. Ihr Brechungsvermögen ist kleiner

als das des Augits. Chz. + u. — . Auslöschung gerade. Diese Olivin-

prismen hegen íiberwiegend parallel dór Eángsrichtung dér Pseudo-

morphose. Sie sind oft mit Rhöniten venvachsen eder sie Hegen zwisehen

Rhöniten. Das dcutet auf den Zusammenhang dér Entstehung des Rhö-

nits und des Olivins, und spricht für die Auffassung. E. Lehmann’s,

wonach unter solchen Verháltnissen dér Olivin aus dem Rhönit éntStand.

Endlich finden wir noch die Lticken des Resorptionsgebildes durch eine

sdiwach doppelbrechende, gelatinierende und sich farbende Substanz

ausgeftillt, diese ist sicheir Nephelin. (S. Tafel, Fig. 3.) Dér beobachtete

Zerfall dér Hornblende ging naeli Lehmann’s Auffassung 3 durch mole-

kulare Ümlagerung innerhalb dér festen Pliase vor sich und weist auch

2 Rozlozsnik u. Emszt : Beitráge zr Kenntnis dér Basaltgesteine des Medvés-

gebirges. (Földt. Közi. XLI., 1911, p. 350—52.)

3 E. Lehmann: Über inagmatisché Reaktionen. (N. Jahrb. Min. B. B. LIV.,

Abt. A., 1926, p. 165—204.)
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die zweite Zerfallsstufe auf, charakterisiert durch die Entstehung von

Olivin aus dem Rliönit.

Die magmatischen Reaktionen kommen nieht nur in den oben er-

wahnten Erseheinungen zum Ausdruck. An den Pyroxenen können wir

auch oft einen gewissen Zerfall beobachten: die grösseren Kristalle

seben zerfressen und durchgelöchert aus. Hierbei entstanden ebenfalls

sekundare Mineralien. So finálén wir im Gestein des Medveslapos
einen 1*5 mm grossen Augiteinsprengling, dér stark korrodiert und

nben álén Lücken ehemisch verandert erscheint (was sich in dér Aus-

löschung klar offenbart); in kleinen, verteilten Kristallen tritt hier

auch Rhönit auf. (S. Tafel, Fig. 4.)

Die ahnlichen Resultate sprechen für die Ric-htigkeit dér

jAKOB'schen Erklarung bezüglich dér Verwandschaft dér Hornblende

und Pyroxen Moleküle.

Ein interessantes Spaltungsprodukt wurde im Gesteins-

gang des Berges Kercsektetö beobaehtet. Es ist mit seiner einige mm
erreichenden Ausdehnung undl seiner regellosen Umrandung durch die

dunklere Farbe im Dünnschliffe mit unbewaffnetem Auge gut bemerk-

bar. U. d. M. zeigt, es sich, dass in einer glasigen Grundtmasse die

Hauptgemengteile bis 1 mm grosse, prismatisc-he, braune Hornblende-

mikroUthe sind. Ihr Pleochr. ist stark: y = braun, a = gelb; die

gemessenen Winkelwerte dér Auslösehung cy' liegen zwischen 5°—
16°. Den Hornblendemikrolithen schliessen sich noch Augitmikrolithe

und Magnetit-kömchen, mitunter winzige Plagioklasleisten an (S.

Tafel, Fig. 6.) Áhnliche mikrolithische Homblende ist in dér Grund-

masse dles Gesteins auch sonst aufzufinden. Eine derartige camptoni-

tische Facies ist ein in mehreren Yorkomnissen beobachtetes Spaltungs-

produkt und seine Gemengteile weisen auf örtliche Anhaufungen von

alkali, Al, Fe, Mg, Ca.-Silikatmolekülen bei hohcm Druck, wegen dér

Anwesenheit grösserer Mengen dér Kristallisateure, hin.
4

Die besprochenen Gesteine gehören alsó mit Übergangstypen den

Basaniten an. Ilire Erstarrung ging successive vor sich, da die

Grundmasse oft fást kristallinischkörnig ist. Die Effusionsperiode zer-

störte das phys.-chemisehe Gleichgewicht des Magmas, gewisse basische

Gemengteile wurden instabil und ganz oder teilweise gelöst. In dér da-

durch basischer gewordenen Schmelze nahmen die weiterwaehsenden Mine-

ralgemengteile oft eine rekurrent-zonare Struktur an; so treffen wir unter

den oben erwahnten Beispielen auch einen PJagioklaseinspreugling (a. d.

Spitze des Szilvásk-Berges)
,
wo zahlreiche schlackige Glaspartikeln

4 E. Hibsch: Über die camptonitieche Fazies ba?alt. Gc-steine etc. (T. M. P. M.

38., 1925, p. 262—67.)
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die áussere, basischere Zone von dem inneren Teil trennen. (S. Tafel,

Fig. 5.)

Endlich kommen in dér Grundmasse dieser Gesteine noch farblose,

fein gebanderte, schwach doppelbrechende (n <C Balsam) Ausfüllungen

und isoitrope, auch faserige Flecken vor. L. Waldmann beschrieb ahn-

liche Gebilde als Zersetzungsprodukte des Nephelins. 5 Mit typischen

rechtiv inkeligen Spaltrissen ist aucli Analcim aufzufinden (Zagyva südl.

O 418). Unter den Verwitterungsprodukten müssen wir neben Serpentin

und Calcit noch limonitische Snbstanz und Chlorit (Delessit) ervahnen.

Die exogenen Quarzeinschlüsse werden stets von dem bekannten

Augitmikrolithischen Kranz umgeben.

Ich beabsichtige meine Untersuchungen, die übrigen Vorkommnisse

und den Chemismus dér basaltischen Gesteine betreffend förtzuführen.

Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor

B. Mauritz fül* seine wohlwollendle Unterstützung meinen besten Dank
auszusprechen.

Die Untoreuchungen wurden mit Unterstützung des Exekutiv-Comi-

tées des Naturivissenschaftlichen Kongresses in Miner.-petr. Institute

d. königl. ungar. Pázmány-Universitat zu Budapest durchgeführt, 1927.

DIE STRAT1GRAPHISCHE STELLUNG DES OBER-
KARBONS VON DOBSCHAU UND VÖM BÜKK-GEBIRGE.

Von: Gy. Eakusz.*

Erscheint in deutscher Sprache in den zurzeit im Druck befindlichen

Arbeiten des Congrés pour l’Ét-ude dl e la Stratigraphie
duCarboniféredans les différents cent rés houil-
lers de l’Europe, Tagung in Heerlen (Holland) 7—11 Juni 1927.

Vorgetragen in dér Sitzung am 9. Juni (Prasident Prof. Wunstokf)
unter dem Titel: Die stratigraphische Stellung des marínén Karpatischen

Oberkarbons.

5 L. Waldmann: Atlantische Ganggeeteine a. d. Lesein. Alpen. (T. M. P. M.

37., 1925, p. 67.)

* Vorgetragen in dér Faclisitzung dér Ungarischen Geologisehen Gesellsehaft

am 1. Juni 1927.
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PARONICERATEN AUS DEM UNGARISCHEN OBEREN LIAS,

NEBST PATHOLOGISCHEN AMMONITENFORMEN.
(M. 1. Taf. und 2— 4. Textfig.)

Von J. Vigh.*

Die Bifrons-Schichten des Gerecse-Gebirges, — welches in dér Fort-

setzung des Vértes-Gebirges das NW-Ende des Transdanubischen Mittel-

gebirges bildet, — schliessen eine reiche Cephalopodenfauna ein. Diese

Schichten sind in dér Fazies des „Ammoniti^o rosso‘
;

ausgebildet and

stimmen mit den Vorkommnissen dér Südalpen (Brianza, Tessin,

Breggia-Schlucht), Apenninen und Griechenland gut überein. Auch die

sogenannten Rückschlagsfonnen, die in den iibrigen Vorkommnissen des

mediterránén Jura-Gebietes stellenweise in grosser Menge auftreten und

die sogar nach Benz in einzelnen Gebieten als leitende Fonnen dér

Bifrons-Schichten angesehen iveiden können, wurden von Prinz 1 schon

im Jahre 1906 nachgewiesen.

Gelegentlich meiner, — in den letzten Jahren durchgefülirten, -

—

detaillierten Untersudiungen und Auí'sammlungen gelang es mir nidit

nur die Zalil dér bisher gesammelten Frediiellen zu vermehren, sonderu

auch das, — sporadische, — Auftreten dér Paroniceraten nachzuweisen.

Ich sammelte náhmlich im Jahre 1923 in dem Kalksteinbruche des

Kleinen Gerecse-Berges, — wohin auch die Gleitbahn eingeführt ist, —
ein Paroniceras. Das Exemplar lag in dem obersten Teile dér tonreichen,

knolligen, dunkelroten Bifrons-Schichten. Darauf folgten unmittelbar

dimnschichtige Kaiké, die dem obersten Teile des Toarcien und dem

unteren Dogger entsprechen.

Ein zweites Stück erhielt ich vöm Herrn Oberstleutnant a. D.

Koloman v. Sziklay in Piszke, welches Stiick aus den sehr tonreichen

Bifrons-Schichten des Nagypiszniee-Berges stammt und ein drittes

Exemplar sammelte ich im Sommer dieses Jahres, in einem altén, ausser

Betrieb gest eliten Steinbruch dér Gemeinde Tarcios, am Bányahegy,

aus dem Absturzmaterial des Steinbruches, alsó von einer sekun-

dáren Stelle.

Die Paroniceraten, wie auch die Frechiellen, treten in unseren Schich-

ten, -— wie auch im allgemeinen übeiall, — nur sporadisch auf. Beson-

ders selten sind die Paroniceraten, wahrend die Frechiellen háufiger und

allgemeiner verbreitet sind.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellsch. am 7. Dezember 192 .'.

1 Prinz: Neue Beitrage z. Kenntnis d. Gattung Frechiella. Földt. Közi. Bd.

XXXVI. (1906), p. 155.
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Renz konstatierte2 wahrend seiner in dem mediterránén Jura-

gebiete durchgeführten dbtaillierten Untersuchungen, dass die Parom-

ceraten in einem unmittelbar auf die Bifrons-Schichten folgenden Hori-

zont liegen, wahrend die Frechiellen etwas tiefer, in den Bifrons-Schich-

ten selbst vorkommen.

lm Gerecse-Gebirge war dér Horizont ihrer Lage mit voller Sicher-

heit noch nicht festzustellen, da zwei dér 3 Exemplare von einer sekun-

daren Stelle stammen. Auf Grund des Vorkommens des Paroniceras

sternale Buch var. levantina Renz in dem obersten Teile des

„Ammonitico rosso“ des Kis (Kleinen) Gerecse-Berges scheint es aber

wahrscheinlich zu sein, dass ihre Lage, -— übereinstimmend mit den

Beobachtungen von Renz, — ebenfalls dem den Bifrons-Schichten un-

mittelbar folgenden Horizont entspricht, wahrend die Frechiellen aus

den Bifrons-Schichten selbst stammen.

Durch das Vorkommen dér Paroniceraten in den ungarischen medi-

terránén Jura-Schichten sind die faunistisc.hen Beziehungen zwischen

diesen und jenen dér übrigen mediterránén Jura-Gebiete neuerdings ver-

mehrt worden und wenn au eh diese Formen im Gerecse-Gebirge, — wegen

ihrer Seltenheit, — nicht als Leitformen aufzufassen sind, isfc ihr Auf-

treten doch eine sehr interessanie faunistische Erscheinung.

*

Die vorhandenen drei Exemplare vertreten drei Varietáten des For-

menkreises des Paroniceras sternale v. Buch’s und zwar:

Paroniceras sternale v. Buch var.,

Paroniceras sternale v. Buch var., (forma umbra Renz),

Paroniceras sternale v. Buch var. levantina Renz.

Paroniceras sternale Buch var., (forma umbra Renz).

(Taf. Fig. 2 a— c. und Fig. 2. a—ibi. in d. Text.)

1906. Paroniceras sternale Parisch e Viale: Contribuzione allo stúdió déllé

amoniti dél Lias superiore.

Rivista italiana di Pál. 12.,

H. 4., S. 146., Taf. 7., Fig. 8., 9.

1912. Paroniceras sternale C. Renz: Neuere Fortschritte in dér Geol. ü. Pál.

Griechenlands .

.

. Zeitschr. D.

Geol. Ges. Bd. 64., S. 602.,

Textfig. 18., 18a. (Nach Parisch

e Viale.)

- Renz: Einige Tessiner Oberlias-Amnioniten. Eclogae Geol. Hely. Bd. XVII.,

1922, S. 137.
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1923. Paroniceras sternale C. Renz: Yergleiche zwischen d. südschweiz., apennin.

u. westgriech. Jura. Vrh. d

Naturforsch. Ges. 1. Basel. Bd.

34., S. 283., Taf. XII., Fig.

2—2 a., 9—9 a.
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Paroniceras sternale var.

(umbra Renz)
Nagy-(Grosser) Pisznice-Berg 53’3 13-5 23 191 27-4 0-25 0'43 0'36 0-51 059

P. sternale Parisch e Viale
Taf. VII., Fig. 8—9 52 0-30 0-42 0-48 0-71

P. sternale var. (umbra Renz)
Verh. Nat.-forsch. Ges. Basel,

34., Taf. XII., Fig. 2—2a .

.

37-5 8-6 15’8 0'23 0-42 0-55

P. sternale var. (umbra Renz)
Verh. Nat.-forsch. Ges. Basel,

34., Taf. XII,, Fig. 9—9a .
. |

35-5*

32-2 6-4 14'4 126* 18'7* 0T9 0-45 0-35* 0-52* 042
P. sternale Buch

Zeitschr. D. Geol. Ges. 64.,

Taf. XV„ Fig. 5 135 3'1 5.85 9’3* 0*23 0-43 _ 0-53

Die vorliegende subglobose Form gehört dér von Renz aufgestell-

ten Formenreihe: Paroniceras sternale—P. helveticum an, wo sie sicb

den evoluteren Fonnen des Formenkreises des P. sternale anreiht, dérén

flachere und hochmündigere Geháuse die grösste Bieite noch in dér

Nahe dies Nabelrandes aufweisen.

In dér Gestalt und in den Einrollungsverhaltnissen stimmt sie mit

dem umbrischen Stiick von Parisch und Yiale 3 imd noch vollstandiger

mit jenen von Renz 4 nordwestlich von Cesi bei Térni in Umbrien (L. c.,

T. XII., Fig. 2—2a.) und im Tessino-Tal südlich Spoleto (L. c., T. XII.,

Fig. 9—9 a.) gesammelten Stücken überein.

Die Einrollung meines Exemplares, — wie auch derjenigen von

Renz, — weicht von den normalen s/errtode-Formen bis zu einem gewis-

sen Masse ab, da, — wie das Renz als Erster schon festgestellt hat, —
die anfangs engnabeligen Formen sich mit dem Altér stark erweitem.

Für diese Formen schlagt Renz provisorisch den Varietatennamen

umbra für den Fali vor, wenn eine Bestandigkeit dieser Eigenschaft

bei mehreren Formen festgestellt werden wirdl. Ich halté es für sehr

wahrscheinlich, dass diese Erweiterung dér A u f r o 1 1 u n g
eine senile Erscheinung ist und will den auch von Renz

nur provisorisch gegebenen Varietatennamen, — ohne diese Formen als

* Dió mit * bezeichneten Masszahlen stammen von dem Nachmessen dér in Quer-

ecknitt dargestollten Figuren.
3 Parisch e Viale: L. c., Taf. VII., Fig. 8.

4 Benz: Schweiz. apennin. u. westgriech. .Jura. Naturf. Ges. Basel. B. 34., S. 287.
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selbstandige Varietát absondern zu wollen, — auch nur zum Zwecke

einer náheren Bezeichnung gebrauchen, um dadurch die Zusammenge-

hörigkeit dér áhnlichen Fór-mén noeh klarer anzudeuten.

Dér Windungsquerschnitt stimmt mit dem von Parisch u. Viale

beschriebenen und abgebildeten, umbrisehen Stück völlig überein und

steht jenen, von Renz aus Umbrien (Cesi) (Verh. Nat. Ges. Basel.

34., XII., 2—2a.) und aus dem Tessino-Tal (d. s. Taf. XII., 9—9a.) be-

schriebenen Exemplaren, mit welchen unsere Form, — wie schon er-

wáhnt, — auch gleiehe Einrollungsverháltnisse besitzt, sehr nahe.

Es finden sich noeh mehrere Stüeke unter dem von Renz abgebil-

deten Exemplare, von welchem mein Stück bei gleichen, oder sehr almli-

chen Windungsumrissen nur durch seine grössere Involution abweicht

(z. B. Eclogae, Bd. XVII, T. 6, F. 2—2a.; Zeitschr. D. G. Ges. Bd. 64,

T. 15, F. 5. u. s. w.).

, Dieses letztere, poirtugiesische Stück scheint wieder evolutor zu

sein, als mein Exemplar, da es schon bei einem kleinen Stück eine fást

eben so weite Einrollung aufweist, wie die anderen, viel grösseren

Exemplare.

Unser Stück ist ein Wohnkammerexemplar, bei welchem die Wohn-
kammer die Halit e des letzten Umganges einnimmt. Die Wohnkammer
scheint nicht grösser gewesen zu sein.

Bei dér Behandlung dér Lobenzeichnung unserer Form muss ich die

Bemerkung voraussehieken, dass hier eine pathologische Form
vorliegt, — worüber noeh spater eingehender gesprochen wird, — bei

welcher die Sutur asymmetrisch entwickelt ist.

Eine sehr auffallende Erscheinung in dér Lobenzeichnung dieser

Form ist die sehr starke, fást frechieRenartige Inzision dér beiden Ex-

temsáttel (Fig. 2.), so. dass mán, — wie es auch Renz in seinem an

Sf

a b
Fig. 2. Paroniceras stervale var. Buch (forma umbra Renz)

a) Lobenlinie, b) Durchschnitt.
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mich gerichteten Briefe schreibt, — „bei diesel- pathologischen Form
auch an Frechiella Achillei Renz deliken könnte“.

Doch habé ieh nichteinma.1 bei genauester Untersuchung dbs Extemi-

teiles auch nur die geringsten Spuren dcs Kiélés und dér Externfurchen

nachweisen können. Ein Teil des Umganges zeigt mit voller Sicherheit

die urspriingliche, unabgewatzte, glatte Oberflache des Steinkernes mit

dér gut ausgepragten, starken Inzision des Siphonalsattels, was nicht

dér Fali sein könnte, wenn es sich um eine so grosse Abwetzung han-

deln würde, welclie zu den Verschwinden des Kiélés und dér Furchen

notwendig gewesen wáre.

Renz halt es für möglich, dass das Glattwerden imd die Ver-

wischung des Kiélés und dér Furchen gerade durch die pathologische

Entwicklung des Stüekes entstanden ware, so, wie das bei einein, — von

Ilim gesammelten pathologischen, — Hildoceros bifrons Stücke dér Fali

ist,
5 wo die „Bifronskielanlage durch pathologische Vorgange unter-

drückt wurde“. Doch verleilit die Beschaffenheit des Externteiles nicht-

einmal .diesel* Auffassung eine Unterstützung, so, dass ich die Form als

einen Paroniceraten auffasse, wobei die frechiellenartige Zerschlitzung

des Externsattels eventuell nur eine mit dér pathologischen Ausbildung

zusammenhangende Erscheinung sein könnte.

Dér Externsattel ist breit, dér Sattelkopf verflacht und ist, — wie

gesagt. — frechiellenartig stark inzisiert, tief zerschlitzt. Die Basis

des ersten Lateralsattels ist breit, dér Sattelkopf mehr spitzig und viel

schwacher inzisiert, wahrend dér zweite Lateralsattel an dér Nabelwand

kaum angedeutet ist. Dér erste Laterallobus ist ziemlich gleichmássig

gezáhnelt, oben breit, untén abgerundet spitzig, dér zweite ist nur

angedieutet. und falit auf den Umbilicalrand.

Eine áhnliche, stark inzisierte, doch nicht so tief zerschlitzte Sutur-

linie besitzt d'as von Renz in dér Breggia-Schlucht gesammelte Pár.

sternale var. castellensis Renz (Eclogae, XVII., T. VII., F. 6.), wie

auch die in Eclogae XVII. Taf. VII. F. 5. abgebildete var. mendrisiensis

Renz, obzwar dér Verlauf dér Lobenlinie an den beiden sowohl von

einander, wie aucli von den vorliegenden wesentlich abweicht.

Hinsichtlich des IMasses dér Inzision dér Lobenlinie nahert síeli

unsere Form noeh am meisten dem von Parisch und Viale beschrie-

benen, umbrischen Exemplar, welches aucli in dier allgemeinen Gestal-

tung mit meiner gut übereinstimmt, obwohl die Abbildung, — leider, —
nur einen kleinen Teil des Externsattels seben lasst.

Von dér Lobenausbildung jener Exemplare, welclie von Renz als

5 Renz: Einige Tessiner Oberlias-Ammoniten. Eclogae Geol. Hely. Bd. XVII., S.

162., Taf. VII., Fig. 7.
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var. umbra bezeichnet und oben von mir zum Vergleieh horangezogen

wurden* unterscheidet sich die Lobenbildung meiner Fönn durch ihre

starke Zerschlitzung, wahrend dér Verlauf dér Suturlinie sonst im all

gemeinen ahnlieh ist.

Mit Rücksicht auf die betráchtliche Variabilitát des Lobenbaues

bei den Paroniceraten, auf welche Renz sclion wiederholt hingewiesen

hat (Verh. Naturforsch. Ges. Basel. 34., S. 285. u. s. w.), können wir

aueh diese Abweichungen umsomehr ausser Betrac-ht lassen, da die tiefen

Zerschlitzungen des Extemsattels dér pathologischen Entwicklung zu-

geschrieben werden können und die Unterschiede im Verlaufe dér Sutur-

linie, — von diesen Zerschlitzungen abgesehen, — zwisclien dér Grenzen

dér Váriiationsbreite dér Lobatur bleiben.

V örkömmé n: Tonreiche, dunkelrote, knollige (Ammonitico

rosso) Schichten des Nagypiszniee-Berges, bei Piszke, im Komitat

Esztergom.

Paroniceras sternale Buch var.

(Taf. Fig. 3.)

Renz: Paroniceras sternale Buch. var.

Ein fragmentarisch erhaltenes Wohnkammer-Exemplar weist jene

Einrollungsverhaltnisse und' Umgangsquerschnittform auf, welche Renz
von dlen Typus als var. abgetrennt hat und welche sclion weiter gégén

die Mitte dér Formenreihe des P. sternale—P. helveticum hegen, bei

denen die Gestalt dér Formen sclion schlanker, hochmündiger und evo-

luter wird und die grösste Windungsbreite noch in dér Nahe des Nabel-

randes liegt. Unser Stück nahert síeli sclion naeh seinen allgemeinen

Einrollungsverháltnissen dér var. levantina Renz an, ölnie noch die weit-

nabeligkeit und grosse Umgangshöhe dieser Formen zu erreichen. Ins-

besondere ist dér innere Umgang breiter und medriger dimensioniert

als das bei dér var. levantina dér Fali ist, obzwar die Fiánkén sclion

ziemlich flach und die grösste Breite des Umgangs, — zwar noch in dér

Nahe des Umbilicalrandes, — doch sclion weiter aufwarts geschoben

ist. Es ist demnach ein Bindeglied, eine Übergangsform von dem eehten

sternale zu dér Yarietát levantina , an welche auch die Lobatur erinnert.

F u n d o r t, : Oberliassischer „Ammonitico rosso“ des Bányahegy

bei Tardos im Komitat Komárom.

Paroniceras sternale Buch var. levantina Renz.

(Tof. Fig. 1 a—d., u. Fig. 3. in d. Text.)

1925. Paroniceras sternale Buch var. levantina Renz: Epirotische Paroniceraten.

Eclogae, XIX., S. 375., T. XIV.,
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1925. Paroniceras sternále Buch var. levantiva Renz: Freehicllen u. Paronicern-

ten a. d. Brianza u. Tessin.

Eclogae, XIX., S. 412., T. XIX.,

F. 1—1 a.; T. XX., F. 1—1 a.
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Parouiceras sternále Buch var.

levantina Renz
Kis-(kleiner)Gerecse-Berg . .
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50'3 11 5 22-8 16-5 23 023 0-45 0-33 0-46 O’öO

P. sternále Buch var. levantina

Renz, Eclogae 19., Taf. XIV.,
Fig. 6—6a 31*7 7 152 11 15'5 0-22 00

ó 035 049 0-46

P. sternále Buch var. levantina
Renz, Eclogae 19., Taf. XIX.,
Fig. 1—la

49'3*

48'5 9-9 23-4 16-6* 232* 0-20

0-47*

0-48 034* 0-47* 0'42

P. sternále Buch var. levantina
Renz, Eclogae 19., Taf. XX.,
Fig. 1—la 39 8 8'7 18'8 14T 19 0*22 0-47 0-35 0-48 0-46

Ein, — bis an das Ende gekammertes, — Exemplar, mit einem kiti-

nen Wohnkammerbruchstück, rechne ich dieser Yarietát von Renz zu,

obwohl sie sicli schon etwas den Mittelgliediern dér Formenreihe Pár.

sternále—P. helveticum náhert. Das vorliegende Exemplar ist náhm-

lich, — vie es die obigen Massangaben auch beveisen, — weitnabeligér

und auch ihre Umgangshöhe ist kleiner, a Is bei dér var. levantina, doeh

die ausgesprochenen flachen Fiánkén, als dter Hauptcharakter dieser

Yarietát, verweisen auf die Zugehörigkeit zu var. levantina, denn die

Fiánkén dér, — zu den Variationskreis des P. helveticum gehörenden, —
Fimen dér P. sternále—P. helveticum-Reihe allé viel gewölbter, kreis-

rundförmig sind.

Dem Windungsquerschnitt und dér Nabelweite nach stimmt die

Fönn am besten mit dem von Renz an dér Alpe Turati gesammelten

Exemplar (Eclogae, Bd. XIX., Taf. 20., Fig. 3—3 a.) überein und steht

sehr nahe zu dem in Eclogae Bd. XIX., Taf. XIX., Fig. 1—1 a. abgebilde-

ten Stück, von veiebem sich unsere Yarietát nur durch ihrem niedri-

geren Windungsquerschnitt und ihrer evoluteren Fönn unterscheidet.

Dér Verlauf dér Lobenlinie áhnelt sehr dem von dér Pagania-Halb

insel von Renz gesammelten Exemplare (Eclogae, XIX., Taf. XIV., Fig.

6—6 a.). Vielleicht sind nur bei diesem die Lobén etwas grobzáhnigor

und dér Externsattel niedriger. Letzterer unseres Stiickes ist hoch, dér

Sattelkopf halbkreisförmig gerundet und auffallend fein gezáhnelt. Det

Lateralsattel ist niedrig, breit, flach gerundet, seine Záhnelung ist

végén dér Korrosion nicht zu beobachten. Dér zveite Lateralsattel

liegt an dér Nabelvand und ist kaum angedeutet. An dér Antisiphonal-

seite finden vir nach dér Naht bis dem Internlobus noch zvei kleine
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Runzeln. Dér Hauptlaterallobus ist eben breit, untén eng, dreizahnelig,

dér zweite, kaum angedeutete Lobus liegt an dem Nabelrand.

In dér Nacheinanderfolge dér einzelnen Suturlinien sieht mán eine

gewisse Unregelmassigkeit, insofern sie bald nahér, bald weiter von ein-

ander liegen, die vierzehnte Luftkammer von dler Wohnkammer sogar

nur die Grösse eines Drittel dér übrigen Luftkammern aufweist und

auch noch einige andere sind kleiner, als die normalen Kammern. Diese

Erscheinung folgt aus dér pathologischen Ausbildung unserer Form,

denn, — wie ich es auch hier schon betonén möclite, — diese reprásentiert

aucli ein pathologisches Individuum.

Vorkommen: Oberste Teile dies tonreichen, dunkelroten

„Ammonitico rosso“ (Bifrons-Schichten) des Ivleinen Gerecse-Berges

bei Sütt im Komitat Esztergom.

*

Das von diem Pisznice-Berg stammende Paroniceras sternale Buch

var. (forma uvnbra Renz) und die Pár. sternale Buch var. levantina

Renz von dem klemen Gerecse-Berg sind, — wie erwahnt, — patho-
1 o g i s c h e Individuen. Ihre Suturen sind asy mmetrisch
éntwickelt, s o, d a s s dér E x t e r n 1 o b u s auf die linké
Seite ver se hben ist. Die inneren Windungen konnten nicht

untersucht werdlen, da die Zerstörung dér zwei Paroniceratén, — als ein-

zigen Reprasentanten dér ungarisehen Paroniceraten, — nicht zulassig

Avar. Demzufolge konnte auch die F ragé, ob die Suturen an dlen Anfangs-

windungen symmetriseh oder asymmetrisch sind, nicht beantwortet

werden.

Dér Verlauf des Siphos war nicht fest zustélién, doch ist es höchst-

wahrscheinlich, dass auch in diesem Falle eine seitliche Siphoverlagerung

vorhanden ist. Es wurde nahmlich bei dér seitlichen Verlagerung des

Externlobus, welche von Nicklés0
als „asymmetrie présiphonale“ be-

zeichnet wurde, in allén Fallen, — wo mán die Lage des Siphos auch

beobachten konnte, — festgestellt,
7 dass mit dér Verlagerung des

Externlobus auch die des Siphos verbunden ist.
8

Die Asymmetrie dér Suturlinie bei dem P. sternale Buch var.

ist gut ausgeprágt. Wahrend nahmlich dér Externsattel auf dér rech-

6 Nicklés: Mém. Soc. géol. Francé. Pál. mém. 4., p. 33.
7 Staff: Zr Siphonalasymmetrie dér Juraammoniten. Földtani Közlöny. Bd.

XXXIX., 1909, S. 489. ff. (S. weitere Literatur.)
8 Es scheint mir auch, — wegen dér engen und regelmassigen Beziehung, welche

sich zwischen dér Septa und dóm Sipho stattfindet, — ganz ausgeschlossen zu sein,

dass eine seitliche Verlagerung des Externsattels und überhaupt die asymmetrisí-he Lage

dér Sutur gleichfalls nicht mit dorselben Lage des Siphos verbunden sei!
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ten Fiánké frecliiellenartig dreiastig eingeschlitzt und demzufolge sehr

breit ist, besitzt dér linkseitige Externsattel nur eine zveiastige Zer-

schlitzung. Auch dér Fuss des ersten Lateralsattels ist breiter, die

Seiten stárker gezackt, als die des linkseitigen Sattels. Dér recht-

seitige Hauptlaterallobus ist breiter, anders zerschlitzt und zeigt eine

gevissermassen verschiedene Form, als dér dér linken Seite.

Bei dér var. levantina Renz ist die Suturlinie nur auf dér rechten

Fiánké sichtbar, da die linké Seite des Stüc-kes stark korrodiert wurde.

So ist auch nur die Verschiebung, d. h. die asymmetrische Lage dér

Sutur, nicht aber die Asymmetrie dér einzelnen Lobenelemente beider

Fiánkén zu beobachten. Die Verschiebung dér Sutur aus dér Symmetrie-

ebene ist auf d!er letzten Windung, — soferne es zu beobachten var, —
bestandig, nur dér Grad derselben ist schvankend, demzufolge liegen

die Mittelsattel dér Externloben in einer schvach wellenförmigen

Linie. Die fünftletzte Sutur liegt sogar ganz normál.

Suturen mit asymmetrischer Lage und asymmetrisch entvickelten

Lobenelementen vurden schon viederholt beobachtet, abgebildet und

besprochen. 9 Auch H. H Swinnerton & A. E. Trüeman 19 bilden

mehrere dieser Art ab, sogar stellen die Fig. 2. und 8. dér Taf. IV.

ihrer Mitteilung eine dér oben erwahnten ahnliche Erscheinung dar,

nur ist die vachselnde Grösse dér Asymmetrie bei den Exemplaren von

Swinnerton viel ausgepragter, als bei dér var. levantina. Die Asym-

metrie bleibt bei dieser immer ,,smistrogyre“, nicht wie bei dem Hopli-

tes auritus. vo die Sutur verwechselnd bald links, bald rechts ver-

seimben ist und bei diem auch schon die anormale Lage dér Knoten auf

eine enorm abnormale individuelle Entvicklung verweist.

Bei dér var. levantina findet sich noch eine andere Abnormitat in

dér Nacheinanderfolge dér einzelnen Septen. Wahrend bei dem P. ster-

nale Buc.h var. nur die drei vorletzten Scheidewande zu einander naher

kommen, vas nach Quenstedt, Noetling
,

11 Knapp
,

12 Monke
,

13 Pia
,

14

9 Staff: Zr Siphonalasymmetrie dér Juraammoniten. Földt. Közi. Bd. XXXIX.,

1909, S. 489. ff.

10 Swinnerton & Trueman: The morphologie and Devclopment of the Ammo-
nite Septum. Quart. Journal of the Geol. Soc. of London. Vol. 73., 1917, p. 51., Taf.

IV. (Sehe weitere Lit.)

11 Noetling: Die Entwicklung von Indoceras bahichistanense Noetl. Geol. Pál.

Abh. N. F., Bd. VIII., (d. g. B. XII.), H, 1., S. 67.

12 Knapp: Üb. d. Entwicklung von Oxyvoticeras oxynotum Qu. Geol. u. Pál. Abh.

N. F., vol. 8., (d. g. B. vol. 12.), p. 12,

13 Monke: Liasmulde v. Herford. Verh. d. nat. wiss. Ver. in Bonn. Vol. 35.,

j. Folge. Bd. 5., 1889, p. 105.

14 Pia: Untersueh. üb. d. Gattung Oxynoticeras. Abh. d. k. k. G. B. A. Wien

1914, Bd. 23., H. 1., p. 97.



PARONICERATEN AUS DEM UNGARISCHEN OBEREN LIAS USW. 25 í

Renz15
xx. s. w. ein Anzeic-hen des ausgewachsenen Zustandes ist, findet

mán bei dér var. levantina neben den gedrangt stehenden letzten

Seheidewánden auch weiter innen ein gewisses Schwanken in dem Ab-

stand dér einzelnen Septen. Es stehen námlich die Septen 12—13 und

besonders 14—15 derart stark gedrangt (3. Textfig.), dass das, — im

Gegensatze dér Meinung von Knapp u. Pia (1. c.), — nur als eine Ab-

normitat in dér Entwieklung des Tieres angesehen werden kann.

Besonders auffallend ist die gedrangte Nachfolge dér 14. Septa

auf die 15. Leider wurde die Sehale an dem inneren Teile dér Fiánké

wahrend den Versteinerungsvorgángen verletzt,

eingedrückt (siehe Taf. Fig. 1.) und deswegen

lasst sich dér Verlauf des ersten Lateralsattels

dieser Sutur nicht mit voller Sicherheit ver-

folgen. E s s e h e i n t dieser w e i t e r e

Teil dér 15-ten Suturlinie zu f eh len.

Wenn das nicht nur die Folge dér, — infoige

dér Eindrückung dér Sehale und des Stein-

kernes eingetretene, — Verzerrung ist, so ware

das ein Fali, auf welchem ích in dér Literatur

noch keinen Hinweis gefunden habé. Es müsste

so erklart werden, dass das Tier infoige ge-

wisser Veranderungen dér ethologischen Ver-

haltnisse wahrend sein Vorrücken in dér Wohn-
kammer, — bevor sich die Septalhaut von

dem Dorsalteil dér Scheidewand abgelöst

hatte, — in dem Ventralteil dér Wohnkammer
eine neue Scheidewand au? zuscheiden ge- Fig. 3 . Paroniceras sternale

, • o.-i ii.. ,i Bén var. levantina Renz.
zwungen wurde. Ebese Scheidewand konnte dem- Lobenlinie.

nach nur bei dem ersten Laterallobus beginnen.

Da möchte ich noch erwahnen, dass ich aus den „AcanthicunG-

Schichten des Gerecse-Gebirges (Piszke, Hársberek, N.-Gelende des

Kiseménkes-Berges) ein fragmentarisch erhaltenes Exemplar einer

Waagenia hybonota Opp. sp. besitze, welche dieselbe Lobenverschie-

bung aufweist (s. 4. Textfig.), als die obenerwahnten Paroniceraten.

Die Verschiebung ist „sinistrogyre“, dér rechtseitige Externsattel sehr

breit, die Lage des Siphos nicht zu sehen.

In allén diesen Fallen handelt es sich u m eine
ont ogenetische Abnormita t.

16 Von den ethologischen Ver-

15 Renz: Einige Tessiner Obprliap-Ammoniien. Eclogae g. Helv. Bd. XVIL p.

le Vadász: Über anormale Ammoniten. Földt. Közi XXXIX., 1909, p. 215.

Földtani Közlöny. LYII. K öt. 1027. 17
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haltnissen beeinflusst, — wie es Solger 17
behauptet, — glaube icli

sie nicht ableiten zu können, da dann bei dér var. levantina einerseits

die schwanlcende asynimetnsche Entwicklung dér Lobenlinien nicht

entstandlen sein ware, andererseits, wenn die asymmetrisehe Lage von

dem kriechenden Leben auf dem Meeresboden entstanden gewesen ware,

müssten allé Paroniceraten, Waagenien etc., — von dér gleichen Lebens-

weise verursaclit, — asymmetrisch verlagerte Suturen besitzen.

Die hier beschriebenen Formen sind, — meines Wissens, — unter

den bisher beschriebenen Paroniceraten die ersten pathologischen Indi-

viduen mit asymmetrischer Suturlinie, wie auch die erwahnte Waagenia.

* * *

Aus dér R é ve r S c h 1 u c h t i m K i r á 1 y e r d , Komit. Bihar,

— gegenwártig von den Rumánen okkupiert, — liegen mir aus dem

Museum dér Kgl. Ung. Geol. Anstalt zwei Callovien-Ammoniten: Sphae-

roceras microstomum d’Orb. und Sphaeroceras platystomum d’Orb. vor,

dérén Steinkerne an ihrer linken Seite eine seichte Furche aufweisen,

welche bei den letzten Luftkammern beginnend bis zum Mundsaum
verláuft.

Bei dem Sph. microstomum d’ÜRB. liegt diese Furche in "/
3-Höhe

dér Fiánké, etwas höher, als dér obere Zerspaltungspunkt dér Rippen,
—

- oberhalb des ersten Laterallobus — und nimmt ihren Anfang bei

dér vorletzten Luftkammer. Nach vorwarts wird die Furche immer

seichter, bei dem Mundsaum ist sie schon kaum angedeutet, doch

können wir ihre schwache Spuren an dem Mundrande und an dem kiéi

nen linkseitigen Mundohrfragment ixoch immer beobachten. Die dér

Symmetrieebene zugewendete Seite dér Rinne ist scharf, fást kantig,

die gegenüberliegende zeigt einen allmahlichen Übergang in die Fiánké.

Am Anfang dér Rinne erleiden die Rippen eine Unterbrechung, wahrend

sie dieselbe weiter vorwarts zwar stark abgeschwaht, doch ohne eine

Unterbrechung, — aber in einem Winkel nach Hinten gezogen, — über-

queren.

Bei dem Sph. platystomum d’ÖRB. finden wir an dér Stelle dér

viertletzten Luftkammer eine unregelmassige Einsenkung, die durch das

Eindrücken (Einbrechen) des Gehauses verursacht wurde und die in

einer in ihrer Mitte mit einer Rinne versehenen Vertiefung fortgesetzt

wird so, dass die Symmetrie des Gehauses veirloren geht undi die ge-

wölbte Schalenform auf die rechte Seite verdrückt zu sein scheint.

Wahrend des Weiterwachsens nimmt die Ungleichkeit dér Schale ab

17 Solger: Üb. d. Zusanimenhang zw. d. Lobenbildung u. d. Lebensweise bei eini-

gon Ammoniten. — Verh. d. A
T

. internat. Zool. Kongr. zu Berlin, 1901.
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und kommt an dem erhaltenen Vorderteile dér Wohnkammer nur als

eine starke Rinne zuni Ausdruck. Die Rippen verhalten sich wie bei

dem Sph. microstomum.

Die Verletzung des Sph. platystomum war intensiver, als die des

Sph. microstomum. Bei diesem ist
,
— wie schon erwahnt, — auch die

Schale eingedrückt. Die Wunde nimmt den */
5-Teil des ganzen Mund-

randen ein und, — obzwar gleichzeitig auch dér Mantelrand beschadigt

Fig. 4. Waagenia hybonota Opp. sp. a) von syphonaler Soite, b ) Seitenansicht.

wurde, — ist die Wunde docli geheilt und! das Tier stellte die normale

Form seines Gehauses allmahlicli wieder zurück.

Die Wohnkammer übenvuchs spater die geheilte Wunde und um-

hüllte den ehemalig verletzten Gehauseteil. Die Suturlinie wuchs schon

den geheilten Schalenteil an, wie das sich aus dér Dage dér Satteln und

Lobén feststellen lasst.

In beiden Falién s tehen wir einer Verletzung des
Mundsaumes g e g e n ti b e r, die sich zwar gegenwártig weit lan-

tén auf dem Geháuse befindet, doch wáhrend des Schale n-

wachstums einget rétén ist.

Bei den Annnoniten sind Verletzungen dieser Art schon seit lán-

gér Zeit bekannt und gehören zu den haufigsten Beschadigungen. Bei

a

17 *
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Quenstedt18
finden wir zahlreiche Ammoniten mit in verschiedener

Weise ausgebildetem Furcheneindruck. Engel19 hat dieselben im Detail

besprochen und ihre Zahl mit neueren Anführungen vermehrt. Ich halté

es für überfllissig noch weitere Beispiele anzuführen.

K. C. v. Loesch20 hat ein ahnlich beschadigtes fossiles, Willey21

ein rezentes Nautilusgehause beschrieben.

In diesen Fallen nehmen wir an, dass dér Mundsaum und dér Man-

telrand verletzt wurden, denn sonst ware, — wie das schon Loesch22

ganz richtig ausgeführt hat, — die Regeneration dér verletzten Schale

kaum zu verstehen, da sie „nur am jeweiligen Mundrande — in dér

jedesmaligen Bildungsregion“, jedoch nicht bei ausser dér Bildungs-

zone liegenden Schalenteilen eintreten kann.

Demgegenüber nimmt Noetling23 auch eine andere Regenerations-

mögliehkeit an. Er fand namlich ahnlich dem Sph. microstomum an

dem hinteren Teile des Gehauses eines Indoceren eine geheilte Yer-

letzung. Die Ausbildung dér Suturen des verletzten Teiles beider

Exemplare sind etwas verschiedener, unregelmassiger, als die des un-

beschadigten Gehauseteiles. Dies f'ührt er darauf zurück, dass bei dér

Yerletzung dér Schale auch die feinen Ausstülpungen des Mantels ver-

letzt wurden und diese bildeten beim Weiterwachsen unregelmassige

Septen. Die irregulare Ausbildung dér Septen und des Gehauses

dauerte bis zr Heilung dér besehadigten Zerschlitzungen des Mantels.

Da ware demnaeh dér hintere Teil dér Wohnkammer beschadigt

und ihre Regeneration erklart Noetling24
so, dass „die emgedrückten

Schalstücke auf den Mantel einen Reiz iibten, dér durch Ausscheidung

von Kalksalzen darauf reagierte“.

Obzwar ich Loesch’s Erldarung für wahrscheinlicher halté, wird

die Frage nur dann beantwortet werden können, wenn gelegentlich

eines glticklichen Ammonitenfundes, oder an einem lebenden Nautilus

durchgefiihrte Untersuchungen klargelegt wird, von welchem Teile des

18 Quenstedt : Amm. d. schwáb. Jura.
19 Engel: Üb. kranke Ammonitenfnrmen im echwabisehen Jura. Nova Acta d. Ksi.

Lieop. Carol. Deutsch. Akad. d. Naturforscher. Bd. LXI., No. 5.

20 Loesch : Eine fossilc pathologische Nautiliusschale. N. .Jb. 1921. II. p. 91.

u. 98. ff.

21 Willey’s Arbeit: Contribution to the Nat. Hist. of the Pearly Nautilus. (Zool.

Results based on Matériái collected in New Britain usw. Part. VI. Cambridge Univ.

Press.) war mir nicht zuganglich.
22 Loesch: L. c.

23 Noetling: Die Entwicklung von Indoceras... Geol. Pál. Abh. N. F. Bd.

Vili., (d. g. R. XII., H. 1., p. 68.)

24 Noetling: L. c. p. 68.



PARONICER ATEN AUS DEM UNGARISCHEN OBEliEN L1AS USW. 2(il

Mantels das Schalenkalkmatcrial ausgescheidet wird, oder ausgescheidet

werden kann!

Dass aber das Tier nur die Verletzung dér Wohnkammer, aber

nicht die dér Luftkammer zu beheilen, regenerieren konnte, scheint

zweifellos zu sein.

lm Zusammenhange mit diesem Fali taucht unwillkürlich dér Ge-

danke auf, — auf welchen auch schon Noetling hingewiesen hat,

dass auch dér von Solger erwahnte Hoplitoides23 nicht an den Luft-

kammern, sondern an dér Wohnkammer und zwar an dóm Mundsaum
und Mantelrand verletzt wurde. Infolgedessen konnte diese heilen

und nacli dér Verletzung sogar noch um einen ganzen Windungsumgang

weiterwachsen.

Aus dieser Verletzung kann demnach keineswegs auf das bentlio-

nische Leben geschlossen werden, — wie das Solger versuchte —
,
weil

die Beschádigung in den Lebensverhaltnissen des Tieres keine wesent-

licheren Veránderungen verursachte, wahrend die Gestalt des Gehauses

nach Pia
,

28 Diener 27
u. s. w. ausgesproehen auf ein aktive schwimmende

Lebensweise verweist.

25 Solger: Üb. Zusaminonhang zw. d. Lobonbildung .

.

—
: Die Fossilien dér

Mungokreide in Kamerun... 1904.; Die letztere Arbeit war mir nicht zugánglich.
26 Pia: Oxynoticeras . . . p. 108.
2

‘ Diener: Lebensweise u. Verbreitung d. Amm. N. Jb. f. Min. 1912, II., p. 72.
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A muszkovit ujjszerü tovanövekedése

a 6zételegyed mikroklinban. Granulit,

ógradina. Keresztezett Nikolok között.

Nagyítás: 280 X-

1.

Das fingerartige Weiterwachsen des

Muskovit im sich entmischendenMikroklin.

Granulit, ógradina. Nik. + Vergrös6ert:

280 X.

2.

A muszkovit ujjszerü tovanövekedése
a szételegyed mikroklinban. Granulit,

Ógradina. Nagyítás: 280 X-

2.

Das fingerartige Weiterwachsen des Mus-
kovit im sich entmischenden Mikroklin.

Granulit, Ógradina. Vergrössert: 280 X-

3.

Muszkovitpálcikák a szételegyed pla-

gioklaszföldpátban. Muszkovit-biotit-csil-

lámpala, Ógradina. Nagyítás: 280 X-

3.

Die Muskovitstabchen im sich ent-

mischenden Kalk-Natron-Feldspat. Mus-
kovit-Biotit-Glimmerschiefer, Ógradina.

Vergrössert: 280 X-

4.

Muszkovitpálcikák a szételegyed pla-

gioklaszföldpátban. Muszkovit-biotit-csil-

lámpala, Ógradina. Keresztezett Nikolok
között. Nagyítás: 280 X.

4.

Die Muskovitstabchen im sich ent-

mischenden Kalk-Natron-Feldspat. Mus-
kovit-Biotit-Glimmerschiefer, ógradina.

Nik. + Vergrössert: 280 X.

5.

Köpenyszerü szegéllyel körülvett apatit-

prizma az izlási kvarcporfirból. Nagyítás:
280 X-

5.

Ein mit mantelartigem Saum umge-
benes Apatitprisma im Izla6er Quarz-

porphir. Vergrössert: 280 X-
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Földtani Közlöng, Bánd LVII. kötet, Hefte 10— 12. füzet.

TOMPA MARGIT : Kzettani tanulmányok az orsovai hegységben.
M. TOMPA : Petrographische Studien im Orsovaer Gebirge.





Földtani Közln//
,
Bánd LV/I. kötet, Hefte 10—12. füzet.

Petrografiai megfigyelések nógrádmegyei bazaltokon.
REICHERT: petr0graphisclte Beobachtungen cin den Basalten v. Kom. Nógrád.

1. Augit agirines maggal.

(Szilvásk.)

Augit mit einem ügirinischen Kern.

(Berg Szilvásk.)

3. Az amfibol rezorpciójából keletke-
zett ásvány-halmaz.

(Szilvásk.)

Durch die Resorption dér Horn-
blende enstandenes Zerfalls-
aggregat.

(Südl. Abhang d. Berges Szilvás-

k.)

5. Plagioklász rekurrens szegélyövvel.
(Nik. -f) (Szilvásk.)

Plagioklas mit einer basicheren
Zone umgeben. (Nic. -{-)

(Berg Szilvásk.)

2. Sugaras szerkezet rezorpciós
képzdmény.'

(Nagyk.)

Radialstrahliges Resorptions-
gebilde.

(Berg Nagyk.)

4. Korrodált augit rhnittel.

(Medves-lapos.)

Korrodierter Angit mit Rhnit.

(Medves-Plateau.)

6 . Kamptonites részlet.

(Kercsektet É. telér.)

Camptonitisclie Fazies.

(im Gesteins-Gang nördlich

v. Kercsektet.)
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Földtani Közlöny, Bánd LVII. kötet, Hefte 10—12. füzet.

REICHERT
Petr0§ rafiai megfigyelések nógrádmegyei bazaltokon.

Petrocjruphisehe Beobachtnngen an den Basalten n. Kom. Nógrád.

5 . 6 .





VN iH <
.

>'•>
i l.A di.: Faronicerasok a magyar fels liászluil.

rir ,l VIGH : Puroniceraten aus (leni nngarisc lien oboren Lias.

Táblamagyarázat. — TafelerkUirung.

la—d. Paronicercis sternale Buch var. leuantina Renz.

2a— c. Paroniceras sternale Buch var. (forma umbra Renz).

3. Paroniceras sternale Buch var.

4a—b. Sphaeroceras microstomum d’ORB.

5a—c. Sphaeroceras platystomum d’ORB.

Az 1—4. ábrák eredeti nagyságban, az 5a— c. másfélszeres nagyítással.

Fig. 1—4 in Originalgrösse, 5a—

c

/‘/^X uergrössert.

Az összes példányok a m. kir. Földtani Intézet gyjteményében vannak.

Samtliche Exemplare befinden méh in dér Sammlang dér Kgl. Ung.
Geoligischen Anstalt.
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Földtani Közlöny, Bánd LVII. kötet, Hefte 10—12. füzet.

VIGH GYULA dr. : Paronicerasok a magyar fels liászból.

dr. J. VIGH: Pctroniceraten aus dem ungarischen oberen Lias.

Phot. T. Dömök.












