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Ha csupán a törmelékes talaj rogyik le, az helyi megmozdu-
lás, nem oly lényeges, nem annyira veszedelmes, mintha az alap-

kzet valamelyik síklapján indul meg a rajta lev földtömeg.

Ezekben bátorkodtam, mélyen tisztelt Szakülés, szerény ela-
dásommal új szempontból rámutatni a várhegyi csúszás okaira.

Ha a számbeli adatok a természetben nem is követhetk egészen

pontosan, de nagyjából mégis rá lehetett mutatni a budai márgá-
ha jutó csapadékvíznek, mint a mozgás okának elégtelenségére, és

azokra a tényezkre, melyek a márga csúszási lapjait mégis átáz-

tathatták.

Végül köszönetét mondok e helyütt is dr. Rét hl y Antal,
a meteorológiai intézet igazgatójának, dr. Ili y falvi Lajos
székesfvárosi statisztikai hivatal igazgatójának azon nagv elzé-
kenységért, amellyel engem támogatni szívesek voltak. Köszönöm
dr. Ballenegger R ó b e r t kertészeti tanintézeti tanár úrnak
és dr. Endrédy Endre állami vegyész úrnak szíves fáradozá-

sait is.

AZ AJKAI SZÉN SZÉNKÖZETTAN1 VIZSGÁLATA.

Irta: Edelstein Miksa.

MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG DÉR AJKA El!

I>RAUNKOHLE AUS DÉR OBEREN KREIDE.

Von M. Edelstein.

A kszén növényi eredetét a 16. században ismerték fel, de

határozottsággal csak B u f f o n mondotta ki. Beroldingen
1778-ban állította fel azt a sorozatot, amelynek tagjai, a tzeg,
barnakszén és feketekszén, — nézete szerint — a növényi anya-

gok fokozatos átalakulási termékei. Idvel ez a felfogás meggyö-
keresedett ,mert a szenek makroszkópos vizsgálata is emellett szólt.

A fokozatos átalakulás elmélete szerint a szenesedés egyik lénye-

ges tényezje az id. Ebbl ered az az általánosságban érvényes

megállapítás is, hogy a karbonkorú kszenek feketeszenek, míg a

legtöbb európai barnakszén a harmadkori rétegekben található.

A fekete- és barnakszenekét nem választja el éles határ;

számos átmeneti forma is megnehezítette az elhatárolást. Szüksé-

ges volt tehát, nem utolsó sorban gyakorlati szempontból, néhány
olyan megkülönböztet bélyegre, amelynek alapján a két szénfé-

leség egyszeren, gyorsan azonosítható. Több jellemz vizsgálat

közül általánosságban háromra támaszkodnak. Ezek a KOH-s és

HN0 3-as oldatok színe, valamint a szén karca. A barnakszenek
káliumhidroxidos oldata sötétbarna; hígított salétromsavval kezel-

ve az oldat vöröses, karcuk barna. A fekete kszenek a kálium-
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hidroxid és salétromsav oldatot többnyire nem színezik, karcuk
fekete. A kényelmesen keresztülvihet reakciókkal sok szenet vizs-

gáltak meg s egyre több lett azoknak a szeneknek a száma, ame-
lyek a földtani koron alapuló megkülönböztetést nem igazolták.

Japán harmadkon feketekszene, a moszkvai medence karbonkori
barnakszene a legjobb példa erre. El kellett vetni tehát azt az el-

méletet, amely az 'idnek, mint egyik leglényegesebb tényeznek
juttat dönt szerepet a szénfajták létrejöttében. A keletkezett sze-

nek minségét az újabb elmélet szerint két egymással szoros kao-

e -ólaiban álló tényez: a nyomás és a magasabb hmérséklet szab-

ja meg. Ezekre a megállapításokra részben a szenek új vizsgálati

módja, a mikroszkópos szerkezet kutatása, vezetett. T)e a szénke-

letkezés egyéb körülményeire is fényt vetett ez az új vizsgálati

módszer. Megállapítható, hogy milyen növényi részek építik fel a

szenet. Ezeknek viszonylagos mennyiségébl, eloszlásából, nemcsak
a keletkezés, hanem az ipari alkalmazhatóság kérdéseire is vá-

laszt kapunk. A szén kokszosíthatóságára, brikettezhetségére pél-

dául a mikroszkópi szerkezetbl lehet következtetni. Ezeket a

vizsgálati módszereket más tudományágak régebben is alkalmaz-
ták. A szénmikroszkópi vizsgálat a növényi és állati szövetek, a

kzetek és az ércek mikroszkópi vizsgálata alapján létesült. Ezek-
bl alakult ki a szénmetszet, szónvékonycsiszolat és reliefcsiszo-

lat módszere.

A szénmetszet készítésének lényege az, hogy a szenet külön

böz anyagokkal kezelik" és ezáltal mikrotommal való metszésre

alkalmas lesz s növényi szövet módjára metszik. Az eljárás hosz-

szadalmas, kényes és nem minden kszén-fajtára alkalmazható.

A szén mikroszkóp} vizsgálat követelménye: csiszolás útján

megfelel vékonyságú szénlemezke elállítása. A kszénféleségek

kis keménysége s könnyen porladó volta miatt elzetes átitatás

(impregnálás) nélkül eredmény leggyakrabban nem érhet el. A
csiszolatban a kszén legtöbb elegyrésze különböz színárnyalatok

alapján többnyire jól felismerhet. Hátránya azonban ennek a

módszernek, hogy a fusitos szerkezetrl keveset, a vitrit sejtes

szerkezetérl pedig alig árul el valamit. Alkalmazhatósága ezért

korlátozott.

A kszenek finomabb szerkezeti részleteirl a legkésbb ki-

alakult reliefcsiszolat módszere ad pompás képet. A tükörsimára

csiszolt szénfel iiletet rendkívül finom AL0 3
porral fényezik. Ilyen-

formán a különböz keménység részek más-más ellenállást tanú-

sítanak a koptatással szemben s így a felületen domborulatok és

bemélyedések jönnek létre, relief formájában mutatva az egyes

építelemeket. A megvilágítás felülrl történik; a polírozott felü-

let a fényt visszaveri.

E vizsgálati módszerek egybehangzóan ' igazolják, hogy a

kszenek szerkezete és megjelenési módja jól megkülönböztethet
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és többé-kevésbbé élesen elkülönül elegyrészekbl áll. Ezeket az

építelemeket egy-egy jellemz sajátságukról nevezték el.

A vitrit üvegszer, áttetsz, leggyakrabban sejtes szerkezein,

tehát szövetekbl keletkezik. A sejteket humosus anyag tölti ki.

A duritot, amely a vitritnól keményebb, általában opak anyag
valamint spórák, pollenszemek, kutikulák, gyantaszemek, algák

és sklerotiu.mok alkotják. Található benne a vitrithez hasonló elegy-

rész: a humosus anyag, valamint hamualkatrész. Egyébként ez a

humosus alapanyag szabja meg, hogy milyen duritféleségrl be-

szélhetünk. Az opcikdurit legfeljebb 10% vitritet, az eudurit 50 %-

ot, a humodurit pedig 95% vitritet tartalmaz.

A fénytelen vagy selymesfény fusit mindig sejtes szerkeze-

t, vagy az egykori sejtek összetöredezett szövedékét tárja elénk.

Hazai szenek ilyen irányú vizsgálatáról csak néhány elszórt

adat van az irodalomban. Az ajkai, mint az egyetlen magyar kré-

takorú szén, zárt, egységes egészet alkot, tehát els vizsgálatra kü-

lönösen alkalmas. Mezozoos szénvizsgálat egyébként is kevés van,

különösen kevés tárgyal mezozoos barnaszeneket.

Az ajkai széntelepek létrejötte Vadász E. (45) szerint egy,

csak a Bakonyban érvényesült nndáció eredménye. A szénösszlet

kiterjedése, vastagsága, st a szén minsége nem éri el a liaszkorú

pécsi szenekét. Ez a magyarországi szenek keletkezésmódjának sa-

játságos törvényszerségét rejti magában. Megállapítása alapján
ugyanis egy-egy nagyobb idegység (liász-kréta, paleogén, neogén)
elején keletkezett szénkepzdés erteljesebb, az idegység végén
fellép szénkeletkezés nem olyan nagyméret. Ezek a jelenségek
a különleges magyar hegykpzdési szakokkal magyarázhatók. Az
ajkai széntelepek keletkezése két hegyképz idszak közé esik. Ez
a két hegyképz idszak (az alsó és fels kréta közé es ausztriai

és a fels kréta utáni larami) nem gyrdésben, hanem egyszer-
táblás kiemelkedésben nyilvánult. A viszonylag nyugodt település-

mód magyarázza meg, hogy az ajkai szénösszletet barnakszén al-

kotja .

A széntele]) nyugatra dl, 6—2Sn
alatt és vetk zavarják meg.

P a j) p K á r o 1 y szerint (29) az északi vet a fedtelepet 60 m
mélységbe veti éls ÉNy—DK-i irányban csap. A. déli vet K—Ny-i

irányú s a fektelepet 31 m magasságba veti. É—D-i irányban
halad a harmadik vet, amely a telepet 32 m magasságba veti.

A 34 m mély faknából 1500 m hosszú vágat indul ki. Ez 25 m
hosszúságban nummnlites mészkben, 480 m-es fedmárga rétegek

ben, majd egy 14 m magas vet áthatolása után 100 m hosszan

szilárd triaszkori dolomitban halad. Közvetlen az észak-déli vet
keresztezdése után a fek és fedtelepeket éri.

Az ajkai felskréta fekiije (VIII. tábla) világos, vöröses, kövii-

letszegény mészk, Maga a felskréta egyrészt alsó, limnikus
.
és

lagunás, másrészt fels, tengeri üledékeket tartalmazó rétegsorok-

ból áll.
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I. A limnikus és .lagunás lerakódások legnagyobb vastagsága
NO m. A következképen tagolódik:

1. bazális, márgából és homokkbl álló rétegek, amelyek
szenesedett növényi maradványokat, azonkívül gyantát és bitu-
menes agyagot tartalmaznak.

2. az alsó széntelep-csoport 15—27 m vastag. Palás szénre kö-
vetkezik a Ill-as, fekii-, vagy ftelep, amelyet kevés medd vá-
laszt szét. Ez a telep mindenütt megtalálható, meglehetsen egy-
enletes vastagságban. A szén sávozott, 2—3 mm-es fényl csíkok
s ennél gyakrabban olyanok, amelyek vastagsága a milliméter
alatt marad. Ftértéke 4500 kai. A palás szénben és a TTI-as te-

lepben találhatók a legszebb „ajkait" borostyánkövek.

Medd s csigás szénrétegekre következik a légköztelep, amely-
nek kitn minség szene 5000 kai. Ers fény, különösen a

kagylós törés darabok. A légvezetésre szolgáló folyósokat hajtot-

ták benne, innen származik neve. Szenes és medd rétegek válta-

kozására következik a Tl-es telep. Ezt a telepet medd rétegek

ersen szétválsztják. Szene kemény, kagylós törés, a fényes csí-

kok nincsenek mindig élesen elhatárolva. Világossárga s szürke

medd márgás-meszes rétegekre következik az 1. telep. Három
méter vastag, de sárga és szürke csigás márgás beágyazások zavar-

ják. Szenében az 1 mm-t sem meghaladó fényl csíkok igen srn
futnak, a fénytelen és fényes szén különbsége nem mindenütt ki-

fejezett.

3. A középs medd réteg 15—22 m vastag. Kövület nincs

benne.

4.

A fels széntelep csoport az 1—2 m vastag, mvelésre nem
érdemes borostyánktelepbl áll.

II. tengeri fedlerakódások.

A bánya négy telepébl, mégpedig az els, második, légközle-

telep- és a harmadik telepbl készítettem csiszolótokat, számsze-

rit mintegy 50-et. Mindegyik telep egymástól távoles helyeirl

is, a keleti és nyugati fejtmez szenei kerültek vizsgálatra.

A vizsgálat célja hármas: elssorban eldönteni azt a kérdést,

hogy van-e különbség az egyes telepek szeneinek szerkezete kö-

zött. Másodszor a mikroszkópos szerkezetbl a keletkezés körülmé-
nyeire következtetni. Végül megállapítani az ajkai szén és más,
eddig vizsgált szenek rokonvonásait.

A szén feldolgozására a megfelel nagyságra vágott darabot
elször kb. 8%-os sellakos methylalkoholban impregnáljuk. Az
átitatás külön készülékben, csökkentett nyomás mellett történik,

aminek célja egyrészt, hogy az elnyelt gázok kiszabaduljanak, más-
részt, hogy a repedéseket az impregnálásra használt sellak kitölt-

se. A száradó sellak a szenet jól szilárdítja. A teljesen beszáradt

sellakos szén azonban gyorsan szétesik, porlékonnyá válik és
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csiszolásra alkalmatlan. Az impregnált szenek felragasztás nélkül

kerültek csiszolás alá. A csiszolást kétféle finomságú csiszolópor-

ral végeztem. Az ilyen módon elállított sima l'eület tárgylemezre
való ragasztásra már alkalmas. Ragasztás után a másik oldalt

ugyanazzal a finomságú porral csiszoltam. A kész mintát a szokás
szerint fedtem be.

Bányanedvességét vesztett ajkai szénbl csiszolatot készíteni

nem sikerült.

Vitrit.

A szén sávozottságát a fénytelen durit és a fényes vitrit vál-

takozása idézi el. Ezeknek mérete változó lehet. A vékonycsiszo-
latban található, 25 /u-nál keskenyebb vitrites sávokat azonban nem
számítjuk vitritnek, hanem a durit humosus alapanyagának. Ez
az önkényes kettéválasztás indokolt, mert a további osztályozás
lehetsége céljából más kiinduló alapot nem találunk.

Agyagos szénben futó vitrit a keleti fejtmez els telepének

egy medd rétegébl, különösen szép vastag vitritek pedig az

euduritos szerkezet els telepbl kerültek el. Alakjuk változa-

tos. Gyakoriak a két végén kiékeld, középtájon kihasaodó vitrit

sávok, amelyek közül 756, 532, 840, 1008, 462 p hosszúság mellett

84, 56, 84, 28, 56 p szélesség volt mérhet .Egy-két vitritcsíkon sej-

tes szerkezet is megfigyelhet. A vizsgált csiszolatokban észlelt

legvastagabb vitritcsík 336 p volt. A rétegzettség irányával pár-

huzamosan készlett egyik metszet vitritjének színe vörös, st he-

lyenként a csiszolat vékonysága következtében sárgába hajlik.

Ebben az alapanyagban nem túl srn, felületes vizsgálatra opak-

anyagnak tetsz testek vannak elhintve. Közelebbi vizsgálatra

azonban feltnik, hogy a szemek körvonala rendszerint szabályos

és az alakok igen gyakran megismétldnek. Általában négyzete-

sek, vagy kis korong alakúk van. Nagyságuk 4—15 /aközött válta-

kozik. Anyaguk minden valószínség szerint pirít. (IX. T. í). á.)

Famaradványok belseje és környéke gyakran pirites. A fa

ugyanis idegen anyagok kiválására lehetséget nyújt. Kézen-

fekv, hogy ezek az elbb leírt szemek is az egykor fás, de ma már
vitritté alakult szövetekben helyet foglaló piritszemek. Szép

vastag vitricsíkok opakanyag szigeteléssel ugyanennek a

fejtmeznek harmadik telepébl kerültek el. Itt is a vitritcsíkok-

ban, amelyek szélessége 85 p körül van, elmosódott sejtes szerke-

zet látszik. Két ,párhuzamosan futó vitritcsík felett egy opaka-

nyagba ágyazott vitritsziget figyelhet meg, amelynek szé-

lessége 340 /r(X. T. 17. á.).
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Humodurit.

A vitritbl két módon képzelhet el átmenet a humodurit
leié. Átmenetet alkotnak egyrészt azok a szenek, amelyekben fél

opakanyag lép fel, a vitrit és opakanyag köztöt álló átmeneti
anyag. Másrészt ivedig az opakanyag fellépése és mennyiségének
növekedése vezet át a humoduritba.

Az els típusnak megfelel szén a keleti fejtmez els telepé-

bl került el. Már szabadszemmel való megfigyelésnél egy kü-

lönleges, állandó irány tnik fel, amely szerint a szén könnyen
szétesik. Ez a lap, vagy az ezzel párhuzamosan fellépk élénkebh

fénynek. Durit szabadszemel nem, vagy igen alárendelten figyel-

het meg, akkor sem külön éles csíkok alakjában, hanem a síma,

fényes lapokra merlegesen, ahol a fényreflexió nem oly ers. Ez
arra vall, hogy a szén nem tiszta vitritbl áll. Mikroszkóp alatt

kis nagyítással vizsgálva, a csiszolat nagyjában vörösesbarna szí-

na. Nagy nagyítással figyelve (IX. T. 10, á.) az anyag igen egynem.
Különböz mikroszkópi beállításban az elbb egynemnek tn
anyag apró szemcsékkel srn telehintettnek látszik. Bizonyos fol-

tozotság, sötétebb és világosabb részletek váltakozása megfigyel

liet. Ilyen beállításban nem látszanak azok a repedésre emlékez-

tet vonalak, amelyek nagy mezs hálózatot alkotnak. A repedé-

sek a csiszolatot nem szelik darabokra. Ugyanebbl a darabból
készült másik csiszolatban a szemecskés szerkezet még jobban meg-
figyelhet. Az egyes szemcsék alig áttetszk, vagy feketék. Ebbl
a szerkezetbl, amely a bánya más helyérl származó darabokon
nem mutatkozott, a telep többi részétl eltér, csupán körzeti rész-

szére szorítkozó keletkezési viszonyokra lehet következtetni.

A második, jóval gyakoribb típusba azok a szenek tartoznak,
amelyekben nem semiopakanyag, hanem opakanyag lép fel. A
csiszolatokban ezek a testek kis szigetek, beékelések alakjában
jelennek meg.

A vitrit sejtes szerkezete rendszerint azért nem figyelhet
meg, mert anyagával azonos fénytörés kolloidoldat itatta át a

sejtüregeket, tehát vékonycsiszolatban a megkülönböztetés a két

anyag azonos fénytörése miatt nem lehetséges. Elfordul azonban
az az eset is, hogy a sejtüregeket opakanyag tölti ki. Vékonycsiszo-

latban ez már jól látható. Annak ellenére, hogy gyakran a fás

szerkezet még felismerhet, nem beszélhetünk vitritrl, hanem az

opakanyag mennyiségének megfelelen, rendszerint humoduritról.

Az opakanyag-„beékelések*’ az egykori sejtek üregeinek helyét jel-

zik. A keleti fejtmz 11. tlepébl készíttt csiszolaton (IX. T. 11. á.)

például sajátos rajzolat látszik Edénynyalábok nyomai ezek, az

egykori edények üregeit opakanyag tölti ki. A metszés síkja és

az edények lefutása nem párhuzamos, innen a jellemz alakú

edénynyaláb nyomok.
Ugyancsak sötétebb anyaggal kitöltött sejtüregek, barnásvö-
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rös vitritben, a nyugati fejtmez második telepébl kerültek el.

(IX. T. 12. á.).

Opakanyag itatta át a keleti fejtmez III. telepébl szárma-

zó sejteket is, amelyek két-három sorban helyezkednek el. (IX. T.

13. á.). Ugyanebbl a szintbl származó másik széndarabon az elbbi

szerkezet alig vehet ki, de akadnak részletek, ahol a sejtüregeket

ugyancsak opakanyag tölti ki. Ezen a csiszolaton semiopakanyag
is fellép.

Rendkívül feltn a légköztielep 100 cm-jébl készített csiszo-

lat,. A humosus alapanyagot repedések járják át s ez-

ért kis, sokszöglet lemezek egymás mellé tolt halmazából álló

benyomást keltenek, máshol meg egymásmellé illeszked mozaikra
emlékeztetnek. Az egyes lemezek azonban nem mindig egészen el-

határoltak. Ebben a humosus alapanyagban az opakanyag nagy-
jában egyenletes srséggel oszlik el. (IX. T. 14. á.) Az opakanyag
kerekded, elliptikus, lekerekített sarkú sokszög alakú. Elég gya-

kori a lekerekített sarkú négyszög. Ha megnyúltak, ez mindegyik-
nél azonos irányban történt. A kerek szemeeskék átmérje 15 és

25 1

1

között mozog. Az elliptikusak hossza 23 és 35 g , szélességük

13 és 20 (.i. 350 szeres nagyítás mellett a látótérben középértékben
38 opakszem számlálható meg. Akad egészen hosszúkás formájú is;

ezek többedmagukkal lépnek fel. A humosus alapanyag elbb le-

írt repedései az opakanyagot nem járják át, hanem mellettük fut-

nak le. Az elbbi csiszolat széndarabjából készült másik csiszolat

azonnal szembeötl szerkezet. (X. T. 15. á.) Az elz készítmény sze-

mecskés szerkezete helyett jól kifejlett igazi sávozottság lép fel,

amelyet fekete vékony rudak idéznek el. Ilyenformán az elbb
még humosus alapanyagnak nevezett vitrites rész is sávozott lesz,

melynek mérete meghaladja rendszerint a 25/t-t, tehát. Stach
nyomán ebben a csiszolatban nem humosus alapanyagról, hanem
méretei következtében önálló vitritr] beszélhetünk.

A sárgásvörös vitritben kitünen látszik a térfogat csökkené-
sébl ered repedések sorozata. Ezek iránya egymással párhuza-
mos. A szenesedés folyamán keletkezett hasadások az opakanyag-
ban csak egészen ritkán folytatódnak. Az opakanyagból álló ru-

dak párhuzamos lefutásúak. Néhány közülük enyhe kanyarulatot
ír le, de elhajlás után az eredeti irányba térnek vissza. A rudak

végük felé kissé keskenyednek, lekerekítettek. Anyaguk a vitritnél

keményebb. Ezt a csiszolat szélén mutatkozó kép bioznyítja, ahol

megfigyelhet, hogy az opakrudak a vitritbl kinyúlnak, mintegy
vázat alkotnak. Az opakrudak hossza nehezen állapítható meg,
mert valamelyik végük rendszerint a csiszolat területérl kiesik

Akad azonban néhány rövidebb is, melyek egy-egy megszakítás-

sal gyakran ugyanabba az egyenesbe esnek. Ilyen opakanyag hosz-

sza 25|W-tól 98 g -ig, szélessége 10—lóg -ig terjed.

E sajátságos alakú opakanyagon kívül a csiszolat egyes ré-
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szein az elbb leírt pont vagy ellipszis alakú opakanyagok is,

mutatkoznak, de a két szélsség között minden átmeneti forma is

megtalálható.

Feltehet, hogy e két csiszolat látszólag különböz szerkeze-
te, ugyanannak a struktúrának más-más metszésekben elénktáruló
képe. Igen valószín, hogy az opakanyag pálcikák, rudak formá-
jában foglal helyet a vitritben, egymástól például 7.5, 10.2, 15, 55,

70.5 p távolságra. Az opakanyagnak 15. ábrán látható képe még
nem bizonyítaná önmagában ezeknek rudas szerkezetét, mert az

egymás felett fekv korongok is, lapjukra merleges metszésben,

ilyen módon mutatkoznának. Ezt a lehetséget a 14. ábrán látható

szerkezet kizárja. Közelebbrl figyelhet meg az opakanyag szer-

kezete több csiszolatban. 350-szeres nagyítással vizsgálva, a szer-

kezet elemibb építegységekre bontható. Jól látszik, hogy a rudak

végét vörösesbarna alapanyagba ágyazott, rendkívül kis pontocs-

kák végtelen halmaza építi fel. Igen valószín, hogy az egész opak-

rúd anyagának ez a szerkezete, amely azonban csak a rendesnél

vékonyabb csiszolatrészeken, leginkább a csiszolat szélén, figyelhe-

t meg. A rudak végét nem a fekete ponthalmaz szabja meg, ha-

nem az az alapanyag, amelyen ez a végtelen finom halmaz el van
osztva. Még élesebben jelentkezik ez a szerkezet ugyanennek a

telepnek 130. em-jébl származó csiszolatban. (X. T. 16. á.) Itt az

„opakanyag” helyenként csak körvonalakban maradt meg, de már
átlátszó. A körvonalat a sötétebb szemcsés alapanyagban jól meg-
figyelhetjük. Ebben a csiszolatban úgy látszik, hogy a pontok
anyaga vitrit, de minden esetre sötétebb, mint az a vitrit, amely-
be az opakanyag van ágyazva. Néhány opakanyagot az átlagosnál

kevesebb számú szemecske épít fel. A szemcsék ekkor nagyobbak.
r 0,75 p körül).

E. Stach (40) az opakanyagot három csoportra osztja. Meg-
különböztet 1. opakrészecskét, 2. opakszilánkot, 3. opakszemecskét.
Az opakrészecskék humosus anyagokból származnak; az opakszi-

lánk duritba került fusit-roncs vagy sklerotium töredék; az opak
szemcsék keletkezése bizonytalan. Számuk a mikrospórák számával
egyenes arányban n. Az alapanyagban ritkábban vagy srbben
elhintve találhatók. Nagyságuk 1

/4 p . A mikrospórák tartalmával

hozhatók összefüggésbe.

A légközletelep opakanyaga és az opakszemcsék els pillanat-

ra azonosnak látszanak. Lényeges különbség azonban, hogy, mikro-
spóra az egész légköletelepbl nem került el és a szemcsék külön
alapanyagba ágyazva mutatkoznak. Ez a vitrites anyag van az-

után egy másik, — a csiszolat nagy részét kitev anyagba ültetve

(Az opakszemcsék viszont abban az anyagban találhatók, amelyik

az egész csiszolat alapanyagának tekinthet.) Az ajkai szén szem-

cséinek nagysága 3

/4 p alatt marad.
Ezek alapján nem lehetetlen, hogy az ajkai barnaszénben

egy eddig még le nem írl szerkezet opakanyag fordul el.
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A légközletelep e jellemz szerkezete mellett még egyéb saját-

ságokat is fel kell említeni. Az egész csiszolatot több repedés nagy
négyszögekre osztja; átlagos nagyságuk akkora, hogy kis nagyí-

tással egy-egy ilyen négyszög esik épen a látótérbe és azt ki is

tölti. A négyszögek határvonalai, tehát a repedés mentén fekv
részek széles sávban fekete keret módjára veszik körül a jellegze-

tes szerkezet vitritet. (IX. T. 14. á.) A fusites szerkezet is fellép.

E pozitívumok mellett szembeötl negatívum is jellemzi még
a légközletelep csiszolatait, amennyiben gyanta ás kutikula a csi-

szolatokban nem található.

A nyugati fejtmez légközletelepébl készült csiszolat em-
lékeztet az elbbire. A humosus anyagot fekete keretek itt is me-
zkre osztják. Az opakanyag pedig némileg hosszirányban, vagy
legalább is nem teljesen szabálytalanul elhelyezkedett pontok for-

rná já bán lép fel. Éles ellentétben azonban a bituminát kevés gyan-
ta és kutikula képviseli. Egy másik, ugyanebbl a mélységbl (ll
cm) származó csiszolaton az opak anyag elrendezdése még szembe-
tnbb. Itt az opakanyag kis, vékony lécekbl áll, melyek egymás-
sal párhuzamosak, mindegyikük egy irányban, azonos módon meg-
nyúlt. Ugyancsak a nyugati fejtmezbl (1. telep) ké szí tett csiszo-

latig in az opakanyag elbb leírt elrendezdése Iáható elmosódot-

tan.

A keleti fejtmez 8. ábrán bemutatott szerkezete emlékeztet

egy, A. W. Ganger és 1. Lavine (15) által közölt képre. A csi-

szolat egy fás szerkezet széndarabból, tehát lignitbl készült. A
sejtes szerkezet kitn megtartásban fennmaradt. Hadin lis met-

szetben a látóteret fekete sávok szelik át, amelyeket bélsugaraknak

tartanak. Ezek a sávok s az ajkai szénben megfigyeltek feltn
módon hasonlóak. Az ajkai darab azonban szabadszemmel nem fás

szerkezet, a csiszolás teljesen véletlenül érte éppen a bélsugarak

irányában. (A bélsugarak a nóvényszár hossztengelyére, vagyis az

ezzel párhuzamosan futó edénynyalábokra merlegesen állnak.

Szerepük a tápláló nedvek horizontális irányban való szállítása.)

Tiehet, hogy éppen eltér sejttartalmuk következtében maradtak

meg, mint opakanyag.

Eudurit.

Ez a szövettípus az ajkai szénben a humoduritnnl ritk ibb.

Szabálytalan vastagságéi, kiöblösöd, egymással párhuzamos lefu-

táséi humosus anyagból álló sávok figyelhetk meg. (X T. 18.. 19. a.).

Igen különböz alakéi, de mindig a rétegzettség irányában

megnyúlt humosus anyag változatos rajzolata látszik a nyugati

fejtmez I. telepébl készített csiszolaton.

A keleti fejtmez 11. telepébl keskeny, hosszában lefutó

vitritcsíkolc kerültek el a készítményben. Azonban egy kifejezett,
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nagy hullámvonalat leíró repedés mentén, e szerkezet közvetlen

szomszédságában más, az elbbitl teljesen elüt struktúra figyel-

het meg. Itt ugyanis az opakanyag háttérbe szorul, inkább foltok-

ban, hosszúkás, keskeny, fogazott vagy vonalas alakban, pontocs-

kák formájában ékeldik a vitritbe. A repedés egyik oldalán tehát

euduritos, a másik oldalán humoduritos tipusu a szén szerkezete.

A sávozott szénnek jellegzetes képét mutatja a keleti fejt-

mez 1. telepébl (160 cm) készült csiszolat. A fekete alapanyagban
egymással párhuzamosan futó vörös humosus csíkok, sárga kutiku
Iák, kerek vagy megnyúlt gyantaszemek teszik a csiszolatot tarká-

vá. Az opakanyagban található bitumina leírását megfelel feje-

zetekben adjuk.

Fusit.

Amennyire színpompás és sokatmutató a szenek vékonycsi-
szolata a kutikulák vizsgálata esetében, annyira használhatatlan
ez a módszer a fusites szövet közelebbi felfedésére. A fusitrostok

nagy ridegsége és törékenysége ugyanis megakadályozza a szerke-

zet teljes kibontakozását; a fusit rendesen a vékonycsiszolat készí-

tése közben kiporlik. Néhány csiszolatban azonban még egészen jól

felismerhet a sejtes szerkezete. Különösen repedések mentén talyl

ható fusites szövet, helyesebben a fusitot tartalmazó felületeken a

legjobban válik el a szén. Megkönnyíti a fusit felismerését és a vé-

konycsiszolatban szintén feketén jelentkez opakanyagtól való

megkülönböztetését a fusit lukacsossága. Ez a lukacsosság úgy jön

létre, hogy a mindig sejtes szerkezet fusit sejtjeit idegen anyag
(leggyakrabban) nem tölti ki, tehát a sejtfalak vázat alkotnak s ki-

töltetlen teret zárnak közre, amelyen a fény természetesen zavar

talanul halad át. Az egykori sejtüregek jelenlegi alakja szabályta-

lan, keskeny, meggörbült, szögletes. (X. T. 20. á.) A fusit olykor

zúzódo 1 1 sze rkezet

.

A fusit kihullása után létrejött járatot könny megkülön-
böztetni a szén egyéb repedéseitl, amelyek a csiszolás következmé-
nyei. Az elbbi határvonala zegzugos, beöblösöd, míg az utóbbi

egyenes lefutású. Ha a csiszolás a fusit rostokat hosszirányban ta-

lálja, a hosszú fekete rostok, helyenként kissé meggörbülten, egy-

mással párhuzamosan futnak. A rostok között kis r van, mellet

tk változó nagyságú, sokszöglet fusitronesok. Az egész szövet

opak, egyes részek vége piszkos zöldesszürke. Az egészen kis törme-

lékeket még világosabb perem szegélyezi. Ez a világos perem is bi-

zonyítja, hogy a fusit anyaga sem tiszta, elemi szén.

A vitrit és fusit a növények sejtes szerkezet részeibl kelet-

keznek. A különböz szövet csak a szenesedés menetétl függen
jön létre, de a kiindulási anyag gyakran ugyanaz is lehet. Kézen-

fekv a gondolat, hogy e két szenesedési típust összeköt, közbees
tagok is találhatók.
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Ilyen átmeneti alakot tár elénk a sok egyéb tekintetben is

érdekes keleti fejtmez 100 cm-bl származó csiszolat. Vörösesbar-
na vitrit alapanyagban láthatók a kitöltetlen sejtüregek. (A fusi

tos szerkezet esetében az opak tusit sejtjei nincsenek kitöltve, a
sejtes vitritre pedig épen az jellemz, hogy a sejt üregeket humo-
sus anyag járta át.) A vörösesbarna alapanyagot fekete szemcsék
is átjárják; a szemcsék egymással összefolynak, — határozatlan

rajzolatnak. Kis nagyítás mellett meg egyenesen úgy tnik fel,

mintha vörös vitrit szigetek fekete alapanyagba lennének ágyazva.

Ilyen nagyítás mellett (36-szoros) a szerkezet hálós, az egész szö-

vetet a kis üregek még perforálttá is teszik.

Az ajkai szénre jellemz gazdag fusittartahna

.

Fizikai behatásra az egymás mellett futó fusitrostok (X. T. 21.

á.) könnyen szétesnek. Ilyen módon az egységes szövet tönkre-

megy ugyan, de a töredékek között helyenként nagyobb sejtfalma-

radványok akadnak. A sejtfalakon fellép vastagodások az egyko-

ri növény rendszertani helyére utalnak. A létrás vastagodás a ha-

laszt edénytracheádéira jellemz. Nagyobb számban akad azonban,

csak a jura óta ismeretes Coniferákra jellemz sejtfalvastagodás
is. Ezek nagy, kerek udvaros gödörkék. Jellemz, hogy egymástól
messze állnak. Az araukaroidális típussal ellentétben nem válta-

kozva, hanem elszórtan találhatók.

Gyanta.

A fnsil gyakoriságán kívül az ajkai szén másik jellegzetes

tulajdonsága gazdag gyantátartalma. A bánya 111.-as telepe palás

szénen keresztül megy át pyrittartalm fekete agyagpalába. A pa

lás szénben, de a III-as telepben is találhatók az irodalomban „aj-

kait” néven régóta ismert gyantadarabok. A sötétebbek ritkán ro

varzárványt tartalmaznak. Mint láttuk az egész szénösszlet 18-22 m
vastag szürke fedagyag borítja, melynek közepe táján borostyán-

ktelep van. Ebben a mintegy 0.5 m vastag telepben sok a srn
elhintett succinit. Az eddig ismert legnagyobb darab a Nemzeti
Múzeum tulajdonában van. A csiszolatok majdnem mindegyikében
akadt gyanta; feltnen csak a lógközletelep egy részébl hiány-
zik. Száma, alakja, nagysága, szine igen változatos. Eredeti, sz
veti helyükön maradtak azok a cseppek, amelyek a keleti fejtme-
zó els telepébl kerültek el. (X. I. 22. á.) A mintegy luísz, többé
kevésbbé elliptikusán lapított csepp 63—73 g hosszú és 18—25 g
széles. Ugyanennek a telepnek 3 60 em-jébl vizsgált fehér gyanta
emlékeztet a Duparque (13) által közölt s egy belga kszénbl
származó gyantára. A gyantát kiválasztó sejtek fala elmosódott
hálózat képében mutatkozik. A finomabb szerkezet fennmaradását
a gyanta konzerváló hatása tette lehetvé.

Feltnen sok gyanta akad a nyugati fejtmez mintájában
is. E gyantacseppek mérete rendkívül változatos. Az egészen kis.
alig néhány g -nyi pontszer csepptl fel az 1 mm-t meghaladó
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nagyságig, minden méret megtalálható. Alak tekintetében ugyan-
ilyen változatosak. Kerekded, lapított, hosszúkás, kiöblösöd for-

mák a leggyakrabban visszatérk. Feltn egy nagyobb gyanta-
halmaz (X. T. 23.á.), amely összetöredezett, nagy darabra emlékeztet.
Néhány elliptikus szem nagyságát 70, 182, 280 ,u hosszúság mellett
42, 98 és 266 ,u szélesnek találtam. Ersebben lapított gyantáknál
ez az arány ersen eltolódik; a keleti íejtoinez lí. telepében egy
510 f.i hosszú és mindössze 50 fi széles is akadt. Könnyen lehet, hogy
itt, gyantajáratról van szó. A szabálytalan alakú cseppek ritkáb-

bak.

A gyantarészek színe is változatos és korántsem egyedül a
csiszolat vastagságától függ Ezt a nyugati fejtmez I. telepébl
készített csiszolat is bizonyítja. A fekete, még mikroszkópi vizsgá-

latra alkalmatlan szénben szinte teljesen színtelen, els pillanatra

csiszolatszakadásnak látszó gyanta-darabok vannak. Más esetben
még vastag szénben a gyanta mézsárga, néhányszor pedig vörösbe-
hajló. Sohasem teljesen egyszín. A keleti fejtmez III. telepébl
származó elliptikus alakú gyantát különösen az egyik felén több

vörösbehajló folt tarkítja. A nyugati fejtmez 1. telepébl elbb
leírt nagyobb gyantatröedéken is jól megfigyelhet ez a jelenség.

A kép közepén látható fehér rész a valóságban világossárga, a

jobb oldalon a középvonal mentén a gyanta sötétvörös .(Ez a fény-

képen fekete vonalként látszik, 1. X. T. 23 á.)

Ezt a sokféle színt részben különböz növényekbl származó

gyanták okozhatják. De nem hagyható figyelmen kívül az a kö-

rülmény sem, hogy a szenesedés folyamán több chemiai változáson

is keresztül mennek. (Polymerizáció, oxydáció.) Elképzelhet, hogy
ezeknek a hatásoknak különböz foka szinten színkülönbségekre

vezet.

Alvadásos szerkezetre emlékeztet a nyugati fejtmez I. tele-

pébl készült csiszolat gyantája (XI. T. 24. á.) Az egykor folyós

gyanta, finom rajzolataival, árnyékozottnak látszik.

A gyanta egykori mozgásának irányát rizte meg egy gomba-
spóra zárványos gyantaszem. Az ellipszis alakú spórák „orientál-

tak”, ftengelyük nagyjában azonos irány szerint halad. Ez a

irány azonban nem esik egybe az elliptikus csepp ftengelyének

irányával, hanem vele néhány fokot zár be.

A gyanta zárványai A gyantaszemek tüzetesebb vizsgálata-

kor kitnik, hogy azok nem mindig egynemek, bennük idegen
testek is fellelhetk. Valószínleg szél útján kerültek a még lágy
gyantába, amelyben fogva maradtak. Elképzelhet azonban, hogy
a gyanta a késbb zárványként megmaradt anyagra rácsurgott és

azt ilyenmódon rizte meg. Kitn konzerváló hatása következté-

ben a zárványok szépen láthatók.

2 g nagyságú zárványok vannak a keleti fejtömez T. 169

cm-jének csiszölatában. (XI. T. 25. á.) Alakjuk igen határozott;

vastag körvonalú, kissé elliptikus alakú pontok.
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5—10 ^ hosszúságéi 2,5

—

4p széles zárványokat tartalmaz a

keleti fejtmez III. telepébl leírt gyanta. Az ellipszis alakú tes-

tek feketék, de mindegyiken megfigyelhet egy, a hossztengellyel

egybees világosabb sejtüreg. Több helyen e fekete testek hiányoz-

nak is. itt esak a megkeményedett gyantában hátrahagyott nyo-
mul; maradi meg. Nyilván kihullottak, esetleg a csiszolás folyamán-

Érdekes, hogy a spórák vagy azok nyomai „orientáltak”.

A nyugati fejtmez I. telepébl leírt, alig színes gyantában
lév zárványok feltnen kicsinyek; alig nagyobbak 1 // -nál s mint
fekete pontok tnnek fel.

Az eddig leírt zárványok alakjától elüton a nyugati fejt-

mez í 1. 105 em-j élben (XI. T. 26. á.) kerek és elliptikus szemek figyel-

hetk meg. Nagyságuk 5 p ; igen ers körvonaluk feltn.

Spóra.

Makróspóra egyik csiszolatban sem volt látható.

Halmazban található mikrospórák csak egy csiszolatban akad-

tak. (Keleti fejtmez I. 130 cm] 20 vagy még több kerek kis ko-

rong vagy elliptikus formájú test, melyek közepén lumen is meg-
figyelhet. Némelyik nagy, a test körvonalának megfelel anya-

got zár körül. Még' a teljesen lapított alakúak is megrizték lumen
jiiket. Méreteik; (5.5—23 p széles, 28—35/a hosszú. (Fényképezésre

egészen alkalmatlanok, mert az alapanyag és a spórák színe kö-

zött alig v n különbség. Ez egyébként feltn, mert a mikrospórák

minden más csiszolatban világos sárgák. Bizonyára összefüggés

II fenn c teleprész a többitl eltér keletkezésmódja és a spóra fel-

tn színváltozása között.

A többi mikrospóra legnagyobbrészt a nyugati fejtmez sze-

nében található. Ezek azonban nem csoportosan lépnek fel; ha egy

csiszolatban több is akad, sohasem egy csomóban, hanem teljesen

szétszórva, helyenként, egy-egy darab. Színük a kutikula sárga
színével azonos. (XI. T. 81. á.)

Néhány mikrospóra mérete: (,u-ban) hosszúság: 38 43 25;

szélesség: 7.5 5.6 8.

Lumen mindegyiken felismerhet. Egyes mikrospórák kissé

meggörbültek. Egy ilyen görbületet leíró mikrospórában a lumen
utolsó negyedében ismeretlen eredet zárvány is található. A ke-

rek test átmérje a lumen szélességénél valamivel nagyobb, mint-

egy 3 p . Eredete ismeretlen.

Az aikai szén spórái a karbonkorú kszenek mikrospóráinál

kisebbek. Az elzk átlagos nagysága 66—150 p között mozog, ezek

átlagos nagysága 40 p .

Kutikula,

A szenekben elforduló, igen fontos bitumentest szerkezetének
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megértésére a levelek anatómiai szerkezetét kell figyelembe venni.
Két, egyenkint egy sejtréteg vastag epidermis között található
szövet a mesophyllum, amely az assimilálást végzi. Az epidermis
azonban küls mechanikai és chemiai hatásoknak alig tudna ellent-
allni, nem szólva a levelek nagyfokú vízveszteségérl. Ers védel-
met nyújt azonban a kutikula, egv összefügg, kutinból (párához
hasonló) álló réteg, amelyet az epidermis választ ki. Különböz
növények más-más vastagságú kutikulát hozhatnak létre, de fej-

ldését egyéb tényezk is befolyásolják. Szárazság következtében
például a. kutikula megvastagodik, ezzel is csökkentve a párolgás
lehetségét. Hideg hatása ugyanígy nyilvánul meg. A levél kora és

és az életfeltételek is hatnak kialakulására. A szenesedés folyamán
a mesophyllum és az epidermis rendszerint elpusztul vagy vitritté

alakul, a kutikula azonban nagy ellentálló képessége következté-
ben nagyszeren konzerválódik.

Vékonycsiszolatban jobban figyelhet meg. mint rcliefcsi-

szol atban, mert világos, üde sárga színekkel a vörös humosus alap-

anyagtól és a fekete opakanyagtól élésen elüt.

Az ajkai bánya vizsgálat alá vetett szeneibl kutikula túl-

nyomó többségben elkerült Maradványai nem vastagok, átlag 2-3

itt körül -mozognak.

Fig. 33. ábra. 320X nagy. (liu.).

Igen vékony kutikula a nyugati fejtmez I. 15 cm-jébl ke-

rült el. (33. á.) Az 1.3 /t vastagságú kutikula ersen gyúródott,

gomolyagot alkot. A gyrdés valószínleg úgy jött létre, hogy a

kutikulán belüles setjek pusztulásával a kutinos burok összeugrik.

Az egykori kutikulát képz epidermissejtek nagysága is megálla-

pítható ebben az esetben. Az epidermissejtek ugyanis nemcsak a

küls felület felé, hanem az erre merlegesen álló epidermis-falak

irányára is választottak ki kutint. A csiszolatban ezek a laterálisán

képzdött falak a sárga kutikula-fonálon álló fogak, lécek formá-

jában mutatkoznak. Világos, hogy két szomszédos ilyen fal távol-

sága az egykori epiderm issejt szélességének felel meg. Ebben az

esetben a fogak távolsága, tehát az egykori epidermissejtek széles-

sége 15 y körüli lehetett.

Az, hogy a csiszolatban fogak alakjaiban jelentkez kutiku-
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lárís lécek valóban laterális falak, szépen látható az olyan esi

szolatokban, amelyek egyrészt még kissé vastagok, másrészt a ku-

tikulát ferdén találják. E két tényez következtében a kutikula szer-

kezet egy síkban és nem csak, szinte vázlatos metszetben jelenik

meg, hanem a térben. Egy 200 [< hosszú kutikulán ez a két tényez
egy idben lép fel s valóban itt nem vékony fogak, (34. á.) hanem
oldalra irányuló kis lemezek figyelhetk meg. Egy-egy lemez tá-

volsága 30 (( körül.

Fig 34. ábra. 265X nagy*

A fogazott kutikulamaradványok azonban bittérbe szorul

nak a síma felület üek számához képest.

A kutikulák többfélleképen helyezkednek el. Gyakoriak az

egyenes lefutásnak, vagy a kevés kanyarulatot leírók. Ezek néhol

szinte teljes pontossággal kisérnek egy-egy vitrites részt (XI.T. 27.á.)

gyakran a vitritleírta kanyarulatokat híven követve. Helyenként
úgy tnik fel, mintha a vörös vitrit hatalmas zárványa lenne a fi-

nomvonalú, sárga kutikulának. Ilyen egyenes lefutásúnk rendsze-

rint az apróbb kutikula maradványok is.

Másik típusban tartoznak a hegyes szögbe visszaforduló ku
tikulák. Ilyen formák különösen a keleti fejtmez T. telepébl ke-

rülnek el. Hosszuk 340—440 fi . Igen szép, szögben hajló kutikula

ugyanennek a fejtmeznek II. telepébl. (XI. T. 28. á.) Valószínleg
a levél színét és fonákját borító kutikula átmenetét tárta fel a csi-

szolat. A képen látható szakadások az egykori légznyílások helyei.

Ismét más képet mutatnak a gomolyog alakú kutikulák, ame-
lyek gyakran egy nagy darabból állanak. Fogazott például a nyu-
gati fejtmez I. telepében elforduló nagyobb, de igen finom ku-

tikulagomolyag. (33. á.) Néha tekintélyesebb hosszúságot is (dér-

nek, mint például a keleti fejtmez I. 100 cm-jében, amely több

mm hosszú. (XI. T. 29. á.) A közbezárt anyag eudurit.

A gomolyagot alkotó kutikulák vezetnek át egy másik típus-

ba, amely valószínleg úgy jön létre, hogy a kutikulák nem feküd-

tek teljesen vízszintesen s ilyen módon a vertikális csiszolat sem
találta ezeket merlegesen; néha többé-kevésbbé a felületükkel pár-

huzamosan haladt a csiszolás síkja. Ilyen módon a fonál elmosó-

dott szerkezetvé válik,helyenként kivastagodik gyrt és szakadó
zott lesz. Néhány fogazott kuikula-darab rendszerint eldönti a kér-

dést, hogy tudniillik valóban kutikula e a kérdéses sárga test, A
nyugati fejtmez légtelepébl igen nagy területet behálózó kuti

kula akadt a csiszolóban, amelyet a csiszolás síkja szintén nem ta-

lált teljesen merlegesen. (XI. T. 30. á.) A vékony fonál ebben az eset-

ben is helyenként kiszélesedik, kettéágazik, szigetet alkot, vissza

görbül, összeolvad. Fogazottság nem látszik.
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Makrospórára emlékeztet halmaz két helyen is akad, egy
részt a nyugati fejtmezben, másrészt a keleti fejtmez I. telepé

ben. (35. á.) Azonban a kutikuláris lécek helyenként itt is meg-
jelennek.

Érdekes alakú kutikula került el ugyanebbl a telepbl. Eb
ben az esetben is a kutikula az alattafekv epidermissejtek alak-

ját követte. (XI. T. 32. á.) A sárga fonal alakja megegyezik néhány
növény mirigy- vagy inkább kapaszkodószrével.

Ismeretlen eredet maradványok.

Az ismeretlen eredet, de valószínleg kutinos maradvá-
nyokat a kutikulák ismertetése után célszer tárgyalni.

Különösen a keleti fejtmez I. telepébl került el néhány
ilyen, eddig még nem tisztázott forma. Színük rendszerint a kuti

Fig. 36. ábra. *265X nagy.

kulák sárga színe. A 36. ábra egy fonál szerkezetét szemlélteti. Jól

látszik benne két egymással s az egész testtel párhuzamosan futó

sötétebb vonal. Ugyancsak ebbl a telepbl (160. cm) szintén sárg-

szín ismeretlen eredet kutinos test maradványa került el .Váz-

latosan 4. egymásbatólt hurok képével jellemezhetk legjobban

(37. ábra.) A küls hurok szárai a rákövetkez bels hurok szárain

futnak végig. Az els és második közé azonban vékony, hosszúkás
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vitrilcsik is ékeldik az egyik oldalon. A másik oldalon a második

és harmadik közé. A legbels hurok szárai nem érnek össze. Kiss '

Fig. 37. ábra. 150X nagy.

leüt oh kiszélesednek és opakanyagot zárnak közre. Csak az ónak

anyagszig'et után zárulnak az ágak. Itt már valamennyi hurok sza-

ra párhuzamosan, helyenként egymásbaolvadtan fut: vékony vif

i itszigetek itt is fellépnek. Ez rostos jelleget idéz el. A test csi-

szolaton lev hossza 240 /x .

Más rostos szerkezet test a keleti fejtmez II. telepébl ke-

lit vizsgálat alá. Sárga, szabálytalan alakú, szétágazó, kihegyese-

d test; hossza 265 /t, legszélesebb átmérje 81 /<• Amennyiben fény-

kép alapján megítélhet, a leírt testhez hasonló formát Evans
(14) mutat be új-zeolandi barnaszenekbl. Jellemz vonásként emeli

ki az összefutó, kihegyesed alakot s az egészben flagellumszer

vonásokat talál. Eredetérl azonban nem tud semmit mondani s

mint ismeretlen formát közli.

ÖSSZEFOGLALÁS.

Az ajkai krétakorú barnaszén mikroszkopi vizsgálatára vé-

konycsiszolatok készültek. A vékonycsiszolatok a makroszkópos

megfigyelésnek megfelelen, de sokkal határozottabban, sávozot-

tak. Ezt a sávozottságof vörös vitrit- és fekete durit-csíkok pár-

huzamos lefutása okozza. A vitritek hosszúkás lefutásnak, de nem
ritka a kerekded vagy más, semmi szabályosságot sem mutató vit-

rit. Helyenként pyrittartalmúak.

A vitrit és a humodnrit között álló szövet emlékeztet a né-

metországi barnaszenek szerkezetnélküliségére; kifejezetten opak-
anyag helyét semiopakanyag foglalja el. A telepnek ez a része az

egykori láp rendes nedvességviszonyainál szárazabb körülmények
között keletkezhetett.

A humoduritek gyakran sejtes szerkezetek. A sejtüregeket

sötét vagy fekete anyag tölti ki. Ilyen módon konzerválódott és a

csiszolás útján elkerült egy edónynyalábl Jutás, ferde metszetben,

néhány közelebbrl meg nem határozható sejtes szövetmaradvány.
Rendkívül érdekes az a bélsugárszerkezetet elénktáró csiszolatpár.

amely tehát több metszetben fedi fel ezt a szövetet. Az egykori
bélsugarakat most opakanyag tölti ki. Néhány más csiszolatban

ennek az anyagnak közelebbi szerkezete is látható. Rendkívül fi

aom pontocskák hatalmas tömege van ágyazva egy, a humosus
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alapanyagnál sötétebb vörösesbarna pontocska-alapanyagba. Ez
n,j típusos opakanyag, amely kszenekbl nem ismert.

Az opakanyag mennyiségének növekedésével a kis opakszi-
geteket nagyobb foltok váltják fel, st az eudurites szerkezetnél fok
tok helyet fekete sávok lépnek fel.

Fusitek vizsgálatára a vékonycsiszolat nem alkalmas. Vil-
lát és fusit közötti átmeneti szerkezet azonban még megfigyelhet ).

Egy ilyen átmenetes szerkezet csiszolat érdekessége, hogy nem
megszokott fokozatos átmenet formájában jelentkezik, hanem vörö-
sesbarna vitrit alapanyagban figyelhetk mag a kitöltetlen, fusit

jelleg sejtek. Fizikai behatásra a sejtfalak vastagodását lehet lát-

hatóvá tenni. Létrás vastagodási! pterydophyta tracheidák és a
-Inra óta létez, egymástól szabálytalan távolságra fellép kerek,
udvaros gödörkés vastagodási! konifera típus is kimutatható volt.

Az ajkai szén gyantában különösen gazdag, a szemek nagysága,
alakja, szine változatos. Egy-egy gyantán alvadásos szerkezet álla-

pítható meg. Gyantában fellép spórák több helyrl is kerültek

el. Nagyságuk körvonaluk különböz.
Jellemz az általános spóraszegénység. Makrospóra nem is ke-

rült el, mikrospórák is csak egy csiszolatban alkottak halmazt.

Nagyságuk 40 g körül. A 'kutikulák átlagos vastagsága 2—3 g ;

némelyikek fogazott; a sima felületitek száma nagyobb. Egyenes
lefutásúak, szögben visszahallok, gomolyagot alkotnak. A ferde

metszés következtében némelyikük helyenként kiszélesed. Az isme-

retlen eredet testek rostosak, mások egymásrahajlók, hurkokra
emlékeztetnek. Esetleg kutikulával állnak kapcsolatban.

A szenek nukroszkópi vizsgálata a szénképzés szempontjából
is felvilágosítást nyújt. Többek között kiolvashatók azok a víz-

viszonyok, amelyek az egykori lápban uralkodtak. Az ajkai bar-

nakszén vizsgálatából kitnik, hogy a növényi maradványok
nem hosszú id után már víz alá kerültek. Ez egyfell a láp víz-

szintjének gyors emelkedésével, másfell a. láp alatti rétegek foko-

zatosabb süllyedésével magyarázható. A szövetek desorganizációja

korántsem teljes. Sok sejtüreget fekete, esetleg agyagos anyag tölt

ki, amibl arra kell következtetnünk, hogy a fák aránylag hamar
kerültek víz alá. Ilyen módon elzárultak a leveg oxigénje ell; a

víz szintje alatt a gombák és baktériumok pusztító hatása is hamar
megbénult. Mivel ez a sávozottság az ajkai szén mikroszkópi szer-

kezetére jellemz, ezek a vízviszonyok a szén keletkezése idején ál

talánosak lehettek

Helyi kiemelések azonban felléphettek; itt a viszonylagos

szárazság miatt a lápot alkotó növények hosszú ideig voltak a le-

veg oxygénjének, a baktériumok és gombák pusztító hatásának

kitéve. Mindez a keleti fejtmez els telepének egyik csiszolatá-

nak (138 cm) mikroszkópi szerkezetébl következik, amely rétegzett-

séget nem árul el, egyáltalában organizáltságot nem mutat, alakos
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elemek alig ismerhetk fel benne. Ez a szerkezet a németországi
harmad kori barnaszenek sajátossága.

A szén érettségének fokát több jel is elárulja. Kszenek spó-

rája és kutikulája vékonycsiszolatban eltér szín. A spórák min-

dig aranysárgák, a kutikulák sötét sárgák, vagy vörösek.

Az ajkai barnaszénnél ez a szindifferenciálódás még nem lép

fel. Igen valószín, hogy a szenesedés egy késbbi fokának ered

ménye ez a színbeli eltérés, — egy olyan foké, amelyet a vizsgált

szén még nem ért el.

Az ajkai szén kutikulái vékonyabbak mint azok, amelyeket
kszenekbl általában leírtak (Észak-franciaországi kszénmedence
vagy Ruhr-vidéki szenek kutikulái). Az ajkaink a saarvidéki és a

moszkvai medence szeneinek kutikuláihoz hasonlóak.

A paleozoikum szeneivel ellentétben a mezozoikum szélit 'lé-

piben a gyanták jelents mennyiségben találhatók. Ennek a tény

nk egyik oka a gymnospermák elretörésével magyarázható.

Általános bélyegként, meg délamerikai krétakorú szenekkel

is megegyezen, hiányzanak a makrospórák. A liászkorú aninai

kszénben is már ritkaságszámba mennek. Ez a tény a harasztok

háttérbe szorulásával magyarázható. A mezozoikum szenei ebben

élesen különböznek a karbonkorú szenektl.

* * *

Zr Untersuchung dér aus dér oberen Kreide von Ajka stam-

menden Braunkohle, wurden Dünnschliffe hergestellt. Die 1 ) i i 1 1 1

1

-

schliffe erscheinéii, dem makroskopischen Bilde entsprechend,

aber wesentlich ausgesprochener, gestreift. Die Vitritstreifen zei-

gen eine lángliche, den beiden Enden zu schmaler werdende, abge-

rundete Form. Hie und da ist im Vitrit Eisenkies zu beobachten
Da die meisten hellen Streifen eine Breite von 25 /< nicht errei

eben, werden sie zum Humodurit gerechnet. Eine Übergangsform
vöm Vitrit zum Humodurit zeigt mis Abb. 10. auf Tafel IX wo au
Stelle dér Opaksubstanz, Semiopaksubstanz zu beobachten ist. Das
Ausbleiben jeglieher Streifung weist vielleicht auf eine abwei-
ehende Entstehungsweise, die auf lokálé troekenere Moorverhalt-
nisse deuten. Zum Humodurit rechnen wir die, iibrigens vitriti-

sehen Gevvebereste, dérén Zellenmit Opaksubstanz ausgefüllt sind.

So z. B. ein Gefássbiindel schrag gesehliffen (Abb. 11 Taf. IX.) und
noeh andere, spuren von Zellen tragenden Geweberesten (Abb. 12 u.

13). Auffallende ist das Bild eines Markstrahls, gesehliffen aus ei-

ner Kohle, die makroskopiseh nicht einmal Spuren von holziger

flStruktur erkennen Hess. (Abb. 14 auf Taf. IX senkrecht zum Ab
lauf, Abb. 15 Taf. X. gleichlaufend mit demselben). Bei náherer
Untersuchung dér Markstralilen ausfiillenden Opaksubstanz ergiebt

sieh, dass diese eigentlich aus einem Haufen von kleinsten Körper-
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chen, eingebettel in eine dunklere vitritisehe Gruudmasse, besteht.

Die dunklere, vitritisehe Grundmasse ersc-heint ellipseuförmig auf

Abb. J6 Taf. X und entspricht den Stábén in Abb. 15 Tat'. X. bloss

die Richtungen dér Schliffe sind verschieden. Diese Art Opaksub-
stanz ist Avohl bis jetzt nicht beschrieben worden. Interessante

Tíbergansform zwischen Vitrit und Fusit liegt im rötlichbraunen
Vitrit, unausgefüllte fusitartige Zellenreste. Mit dér Dünnschliff-

methode war aber das übrigens auffallend reichliche Fusit vorkom-
nien nicht zu untersuchen. Bezeichnend ist dér grosso Harzreich-

tum. Es Averden versehiedene Form-, Grössen- und Farbenverhült-

nisse besnrochen. Gerinnungsstruktur zeigt Abb. 24 Taf. XI Ver-

mutlich Pilzsnoren im Harz sind auf Abb. 25 u. 20 Taf. XT. zu beob-

aehten. Die Anniit an Sporen ist auffallend Makrosporen Avarén

iiberhaupt nicht anzutreffen, Mikrosporen nicht allzuviel. In diesev

Hinsicht ist eine Aveite ÍTbereinstimmung selbst mit Südamerika-
nischen Koblerdagern aus dér Oberen-Kreide festzustellen. Die

Kutikulán übevschreiten meistens nicht eine RrePe von 2—3 fi .

Alv"'eiehend von den in dér Steinkohle erseheineud°n KutiknVu,
sind sie in dér Braunkohle nicht dunkel-uelb oder sár rt, sondern
immer. Avje die Mikrosnoren hellcelb Die Kutikularleisten sind

nicht immer 70 beobachten. Au ffellende Áhnlichkeit mit einer die

Di’siienzelhm übevbüllenden Kutikula ist nnf ^ bb, ?2 Tp.f. XT 711

seben. Auf Abb 30 ii. 37 Seite 124 n. 125 werden knt’upslevTe Kör-

per unbekanuter Derkunft gézeiét.

Eine ganz all géméin auftretende und fást uberall nachweisbn-

re Schichtnng deutet darauf. d áss die Vegetation nach nicht allzu

Injicer Zeit durch Wasser bedeckt Avurde. Dicse Anuahme Avlvd

anderseits durch GeAvebefunde verstarkt. Das ehemalige Moor de?

A.ikaer "Rraunkohle dnrfte nicht so trocken gewesen sein, wie mán
es bei Praunkohlen nllgemein annimt.

* • •

Dolgozatom a Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-
kzettani Intézetében készült. Az Intézet igazgatójának, mélt. dr.

M a u r i t z Bél a ny. r. tanár úrnak messzemen támogatásáért
mély tisztelettel mondok köszönetét. Segítségéért, állandó érdekl-
déséért igen nagy hálával tartozom.

Az Ajkai Kszénbánya R. T. a nagy mennyiség anyagnak
pontos és lelkiismeretes begyjtését, a több mint 70 láda szénnek

csomagolását és megjelölését lekötelezén vállalta magára. Legyen
szabad ezen a helyen is az R. T. igazgatóságának, valamint a mun-
kát vezet mérnök úrnak szinte köszönetemet kifejeznem. A ren-

delkezésre boesájtott, szegényekért is köszönetét mondok.

Dr. V a d á s z El e m é r geológus úr értékes tanácsaival, út-

baigazításaival sokban irányított. A nálunk nem hozzáférhet iro-
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dalom felajánlásával ugyancsak nagy mértékben állott segítsé-

gemre. Végül Dr. Szádeezky Kardóss Elemér, Dr. Reichert Róbert

magántanár urak és Dr. Sztrókay Kálmán tanársegéd úr segítségét

köszönöm meg.

IRODALOM. — SCHR1FTTUM.

1. uode, H.: Dér Wert dér Kohlenpetrographie fúr die Altersbe-

st.immung dér Kohlén. Glüekauf, ti5. 15)29. 665.

2. Bode, H.: Neues aus dér Braunkohlenpetrographie. Braunkohle,

27. 1928, 459.

3. Bode, II.: Über die Algen dér Moskauer-Kohle. Braunkohle, 29.

1930. 174.

4. Bode, II.: Die Cellnlosc in dér Braunkohle und ihre Bedeutung
far die Fragen dér Kohlén entstehung. Zeitschrift fiír prakt.

Geologie. 38. 1930. 70.

5. Bode II.: Die Klassifikation dér testen Brennstoffe auf petrog.

und ehem. Grundinge. Z. r. Berg-, Hütten u. Salínenwesen, 1932,

171

f> Bode, H„ und F e í s t, G.: Beitrage zr Kenntnis dér Moskauer
Kohlé. Braunkohle, 27. 1928. 1070.

Coekram, C., and Wheeler, R. W.: "Resins írt Coal and theír

Effect upon its Properties. Fuel, 6. 1927. 425.

8. Donath. E. u. Rz ehak, A.: Zr Kenntnis einiger Kohlén dér

Kreideí'ormation. Montanistische Rundschau, 7. 1915, 1—3 sz.

9. Duparqnp. A.: Le Röle des Tissus lignifiés dans la formatio í

de la Houille. Ann. de la Sec. Géob du Mord, 51. 1970. 51.

10. Duparque, A.: La structure microscopique des • ignites. Oom-
paraison avec la structure microscopiq ue dt> la Houille. Ann. de

la Soe. Géol. du Mord, 51. 1926.

11. Duparque, A.: Les Charbons de Cutieules du Bassin houiller du
Mord de la Francé. Ann. de la Soe. Géol. du Mord. 52. 1927.

12. Du parti uo. A.: Sur la natúré exacte de eorps figurás de la hou-

ille considérés autrefois comme eorps résineux. Aun. de la Soe.

Géol. du Mord, 52. 1927.

13. Duparque, A.: Les Corps résineux de la Houille. Ann. de la

Soe. Géol. du Mord, 52. 1927.

14. Evans, V . P.: Somé Features of the mierostructure of Typical
New-Zealand Lignites. Fuel, 6. 1927. 368.

b>. Ganger, A. W. and Lavine, I.: The Structure of Lignité with
Special Rei'erenee to the Drying Problem. Fuel. 11. 1932. 232.

16. Got han, W.: Zr Sumpfmoornatur dér Braunkohle. Braunkohle.
23. 1925. 865.

17. G o t li a n, W.: I s t die Kohlenart von ihreni Lrmaterial abhüngig 1

?

• Kohlé u. Erz. 23. 1926. 915. hasáb.



130 Edelstein Miksa .

18. (pótban, W.: Autochtonie und Allochtonie bei dér Braunkohle.

Z. t‘. prakt. Geologie. 38. 1930. 65.

19. von Hantken, M.: Die Kolúenflze und dér Kohlenbergbau ín

dér Landern dér ungarischen Krone. Budapest, 1878.

20. Hlasiwetz: Harz aus dér Braurikohlen von A.ika im Veszprimer

Comitat. Verbandl ungen dér k. k. Geol. Reichsanstalt. 1871.

21. Jurasky, K. A.: Aufgaben u. Ausblicke für die paljiobotanische

Erforsehung dér niederreiniscben Braunkohle. Braunkohle, 27.

1928. 436.

22. Jurasky, K. A.: Paláobotanische Braunkohlen-Studien. II. Die

Vorstellung vöm ..Braunkohlenwald 1

als irrtiimliehes Sehema.

Senckonbergiana. 10. 1928. 111.

23. Jurasky, K. A.: Übcr rezentes und fossiles Ilarz. Brennstoff-

Chemie, 12. 1931. 161.

24. Kalecsinszky S.: A magyar korona országainak ásvány sze-

nei. Budapest, 1901.

25. Krjiusel, R.: Neuere Untersuchungen übcr die Entstehung dér

Braunkohle. Naturwissenschaften. 13. 1925, 1:2.

26. Láng, R.: Weiteres zr Sumpfmoornatur dér Braunkohlen.

Brannkahle, 23 1934, 511.

27. Láng, R.: Zr Sunpfmoornatur dér Brannkahle. Braunkohle, 23.

1925. 866.

28. Ma t e e s c n, J. D.: Petrographische Untersehungen dér Kohie/r

flze des liassischen Steinkohlenlagers von Anina-Steierdorf in
Bánát. Diss. Freiberg Sa. 1932.

29. Papp Károly: A magyar birodalom vásároz és kszénkészlete.

Budapest, 1916. Magyar Földtani Intézet kiad.

30. P e t r a s c h e c k, W.: Kohlengeologie d. österreiehisehen Teilsta-

aten. Berg. u. Hüttenm. Jahrbueh, 1922.

31. Petrascheck, W.: Zr Frage dér Braunkohlensümpfe. Braun-

kohle, 24. 1925. 593.

32. P o t o n i é, R. Einführung in die allgemeine Kohlenpetragraphie.

Berlin, 1924.

33. Fotoné, R.: Zr Kohlenpetrographie u. Kohlenentstehung. Z. d.

Dt. Geol. Gesellschaft. 78. 1926. 257.

34. Rozlozsnik, P.: Führer in Ajka-Csingervölgy. (Führer zu den

Studienreisen dér Palcontologischen Ges.) Budapest, 1928.

35. S t a c h, E.: Zr Petrographie und Entstehung dér Peissenberger

Peeh köble. Z. d. Dt. Geol. Gesellschaft. 77. 1926. 260.

36. Stach, E.: Kohlen|petrographisehes Praktikum. Berlin. 1928.

37. Stach, E.: Die Kutikulen in dér Steinkohle. Gliiekauf, 68. 1932.

857.

38. Stach, E.: Die Bitumenkörper in dér Steinkohle. Dér Bergbau.

45. 1932. 362.

38. Stach, E.: Zr Entstehung des Steinkohlenvitrits. Angewandte
Chemie. 46. 1933. 275.

40. Stach, E.: Lehrbuch dér Kohlenpetrographie. Berlin. 1935.



Az ajkai szén szénkzettani vizsgálata 131

41. Staeh, E.: Grundzüge dér Kohlenpetrographie. Naturwissenschaf-

ten. 1936. 161.

42. St e i n b r e e h e r, H.: Zr Kenntnis dér fossilen Kohlenharze.

Brennstoff-Chemie 12. 1931. 163.

43. Strasburger: Lehrbuch dér Botanik. 16. kiad. Jena, 192’.

44. Stutzer, 0.: Anschliffbilder Perniker Braunkohla Braunkohle,

29. 1930. 238.

43. Vadász Elemér: Szénképzdés, liegyképzdós és bauxitkelet-

kezés Magyarországon. Bányászati és Kobászati Lapok, 1930. 10.

sz.

46. Win tér, H.: Untersuchungen japanischcr Kohlén. Glückauf,

65. évf. 1929. 493.

47. Wi nter, H.: Die Streifenkohle II. Glückauf, 63. 1927. 483.

Beérkezett 1936. november 6-án.

A BUDAPEST KÖRNYÉKI AEQUIPECTENES RÉTEGEK
KORÁRÓL.

Irta: Dr. Horusitzky Ferenc.

ÜBER DEM ALTÉR DÉR AEQUIPECTEN
SOHICHTEN DÉR ITMGEBUNG VON BUDAPEST.

Von F. Horusitzky.

A Földtani Közlöny 1934. évi kötetében ti.) megjelent dolgo

gozatomra, melyben a pestkörnyéki mélyebb miocén rétegek, els-

sorban az Aequipecten praescabriusculus-os rétegek rétegtani ér-

tékelésével foglalkoztam, Noszky Jen dr. részletes bírálatában tér

vissza Közlönyünk múlt évi kötetében. (2.) A legkevésbbé sem volt

célom idézett dolgozatommal öncélú vitát felidézni s örömmel lát-

hattam, hogy Noszky Jen dr. helyesen értelmezte szándékomat,
midn a vita ösztönz hatását hangsúlyozta s a kérdés felvetését

örömmel üdvözölte. (2. p. 163.) A tárgyilagos vita ell tehát

nincs okon kitérni, st kötelességemnek érzem, hogy fonalát felve-

gyem, annyival is inkább, miután a fiatal harmadkor! stratigrafia

terén uralkodó bizonytalanság megszüntetése már-már sürgeten
szükségesnek látszik. Legközelebb alkalmam lesz Fér e nézi István
dr-al az alsó miocén kérdés egész komplexumát sznyegre hozni s

egységesen elfogadható s a nemzetközi kortáblával is párhuzamosít-
ható természetes megoldás tekintetében javaslatot tenni. E helyütt


