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Az Ipolyvölgy Balasagyarmat-Ipolyság vidéki szakaszán ha-
talmas, szinte alföldies jelleg, a Duna—Tisza közötti homokbuckás
vidékekre emlékeztet, futóhomok terület helyezkedik el. Ennek ki-

fejldésére a mn Hévben, Szügy vidékén (Balassagyarmattól kb. (1

km-re DK-i irányban), sikerült néhány érdekes adatot észlelnem,
amelyek hazánk negyedkori földtörténetére és paleogeografiai vi-

szonyaira vonatkozó kutatásokat is érintik. Ezeket az alábbiakban
óhajtom vázolni.

A szóbanforgó adatok lelhelye Szügy és Xógrádmarcal kö-

zött, az ipolyvölgyi futóhomokos területbl kiemelked, lösszel bo-

rított, fels-oligocén bázisú platórészleten található. A plató- fels
oligocén rétegeiben keményebb és lazább, tehát morfológiai szem-
pontból különböz érték kzetek, (agyag, homok és homokk) véko-

nyabb-vastagabb padokban váltakozva települnek egymásra. Az
oligocénkomplekszust késbb ÉÉXY—DDK irányú vetdések ki-

sebb-nagyobb darabokra tördelték fel. Ezek a vetdések a Cserhát
ill. a Magyar Középhegység fiatalabb keresztvet rendszerébe tartóz

nak, több helyen azonban kombinálódnak a régibb hosszvet
rendszerrel. Területünk összetört darabjai a vetdések mentén bil-

len mozgást végezve K—DK irányban dltek meg, úgyhogy a nyu-
gati peremük magasra emelkedett, a keleti részletük pedig a mélybe
süllyedt.

A Szügy és Xógrádmarcal közötti plató is ilyen vetdéses
tblcirészlet. A két község a tábla Xy-i és Iv-i részén keletkezett völgy-
ben, tektonikus árokban fekszik. A völgyek keresztmetszete, a fels-
oligocén táblák szerkezetének és ferde helyzetének megfelelen asz-

szimetrikus. A nyugati lejtk igen lankásak és vastagon lösszta-

karóval fedettek. A keleti lejtk ezzel szemben hirtelen kiemelked,
rétegfej kibúvása-;, maximális lejtk. Meredek oldalú dombsorokot
formálnak. Lösz csak ritkán fedi. A növénytakaró is gyenge. Sok
helyen teljesen hiányzik. így a fehéres-szürke, homokos, agyagos
oligocén rétegek már messzirl feltnnek. (1. ábra.)
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A plató szerkezetét a meredek peremérl kiinduló aszóvöl-

gyek tárják fel i 11. mutatják. Pontosabb szelvényt nyújtanak azon-

ban a most épül, Szügy—Nógrádmarcal közti mét számára ké-

szített, hatalmas bevágások. A mút a tábla meredek lejtjébe visz-

szavágódó, .egyik völgy É-i oldalán halad. Benne három jobb fel-

tárás észlelhet. Az els, a fels-oligocén tábla aljában, kb. 20 m
vastagságú, K-re dl, agyagrétegeket tár fel, vékonypados homok-
k betelepülésekkel. A lejt aljában az agyaghoz lösz és fiatal tör-

melék simul. Az agyagos bázisra feljebb, 40—15 m vastagságban
homok és pados homokkrétegek telepszenek rá, váltakozva közbe-

ékelt vékonyabb agyagrétegekkel. Ennek a rétegsornak kisebb rész-

letét a középs nagy bevágódásban tanulmányozhattuk jól. A kö-

vületben gazdag, kemény homokkpadok a lejt felszínébl kbör-
cök alakjában mállanak ki és a rétegdlésnek megfelel, ferde so-

1. ábra. A szügyi deflációs mélyedés (D) és környékének tömbszelvénye.

A) A löszfeltárás, — fí) Konzekvens völgy, — F) Feketevíz völgye, -

G) Futóhomok garmada, — K) Törmelékkúp, — L) Leányhegy, — M)
Nógrádmarcal i völgy, — O) Oligocén bázis, — S) Pleisztocén lösz, -

T) Löszsziget a völgyben, — U) Szélbarázda, — Z) Lösszel fedett plató.

rokban helyezkednek el. A feltárás jobb felében egy kisméret, helyi

vetdés volt látható. Ilyen kisméret vetk több helyen is jelentkez-

nek i 11. tördelik szét a nagyobb táblákat. A keményebb padok az

aszóvölgyek fenekén kisebb rétegvízeséseket hoztak létre. A lejt
legfels részén, a fels oligocén rétegekre települve kb. 18 m vastag
lösztakarót találunk, amelynek fels részét 9—10 m vastagságban a

harmadik nagyobb bevágás tárta fel.

Az új mút kb. 234 m magasságban éri el az átréselt vízvá-

lasztót. Itt, az úttól T)-rc a lösztakarón, körülzárt, tekintélyes nagy-
ságú, lefolyástalan mélyedés látható. Elhelyezkedése egészen szo-

katlan, mert nem illeszkedik bele a mai völgyhálózatba. A vízvá-

lasztóvonal is bizonytalanul megkerüli, úgyhogy sem a NY-i, sem a

K-i vízgyjt területhez nem tartozik. Alakja tojásdad. Hossza kb.

300 m, szélessége 150 m. Mélysége közvetlen környezetéhez viszo-
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nyitva 10—20 m között váltakozik. Helyét az új, 1 : 25.000-es felvételi

lap 230 m-es magassági szintvonallal körülrajzolt, — (mínusz) jellel

ellátott mélyterületnek tnteti fel. Hosszabb tengelyi' NYÉNY

—

KDK-irányban helyezkedik el. Fenekén feltn vastagságú futóho-

mok található, a peremén pedig köröskörül homokos lösz vau.

A mélyedés eredetét és keletkezését kutatva, elssorban a
piátokra települt lösztakarókban elég gyakran észlelhet jelenségre,

a löszdolinákra gondolhatnánk. Csakhogy, itt a mélyedés KDK-i
végében a deflációs mélyedésekre jellemz, a szélbarázdákkal kap-

csolatos futóhomokgarmada van. (1. ábra.) Ez a jelenség kétségtele-

nül bizonyítja, hogy típusos deflációs mélyedéssel állunk itt szem-

ben. Deflációs kimélyítések, egyszer szélvájta medencék, kifúvá-

sok nem ritkák a löszös területeken. Itt azonban azzal bonyolódik a

jelenség, hogy a löszben lév mélyedésbl futóhomokot fújt ki a

szél és abból bosszú garmadát épített a medence végén. Az els

í. ábra. A szügyi löszfeltárás szelvénye. (Jelmagyarázat a szövegben.)

pillanatra bonyolultnak látszik a kérdés. A megoldásnál azonban
segítségünkre van a mút építésével kapcsolatos, legfels, nagyobb
mesterséges bevágás. (1. ábra A.) A deflációs mélyedés É-i peremét

tárta fel, 9—10 m vastagságban ez a feltárás. A feltárásban jól

látszik, hogy a lösz réteges szerkezet. Vékonyabb lösz és vastagabb

laza homokrétegek váltakozásából áll. A mélyedés fenekén a homok-

rétegek folytatását megtalálhatjuk. Vagyis, a mélyedés helyén a

löszbe települt homokrétegeket bolygatta meg a szél és építette fel

az onnan kifújt futóhomokból a garmadát.

A továbbiakban részletesen megvizsgáljuk a löszfeltárás és a

deflációs mélyedés kialakulását és szerkezetét.



172 Dr. Peja Gyz

I. A löszfeltárás.

A fels-oligocén utáni tektonikus mozgások és a denudáeió
pusztító hatásai következtében egyenetlenné vált fels-oligocén táb-

lára települt lösztakaró vastagsága helyenkint különböz. (A feltá-

rás helyén kb. 18—20 m.)

A lösztakaró rétegei a fels-oligocén tábla dlésirányának
megfelelen KDK-felé lejtenek. Dlésük azonban alulról fölfelé ha-
ladva fokozatosan enyhébb lesz, mint a bázistábla dlése. A fels-
oligocén rétegek dlése 10—15 fok, a löszé pedig csak átlag 5 fok.

Ez a löszfelhalmozódásnak természetébl ered. A lösz ugyanis, az

elferdített fels-oligocén tábla DK-i, mélyebb részén, szélárnyékban
vastagabb rétegekben halmozódhatott fel, mint az ÉXY-i, széljá-

rásnak ersebben kitett helyen, ennek következtében a lejt meredek-
sége fokozatosan csökkent a mélyebb részek feltöltdése miatt. A
pleisztocén rétegek ezért a tábla magasabb részei felé elvékonyod-
nak, kiékeldnek. (3. ábra).

A feltárás tehát a vastag lösztakarónak csak a fels, vagyis
a fiatalabb részeit tárja fel. A löszfeltárás szelvényének rétegei,

alulról felfelé haladó sorrendben a következk. (2. ábra). A szel-

vény alsó részében túlnyomórészt elvályogosodott lösz (nyirok) ta-

lálható, közbe települt, vékonyabb típusos löszrétegekkel. (I.) (A
római számok a szelvény rétegeire vonatkoznak. (2. ábra). A típu-

sos löszrétegek élesen elütnek jellegzetes pusztulásformáikkal az

impermeábilis vályogosodott lösztl. A porózusos, típusos löszréte-

gekben ugyanis srn egymásmelleit, párhuzamos kicsi szakadékok,

vízfolyások képzdnek, amelyek az impermeábilis rétegekben nem
folytatódnak tovább. Egyéb kisebb löszkibúvásbói! látható, hogy
a fel nem tárt, mélyebb szintekben is hasonló szerkezet a lösz. Az
elvályogosodott löszre a következ rétegek települnek : 80 cm szür-

ke homok, (II.) — 20 cm homokos lösz, (ITT.) — 120 cm réteges szür-

ke homok (TV.) — 20 cm homokos lösz, (V.) — 100 cm réteges, finom
homok, (VI.) — 100 cm alul vályogosodott, felül típusosabb homo-
kos lösz, (YTI.) — 100 cm finom szürke homok, (VTIT.) — 00 cm ho-

mokos lösz. (IX.) —60—100 cm között váltakozó, vörösszín vályog,

(X.). A felszínt beborító vályog, a holocén denudációnak, a lösz vá-

lyogosodásának az eredménye. Ez. az óholoccn erózióval keletkezett

völgylejtt is elfedi és jól látható diszkordanciával telepszik a

pleisztocén rétegekre.

A mi szempontunkból a lösz közé települt homokrétegek kö-

tik le elssorban figyelmünket. A laza homokot a friss feltárás fa-

lán a szél, az es megtámadja és a homok már szóródik le a lejtn.

A homokrétegek keletkezésének ideje kétségtelenül a löszképzdés
idszaka, az újpleisztocén. Ebben az idben a levegbl hulló por

összehalmozódásából a lösz képzdött, a homokot pedig a szél futó-

homok alakjában hordta a lösz közé.

A löszkutatás eredményeibl tudjuk, hogy a lösz felhalmozó-

dása, a levegbl hulló pornak lösszé alakulása sokféle körülmény-
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ti függött és, hogy a jégkorszakok (akkumulációs idk) száma sze-

rint különböz korú löszrétegek halmozódtak fel a pleisztocénben.
Bull a alapvet tanulmányában (2.), a K. és NY. európai löszviszo-

nyokat szemeltt tartva rámutat arra, hogy a magyar medencében
legalább két különböz korú lösz található. A lösz korának megha-
tározása, egyéb körülmények figyelembevételével, a löszben talál-

ható vörösses szín agyagszalagok, u. n. fosszilis talajzónák (inter-

glaciális periódus képzdményei) segítségével történhetik.

A szügy—nógrádmarcali löszfeltárásban fosszilis talajzónát

nem találunk. Ennek alapján feltehet, hogy szelvényünk pleisz-

tocén rétegei egy összefüggbb jégkorszak képzdményei csupán,
vagyis erdvegetáció kifejldésére alkalmas hosszabb csapadékos
klimaperiódus nem szakította meg e rétegek felhalmozódását.

Már most az a kérdés merülhet fel, hogy a két különböz korú
lösz közül az idsebb vagy a fiatalabb van-e a feltárásban ? E kér-

dés eldöntésére a posztglaciális deflációs mélyedés homokgarmadája
alatt található lösz elhelyezkedése ad támpontot. A homokgarmada
a löszbe mélyült deflációs mélyedésbl kifújt homokból épült fel,

tehát kétségtelenül postglaciiális felhalmozódás. A rétegek felhal-

mozódásának sorrendjét követve, ez természetesen a fiatalabb

pleisztocén rétegekre, az utolsó jégkorszak alatt képzdött, de kissé

már lekoptatott löszre telepedhetett rá. A homokgarmada tehát

megrizte a fiatalabb lösz felszínét, amely felszín összefüggésbe

hozható a feltárás rétegeivel. Az útbevágásban ezek alapján a fia-

talabb pleisztocén van jelen.

Figyelemre méltó körülmény, hogy löszbe települt pleiszto-

cén homokot vidékünkön tölti) helyen találunk. így például K-fnlé

a Szécsény—Kisgéc közötti dombok tetején, a mély útszorosban lát-

ható, szintén változatos összetétel lösztakaróban, tekintélyes vas-

tagságú homokrétegek vannak. Hasonlókép a Varsány körül elte-

rül vastag lösztakarébnn. NY-ra pedig Csesztvén, a falu NY-i szé-

lén található lösz mélyút 4 m magas omladozó löszfalának alsó ré-

szében is megvan a finom laza homok.
Lássuk hogyan képzdtek az elbb leírt, változatos összetétel

pleisztocén rétegek ? Ismeretes, hogy a glaciális idszakokban a

periglaciális területeken két, egymással ellentétes irányú és hatású
szél uralkodott. Az euráziai kontinens belsejébl fújó, száraz, kele-

ties monszun szél, valamint az Atlanti óceán fell jöv, csapadék-
szállító nyugati légáramlás küzdött egymással. Területünk
pleisztocén rétegeinek képzdése a száraz keleti szelekkel van els-

sorban kapcsolatban. Ezek a szelek hordták össze ugyanis a magyar
medencében a löszöket és ugyanezek a szelek bolygatták meg és

koptatták le deflációs hatásukkal területünk laza fels-oligoeén ho-

mokrétegeit, továbbá az oligocén táblákról lerohanó), nagyesés
völgyek homokból felépített törmelékkúpjait is. A változatos pleisz-

tocén rétegek felhalmozódásában ennek alapján klimatikus és he-

1 yi jellegéi íteológiai okok játszottak közre.

A szügy—nógrádmarcali löszszelvény úgy szerkezete alapján,
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mi i ni klimatikus szempontból két részre bontható : /. A szelvénynek

alsó fele sárgaszín vályogosodott löszbl (nyirok) és közéje települt

vékony (20—100 cm) típusos löszrétegekbl áll. 2. A fels része pe-

dig laza homok és vékonyabb homokos löszrétegek váltakozásából

épül fel. (2. ábra). Ha az interglaciális korszakokat jelz vörösszín
vályogzónák hiánya miatt, ugyanazon, vagyis az utolsó jégkorszak

képzdményének tételezzük fel a szelvény rétegeit, akkor klimatikus

szempontból arra kell gondolnunk, hogy a fenti jégkorszak els
felének jórészében itt a steppeéghajlatnál csapadékosabb ldima
uralkodott, mert a szelvény alsó része túlnyomóan csapadékosabb
éghajlat képzdményébl, sárgaszín, kötött szövet, vályogosodott

löszbl áll. Az igazi steppe képzdménye, a típusos lösz csak vékony
rétegekben található meg, bizonyságául annak, hogy idközönkint,
rövid idre az igazi steppe éghajlat is kialakult, a jégtakaró inga-

dozásával kapcsolatos, ersebb elnyomulások idején. Amíg terüle-

tünkön a csapadékosabb steppe képzdményei halmozódnak fel, az-

alatt Alföldünkön igazi steppe kiima uralkodott. Ennek a jelenség-

nek az oka a perem hegységek (nedvesebb) és az Alföld- (szárazabb)

klímája között ma is fennálló különbségekben keresend. A szel-

vény fels részének rétegei azt bizonyítják, hogy az utolsó jégkor-

szak (új pleisztocén) második felében a klimatikus viszonyok felt-

nen megváltoztak. A homokos rétegekbl, száraz hideg éghajlatra

kell következtetnünk, mert így képzelhet el a tekintélyes vastag-
ságú homokrétegek felhalmozódása. Tuzson a kecskeméti cs a kis-

kunfélegyházai növényleleteken végzett vizsgálatai alapján, szintén

arra következtet, hogy az Alföldön a pleisztocén végén igen zord,

tundraklima volt. A nagyfokú lehlés a jégtakaró mozgásából ered.

Az elrenyomult jégtakaró annyira lekötötte a periglaciális terü-

leteket, hogy a steppeéghajlatnál hidegebb és szárazabb éghajlat

állott el. Összefügg, srbb növénytakaró ebben a kiimában nem
fejldhetett ki. A növényzet nélkül maradt felszínen szabadon és

akadály nélkül fejtette ki deflációs tevékenységét az euráziai kon-

tinensrl fújó száraz keleti szél. Ingadozást ekkor is mutatott a jég-

takaró. Rövid visszahúzódásai ideáin steppeéghajlatig melegedett
és nedvesedett területünk. Megindult a löszképzdés. A futóhomokot
lösztakaró fedte el. De mivel rövid ideig tartottak a jégtakaró visz-

szahúzódások, azért csak vékony löszrétegek halmozódtak fel. Tgy
keletkeztek a homokrétegek között található löszrétegek.

A lösztakaró homok rétegeinek kialakításában a klimatikus
okok mellett fontos szerepük volt a helvijelleg geológiai viszonyok-

nak. A hideg kiima száraz szele megtalálta itt a szállítható anyagot
a fels-oligocén táblák laza homokridegeiben és a táblák meredek-
lejtje alatt összehalmozódott törmelékkúpokban.. Szelvényünk ho-

mokrétegeit a nógrádmarcali völgybl és hegyekbl hozta a szél

Innen szállította a homokot nyugat felé, a lankásan emelked táb

Iára.

Kérdés, hogy milyen munkát végeztek ezek a hideg száraz

szelek olyan helyeken, ahol nem volt mozgatható, szállítható futó-
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homok. Azokon a helyeken a már elbb lerakodott löszt pusztítot-

ták deflációs hatásukkal, felkapták a port és egyik helyrl a má-
sikra telepítették át. Ez történt volna szelvényünk alsó löszréegeivel

is ha a szelek nem fújják rá a homokot. A megindult deflációnak
a nycmát meg is találjuk a legalsó, 80 cm-es homokréteg alatt. A v -

lyogosodott löszre a homokréteg álmenet nélkül telepszik rá. A két

réteg között éles a határvonal. Ezzel szemben a magasabb szintben

található homok és löszrétegek fokozatosan mennek áí: egymásba.
Kétségtelen, hogy a legalsó homokréteg alatt fekv lösz felszínét a

pleisztocén száraz szelek söpörték végig, mieltt a homok ráfutott.

A pleisztocén szelek ers deflációjának bizonyítékát más for-

mában is megtalálhatjuk. Szügy mellett a Feketevíz völgyébl
ugyanis, meredek lejtkkel emelkedik ki a csonkakúp-alakú Leány-
hegy, amely ÉK-i oldalával a fels-oli gócén táblához kapcsolódik.

A két hegy között érdekes, U alakú, völgyszer rövid mélyedés
húzódik. (1. ábra). A mélyedés feneke kb. 20 m magasan van a Fe-

ketevíz völgyfeneke fölött. A K—DK-i vége igen meredeken, Tv

NY—ÉNY-i vége lankásan ereszkedik alá a Feketevíz völgyébe. Az
U alakú mélyedés NY—ÉNY-i végében vörösszín vékony vályog-

foszlányokkal, húzódó törmelékkel elfedett szürke futóhomok fel-

halmozódás található. A mélyedés alakja, hossza (80—100 m) hely-

zete és a homokfelhalmozódás szerkezete, összetétele (iszap és ka-

vicsmentes) azt bizonyítják, hogy ezek a formák a szél romboló
munkájának az eredményei. Az T

T
alakú völgyszer mélyedés tehát

szélhrázda, a homokfelhalmozódás pedig a garmada. A szélbarázdát

a pleisztocénben ugyanozok a száraz, hideg, keleti szelek alakítót

tk ki, amelyek a fels-oligoccn táblára települt lösz közé a futóho-

mokot szállították. A keleties irányú szelek a barázdából kifújt ho-

mokot a barázda NY-i végében halmozták fel. Ez a jelenség egy-

úttal bizonyíték is a löszbe települt futóhomokok eredetére vonat-

kozólag.

Hasonló deflációs jelenségekkel találkozunk a délre lev Ha
dáska-hegy D-i lejtjén és a Sándor-major felett is.

II- A deflációs mélyedés és n homokgarmada.

A szügyi deflációs mélyedés és a garmada keletkezése a poszt-

glaciális idszakra esik. A mélyedés ugyanis a löszbe s a lösz köz ’>

települt homokrétegekbe mélyül, a futóhomokgarmada pedig a lösz-

re telepszik rá, tehát a lösznél fiatalabb. Ezek a képzdmények ab-

ban az idben keletkeztek, amikor a Duna—Tisza közén is futóho-

mok képzdés volt. Ezt az idszakot száraz, meleg kiima jellemezte.

Az uralkodó szél iNY—-ÉNY- i irányból fújt. Ebben az idben alakult

ki Balassagyarmat közvetlen környékének futóhomokos területe is.

E terület részletes vizsgálatánál tehát az elbb tárgyalt geológiai

és klimatikus viszonyokat is szem eltt kell tartani.

A posztglaciális, deflációs hatású száraz szél, éppen ellentétes

irányú, mint a glaciális periódus deflációs hatású szelei voltak.
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Ezért a. glaciális szelek által szállított futóhomokot visszafelé, szár-

mazási helyük felé fújta.

A defláció szempontjából, a löszbe települt vastag homok és

vékonyabb homokos löszrétegeket, egységes rétegnek vesszük, mert

laza szerkezetük miatt körülbelül egyforma ellenállást fejtettek ki

a lepusztulással szemben, vagy más szóval egyforma gyorsasággal

estek áldozatul a deflációnak. A posztglaciális száraz szelek a ho

mokrétegeket befed, vékony lösztakarót elpusztítva a mélyedés he-

lyén, elég gyorsan elérték a homokos rétegeket és szelektivus denu-

dációjuk következtében, ezen a helyen deflációs mélyedést hoztak

létre.

15. ábra. A deflációs mélyedés és a garmada hosszmetszete, l) fels-
oligoeén rétegek, 2) pleisztocén lösz (homok feküje), 3) pleisztocén ho-

mok. 4 , pleisztocén lösz (a homok fedje), 5) holecén futóhomok. Mér-
ték : 1 : 12.500; torzítás 5. — (Irány : NYÉNY—KDK.)

4. ábra. A garmada keresztmetszete. Jelmagyarázat ugyanaz, mint a 3.

ábra magyarázata. (Mérték : 1 : 12.500; torzítás 5. — Irány : É—D.).

A deflációs mélyedés alakjára és mélységére a fed és fék íi

löszrétegek voltak befolyással. A kelet felé fokozatosan vastagodó
fels lösztakaró annál jobban ellenállt a deflációnak, minél elbb-
re harapódzott, a szélirányában a > deflációs mélyedés. Ezért

nem lett a mélyedésbl hosszú szélbarázda. Feltn az is, hogy az

ellipszisalakú mélyedés hosszabb tengelye nem esik teljesen egybe a

garmada, vagyis a uralkodó szél irányával. Ettl az iránytól kissé

I )-felé tér el. Ezt is a lösztakaró fékez hatása, ellenállóképessége

idézte el. A szél ugyanis abba az irányba fejlesztette, nyújtotta a

mélyedést, amerre, vékonyabb volt a lösztakaró. A szél vájta medence
mélységére a homokos rétegek alatt fekv lösz KDK-felé tartó d-
lése volt elssorban hatással. A mélyedés K-i felében ugyanis a

feklösz mélyebben van, a homok rétegek is vastagabbak, ennek
következtében ezen a helyen a defláció mélyebbre hatolhatott és

így itt mélyebb lett a medence. (3. ábra).
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A deflációs mélyedésbl kifújt homok a mélyedés K—DK i

végében, az uralkodó száraz szél irányában, hosszú elnyúló bucka-

alakjában halmozódott fel. Hasonló formájú, de méreteiben ennél

kisebb garmadát figyelt meg Kádár (7.) a Duna—Tisza közén Já-

noshalmán és a Szentendrei szigeten. Líbiában végzett tanulmányai
alapján libiai típusú buckával azonosította ezeket a hosszú bucka-

formájú garmadákat. Tehát a Szügy—Nógrádmarcal között elhú-

zódó 1000 (ezer) m hosszú, '200 (kétszáz) m széles garmada formája

is azonos a libiai típusú buckával. A garmada hossztengelye a poszt-

glaciális száraz szélnek irányát mutatja.

A buckaformájú garmada elhelyezkedésére jellemz, hogy
a lösztakaró eredeti felszínén lév K—NY i irányú, széles me-
denceszer mélyedésnek a D-i lejtjére telepedett le. (4. ábra). A
garmadának ez az elhelyezkedése azért is figyelemreméltó, mert ál-

landó irányú és ers deflációs hatású széljárás munkájának a bi-

zonyítéka. A laza futóhomokot ugyanis csak állandó irányú és ers
hatású szól tudta ilyen szabályos, hosszú buckaformájú garmadában
összetartani az eredeti völgylejtn. A völgylejtk fels részében elhe-

lyezked futóhomok élesen elválik az alsó lösztl. Egyes helyeken
ugyan a földmvelés, a szántás a völgy fenekére is lesodorta a ho-

mokot. A szlmvelés jóformán pontosan kijelöli a határát, mert
legtöbb helyen a szlk a lejt fels részében, a homok határáig hú-

zódnak csak le.

A garmada ma már pusztul. Az ember, a szél és az erózió er-
sen rombolja. Az ember a földmvelés által segíti el pusztulását,

a szél kisebb homok formákat hoz rajta létre, de különösen a kisebb

szélbarázdák létesítésével pusztítja a garmadát. Sok helyen már a

löszig mélyült a szélbarázda, úgyhogy a garmada felszínén kisebb
foltokban a lösz bukkan el. Ersen hozzá járul a garmada rombo-
lásához az erózió is. Egy-egy nagyobb zápor idején lerohanó kisebb-

nagyobb vízfolyások tekintélyes mennyiség homokot hordanak
el a garmadából. A déli szélén, éppen a homok és a lösz határán
találunk egy gyorsan hátra harapódzó nagyobb aszóvölgyet. A le-

rohanó víz, ebben a völgyben a munkák pességét a beomló laza ho-

mok és lösz elszállítására használja fel, miáltal a völgyet mélyíteni
nem tudja. Ezért a nagy esés aszóvölgy alakja nem a megszokott
V alak, hanem tál alakú.

A szügy-nógrádmarcali hosszú garmada tehát, a szél irányá-
ban elnyúló, buckaalakú, akkumulációs fútónomok fo rin a. Ez a fu-

tóhomokforma arra a jelenségre enged következtetni, hogy a lösz

közé települt futóhomok is ilyen hosszan elnyúló, egymással párhu-
zamos, akkumulációs buckák alakjában került ide, a nógráclmarcali
völgybl, a kelet fell fújó pleisztocén szelek segítségével. (4. ábra),

hlyen formában, a széllel párhuzamos buckák alakjában, mozog a

homok a libiai sivatagon és Kádár vizsgálatai szerint ilyen alak-
ban került a Duna-Tisza közére is a homok. Alátámasztja elgondo-
lásunkat az is, hogy a löszbe települt homokok a deflációs homok-
buckákra keresztben, a lösz alól sehol sem bukkannak el, még a
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deflációs mélyedés déli széléhez közel lév Vizes Berek-völgy olda-
lén sem. Mire e völgynek oldalához érnének a hosszú buekaformában
felhalmozódott homokrétegek, addigra a bucka keresztmetszetének
megfelelen lencseszeren elvékonyodnak. A 4. ábrán láthatók a

löszbe települt lencsealakú homokrétegek.
*

Területünk völgyei tektonikus és eróziós eredetek. A Szügy—
Xógrádmarcal között elterül fels-oligocén tábla el ferdülésével
kapcsolatban a tábla nyugati és keleti szélén tektonikus völgyek
keletkeztek. A tábla felemelkedése zeg-zugos vonal mentén történt

és ezért a tábla meredek szélén merész kiugrásokat és beöblösödése-
ket találunk. A nyugati tektonikus árokban a Feketeviz patak, a

völgy legmélyebb részét követve, feltn éles kanyarulatokkal kerül-

geti a kiugró tábladarabokat. Hasonló jelenséget tapasztaltunk a

nógrádmarcali pataknál is. Jellemz, hogy a Feketevíz völgyében a

lösz terraszszeren kiséri a patakot, st a Leányhegytl délre a lösz

terraszszigetként emelkedik ki 3 m magasan a völgyfenékbl.
(1. ábra).

A tábla kiemelt peremérl konzekvensen lefutó, rövid és

nagyesés aszóvölgyek eróziós eredetek. Koruk különböz. Legré-

gibb a Vizes Berek-völgy. Ez már a lösz hullása eltt is megvolt,

mert a lösz a völgyet kitöltötte. A kitöltött völgyben, az óholoeén-

ben újra megindult az erózió. A mút völgye a lösz hullása után az

óho'océnben képzdött. Hátravágcdásával a táblára települt pleisz-

tocén rétegeket is elérte. A meredek lejt aljában a laza kzetekbl
nagy törmelékkúpot épített. A törmelékkúp laza, homokos anyagába
ma egészen fiatal, kicsi völgyecskék, vízfolyások harapcdznak hát-

ra. (1. ábra K.) Ezeket a kicsi völgyecskéket használták fel régeb-

ben az iitak számára. He az eszések mindig elmosták. Hogy ezt el-

kerüljék, az líj mutat már a domboldalba építették.
• *

* *

Auf dér zwisehen Balassagyarmat und Ipolyság gelegenen

Strecke des Eipeltales befindet síeli ein flugsandgebiet mit dem
Gepráge einer Tiefebene. Aus dicsem Sandhügel—Gebiet erhebt sich

zwisehen Szügy und Nógrádmarcal ein mit Löss bedecktes Plateau

von Oberoligozaner Basis. Hie oberoligozanen Schichten des Platc-

aus wurden in spáteren Zeiten (Pstoberoligozan) von den für das

Fngarische Mittelgebirge charakteristischen, in dér Richtung XXV
—SSO streichenden Verwerfungen in khnere Stiicke gebrochen.

Info'ge dér Verwerfungen kippte sich die oberoligozáne Flache

nach SO-en, so. dass dér westliche Teil hervortrat, dér östlich i da-

gegen in die Tiefe sank.

Auf dér 18 m. dicken Lössdecke dér gekippten oberoligoza-

nen Flláche fiúdén wir eine 300 m. lángé, 150 m breite, 10—12 m
tiefe Vertiefung. In dem östlichen Ende dér Vertiefung befindet

sich ein mit Windfurchen versehener, máchtiger Sandhügelhaufen.

(1. abb.). Dér Flugsand des Garmada enstand aus den, in das Löss
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eingelagerten Sandschichten. I)ie Struktur dér Lössdeeke kimen
vrir in dem, in den nördlichen Rand dér Vertiefung bereiteíen

Wegeinschnitt studieren. (2. abb.).

Die Schichten dér Lössdeeke fallen, dér Einfallrichtung dér

oberoligozane Fiáéin' entspnechend, naeh 0S0. Das Láss hat Schich-

tentextur. (2. abb.). Auf die untere, S—10 in dicke Verlehmungszone
Ingem sieh folgende Schichten ab: 80 Zentimeter grauer Sand; 20

cin Sandlöss; 120 cm geschichteter, grauer Sand; 20 cm Löss; 100

grauer Sand; 100 cm Löss; 100 cm grauer Sand; 60 cm Sandlöss;

60—100 cm rotes Lehm. Die angefiihrten Pleistozán-Schichten,

denn es ist kein Lehmband eingeschaltet, sind Bildungen dcmelben

Glazialzeit (Letzte Glazialzeit, Jungpleistozán).

Dér untere, verlehmte iTeil dér Lössdeeke haufte sich unter

cinem Kiima, dass feuchter war, als das Kiima dér Steppeli. Die Sand
und Lössforinationen des oberen Teiles dagegen sind in cinem Kii-

ma entstanden, das trockener und kálter ist, als das Klimá dér

Steppen. Die dicken Flugsandschichten wurden durch die von O
wehenden trockenen Winde dér kalten trockenen Zeit des Spát-

pleistozáns in das Löss eingelagert. Diese, mis dem Trineren des

Festlandes wehenden Winde brachten durch ilire Deflazionswirkung
die oberoligozánen Sandschichten und die Schuttkegeln dér Fiüsse

allmáhlich in Bewegung. Die dtinerer Lössmhichter, die zwischen
dér Sandschichten zu finden sind entstanden in dér Zeit des kurzen
Hüekznges dér Fisdecke. Die sich zwischen dem Leányhegy und dér

oberoligozánen Fl.áche pehende, kurze, U-förmige Vertiefung ist

gleichfalls das Work dér Deflationswirkung dér neupleistozánen
Winde. In dem westlichen Ende ist ein mit Lehmschutt bedeckter

Flugsand-„garmada” zu fiúdén.

Die Entstehung dér Defla iions-Vertiefung und des „Sandgar-
mada” falit auf die postgiaziale Zeit. Dér herrschende, trockene
Wind Avelite von W OW-en. Dér aus dér Vertiefung ausgcblasene
Sand haufte sich in dér Fönn libyseher Diinen am östlichon Ende
dér Vertiefung. Die Dünenförmige Garmada ist 1000 Meter láng
und 200 Meter breit. Dér Flugsand konnte auch in dér pleistozánen
Zeit in solcher lángén Diinenform in das Löss geraten. (Abb. •).

und Abb. 4.)
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A BUDAPESlT-KÖRNYÉKI HARMADKORI KAVICSOK
KZETTANI VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A

LEVAKTÉI KAVICSKÉPZÖDMÉNVEKRE.
Irta: Bódi Béla.

PETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG DÉR TERTIÁREN
SCHOTTERABLAGERUNGEN ATS DÉR UMGEBUNG VON

BUDAPEST.

Von B. Bénii.

Bevezetés.

Budapest székesfváros közelebbi és távolabbi környékén ha-

talmas kavics lerakódások találhatók, melyek már régóta felkel-

tették geológusaink (S z a b ó J ó z s e f, Inkey Bél a, H a 1 a v á t s

G y u la, L r e n t h a y I m re, Schafarzik Ferenc és

V en d 1 A 1 a d á r) figyelmét. A lerakódások a diluviumból, a

levantei idszakból és a középs miocénbl (fels mediterrán eme-
letbl) származnak. Legszebben kifejldött elfordulásaik Buda-

fok, iSoroksár , Pestszenterzsébet, Pestszentl'órinc, Kbánya, Béikos-

keresztúr, Sashalom, Mátyásföld, Cinkota és Kistarosa környékén
1 anulmányozhatók.

A Duna jobb partján Kamaraerdtl délre lév területen,

továbbá a Kereszthegyi-árokban, az albertfalvai Pacsirta-hegyen

és a budafoki Kérberek patak völgyében egyrészt a grandi-, más-
részt az alsó mediterrán rétegek közé tartozó durva-kavics lera-

kódásokat találunk 111. 191., 12., 77-81. ).

A Duna balparti lerakódások sokkal jelentékenyebbek. So-

roksár és Pestszenterzsébet környékén a pontusi agyagra diluviá-

lis kavics települ (12. 152.).

Pestszentlrincen mind a diluviális, mind pedig a levantei

kavicstakaró megtalálható. A fekíi itt is a pontusi agyag. A kavi-

csot két nagy agyagbánya (Souheitl-féle és a Magyar Általános

Hitelbank téglagyárai, 4. 53.), a Szemere Miklós-telepi regi és új

kavicsbánya, továbbá apró gödrök sorozata az országút éls a Buda-
pest-Ceglédi vasútvonal keresztezdése mellett, tárja fel (3. 2)2.).

Az egész takaró vastagsága 8 méter; a diluviális kavicsra 2—2.5 m,
a levantei kavicsra 5.5—6 m jut. Helyenként a diluviális kavics-

ban jégtorlódás okozta zsákok láthatók (2. 112,, 12. 155—156.).

A kbányai Budapesti Gztéglagyár R. -T. telepén 10—12 cm
vastag pannoniai kavicsréteg települ a szarmata mészkre. Az
említett kavicsréteget több méter vastag zsákos pleisztocén kavics

borítja. A szolnoki vasútvonal bevágásában alsó mediterrán (bur-

digalien) kavicsot tártak fel. A Rákos-kastély mögötti kavicsbánya
kavicsai pedig a grandi rétegek szintjébl valók (12. 105-108, 120-

122 .).

Rákoskeresztúron a községben és a vasúti állomás tájékán

vannak a ma már jórészt felhagyott kavicsbányák. Anyaguk levan-

tei korú kavics (2. 112., 3. 291.).
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Rákosszentmihály és Mátyásföld területén a felszint nagy ki-

terjedésben pleisztocén kavics borítja; a- Szilas-patak völgyében

lév Beniczky-féle bányában a pleisztocén kavics már alárendelt

és eltérbe lép a kb. (i m vastag alsó mediterrán kavics. A Sashal-

mon lév kavicsbánya kzete a fels mediterrán helvétien szint-

jébe tartozik (5. 23í)., 7. 130., 12. 125-127.).

1. A kavicsok mechanikai vizsgálata.

A levantei kavicstakarók mai felfogásunk szerint delta-kép-

zdmények. A dolgozat célja szediment-petrográfiai vizsgálatokkal

is alátámasztani e felfogás helyességét. Az említett képzdmé-
nyekben uralkodnak a különböz szín kvarc-kavicsok, ezért igen

alkalmasak fizikai vizsgálatokra. A vizsgálatok kiterjednek a

kavicsok színiére, méreteire, alakjára, nagyságára és legömbölyödési

fokára.

A kvarc-kavicsok kripto kristályos szerkezete a színez anya-

gokkal szemben különbözképen viselkedik. Ezért találunk ugyan-
azon feltárásban egymástól teljesen eltér szín (fehér, szürke,

sárga, zöld, kék, máj- vagy vörösbarna, ibolya és fekete) és erezet
kavicsokat. A vasas oldatokat tartalmazó felszini-vizek átszivárgá-

suk közben e kavicsokat felületükön gyakran rozsdásra színezik.

A törmelékes üledékek vizsgálatánál a fsúly a
;
mechanikai

értékek megkeresésére irányul, mert a nyert adatokból becses kö-

vetkeztetéseket vonhatunk a lehordási terület helyére és nagysá-

gára, a szállítás módjára és a megtett út bosszúságára vonatkozó-

lag. Ezért igen fontosak a kavicsok külalakjára vonatkozó vizsgá-

latok. A kavics egyedet három egymásra merleges átmér hosszú-

sága határozza meg. Ez a három átmér a hosszúsági (T),), a szé-

lességi (Do) és a vastagsági (l)
;i

) átmér (16. 214.). Az átmérk hosz-

szúsága tolómércével határozható meg. A középs, vagy szélességi

átmér nagysága szerint történik a kavicsok nagyságcsoportokba
(fraktió) való beosztása. A szediment-petrográfiában inkább az

amerikai beosztás használatos, melynek váltószáma S, vagy annak
többszöröse. Az egyes csoportok (fraktiók) a következk: {16. 220.).

B = 256

C = 128

D = 64

E = 32

F = 1G

G = 8

H = 4

iN i g g I i (8. 32.) egyik dolgozatában az amerikai beosztástól

eltéren a sokkal célszerbb 10-es váltószámú csoport-beosztást

ajánlotta. Itt a kavicsok nagyságának fels határa 200 mm, alsó

határa 2 mm. Az egyes csoportok a következk :

128

64

32

16

S

4

mm
durva kavics

r
apró kavics
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200 — 100 mm
;

100 50 » fi

50 — 20 „ o

20 — 10 99 /

10 — 5 „ fi

5 — 2 „ Cl

) durva kavics

}

finom kavics

I

A különböz szelvények kavicsainak csoportok szerinti ösz-

szeleteiét az I. táblázat foglalja magában, talptól-tetig haladva .

A levantei kavicstakaró összetételében a szemnagyságot te-

kintve egv-egy finomabb és durvább szem rétegsor különíthet el.

Fig. 1. ábra. Pestszentlrinc. Városi kavicsbánya szelvénye. Profil

durch die Géméi nde-Sshottergru be von Pestszentlrinc. A. levantei-ka-

vics. — Levantischer Sehotter. B. pleisztocén zsákos kavics. — Pleisz-

tozáner Sehotter mit sackförmigen Einlagerungen (Struktui’boden).

S N

Fig. 2. ábra. Rákoskeresztúr, községi kavicsbánva szelvénye (levantei).

Profil durch die Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr, (levan-

tisch). a) alsó durvább kavicsréteg, homoklencsékkel. — Untei*e, grö-

bere Schotterschieht mit Sandlinsen. b) \Tastag homokréteg, kozbete-

lepült kavics rétegekkel. —
- Máchtige Sandschicht mit zwisehengela-

gerten Sehotterschichten. c) fels, finomabb kavicsról tg. — Obere,

feinere Schotterschieht.
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Kistarcsai,

B.

H.

É.
V.

kavicsbányája

levantei

°?
ó a
lO c
Cvj

16 68 16 9 54 37

£ S 2 9 35 34 15 5 1
ni m ni i^

1 co co ni

0-1.75 m 21 40 35 4 9 44 37 10

Cinkota Caprera

bánya levantei

1 12 38 41 7 1 2 31 47 17 3

Mátyásföld

Beniczky

í.-kavics-

bánya pleisztocén
1

Tt m co m ^ cn
1 ni ni cn ^ 1 4 40 25 27 3

Sashalom
kavics- bánya helvétien

2 7 34 35 21 1 3 26 37 23 11

Rákoskeresztúr

községi
kavicsbánya

levantei

alsó

fels

rétegsor

3 28 60 9 22 52 25
1

1 11 26 34 26 2
|
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5 37 37 20
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24 43 29 3
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kavicsbánya

pleisz-

tocén t >: c
lO

1 t 13 44 25 14 2 - h m b-
co co —

levantei

3-5.75 m
2 23 29 33 12 10 36

j

37 15 2

0-3 m
6 43 38 13 34 39 26

1
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B

256—128
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C

128—64

„

D

64—32

„
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A pestszentlrinci, rákoskeresztúri és kistarcsai bányákban alul

mindenütt levantei kavicsot találtunk. Az alsó kavics réteg fölé kü-

lönböz vastagságú homok lencsék, vagy rétegek települnek, me-
lyek vékony kavics csíkokat foglalnak magukban. Kavics rétegek

és homok betelepülésiek többször is váltakoznak egymással. A fel-

tárások tetején megint kavics rétegek következnek. A kistarcsiai

bánya kivételével a levantei kavics legfels rétegére a zsákos pleisz-

tocén kavics települ (1. és 2. ábra). Az egész kavics lerakódás delta

képzdménynek fogható fel az alábbi megfontolások alapján.

Az s-Duna a pliooén korban áttörte a Visegrád-Nagymarosi
völgyet és rövid alsó-szakasz jelleg futása után a Nagy-Magyar
Alföld helyén feltételezett levantei-tóba ömlött. Természetesen az

c/

50

H0

30

10

10

B C D E F G H
Fig'. 3. ábra. A kavicselfordulások szemnagyságeloszlásának általá-

nos diagrammja. — Diagramm dér Korngrössenverteilung in den

einzelnen Aufschlüssen. Pestszentlrinc, — . — . — Bákoskeresz-

túr Sashalom, ..:... Mátyásföld, — Caprera-

fiird, -|
1—+ Kistarcsa.

esés csökkenése miatt vesztett munkaképességébl s mint minden

alsó-szakasz jelleg folyó, úgy az Ös-Puna is, medrében elször a

legdurvább, legnehezebb középvizmedri törmeléket rakta le. Ez a

lerakodott törmelék kiszorította a vizet a mederbl s a már meg
lév törmelékre kényszerítette lerakni az ártéri képzdményét
mely mindig sokkal finomabb, mint a középviz-medri. A munka
képesség csökkenésével az s-Duna ketté, majd szerte ágazott. Ez a

törmelék lerakódás emelte az Ös-Duna szintjét, a lerakódás vastag-
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B C D E F G H

Fig. 4. ábra. Pestszentlrinc, a városi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagyságeloszlása. Korngrössenverteilung dér Schotter in dér Gemein-

de-Schottergrube von Pestszentlrinc. 0—3 m levantei — levan-

tisch —.— .— 3—5.75 m levantei-levantiseh — - - 5.75—7 m pleiszto-

cén—pleistozán,

*/

Fig. 5. ábra. Rákoskeresztúr, a községi kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysági eloszlása. — Rákoskeresztúr, Korngrössenverteilung dér

Schotter in dér Gemeinde-Schottergrube von Rákoskeresztúr.
- alsó — unterer — .— .— fels — oberer rétegsor — Horizont

(levantisch).
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sága folyton növekedett, mindaddig, míg a levantei-tó feltöltdött.

A levantei-tó hnllámzása a törmeléket legyez,szénién széttereget-

te. Ily módon jött létre a Pestszentlrinc-rákoskeresztúri folyótor-

kolat (déltaképzdmény ) , melyre azután a Duna a pleisztocén kor
folyamán további kavicstakarókat rakott le.

A kavicsok csoportok (fraktiók) szerinti eloszlása sokkal vi

lógósabban követhet a 3—G. ábra diagrammjaiból. A 3. ábra di-

agrammja szerint nyilvánvaló, hogy a feltárások kavics-fraktiéi-
nak két különböz maximuma van. Az egyik maximum alacso-

nyabb, az E és F csoportok figurativ pontjai közel egyforma ma-
gasságban vannak; míg a másik maximum meredek, a D, E, F, Cl,

fraktiók figurativ pontjai különböz magasságban vannak. Az
elbbi jellegnek megfelelnek a pestszentlrinci, sashalmi és Cap-
rera-fiirdi feltárások kavics lerakódásai, az utóbbinak a rákos-

keresztúri és kistárcsái feltárások lerakódásai. A kett között átme-
net a. mátyásföldi Beniczky-bánya pleisztocén kavics lerakódása.

A 4., 5. és (i. ábra részletdiagrammjaiban a két maximum típus kii-

lön-kiilön is kimutatható.
A szemnagyság eloszlásának két élesen elkülönül maximu-

ma elbbi megfontolásainkat bizonyító ervel támasztja alá s így
jogosan következtethetünk arra, hogy a szóban forgó 1evantei-ka-

vicslerakódások valóban delta-képzdmények.

A szemnagysági összetétel megvizsgálására irányuló méré-
sek azonban még más fontos mechanikai megfontolások alapjául

is szolgálhatnak. így a három átmér birtokában az alábbi képletek

segítségével kiszámíthatók a kavicsok táblássági (T), oszlopossági

(S) és lekerekedési (R) értékei (18. 259. és 20. 57.).

D, + D, 2Dj D, + D„ + D,
T = — S = R

2D
;i

D
s + D

3 6

Az egyes csoportokon belül nyert fenti határértékeket a II.

táblázat foglalja magában :

II. Táblázat.

Csoport T S R

C 128—64 mm 2.68—1.80 2.01-1.51 42.19—32.90

D 64-32 „ 3.52—1.0!) 3.09—1.06 35.67—13.10

E 32—16 „ 4.91— 1.04 4.71—1.10 22.43—7,00

F 16—8 „ 3.11—1.10 2.39—1.27 9.17—3.37

G 8—4 „ 2.78—1.55 3.43—1.22 5.15—2.50

A T és S értékek 283 számított kavicsegyed alapján követ-

kezképen állíthatók szembe egymással :
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Fig-. 6. ábra. Kistarcsa, a BHÉV.-i kavicsbánya kavicsainak szem-

nagysága eloszlása. — Korngrössenverteilnng' in dér Schottergrru.be

dér Budapester Lokalbabnen von Kistarcsa. 0—1,75 m — . —

.

1.75—2.50 m 2.50—3 m levantei— levan ti seh
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> 2 T 0.35

> 1.5 T 0.35

> T Í8.0

oo T 24.7

< T 48.4

< 1.5 T 7.1

< 2 T 1.1

A kavicsszemek alakjára vonatkozó vizsgálatokból kitnik,
hogy a kavicsok átmérik által többó-kevésbbé meghatározott mér-

tani testek. Ilivel a szállító közeg természete, a transzport-kopta-

tás és a megtett út között egyenes összefüggés áll fenn, a kavicsok

szabálytalan, gömböly vagy legtöbbször rotációs ellipszoid ala-

knak. Az egyes alakok között igen sokféle átmenet lehetséges s

ezért egy jellemz tulajdonságot, a legömbölyödés fokát pontosan

meg kell állapítani. Ehhez legalább három egymásra merleges f-

metszet szükséges. A fmetszet azonban már síkforma, melyet al-

kalmas készülékkel apapír síkjára lehet vetíteni. Magán a kavicson

is meg lehet határozni a, tetszleges fmetszetet görbületmér (tér

képmér) segítségével. Feltételezve, hogy a fmetszet ugyanazon

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az egész test, a fmetszeten kon-

káv (C), konvex (V) és egyenes (sík, P) szakaszok, illetve felületek

mérhetk meg és fejezhetk ki. Ha e három állandó értéket 100-ra
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juk át, akkor a következ legömböl yödési fokokat

C = 100 % 0 fok.

C > (V f P), P > V la )

V > p lb [

fok

(V + P) > c oA + V) > p 2a

j

fokp > (C + V) 2b

(C + P) > V > , p > (C + V) 3a

|

fok
(C + V) > P 3b

V > (C r P)
, C > p 4a

j

fok
P > c 4b

V = 100 % 5
fok

Budapest vidékén a légiimbl védési fok gyakoriságát tekint-

ve, uralkodó szerepek az 1 b, 4 a és 4 b legömbölyödési fokkal

meghatározható kavicsok. Ugyanez az eredmény adódik a legömbö-
lyödési fokok háromszög ábrázolásából (9. ábra*), illetve a gyako-

riság é)s a legömbölyödési fok közötti összefüggés diagrammjaiból
is (7. és 8. ábra).

Az említett diagrammokból a kavicsok legömbölyödési foká-

nak két maximuma olvasható le. Nyilvánvaló, hogy a kavicsok egy
része nem eredeti fekvhelyükrl származik, hanem valamilyen le-

rakódásból. Ez a lerakódás minden valószínség szerint a bécsi

medencében történhetett s az Ös-Duna erózió bázisának süllyedése

után jutott a kavicsok egy része a Budapest-vidéki levantei delta-

képzdménybe.

A kvarc-kavicsok legnagyobb része, továbbá a gránit-, dió

rit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcit-, és kristályos palákból származó
kavicsok 3 b, 4 a, 4 b legömbölyödési fokkal, az arkózák,- homok-
kövek és andezit-kavicsok la, 11), 2a legömbölyödési fokkal jelle-

mezhetk. Az elbbiek hosszú úton szállíttattak tova, legnagyobb
részt alpesi származásúak, az utóbbiak rövidebb úton kerültek mai
helyükre s hazai eredetek. A kvarc-kavicsok egy része la, lb le-

gömbölyödési fokú, ezek valószínleg átmosott kavicsok, vagyis
másodlagos vagy harmadlagos fekvhelyükön vannak.

Az alább következ III. táblázatban találjuk lelhelyeik sze-

rint csoportosított 283 kavics egyed maximumának, középértékének
és minimumának csoport beosztását, átmérik értékét mm-ekben
kifejezve (egy tizedes pontosságig); a T, S, B, valamint a V, C, P.

értékeknek megfelel legömbölyödési fokot.

lásd a 192. oldalon.
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III. Táblázat.

B

Csoport

D, D
2 D.3 T S R V c P

Legöm

bo-

ly

ödési

fok

Mátyásföld, Beniczky-bánya.

maximum D 130 48.5 35.5 2.37 3.09 35.67 27.6 51.7 20.7 lb.

középérték E 29.3 22.2 14.5 1.85 1.69 10.98 52.5 26.9 20.6 4a.

minimum G 6.3 5.2 3.5 1.64 1.45 2.50 47.4 52.6 — lb.

Rákoskeresztúr, községi kavicsbánya.

maximum E 94.5 223 17.8 3.28 4.71 22.43! 23.8 71.4 4.8 lb.

középérték E 22.1 16.3 10.6 1.90 1.67 8.15 56.6 28.2 15.2 4a.

minimum F 9 8 5.7 1.49 1.31 3.78 83.3 16.7 — 4a.

Sashalom, a 160 melletti kavicsbánya.

maximum C 109 1 89.1 55 1.80 1.51 42.191 76.7 23.3 — 4a.

középérték E 34.7 24 7 17.5 1.73 1.65 12.76 57.4 25 17.6 4a.

minimum G 10.2 7 6.1 1.41 1.56 3.88 50 16.7 33.3 'b.

Pestszentlrinc, Szemere-íelepi új kavicsbánya.

maximum C 99 67.4 31 2.68 2.01 32.90 28 44 28 2a.

középérték E 36.1 25.7 15.5 2.17 1.79 12.84 53.2 38.6 8.2 4a.

minimum G 12.3 5.9 4.4 2.06 2.39 3.77 40 23 40 3b.

Caprera fürd kavicsbánya.

maximum D 39.1 36.4 22.6 1.6/ 1.32 16.35 59.1 18.2 22.7 4b.

középérték E 28 20 13.2 1.95 1.70 9.80 58.6 32.6 8.8 4a.

minimum G 16.4
|

7.5 7 2.26 1.71 5.15 33.3 66.7 — lb.

Budafok, Kereszthegy.

maximum E 37 5 30.3 14.3 2.37 1.68 13.68i 62.5 37.5 4a.

középérték E 22.4 16.3 10.9 1.81 1.68 8.27 53.5 41.8 4.7 4a.

minimum G 9 5.5 3.5 2.07 2.00 3.00 66.7 33.3 4a.

A kavics lerakódások elfordulásait a 10. és 11. ábra térkép-

vázlatai tüntetik fel.

11. A kavicsok minségi vizsgálata.

A kavicsok közül legnagyobb mennyiségben a kvarc-kavi-

csok fordulnak el. Az egyéb származású kzetek kavicsai igen alá-

rendelt szerepet játszanak, amint az alábbi IV. táblázatból látható.
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IV. Táblázat

Rákos-

keresztúr

Mátyás-

föld

Sas-

halom

Pestszentlrinc
Caprera

fürdközségi

bánya

Szemere
telep

kvarc és kvarcit 97 o/o 94 o/o 99o/o 93o/o 90 0/0 91 0/0

eruptív (gránit,

kvarcporfir, andezit)
1 % 3 °/o — 30/0 1 0/0 40/0

szediment (mészk,
homokk, arkóza,
agyagpala)

2 o/o 1 °/o 1 0/0 30/0 7o/o 3o/o

metamorf (gneisz,

csillámpala)
— 2 o/o — 1 0/0 2o/o 20/0

A továbbiakban adjuk a különböz kzetekbl származó ka-

vicsok kzettani leírását.

1. Gránit: Mátyásföld, fíeniczky-bánya. Leukokrát, hipidio-

morf szemcsés kzet. Makroszkóposán 3—-5 min-es füstszürke, zsir-

fénytí kvarcszem ecskék, 5 mm-nyi hosszúságot is elér üvegfény,
gyengés búsvörös l’öldpátok és 1 mm-es zöld szín klorit-csomók
láthatók benne.

A kvarc-szemek (20(1—1300 p) szabálytalan alakúak, víztisz-

ták, színtelenek. Néhol összctöredezettek s ilyenkor a földpátok kö-
zötti hézagot töltik ki. Kioltásuk gyakran hullámos. Zárványaik :

plagioklász lemezkék és csillám pikkelyek.
Az ortoklász-táblák igen nagyok (700—2(100 y ), víztiszták,

kissé zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók rajtuk. Fénytöré-
• síik jóval alacsonyabb, mint a kanadabalzsamé. Csak tengely kilé-

pés figyelhet meg rajtuk. Zárványai : apró kvarc kristalloidok és
egy 370 p-os csillám pikkely.

A plagioklászTáblák szintén nagyok 0)00—2500 p). zavarosak,
ersen mállottak. Gyakran ikerlemezesek az álhit-törvény szerint.
Kioltásuk a szimetrikus zónában: + 23p (42%An),+ 18° (35%An).

Tele vannak apró szericit-pikkelyekkel, amelyek gyakran
az ikerlemezeket is elfödik.

A csillámok halványzöld színek, nem egyformán pleochroo-
sak. A kisebb generáció csillámjai hajlott lemezkékbl állanak,
100—300 u nagyságúak, pleochroizmusuk : c szalmasárga, ú, b é-

lénkzöld. A nagyobbik generáció csillámjai (509—1000 p) keresztül -

kasul repedezettek, pleochroizmusuk : c világossárga, a, b sárgás-
zöld. Kioltásuk: c : c = 7". Eme sajátságok alapján a csillámok
kloritok.

A kzet tehát nagyszem, hipidiomorf szemcsés gráiiit.
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2 . Mikroklinmuszkovitgránit; Pestszentlrinc, Szemere-telem
u -] *ay icsbanya. Leukokrát kzet, makroszkóposán 1-4 mm-es zsír-

Hhnl’
US

í
SZ

o'

ke kvarcs
f?
mek

’ 2—3 mm-nyi fehér szín földpát-tablakes
_

1—2 mm-es világos szín, csillogó muszkovit-pikkelvekismerhetk fel benne.
°

A h i o/c-szemek szabálytalan alakúak, elég nagyok (300 1400gyakran fogas szélnek. Víztiszták, színtelenek; kevés zirkon-zírvényt tartalmaznak. Kioltásuk gyakran hullámos.

, ,

A f°I(ipát-szemek általában nagyok. Színtelenek, legnagvobb-
i észt azonban zavarosak. Morfológiai és optikai sajátságaik alanián
ortoklaszra, mikroklinra és plagioklászra különíthetk el

p

Az ortoklász-szemek nagyok (500—1400 jx), legtöbbször zavaro-
sak. A hasaaási irányok jól láthatók. Fénytörésük minden irány-
ban jóval kisebb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Keresz-
tezett nikolok között megfigyelhet, hogy az egyes földpátok apró
szericit-pikkelyek halmazává alakultak át. Zárványaik: muszkovit-
pikkelyek és kvarc-ovaloidok.

A mikroklin-szemek is nagyok (400—1900 p), víztiszták vagy
mállási termékektl zavarosak. Keresztezett nikolok között rögtön
szembetnnek az egymásra merleges poliszintétikus ikerlemezek,
az albit- és periklin-törvények szerint. A kioltás az egyes egyedek-
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n cl az albitikerlemezekhcz (az M él irányához) 13—la", ezek közel

bázis szerinti metszetek. A mállási termékek csomóit tarka inter-

ferencia-szín szericit-pikkelyek alkotják. Gyakran kvaroovaloid

zárványok találhatók bennük.

A plar/ioklász-szexnek (6(10—1500 p) ritkán színtelenek, sok he-

lyen mállásnak indultak. Legtöbbször ikrek az albit-ikertörvény

szerint. Az albit-ikernyomhoz (n’ a) mért kioltások a következk:

+6° (24% An), + 9° (27 % Aid. + 13° (30% Anj, + 16° (33% Aid. A
mállási termékek szerieit-csomók. Kvarc-zárványok itt is elfordul-

nak.

A muszko

v

ii-pikkelyek hosszanti kiterjedésüek ('200 800 [0, a

hasadási vonalak egymással párhuzamosak, úgyhogy a pikkelyek

lemezes szerkezetek. A pikkelyek helyenként kissé meghajlottak.

Színtelenek, azonban a hasadási vonalak mentén sárga szín limo-

nit-foltok jelennek meg.

A kzet ezek szerint hipidiomorf szemcsés mikroklin -tartalmú

muszkovit-gránit.

3. Muszkovitgrá)iitgiielsz: Mátyásföld, Beniczky-bántf'i. Sza-

badszemmel tekintve sárgásbarna szinti kzet, 0.5—1 mm-nyi apró

világos szin muszkovit-táblákkal. Mikroszkóposán ortoklasz és

muszkovit figyelhet meg benne.

A kvarc-szemek aprók (100—200 p), színtelenek, víztiszták.

Gyakran összetöredezettek, kövezetszer strukturájak. Kioltásuk

hullámos. Az egyik kvarc-szemecskében 50 p-nyi ersen fénytör

zirkon-kristály látható zárvány gyanánt.

A földpát-táblák nagyobbak a kvarcszemeknél (800—1100 p).

Általában zavarosak, kaolinosodottak, repedezettek. Fénytörésük
gyengébb a kanadabalzsaménál. Kioltásuk egyenes. Zárványaik:
nagyobb muszkovit-, apró kaolin- pikkelyek és kvarc-ovaloidok. E
sajátságaik alapján ortoklászok.

A muszkov ii-pikkelyek aprók (150—500 [0. Színtelenek, vilá-

gossárga, vagy világoszöld színek. Néhol ersen hajlottak- Finom
hasadási vonalak jól láthatók bennük. A mennyiségük uralkodó-
jelleg a kzetben. Igen tarka interferencia-színek. az optikai ten-

gelyszögük nagy.

A kzet hipidiomorf szemcsés szövet. Ersen mállóit, amely
körülményre a. muszkovit bséges jelenléte utal. Gyakran egész te-

kintélyes muszkovit-erek járják át a kzetet. Mállási termékként
még jelents mennyiség sárgásbarna szín limonit is elfordul,

500 p-nyi halmazok alakjában.

A kzet maga nyomást szenvedett muszkovitgránitgneisznek
fogható fel.

4. Kvarc tartalmú amfibolszienit; Mátyásföld, Beniczky-bá-
nya. Szabadszemmel figyelve aprószem, sötétszürke szín kzet,
melyben 1—2 mm-es fekete szín, üvegfény amfibol-tk és 1 mm-
nyi fehér szin földpát-táblák láthatók. A mikroszkóp alatt kvarc
ortoklász, amfibol és magnetit ismerhet fel.
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A kvarc-szemek aprók (200 u), víztiszták, mindig xenomorfolt,

a földpátok és az amfibolok közötti hézagot töltik ki. Mennyiségük
a többi elegyrészhez viszonyítva nem számottev.

A földpátok xenomorfok (500—1100 p). színtelenek, helyenként
kissé zavarosak. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsaménál. A
kioltásuk egyenes. Zárványaik: 10 p-nvi kvar^ovalohlok. ritkán

pleochroos udvarral körülvett zirkon-kristálykák. Átalakulási ter-

mék gyanánt apró epidot-tk és szericit-foltok halmaza vehet ész-

re. Ezen sajátságok alapján a földpátok ortoklászok.

Az amfibolok (200—900 u ) rendesen hosszúra nyúlt oszlopos

termetnek. A prizma (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhe-

t. A kioltás mértéke c : c = 14—18°. A pleochroizmus ers: a =
sárgászöld, f>, c = fzöld. A hasadások mentén gyakran limonitos

erek láthatók. Néhol az ásvány teljesen limonittá alakult át.

Zárványként kvarc-ovaloidok ismerhetk fel benne.

A magnetit legfeljebb 8—10 u-nyi négyszögletes keresztmet-

szet szemek vagy foszlányok alakjában fordul el.

A kzet szövete hipidiomorf, iránytalan szemcsés. Az ásvá-

nyos összetétel szerint kvarctartalmú amfibolszienit.

J. Amflboldiorit; Péstszentlrinc, Szemere telepi áj kavicsbá-

nya. Melanokrát kzet. Makroszkóposán 2-—3 mm hosszú, fekete

szín, üvegfény amfibol-tk és 1 —2 mm-nyi fehér szin földpát-

szemek vehetk benne észre. Mikroszkóposán földpát, amfibol és bio-

tit figyelhet meg.
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A földpát-szeuiek igen nagyok, zavarosak, ersen mállottak.

Ers nagyítás alatt nézve kaolin-csomók és apró szericit-mozaikok

hajmaza ismerhet fel. Fénytörésük nagyobb a kanadabalzsaménál.
Optikailag negatívok. Egy szem kioltása a P/M élre _L-en j-3°.

ami Ab 77An23 összetételnek felel meg, tehát bázisos oligoklász.

Az amfibolok a c irányban megnyúltak, nagyságuk 300—1500

|i között váltakozik. Zöld szintiek. A hasadási irányok nem szembe-

tnk. Pleochroizmusuk: o sárgászöld, b és c kékeszöld. Kioltásuk

hullámos. A repedések mentén gyakran limonitos erek láthatók.

Sokszor szabálytalan vagy négyszögletes 75—250 p-nyi opak limo-

nit-szemek fekszenek bennük. Az interferencia-színük sokszor ala-

csony, ami kloritosodásra utal. Végeredményfen az amfibol-szemek
ritkán üdék, legtöbbször mállottak, melynek fokozatait a klorito-

sodás és linionitosodás jelzi.

A blotit szemek világosbarna szintiek, kifakultak, elbauerito

sodo- 'ak. Ers nagyítással jól láthatók bennük a jellemz sagenit-

i ácsok.

A kzet jellegzetes kvarcnélküli ami iboldiorit, szövete hipidio-

tnorf szemcsés. Az elegyrészei igen mállottak. Kioltásuk, a hegy-

képz erk hatásaképen mindig hullámos.

ti. ApUt; Pestszentlrinc, Szeinere-telepi új kavicsbánya. Leu-
kokrát kzet. Makroszkópos elegyrészei : 4—6 mm hosszú, 2 3 mm
széles fehér vagy világosszürke szinti, üvegfény ti földpát-táblák,

1—5 mm hosszú, 1 -2 mm széles fekete szinti, iivegfényíi turmalin-

oszlopok és 2—3 mm-nyi világosszín csillámpikkelyek. Mikrosz-
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león ajatt kvarc, oligoklász, lepidolit, muszkovit és turmalin ismer
het fel.

A. Amarc-szemek két ivadékban fordulnak el, a nagyobbak
200—300 p-osak, a kisebbek 4—0 p-nyiak. Víztiszták, színtelenek, a

széleik csipkézettek. Kioltásuk rendesen hullámos. Rendszerint a

z

elegyrészek közötti teret töltik ki a csillám-pikkelyekkel együtt s

jellegzetes kataklázos szerkezetek.

A /ö'WpdMáblák igen nagyok (1600—3750 p). Színtelenek, leg-

töbször zavarosak. A hasadási irányok jól láthatók. Fénytörésük
vagy alig kisebb, vagy nagyobb a kanadabalzsaménál. Egy, a b-re

.L metszet kioltása 1°, ami An,- ,„Ab s5 —sü összetétel oligoklász.

A csillámok mennyisége uralkodó. Két féleségük különböztet-

het meg: lepidolit és muszkovit. A lepidolit-pikkelyek nagyok
600—2900 p), szürkésbarna színek, gyakran igen meghajlottak.

Hasadási vonalaik igen finomak és élesek. Interfereneia-szinük

barnasárga. Kioltásuk hullámos. Optikai jellegük negatív. Só
savval megcseppentve a láng színezdése: vörös ( Li ! ) . A muszko-
vit-pikkelyek jóval kisebbek, rendesen 200—300 u-osak, ritkán lOO
u-nyi szemek is elfordulnak. Színtelenek, interfereneia-szinük élénk

és magas.

A turmalin-szemek ritkábbak, átlagban nagyok (1300—190) p).

Kék színek, igen repedezettek. A szélesebb repedéseket sárga szí-

n mállási termék tölti ki. Pleoehroizmusuk igen ers, a halvány-
kék, c sötétkék. Gyakoriak bennük az 1—7 p-nyi, ersen fénytör,
pleochroos udvarral körülvett zirkon-zárványok.

A kzet szövete jellegzetes hipidiomorf szemcsés. Végered
ményben turmalin- és lepidolit-tartalmú aplitnak tekinthet.

7. Aplit; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Leukokrát kzet. Mak-
roszkóposán 1 mm-es halványszürke, zsírfény kvarc-szemek, 1—

2

inm-nyi fehér szin földpát-táblák és 1 mm-nyi élénkfény musz-
kovit-pikkelyek ismerhetk fel. Mikroszkópos elegyrészei: kvarc,

ortoklász, albitoligoklász, muszkovit és gránát.

A A’ rarc-szemek csaknem izodiametrikusak (150 és 540 p kö-

pött). szabálytalan alakúak. Víztiszták, színtelenek Sokszor össze-

hiredezettek, a széleik csipkésen érintkeznek egymással. Kioltásuk
általában hullámos.

Á földiátok jóval nagyobbak, mint a kvarc (550—1500 fi)

Színtelenek vagy zavarosak. Hasadási irányaik .jól megfigyelhetk
Xagy részüknél a fénytörés a c irányában jóval gyengébb a kana-

da balzsaménál. Az egyes szemekben több ízben megfigyelhet az

álhit mikropertitek alakjában való betelepülése. Gyakran nyomás
Következtében keletkez ikerlomezesség is észrevehet; ilyenkor a

• zeniek mikroklinra emlékezteinek. Átalakulási termékként szeriéit

pikkelyek halmozódnak fel. Zárványaik: 4—10 p-nyi kva rc-ovalm

-*ok, apatit-tk. Ezen sajátságok alapján a földpátok nagy része

ortoklásznak bizonyul. A többi szem fénytörése alig különbözik a
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kanadabalzsamétól, ikerlemezesség rajtuk is megfigyelhet, ezek

a Ibi toli gok Iá szók.

A muszkovit 9(10 u-nyi, halványsárga szín, meghajlott pik-

kelyek alakjában fordul el. Hasadási irányai jól szembetnk.
Mennyiségük kevés a kzetben.

A gránát-szemek halványrózsaszinek, repedezettek, izodia-

metrikusak (170—200 p). Ez is igen ritka elegyrész.

A kzet szövete kifejezetten kataldázos. Ez a körülmény, to-

vábbá a kvarc-szemek hullámos kioltása, a földpátok nyomás foly-

tán elálló ikerlemezessége, a csillám-lemezek hajlott volta elárul-

ja, hogy a kzet erteljes hegyképz nyomást szenvedett.

A kzet elegyrészeit tekintve, gránát-tartalmú aplitnak fog-

ható fel.

8. Kvarcporfir; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel
tekintve szürke szín kzet, legfeljebb 2—3 mm-nyi füstszürke,

zsírfény kvarc-szemekkel és 2—3 mm-es fehér szín földpát-táb-

lákkal. Az alapanyag szürke szín. A mikroszkóp alatt porfirosan

kivált kvarc és földpát figyelhet meg.

A kvarc két ivadékban (400—600 u és 900—1200 u) jelenik meg.
Színtelen, víztiszta dihexaéderes és szabálytalan alakú, gyakran
magmatikusan korrodált szemek. Kioltásuk sokszor hullámos. Zár-

ványként 5 u-nyi zirkon- és rutil -kristálykák és 5—20 u átmérj
alapanyag föl tok szerepelnek.

A /öb/páf-táblák az a-tengely szerint megnyúltak (200—1300

[d, ersen mállottak, zavarosak. Telve vannak szeriéit- és kaolin-

pikkelyekkel, különösen a hasadások és repedések mentén. Ez a kö-

rülmény nagyon megnehezíti a meghatározásukat. Fénytörésük a-

lig ersebb a kanadabalzsaménál. Ritkán az albitikerlemezesség

nyomai is észlelhetk. Kioltásuk majdnem egyenes. Ezen sajátsa

gok alapján oligoklászoknak bizonyulnak.

Szines elegyrészként néhol egy-egy 5 g-os magnetit -szemecske
figyelhet meg.

Az alapanyag mikroholokristályos, igen apró kvarc-szemek-

bl áll. Benne nagyobb kvarccsomók láthatók, jellegzetes kövezet-

struktúrával és pedig vagy egy nagy kvarc-beágyazás körül, vagy
magában az alapanyagban szericit-pikkelyek halmazával körülvé-

ve. A földpát beágyazások között helyenként nagy kiterjedés sze-

ricit-esomók láthatók, st magát az alapanyagot is gyakran szeri-

cit-erek járják át. Mindezek a kzet elváltozását és átalakulását

árulják el.

Az eredeti kzet kvarcporfir lehetett, mely késbb hegyképz
nyomást is szenvedett.

9. Kvarcporfir ; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Szabad szemmel

nézve szürke kzet, 1—2 mm-es zsirfény kvarc-szemekkel és leg-

feljebb 1 mm-nyi földpát-táblákkal. Mikroszkóp alatt kvarc- és or-

toklász-beágyazások ismerhetk fel.
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A /crorc-beágyazások (250—1400 p) dihexáéderek vagy négy-
>zögletes keresztmetszetek. Gyakran magmatikusan korrodáltak,
nagy beöblösödésekkel . Víztiszták, színtelenek. A dihexáéderek
gyakran össze töredezettek. Kioltásuk gyengén hullámos. Zárvány-
ként alapanyag található bennük. Helyenként az apróbb kvareáze-
mek kataklázos szerkezetek és fogásán kapcsolódnak egymásba.

A /ö/dpáí-beágya zások körülbelül kvarc-nagyságnak (400

1500 p). Az egyes kristálylapok töredékei még kivehetk, a met-
szetek általában AL szerintiek. Xem üdék. meglehetsen zavarosak.
Kaolinosodás, szericitesedés és limonitosodás jól megfigyelhet
rajtuk. Kioltásuk egyenes. Fénytörésük gyengébb a kanadabalzsa-
ménál. Kvarc-zárványok találhatók bennük. Eme tulajdonságok
alapján ortoklásznak tekinthetk.

A kzet alapanyaga szürke szín, mikroholokristályos szövet,
lényegében kvarcból és földpátból áll. Gyakran szericit-pikkelyek

csomói helyezkednek el benne és limonitos erek járják keresztül

kasul. Egyes helyeken 90—120 p-nyi vöröses-barna limonit pikke-

lyek halmozódnak fel.

10. Kvarcporfir, Rákoskeresztúr. Az ibolyás szín, mikroholo-
kristályos szövet kzetben egy-két apró kvarc -szemecske és 1—

2

inm-nyi üvegfény földpát-tábla ismerhet fel. Mikroszkóposán
kvarc- és földpát-beágyázások figyelhetk meg.

A /eperre-beágyazások általában kicsinyek (60—400 p); viztisz-

ták, színtelenek. Ritkán nagyobbak, legtöbbször nem épek, ersen
összetöredezettek. Egymás mellé rendezdve a csiszolat egyes he-

lyein nagy tömegekben találhatók s jellegzetes kövezet-szerkezetet

tüntetnek fel. Egyik-másik szemecskében apró zikron-zárványok

találhatók.

A földpótok 400—1600 p-nyi M szerinti hosszanti táblás met-

szetek. Ersen mállottak, zavarosak. Egyetlen ikermetszetet talál-

tam a. karlsbadi ikertörvény szerint, a két iker fél kioltása egymás-
hoz 21". Fénytörésük a kanadabalzsaménál jóval gyengébb. Kiol-

tásuk egyenes. Sokszor teljesen elszericitesedettek, máshol limonitos

mállás figyelhet meg. A földpátok eme sajátságaik alapján ortok

lászok.

A pasérc-szemek (100—700 p) fekete színek, legtöbbször sza-

bálytalan foltokban és csomókban helyezkednek el.

Az alapanyag mikroholokristályos; kvarcból-, földpátból-,

csillámból- és limonitból tevdik össze.

11. Biotithiperszténandezit ; Mátyásföld, Beniczky bánija

Makroszkóposán fekete szín, tömött kzet; 2—3 mm hosszú, 1 mn
széles üvegfény földpáttáblákkal.

A mikroszkóp alatt vitrofiros szövet alapanyagban porfi-

rosan kivált plagioklász, hipersztén és magmatikus resorpciót szén

vedett biotit-kristályok észlelhetk.
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A plagioklászok elég tekintélyes nagyságúak (200—1400p). A
metszetek általában igen jó kifejldésnek az M szerint. Megfigyel-

het formák: P(001), M(010), x(101). Gyakoriak az a-tengely sze-

rinti négyszögletes metszetek is. Ikrek az álhit- éis karlsbadi iker-

törvények szerint, vagy pedig konjugált albit-karlsbadi ikrek for-

dulnak el. Víztiszták, fénytörésük sokkal ersebb a kanadabal-
zsaménál. Gyakran zónásak. Ismételten a kristálytani határokkal
párhuzamosan üvegzárványok jelennek meg, zónákba rendezdve.
A P szerinti hasadás igen jellemz. Meghatározásuk optikai úton
a következ :

1. kioltás a P/M élhez :

n’a ' M = 35°, An so Ab,0

n>a : M = 25", An
C3
Ab3T

2, a szimetrikus zóna kioltásai álhit ikreken mérve :

1.

) ± 21", An 3S Ab, ;
o

2.

) ± 32", An.-
)S
Ab

4,

3.

) ± 35", An
c
, Ab 37

4.

) ± 37" 30' An
(iT
Ab33

3., a konjugált albit-karlsbadi ikrek kioltásai :

«.) 1 és 1’; szegély + 34", mag + 37" 30’

2 és 2’; szegély + 46" 30’, mag + 49° 30’

a szegélynek An95 Ab- , a magnak An,, s Ab_, összetétel felel

meg, tehát a földpát típusos anortit.

/?.. 1 és 1’; + 32° 2 és 2’; + 36° 30’ Ans4 Ab 1(i

Az egyes metszeteken optikai tengelykilépések és a hegyes
szögfelez kilépései is megfigyelhetk.

A hipersztének keskeny, hosszú (10—1000 [0, halványzöld
szinti oszlopok. Az m (110) szerinti hasadás igen jól megfigyelhet,
a hasadási vonalak által bezárt szög 88". Pleochroizmusuk gyenge :

a és 6 sárgás barna, c halványzöld. Kioltásuk egyenes. Gyakran
plagioklászok növik keresztül.

A bioG7 -b eá g vazá sok (200—1700 u) magmatikus resorpciót

szenvedtek, magnetites opaeit-szegély veszi ket körül. Legtöbb-

ször teljesen kiszorítják a magnetit-halmazok, néha csak egyes bio

tit-foszlánykák és utólagosan keletkezett kvarc-szemek láthatók.

Egy bázis szerinti metszeten az m prizma lapjai 54—59° szöget zár-

nak be. Ugyanezen metszeten tengelykép is megfigyelhet. Egy
sárgásbarna biotit-foszlányka pleochroizmusa : a világosbarna, 0

és c sárgásbarna.

A magnetitek néhány nagyobb (100—250p) vasfekete folt

alakjában helyezkednek el.
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Az alapanyag vitrofiros; plagioklász, magnetit kris-

tálykákból és üvegbl tevdik össze. Az alapanyag plagioklá-

sz.ai léc-alnkúak (20—200p), savanyúbbak, mint a beágyazások. Ki-

oltásaik a szimetrikus zónában : + 23°30’ (An 4 ,)., + 24° (An44 ),

+ 37°30’ (An,i7 ), + 38° (An6S ). A 20—40 p-nyi magnetit-szemek el-

hintve igen nagy tömegekben találhatók az alapanyagban.

A kzet az ásványos összetétele alapján biotithiperszténande-

zit.

12. Kvarcit; Mátyásföld , Beniczky-bánya. Makroszkóposán
teljesen tömött, sötétkék szinti kzet. Palás szerkezet.

A mikroszkóp alatt finom, apró kvarc-szemecskékbl álló,

kristályos szövet kzet. A finom kristályos alapanyagot 60—630p

átmérj erek futják keresztiil-kasul, melyek kvarc halmazok és

jellegzetes kövezet struktúrát árulnak el. A kvarc-szemek itt na-

gyobbak (60—120 p), undulá'ló kioltásnak, elvétve zikron-zárványo-

kat tartalmaznak. Néhol apró, opak, hatszögletes táblák alakjában

igen kevés magnetit is található az alapanyagban.

A mikroszkópi kép alapján a kzet típusos kvarcitnak tekint-

het.
13. Homokk; Rákoskeresztúr. Szabadszemmel figyelve szür-

ke szín kzet, 1—2 mm-nyi zsirfény kvarcszemekkel.

A mikroszkóp alatt a barna szin limonitos kötanyagba kü-

lönböz nagyságú kvarc-szemek ágyazódnak be. melyek három cso-

portba különíthetk el : 950—1400 p-os nagy, 300—500 p-os középs
és 10—100 p-os kicsiny generációk. A kvarc-szemek általában szin-

telenek. viztiszták, üdék. Legtöbbször szögletesek, néhol összetöre-

dezettek. A nagy generáció szemei unduláló kioltásnak. Gyakoriak
bennük a szalagos folyadék-zárványok; a zirkon-zárványok ritkán

fordulnak el.

Az alapanyag apró kvarcszemcsékbl és barna szinti köt-
anyagból áll. Elég sok limonit-szemecske és kevés mnszkovit-pik-
kelyke található benne.

A mikroszkópi kép alapján a kzet homokknek tekinthet.

14. Homokk; Pestszentlrinc, Szemere-telepi új kavicsbánya.
A kzet meglehetsen egyenletes szemnagyságú, csaknem tisztán
kvarcból all. A kvarc-szemek a mikroszkóp alatt közel izodiamet-
rikusak (200—500 p). A legapróbb szemek teljesen izodiametrikusak.
.)() p-osak. \ ízt isztak, határvonalaik igen élesek. Kioltásuk normá-
lis, elvétve hullámos. A szemek sokszor csipkézettek és fogaske-
rékszeren kapcsolódnak egymásba. Néhol apátit zárványok talál-
hatók bennük.

A wmsg/co'uif-jíikkelyek igen aprók (10—15 p), színtelenek, er-
sen fénytörk.

Helyenként sárgásbarna szin 100—200 p-nyi limonit-csomók
és sávok láthatók.

A kzet az ásványos összetétele szerint kvarchomokk.
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15. Arkóza-homokk; Budafok, Kereszthegy. A kzetben
makroszkóposán fiistsziirke, zsírfény, kagylós törés kvarc-szemek

és jól hasadó vörös szinti földpát-lemezek láthatok.

Mikroszkóp alatt a kvarc-szemek nagyok (200—1600 p), sza-

bálytalan alaknak, víztiszták. Helyenként az egyes nagy kvarc-

egyedek apró mozaik-szemekre töredeztek szét. A kioltások általá-

ban nndnláló. Telve vannak jellegzetes pontzárványokkal. Egyes
szemekben zárványként apatit-prizmák és zirkon-kristálykák is ta-

lálhatók.

A földpát-lemezek jóval nagyobbak a kvarc szemeknél (800

—

3800 p), zavarosak. Egyes szemekben vöröses árnyalat látható, ami
rendkívül finom eloszlású vastartalomra utal. Ez okozza a szemek
makroszkóposán látható vörös színét. Fénytörésük jóval gyengébb
a kanadabalzsiaménál, a kioltásuk egyenes. A földpátok eme saját-

ságaik alapján ortoklászok. Zárványaik: csillám-, zirkon-kristály-

kák.

A m uszkov

i

f-lemezek (100—200 p) ritkán találhatók önállóan,

hanem nagy tömegben a kötanyagra szorítkoznak. Egy-két színte-

len egyede kitnik hajlott lemezeivel.

A kötanyag nagyon csillárnos, a, csillámon kívül kvarc- és

-ortoklász figyelhet meg. A kzet jellegzetes arkóza-homokk.

10. Epidotos-pala; Pestszentlrinc, Szemere-telepi ni kavics-

bánya. Makroszkóposon zöldszín, apró szem kzet. Mikroszkóp
alatt a következ elegyrészek figyelhetk meg mennyiségük sor-

rendjében : kvarc, epidot (zoisit), földpát, klorit és limonit.

A /ccYíi/c-szemek aprók (100—400 p), viztiszták, fogazottak.

Pontzárványok és zirkon-zárványok figyelhetk meg bennük. Kiol-

tásuk kissé nndnláló.

A földpátok (200—500 p) zavarosak. Fénytörésük vagy ala-

csonyabb a kanadabaJzsaménál vagy magasabb mint a kvarcé.

Gyakran teljesen mállottak. Ritkán apatit-zárványokat tartalmaz-

nak. Mállást termékeik: epidot, klorit.

Az epidot-szemek (100—000 p) oszloposak, megnyúltak. Hal-
ványzöld szintiek. A (001) szerinti hasadás éles repedezettségében

jelentkezik. Ikrek ritkán találhatók az (100) szerint, A b-zóna met-
szetein tengelykilépés látható. Pleochroizmusuk : a színtelen, c sár-

gászöld. Zárványként vasérc található bennük. Mállási termékeik:
sárgászöld szinti klorit-pikkelyek és barna szin limonit tömegek.
Egyes szemek interferentia színt 1 alacsony (világosszürke vagy
levendulakék), pleochroizmusuk nincsen. Ezek zoizitok.

A kzet szövete kristályos, palás szerkezet. Kvarc-szemecs-
kékbl álló rétegek váltakoznak epidot rétegekkel.

A kzet a mikroszkópi kép alapján epidotos-palának tekint-

het.

17. Csillámpala; Mátyásföld, Beniczky-bánya. Makroszkó-
posán fekete szin kzet, 3—4 mm-nyi sárga szin csomókkal.
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A mikroszkóp alatt finom palás szerkezet. Az elegyrészek a
palasság irányában helyezkednek el. A kzet lényeges ásványos
elegyrészei : kvarc, klorit, szeneit, csillám és magnetit. A magnetit
mennyisége annyira uralkodó, hogy a kzet fekete szinti. Az ásvá-

nyos összetétel alapján a kzet csillámpalának tekinthet.
A /cnarc-szemek (50—600 u) színtelenek, viztiszták, megnyúl-

tak. Kioltásuk hullámos.

A A’Zorií-pikkelyek (50—100 p) halványbarna szintiek, némely-
kor halványzöldek. Interferencia színük jellemz1 levendula-kék

(permin).

A s^e/ieif-pikkelyek aprók, fénytörésük ers.
Helyenként ersen mállóit, sárgásbarna szinti csillAm-esovor-

tok láthatók. Keresztezett nikolok között megfigyelhet, hogy klo-

ritosodásnak indultak.

A magnetit -itikkelyek erekben vagy foltokban jelennek meg-

*

Az elvégzett vizsgálatok alapján a Budapest-környéki levan-
tei-korú kavicsüledékek származására vonatkozólag néhány fontos

megállapítást tehetünk. Ha a levantei-korú kavicstakaró kzet-
anyagát vesszük szemügyre, akkor azt látjuk, hogy abban a követ-

kez kzetfajták található meg : fehér szín és színes kvarc-válto-

zatok, gránit, zöld szin kloritos-gránit, mikroklimnuszkovit-gránit,

gránit-gneisz, kvarcos-amfibolszienit, amfibol-diorit, gránátos-aplit.

turmalinos-lepidolitaplit, pegmatit. kvarcporfir. amfibol-, biotit-.

gránátos biotitamfibol és biotithipersztén-andezit, kvarcit, homok-
k. arkóza-homokk, mészk, szarúk, csillámos-gneisz, granulit.

csillámpala és epidotot-pala.

Zöldes szin, kloritos-gránit Buttka vidékén (10. 323), mik-
rolinos-gránit Passau vidékén fordul el {,19. 537.). Az amfibolszie-

nithez hasonló ásványos összetétel amfibolgránit található a

Melk-tl 2 Km-re lév Winden falunál (7.9. 410—412.). Itt a nevezett

gránit egy (‘lszigetelt domb, mely a Duna. medre alatt folytatódik

tovább. Maga a kzet átmenet a dioritok és a szienitek felé, úgy-
hogy a két kzet között felmerülhet a rokonság kérdése. Az apli-

tok, pegmatitok és kvarcporfirok a nyugati-Alpok és a Kárpátok
kristályos területérl származhatnak (12. 155.). Majdnem tisztán

kvarcból álló kvarcit fordul el a Manharts (X. Ö. Waldviertel)-

liegység vidékén a Maissau-i gránit társaságában (9. 36S.). A kü-

lönböz homokkövek és arkóza-homokkövek hazai eredetek és ere-

detileg az alsó-mediterrán rétegsorból valók. (12. 155.). Az uralkodó-

mennyiség kvarc-kavicsok a nyugali Alpok és a Kárpátok kvarc-

telreibl valk. Az amfibol-, biotit-, gránátosbiotitamfibol és bio-

tithipersztén-andezit kavicsok megfelel kzeteit a Dunazug-hegy-
ség andezit elfordulásaiban találjuk meg (12. 155.). Rcsorbeált bi-

otitot tartalmaznak (7.229.) a Selmecbánya-vidéki andezitek is, te-

hát az andezit kavicsok egy részét innen is származtathatjuk. Vé-
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giil a gneiszek, granulitok, epidot- és csillámpnlák az Alpok közép-

jionti (kristályos) vonulatából (Zillertali-Alpok, Koké és Niederc-

Tauern) koriilhottok hozzánk.

A kavicsok szárma zásának kérdését értékes adatokkal tá-

masztják alá a kavicsok legömbölyödési fokának megállapítására

irányuló vizsgálatok is. A kavicsok szállítási útjának hosszúsága,

a vizsebesség, a kzetanyag, továbbá magát a kzetet alkotó ásvá-

nyok keménysége és a legömbölyödési fok nagysága között egye-

nes Összefüggés áll fenn. E megállapítás alapján az . legömbölyít

dósi fokú kavicsok a már elbb megállapított lebordási terület leg-

távolabbi részeirl valók. A 4a és 4b legömbölyödési fokú gránit-,

diorit-, kvarcporfir-, gneisz-, kvarcát és kristályos -pa,la kavicsok az

Alpok különböz részeirl, míg az ugyanilyen kzetekbl álló 3a és

3 b legömbölyödési fokú kavicsok a Kárpátok kristályos hegységei

bi származhatnak. A homokk, a rkóza-homokk és andezit kavi-

csok alacsonyabb legömbölyödési fokúnk (la. 1 b, 2a, 2b), s két-

ségkívül hazai eredetek. A kvarc-kavicsok legömbölyödési foká-

nak értékei (I és 5 között váltakoznak. A 8. és 0. ábrában a kvarc-

kavicsok legömbölyödési fokát ábrázoló görbének két maximuma
olvasható le. Ez kétségkívül arra a tényre utal, hogy a kvarc-ka-

vicsok szállításuk folyamán megrekedtek, lerakodtak. Ilyen meg-
rekedés történhetett az Ös-Dmia Túlin i medencéjében, a bécsi me-
dencében és a Kis-Alföldön. Késbb az erózió-bázis süllyedésével

az Ös-Duna munkaképessége megnövekedett s a már lerakodott ka-

vicstömegek anyagát is tovább szállította. Azonban a kavicsok már
egyszer kialakult legömbölyödési foka az újabb szállítás és más
mellékkörülmények hatására megváltozott. Nyilvánvaló teliét, hogy
a kavicsok egy része nem is eredeti fekvhelyérl származik, hanem
egy vagy többszörösen is átmosott kavicsokkal állunk szemben.

IV. Összefoglalás.

A Budapest-környéki leventéi korú kavicsüledékek szedi-

montpetrográfiai vizsgálata alapján a következ eredményeket ál-

lapíthatjuk meg :

1. A szóba u forgó kavicslerakódás valóban deltaképzdmény.

2. A kavicslerakódás kzet anyaga az Alpok és a Kárpátok
kristályos területeirl származik.

3. A kavicslerakódás kvarc-kavicsainak egy része átmosott
eredet.

#

Munkám végeztével legmélyebb tisztelettel és hálával mon-
dok köszönetét Dr. Mauritz Béla professzor úrnak, aki értékes

tanácsaival és útbaigazításaival munkámat állandóan figyelemmel
kisérte. Valamint köszönettel tartozom néhai dr. Reichert Ró-
bert egyet, magántanár, egyet, adjunktus és dr. Sztrókáy
Kálmán egyet, adjunktus uraknak, akik a szedimentpetrográfiai
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vizsgálatok módszereibe vezettek be. Végül Dr. Kertai György
oki. középiskolai tanár urnák, kedves barátomnak, köszönöm a
mikrofotog rá f i á le szives el készítését

.

(Készült a bpesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegye-
tem ásvány-kzettani intézetében. 1937.)

* . *

Pie Schotterablag'erungen in dér Umgebung von Budapest
entstammen dem Diluvium, Levant und Mittelmiozan. Ara besten
sind ikre Vorkommnisse in den Gemarkungen Budafok, Soroksár,
Pestszenterzsébet, Pestszent lrine. Kbánya, Rákoskeresztúr, Sas-
halom, Mátyásföld, Cinkota und Kistarcsa zu studieren.

Die levantischen Schotterdecken stel len unserer heutigen
Auffassung nach Delta-Bildungen dar. Dér Zweek meiner Arbeit
war, die Richtigkeit diesel* Annahme auch durch sediment-petro-
graphiseho Untersuchungen zu bestátigen. Da in den erwahnten
Bildungen Quarzschottcr versehiedener Farben vorherrschen,
sind dieselben fül* physikalisebe Untersuchungen ausserst geeignet.

Es wurden Farbe, Mass, Gestalt, Grösse und Abrollungsgrad ge-

priift. Die Ergebnisse dér Untersuchungen sind in den Tabellen
T — 111 und in den Figuren 1 — 9 zusammeugestellt.

Bei dér Untersuchung von klastischen Sedimenten wird das

Gewicht vor allém auf die mechanische Werte gelegt, da aus dic-

sen wertvolle Folgerungcn auf die Grösse und Stelle des Abtrag-
ungsgebi'etes, auf die Art des Transports und auf die Lage des

hinterlegten V eg.es zu ziehen sind. Aus diesem Grunde sind die

Untersuchungen über die Morphologie dér Schotter von ausser-

ordentlicher Wichtigkeit. Die Einzelstüeke werden durch drei recht-

winklige Durchmesser (dér dér Lángé D,, dér Breite D„ dér Dicke
1)

:! ) determiniert und die Schotter werden nach Breite-Durchmes-
ser in Frakt ionén eingeteilt.

lm Aufbau dér levantischen Schotterdecke sind nach dér

Korngrösse feinere und gröbere Schichtfolgen zu uuterscheiden,

zwischen denen Sandlinsen oder Sandschichten versehiedener

Máchtigkeit lagern. Diese ganze Schotterabl agerung kann auf

Grund dér untén angefiihrten als eine Delta-Bildung aufgefasst

werden.
Dér Durchbruch der Ur-Donau im Visegrád—.Nagymaroséi*

Tál erfolgte im Pliozán, Die Ur-Donau erreiclite nach einer kurzen
Strecke Unterlaufcharakíers den levantischen See, wélcher damals
Avahrscheinlich die Stelle dér Grossen Ungarischen Tiefebene ein-

nahm. Durch Gefálle-Verminderung nahm ihre Arbeitsfahigkeit

natürlieh ab und auch die Ur-Donau, wie jeder Strom von Unter-

laufcharaktei -

, legte in ikrem Bette den gröbsten und sch wersten

Schutt ab, dér fül* den mittleren Wagsersitand charakteristisch ist.

Dér abgelagerte Schutt drángte ihr Wasser aus dem Bett und

zwang die Ur-Donau, ihre Überschwemmungssedimente auf den
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bereits vorliandenen Scliutt abzulagern. Dicse ÜberscltAvemmungs-

sedimente sind immer feiner als die Ablagerungen dós mittleren

W'asserstandes. Infolge der Abnahmc der Arbeitsfáhigkeit zweigte

die Ur-Donau erst in zwei und dann in mehrere Aste. Dicse Schiitt-

ablagerung erhöhte Avieder das Niveau der Ur-Donau, die Mách-

tigkeit der Ablagerung nahm standig zu, bis der levantische Sec

volkommen ausgefiillt wurde. Die Wellen dieses lcvantischen Sees

breitétén den Schutt facherlörmig aus. So entstand die Delta-

Bildung von Pestszentlrinc—Rákoskeresztúr, auf Avelehe dann

die Donau itn Laufe des Pleistoziins weitere Schotterdecken ab-

legte. Die zwei scharf getrennten Maxima der Korngrössen-Ver-

teilung der Sehotter weist ébenfalls au!' Delta-Bildung hin. (Figur

3 .— (i.) Auf Grund der mikroskopischen Untersuchung besteht das

Gesteinsmaterial der levantischen Schotterdecke aus folgenden

(iesteinsarten: weisse und farbige Quarz-Va rietaten ,(iránit, grü-

ner Chlorit-Granit, Alikroklin-Muskowit-Granit, Gránit - Gneiss,

(luarzhaltiger Amphiliol-Syenit, Amphibol -Diorit, g ra náthái ti ger

Aplit, Turmalin-Lepidolith-Aplit, Pegmatit, Quarzporphyr, Anifi

hol-, Biotit-, granathaltiger Biotitamphibol- und BiotiÜiypersthen-

Andesit, Quarzit, Sandstein, Arkosen-Sandstein, Kalkstein, Horn-

stein, Glimmer, Gneiss, Granulit, kristalliner Schiefer und epidot-

haltiger Schiefer. Diese Gesteine eutstamrnen Avahrscheinlich den

(iebieten der Alpen, der Karpathen und des Donamvinkelgebirges.

Audi durch Untersuchungen des Abrollungsgrades erhalten

wir wertvolle Daten iiber den Ursprung der Sehotter. Es besteht

cin Zusammenhang zwisehen der Lángé des hinterlegten Weges,
der Wasserge’schwindigkei t, (lent Gesteinsmaterial, ferner der Hav-
ié der gesteinsbildenden Mineralien und dem Abrollungsgrade.

Auf Grunde dicsér Feststeilung isi anzunehmen, dass die Einzel-

stiieke mit dem Abrollungsgrad 5 von dem am Avei testen entfernt

liegenden Slellcut des oben erwáhnten Abtragungsgebietes hertrans-

portiert Avurden. Die Gránit-, Diorit-, Quarzporphyr-, Gneiss-,

Quarzit- und kristallinen Schieferschotter mit dem Abrollungsgrad
4a und 4b entstammen den A’erschiedenen Teilen der Alpen, waii-

rend die Sehotter desselben Gesteinmaterials mit dem Abrollungs-
gr,ad 3a und 3b aus den kristallinen Gebirgen der Karpathen her-

kommen. Die aus Sand, Arkosen-Sandstein und Andesit bestehen-

den Sehotter weisen einen nied ingeren Abrollungsgrad (la, lb, 2a,

2b) auf und sind zweifelsohne ungarlandischen Ursprungs. Die
Werte des Abrollungsgrades der Quarzschotter wechscln zwisehen

0 und 5. In den Figuren 8 und 9 sind zAvei Maxima des Abrollungs-
grad-Diagramms zu konstatieren. Diesel* Umstand avcísI zAveifels-

ohne auf die Tatsaehe hin, dass die Quarzschotter wahrend des

9'ransportes zusammengestaut und altgelasfért wurden. Solelie Zu
sammenstauiingen erfolgten in versehiedenen Becken der Ur-Do-
nau, in dem von Túlin, von Wien, und in der Klemen Ungarischen
Tiefebene. Mit der Senkitng der Erosionsbasis erhöhte sicli die
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Arbeitsfahigkeit dér Ur-Donau und so konnte sie die bereits ab-

gelagerten Sehottermassen wieder ’weiterführen. Dodi veranderte
sic*h dér bereits ausgobildcte Abrollungsgrad iufolge des neueren
Transports und anderer Umstiinde. Es ist alsó klar, dass ein Teil

dér Schotter nicht unmittelbar von seinem Ursprungsort her-

stammt. sondern dass wir hier mit einmal oder öfters durchwasehe-
uen Schottern zu tn habén.

*
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TÁBLAMAGYA HAZAT. — TAFELERKLÁHENG

1. Mikroklinmuszkovitgránit, Pestszenti örinc. Mikroklin, ortoklász, sok

kvarc. 80X ná|§£. + Nie — Mikroki inmuskovitgrani t, Pestszentl-
rinc. Mikroklin und Orthoklas mit reichlichem Quarz. 80X Verg.

+ Nic.

2. Kvarctartalmú amfibólszienit, Mátyásföld. Ersen repedezett am-
1‘iból, ortoklász. 45X nagy. Nic. — Q uarzführender Amphibolsye-
nit, Mátyásföld. Stark zerborstener Amphibol, Orthoklas. 45X Verg.

||

Nic.

8. Aplit, Pestszentlrine. Turmalin apró zirkonzárványokkal (bal al-

sórészen), kvarc, muszkovitpikkcly (bal felsrészen), lapidolit (jobb

felsrészen). 60 X nagy. -f- Nic. — Aplit. Pestszentlrine. Turmalin
mit kleiner Zirkon-Einschltissen (links untén); Quarz; Muskovit-
Schuppe (links oben); Lepidolith (rechts oben); 60X Verg. X Nic.

4. Kvarcporl'ir, Mátyásföld. Holokristályos alapanyagban kvarc és

oligoklász beágyazások. 45X nagy. -!~ Nie Quarzporphyr, Mátyás-
föld. In dér holokristalli nen Grundmasse Quarz- und Oligoldas-Ein-

sprenglinge. 45X Verg. X Nic.

5. Biotithiperszténandez.it, Mátyásföld. Vitrofiros szövet alapanyag
bán opacitszegéllyel körülvett biotitlemezke (jobb szélsrészen), pla-

gioklász és lii perszén kristályok. 80X nagy. X Nic. — Biotithy|per-

sthenandesit, Mátyásföld. In dér vitrophyrischen Grundmasse eine

Biotit-Schuppe mit Opazit-Rand (rechts), Plagioklas- und ITyper-

sthen-Kristalle. 80X Verg. -|- Nie.
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RECSK ÉRCEIRL.
Irta: Papp Ferenc.

XOTES SUR LES MINÉRAIS DE RECSK.
Pár M. F. Papp*

Les minerais de Recsk (Montagnes du Mátra) ont dója depuis
longtemps attiré 1’ attention des géologues et des miueurs. C’ est

M. I. V i t á 1 i s. professeur á 1’ Eeole des Mines qui a donué pour
la derniére fois un résumé des reeherches faites jusqu’ ici. II publie

dans són étude la bibliographie eonipléte des ouvrages parus con-

cernant les mines de Recsk. Dans la présente étude, je veux rendre

compte des examens microscopiques des minerais, en égard spéciale-

ment aux roches qui renferment ces minerais, pour donner une.idée

du caractére du gisement.

Des sables oligocénes entourent le Mont Lahoca (324 m.) qui

se compose de roches andésitiques et d’un schiste silifié dacitique.

Les minerais se trouvent irréguliérement dispersés dans les roches

dacitiques et dans le schiste silifié.

On peut y distinguer deux types des roches volcaniques: Fun
entiérement altéré, 1’ autre, qui 1’ avait percé, parfaitement in-

tact. M. P á 1 f f y fait remonter l’origine des minerais á l’érup-

tion réitérée de deux sovtes d’andésites; d’aprés mes ohservations

on y distingue une éruption de dacite, qui est pénétrée pár une
éruption d’andésite. Cette derniére ültére fortement la dacite, pár
suite de quoi la roche est kaolinisée, silit'iée et minéralisée. La dacite

dccomposée s’est silifiée á quelques endroits, ellc a subi une forte

kaolinisation. L’ andésite est enveloppée pár le schiste silifié d’ une
couleur blenátre, rarement blane-grisátre.

L’étude microscopique a démontré que le schiste bleuátre était

un tuf andésitique fórt silifié. Les minerais se groupent en six

massifs qui sont séparés Fun de l’autre pár des tufs altérés.

Dans le plus proche voisinage du Mont Lahocza, s’éléve le

Mont Fehérk (322 m.) que trois galeries pénétrent. LLie de ces ga-

leri es est située au Nord-Est: la galerié „Jószomszéd”, ou on exploita

autrefois les minerais suivants: blende, tetraédrite (cuivre gris),

galéne, chalkopyrite, pyrite. La roche qui en fenne les minerais

est une dacite á amphibole, fórt silifiée. On peut y distinguer des

feldspaths kaolinisés et des aniphiboles altérées. A cet endroit nous
n’ avons constaté ni la présence d’ une schiste silifié, ni le perce-

ment d’autres roches volcaniques. C’est ce qui cxplique que la mi-

néralisation est ici relativement faible. La succession des minerais

j est la suivante: pyrite, chalcopyrite, blende, cuivre gris, galéne.

Le cuivre gris a été examiné a part au point de vue du contenu

d’argent au moyen de la réaction avec HNO et avec HC1. Pár

suite de la réaction, il fut constater que le cuivre gris en question

contenait de l’argent; ce minerai est done une fréibergite.

Presentés á la séance de la Soc. Greol. Hongr. le 1. V. 1935

(manuserit tenni né: 1. IX. 1934.).
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Les amas si 1 i f Lés renfermant les minerais se eaehenl dans l’an-

désite caolinisée. Le gisement de minerai ressemble aux bréches

oü la matiére-ciment est le minerai mérne. A certains endroits le

minerai s’enrichit et forme des amas de plusieurs eentimétres. La

pilis gram.de partié de cet af fi eurement indiqne une origine épigé-

nitique. Ce n’est qu’une partié de la pyrite et dti cnivre gris qui

est syngénétique.

Sons le microscope, on pent reconnaitre la présence de só-

ricite et de quartz dans la roche provenant du point No. 180

de la mimé, tandis que dans cél le du point No 468 on a constató

du quarz, de la pistacite, de la zoisite et le l’hyalite. La zoisite et

Fig. 1. Tuf de 1‘ andésite á am phibole sous le microscope.

l’hyalite occupent la piacé des feldspath. Dans les roches du mérne
endroit on a róussi a trouvcr une amphibole parfaitemeht résorbée.

On a établi la composition suivante de la roche provenant du point

No. 540 en % volum.: 45 % de quarz, 50 % de kaolin, 5 % de pyrite

et de limonite.

Dans la roche du Mont Fehérk il y a du quarz, de la séri-

cite, du kaolin, de la. pyrite, de la limonite et de l’apatite. Les mi-

nerais observés sont les suivants: énargite, famatinite, luzonite.

* * *

Dans la partié septentrionale du Mont Lahoca on a pro-

longée la galerié „Georges” jusqu’ á la surface; cette partié de

la galerié porté le nm de galerié „Francois”. Les minerais
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et les roches encaissantes s’y trouvant ne différent pás de ccux du
railieu de la montagne. A une distanee de 3 a 5 cm des minerais,

les contours des feldspath som encore perceptibles. Tjcs minerais
mérne gisent dans des roches parfaitement sili fiéesu Les feldspaths

se sont décomposés en kaolin qui s’est silifié á són tour. Les pro-

duits de la silification sont: de la calcédonite, des cristaux de quarz
dans les miarolithes et dans les fentes.

Deux générations de pyrites s’y présentent: les cristaux plus

gránds scnt idiomor])hes et leur origine remomte jusqu’ avant
la formation de l’enargite, les plus petits sont xénomorphes et ap-

paraissent en amas on aux liords des cristaux d’enargite.

On a souvent remarqué que les petitsi cristaux de pyrite ont

tendance á se réunir auprés de cristaux de pyrite plus grands.

La structurg zónái re est aussi fréquente. En dehors de F enargite

on y trouve de la luzonite et de la famatinite cetts deriére d’ une
couleur rose plus claire que la premiere. Le cuivre gris est irré-

guliérement disséminó en trés petits cristaux et fut faiblement at-

taqué pár un aeide nitrique de 20 % appliqué pendant 10 minutes.

L’enargite se transforme superficiellement en coveline qui y
forme des veines et un reeouvrement étroit. La succession des mi-

nerais est la suivante: pyrite I., or, argent, cuivre gris I., enargite,

luzonite, famatinit, cuivre gris II., blende, galéne, chalcopyrite, py-

rite IT., covellin, azurite, malachite.
E

enargite 0.299

luzonite 0.299

famatinit .... 0.309

pyrite 0.410

cuivre gris .... 0.300

covellin 0.193

Comme la móthode de M. J. Orcel qui détcrmine 1c pouvoir

réflecteur des différents minéranx a l’aide de la cellule photoélec-

trique paraissait trés appropriúe a la détermination des minerais en

question, nous avons soumis notre matiére a cet examen aussi. A
ce propos je dois remercier. M. B. Pöschl, professeur a l'Uni-

versité des Sciences Teehniques a Budapest, qui a bien voulu

mettre a ma disposition une partié des appareils nécessaires pour

les mesures et MM. Ferenc? et Frbanek qui ont en l'obli-

geance de m’assister dans mes travaux.

Ce fut l’oligiste (provenant du rnont Huszárhegy) qui servit

d’ótalon.

Comme il ressort nettement du tableau ci-dessus, nous n’ avons

pás pu démontrer de différences au point de vue du pouvoir

réflecteur entre F enargite, la famatinite et la luzonite d’ une part,

ct entre la pyrite et la pyrite arsénifére (F autre part.

Les autres valeurs corrcspondent á celles de M. J. Orcel.
Les minerais forment six massifs séparés Fun de Fautre; les
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massifs consistent en mié roche trés dure et Tort silifiée et sont

séparés pár dós tuí's volcaniques moins durs.

Les roch-es minérifércs furent exploitées sur 8 niveaux. A cer-

tains endroits oes galeries s’ élargiss-ent en formánt de trés vastes

cavités.

* * *

L’exploitation est la plus aetive dans la galerié d i te „George.

s

moyen C‘ est 1‘enargite qui y domine; hors de celle ci on y trouve

de la fainatinite et de la luzonite. La pyrite est également fréquente.

Le cuivre gris, toujours en ehapelet, ne pouvait étre établi que sous

le microscope. La chalconyrite y joue le rle de l’éléuient accessoire.

Les éléments secondaires sont la malachite, la chessylite et la covelli-

ne.

A cet endroit également les minerais se présentent répartis dans

la dacite silifiée, ou dans la roehe entiéremenl silifiée sóit comme une

páte eimentant la roche brécheuse, sóit en amas locales.

Le point no. 71) est un point trés intéressant de la galerié, cár

ici, en dehors de 1‘ enargite, on a pu distinguer de la chalcopyrite en

ehapelet et du cuivre gris. L’enargite passe successivement en fama-

tiriite et en luzonite. Prés des eristaux de pyrite plus grands, on a

remarqué du cuivre gris. Dans un échantilln riche en pyrite la mé-

thode de Biirg a démontré la présence de Tor. Pár suite d’uno attaquo

au HCL et HNO.. il devint évident que le cuivre gris étáit une íréi-

bergite. II y avait un échant il len dönt la eomposition étáit en °/
0
volnm.

:

96% d’enargite, 3% de pyrite et 1% d’autres matiéres. La eovelline y
représeute un produit secondaire. Dans la roche provenant du point

No. 96, j’ai trouve des eristaux de pyrite grands et petits, de l’enargite

et de la chalcopyrite. Au point No. 110, j’ai coustaté de l’enargite pure

et des eristaux idiomorphes de pyrite. Au point No. 111, de petits eris-

taux de pyrite avaient entouré ceux d’enargite Au point No. 130 les

eristaux d’enargite atteignaient la grosseur de 2 a 3 mm. Au mérne

endroit, ,j‘ ai trouvé des eristaux de pyrite disséminés, couvrant super-

ficiellement le dóbris. Au point No. 140 de la galerié on trouve de

l’enargite, de la pyrite, de l’azurite et de la covellite, mérne a l’oeil

nu et du cuivre gris sous le microscope. Ce dernier présente une tér-

ni.sse brunátre sous 1’influcnce du HNO, (20%) apres 4 minutes et il

est faiblement attaqué sous l’effet du H,0„ aprés 4 minutes. Le cuivre

gris entoure l’enargite. Au point No. 168 la struciure brécheuse est

íacile á observer, il y a une quantite considérahle de fainatinite, puis

de pyrite. A l’endroit marouó pár le No. 180, la roche est kaolinisée et

contient de la pyrite. Sur les échantillons provenant du point No. 215,

on remarque la présence du feldspath; l’étude microscopique a dé-

montré celle du cuivre gris et de la chalcopyrite aussi. La roche sili-

fiée et compacttí du point No. 218 contient peu d’enargite. mais beau-

coujp de pyrites dönt quelques-unes sont des anisotropes arzén iteres.
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Le No. 383 est un (les points les plus intéressants de la galerié, ioi

l’enargite esi entourée de pyrite en í'orme de couronne ou l’on volt.

trés clairement la répétition rythmique de la pyrite. A 1‘ endroit No.

572 1‘ enargite eéde successivement la piacé a la luzonite. L‘ échantillon

provenani clu poínt No. 707. est d’une ricliesse en minerais, la roche y
est parfaitement silifiée, et j’y ai pu constater la présencc des mine-

rais smvants: enargite, pyrite, cuivre gris, blende. La roche du point

804 également d‘une structure brécheuse est cimentée pár les mine-

rais mentes. Les 65 á 70 % volum. de la bréche est stérile, mérne

la ou on peut encore reconnaitre des feldspaths. Les petits cristaux de

pyrite se trouvent disséminés en dacite silifiée. Prés de l’enargite il

y a beaucoup de famatinites. La covellite est moins fréquente. Le point

Ao. 805 esi riche en enargite qui remplace la pyrite corrodée.

Dans la galerié „George s supérieur“ les minerais se trouvent
sous le tuf andésitique en un schiste bleu. Les minerais observées

dans cette galerié sont l’enargite, la fámát inite, la pyrite, les éléments

secondaires sont la malachite et hazurite. Dans les échantillons pro-

venant du point No. 306, on peut distinguer la présence de l‘énargite

et celle de la pyrite, visibles mérne á 1‘ oeil nu. Prés du cuivre gris

la calchopyrite est fréquente. Le cuivre gris est facile a rayer á l’aide

d’une épingle d’acier et est d’une couleur aciéreuse. A l’endroit No. 321,

la roche a une structure brécheuse. On y a remarqué les minerais

suivants: enargite, famatinite et pyrite. La roche est trés silifiée au

point No. 566. A quelques endroits les feldspaths sont encore reeonnais-

sables. Dans cette roche, nous avons trouvé des cristaux de pyrite

irréguliérement disséminés. La roche du point No. 572 est entiérement

silifiée, nous y avons établi la présence des minerais suivants: enar-

gite, famatinite, luzonite, pyrite, puis malachite et azurite. La roche

provenant du point No. 604 contient de la |pyrite et encore du cuivre

gris.

Galerié dite „Georges inférieur J‘ai consacré une attention

particuliére á l’étude de cette galerié en ce qui concerne la schiste

bleue et, quant au minerai, en ce qui concerne l’or. A l’oeil nu, la

schiste bleue présente une structure nettement pareille á celle de la

roche sédimentaire. La pate silifiée et blcuátre renferme des feldspaths

kaolinisées. Sous le microscope on remarque de 1‘ enargite, de la luzo-

nite puis des covellites. Des cristaux de pyrite finement disséminés

se trouvent dans la páte. Sous le microscopes les mineranx suivants

furent distingués: quarz, calcédonite, opale, hornblende, nstacite, li-

monite, oligiste, pyrite, zircon. Le quarz, 1‘ élément le plus fréqusnt,

formc des grains tantöt trés fiús (10 ji) tantöt un peu plus grands.

La calcédonite est fibreuse et sa structure rapelle les débris vermi-

culaires.

L‘ opale en grains trés fins, incolores et transparents a entiérement

pris la piacé des feldspaths et des amphiboles, de sorté qu‘ il n‘ en

est resté qu’un eontour. L’amphibole est tellement résorbée que seuls
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ses contours furent reeomiaissables; on a mérne réussi a retrouver

les traces des formes (10 0) (0 10) (100) él celle du clivage. Certains

minéraux entiérement réservés rappellent la biotite. Entre les minerai.-,

il y a des lames de euivre uatif de .1,5 a 2 mm d’épaisseur dans les

roches silifiées. I a présence du euivre natif fut ainsi ilémontrée dans

la roche du sondage No. 5. Dans un échantiilon provenant du poiut

No. 180. on a aussi réussi a eonsta^er la présence de 1‘ or en

suivant le proeédé de M. B ii r g c’est ee qui montre que la eouche

contient encore de Tor.

Au point No. 004, dans la roche silifiée il y a des eristaux de

pyrile disséminés en forme de ruban, d’une épaisseur de 8 á 10 mm.
Les échantillons du point No. 817. contiennent de la pyrite et de l’é-

narg'ite, celle du No. 818, présenteut du euivre gris.

Galerié (lile „C at h e r in e“. Nous an avons étudié les minerais

et les autres roches. Farmi ces roches nous avons éxaniine celle pro-

venant du point No. 517. d’une maniére plus détaillée. A l’oeil un on

distingue des feldspaths, de la pyrite et rarement des eristaux d’enar-

gite dans la roche parfaitement silifiée. Sous le microscope les eris-

taux idiomorphes plus petits, et les xénomorphes plus grands de la

py lile réaparaissent.

Dans une autre roche, celle provenant du poiut No. 418, la pré-

sence de la pyrite fut constatée en deux générations, les eristaux plus

grands sont idiomorphes. Sons le microscope on apercoit de l’enargite,

de la luzonite, puis de la covellite. L‘ enargite est, le minerai dominant
de la roche du point No. 37: des eristaux de pyrite n’y manquent pás

non plus. L’énargite rosátre se transforme peu a peu en euivre ver-

déire. La eom.iposition de la roche est la suivanle au point en question

en % volum.: 23 % d‘ enargite, 13 % de pyrite, le reste est, de la gangon.

Au point No. 468, nous avons trouvé de l’énarg'ite, de la pyrite, ia

derniére, étant corrodée. renferme du euivre gris.

Aux iioints No. 756 et l'énargite et la pyrite réapparaissent dans
la roche.

La chaine volcanique au hord de la grande Plaine hongroise
est relativément pauvre en minerais. Cependant les montagnes du
Mátra (á 100 km á l’Est de Budapest) sont dignes d’attention au
point de vue des minerais.

Les mines se trouvent dans le Mont Lahoca. Toutefois il y a

des collines métalliféres (Fehérk, Kastélyhegy, Vörösvár) au sud-
est aussi. A tous ees endroits les roches sont fórt altérées pár la

kaolinisation et pár la silification. Tous ces endroits témoignent
d’une minéralisation néogéne. Cependant il y a da.ns la mérne
eontrée des affleurements qui devinrent minéralisés déjá á l’épo-

pue earbonifére. Le cóte sud-est du Mont Darno est transpercé
dans la direction du Nord-Sud pár des filons de quartz. Dans un
de ces filons on a trouvé de la chalcopyrite, dans les autres on n’ a

pu démontro'r (pie de la pistacite.
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Dans le plus proche voisinage du Mont Darno, dans la vallóé
de Bajpatak, il y a encore une diabase qui renferme du miuerai. lei

ee sont les filons de caleite de la diabase qui renferment le cuivre
natif. Cependanl on a réussi á constater une vénule de cuivre na-
tif dans la diabase mérne. Ayant tout pris en eonsidération, nous
pensons que eette eontrée l'ut plusieurs fois envichie pár des sour-

ees aseendantes cuivreuses.

Pár aillenrs des mines Butte Montana de Bor Cuka Dulkani
sont eelles qui leur ressemblent le plus. Panni ces derniéres celles

de Cuka Dulkani prés de Bor sont celles dönt la resseniblance est la

plus fidéle.

1KERKÉPZÖDÉSSZE 1ttj JELENSÉG
A KOSTEJ I LITHOPHYLLIA STRIATO PUNCTAlTA n. sp-en.

Irta: Dr. Noszky Jen.

INTBAKALYZINALE ZW ILLINGSBILDUNG
AN DÉR LITHOPHYLLIA STR IATO- PUNCTATA NOV. SP.

AUS MTiTTELMIOCEN VON KOSTEJ IN ENGARN.

Von J. Noszky.

Magyar (Nemzeti Múzeumunk Ásvány-Öslénytára, a kiváló

gazdagságú kosteji középmiocén faunából, egy hatalmas termet,
egyes korallt riz, amelyen azonfelül, hogy új fajnak bizonyult,

még egy érdekes, többféleképen magyarázható paleobiológiai jelen-

ség is észlelhet.

Fajunk a Re üss leírta (Denkschrift d. Acad. Wien Math.
naturw. Cl. NXXI. Bd. p. 231.) Lithophyllia ampla B s s .-hoz áll

közel, melynél a kehelycsillag, 55 mm magasság mellett, 67 : 77 mm
átmérj. Ez fajunknál az alsó, normális kelyhen mérve, i mm
magasság mellett 49 : (il mm-t tesz ki. Fajunk keresztmetszete tehát

jóval hoSszkásabb ellipszis, mint az ampláé. Kehelyformája pedig
nem gömbölyded, hanem kissé, kúpszer. Szeptálís lemezeinek a

centrum felé es részei nem alacsonyodnak le olyan hirtelen, mint
az ampiánál, hanem majdnem teljes hosszúságukban egyenletesek
maradnak. Elhelyezkedésüknél a fseptumok közé nem illeszkedik

bele 4—6 fokozatosan rövidül melléklemez, mint az ampiánál, ha-
nem csak egy-egy, rendszerint gyenge, csak itt-ott kimagasodó.
A legfbb különbség azonban, melyet a címben adott fajjelölésnél

is kiemeltem az, hogy septumainak oldalán a pontszer dudorok
közt hullámos, vonalszer kiemelkedések is vannak, amelyek révén

a két faj — töredékeiben is jól megkülönböztethet.



Ikerképzdésszer jelenség 215

Az ikerképzdósi jelenség altban áll, hogy az anyaállat hely-

ben két fiatalabb egyén rá- és összenövésébl fejldött kombináció
van. Ezek tovább növekedésük révén az anyaállat kelyhét teljesen

bentték és így osculuniát elzárva — életmködéseit lehetetlenné

tették. Azonkívül pedig közel egymáshoz települvén, (.tengelyük,

ill. centrumuk csak 17 nini-re van egymástól), a további fejldés-

ben egymást is befolyásolták. A jobboldalit, melynek széle 27 mm re

van a centrumától, a baloldali, amelynél ez 33 mm, félre szorította

és maga majdnem kétszer akkorára ntt meg, mint testvére. Köztük

szabálytalan összeforradási felület képzdött ki, melynek metszete

a kehelycsillagon ugyan elég gyengén látható, ellenben a kehely

oldalain két ers kidudorodás alakjában jelentkezik. A hármas cso-

port összmagassága 91 mm.

Fig. 1. ábra.

A csoportot az ovipar egyes korallnál — vagy bizonyos, a

kehelycsillag felületén történt, mélyrehatóbb sérülés hozta létre

mely a regenerációs ert arra ingerelte, ill. arra képesítette, hogy
a korallok si, egyszerbb szaporodási módja, a bimbódzás is fel-

léphetett nála. Mint pl. mikor a Begónia rexnél a megsértett levél-

erezet részeken új sárjak törnek fel és fejldnek ki. A másik, na-

gyobb valószínséggel bíró eshetség pedig az, hogy az anyaállat
termelte petékbl pár nem került el tle távolabb, hanem ott ma-
radva az anyaállat helyére települt rá. Ott osztódtak és fejldtek
naggyá. Ezt természetesen csak valamely él Lithophyllián, vagy
más ovipar, egyes korallon végrehajtott, ezirányú megfigyelés,

vagy kísérlet tudná végleg eldönteni.
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A kostegi korallfaunából Magyar Nemzeti Múzeumi gyjte-
ményeink s egyéb gyjtemények, továbbá az irodalom alapján a
következ fajok kerültek el:

Acanthocyath us transsylvanicus

Rss.

Acanthocyath us vindobonensis

R s s.
#

Caryophyllia arcuata E. H.

Caryophyllia attenuata Rss.

Caryophyllia cladaxis Rss.

Caryophyllia cfr. crispata R s s.

Caryophyllia degcnerans R s s.

Caryophyllia sp. ináét.

Ceratolroch us duodecimcostatus

G I (1 f.*

Ceratotrochus discrepans Rss.

Ccratotroch us sp.

Cladocora caespitosa L a in.

Coenocyathus depauperatus Rss.

Deltocyathus italicus M. E d w.

Dcltocyath us cfr. italicus

M. Edw.**

Favia magnifica. Rss.

Flabellum multistriatum Rss.**

Lithophyllia ampla Rss.

Lithoph yllia striato-punctata a. sp.

Lithophyllia sp.

Aphyllaxis venulosa Rss.

Aphyllaxis sp.

Balanophyllia irregularis S e g.

Balanoph yllia variáns Rss.

Oculina sp.

Orbicclla defrancei E. H.

Orbicella cfr. defrancei E. H.

Orbicella fröhlichiana Rss.

Orbicella oligoph yllia Rss.**

Orbicella reussana E. II.

Orbicella sp.

Paracyathus firmus P h i 1.

Prionastraea neugeboreni Rss.

Pseudosiderastraea sp.

fíhizangia sp**

Schyzygoph yllia brccis Rss.

Solenastraea tenera R s s.

Solenastraea distans R s s.

Styllopora subreticulata Rss.

Styllopora cfr. subreticulata líss.

Styllopora sp.

Tliecocyathus velalus Rss.

Tróchocyathus karreri Rss.

Trochocyathus affinis Rss.**

# #

Aus dér besonders reichen Mittelmiozanen Fauna von Kos-

tej besitzt die Min-Paleont. Abteilung des ung. National Museums
eine máchtige, zu den Hexacorallen gehörende Einzelcoralle, au
welcher ausserdem, dass dieselbe sich als nov. sp. erwies, eine in-

teressante, verschieden erklárbare jmleobiologische Erseheinung
sichtbar ist.

* A régebbi, irodalmi felsorolásból.

Dr. Streda R. gyjteményébl.
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Unsere Species steht dér von Reuss (Denkschrift d. Acad.
Wien. math.-naturw. Cl. XXXI. Bd. p. 231.) beschriebenen

Lithophyllia ampla Rss., bei welcher dér Kelchstern bei 55 mm
Hbe, 67 : 77 mm Dnrchmesser besitzt — nahe. Dieses Maas be-

trágt bei unserer Species, an dem unteren, normalen Kelche ge-

messen, bei 51 mm Hbe 41) : 61 mm. Dér Querschnitt unserer Spe-

cies bibiét alsó eine langlichere Ellipse, als die dér ampla. Die

Fönn des Kelches ist nicbt kugelig, sondern etwas kegelförmig.

Ilire Septen erniedrigen sich dem Mittelpunkt zu nicht so schnell,

als bei dér ampla, sondern gleichmássig. Bei dér Anordnung fügén

sich zwischen die Hauptsepten auch nicbt 4—6 allmahlich kürzer

werdende Nebenlamellen, wie bei dér ampla, sondern nur je eine,

in dér Regei schwache, nur stellenweise hervorragende Neben-
lamelle. Dér Hauptunterscb ied ist jedocb, dass sich an dér Seite

dér Septen zwischen den punktartigen Körnern emporragende
Wellen befinden, was icb auch bei dér Speciesbezeichnung her-

vorgehoben habé, und darnach ist die Species auch in Bruchstük-
ken gut unterscheidbar.

Die Erscheinung dér Zwillingsbiblung besteht darin, dass

sich an dem Kelche des Muttertiers zwei zusammengewachsene,
jíingere Tiere angewachsen befinden, welche bei ihrem Wachstume
den Kelch des Muttertiers ganzlich iiberwachsen habén und durcli

Verschliessen des Osculums seiné Lebensfunktion unmöglich mach-
ten. Ausserdem, dass sie sich nahe einander ansiedelten (ihre Achse,

bezw. Centrum liegt bloss 17 mm voneiuauder), beeinflussten sic

auch ihre gegenseitige Entwickelung. Das rechtsseitige Tier, dessen

Rand von seinem Centrum 27 mm entfernt ist, schob das links-

seitige, dessen Rand von seinem Centrum 33 mm absteht, seits-

wárts und wuehs auf die doppelte Grösse seiner Schwester. Zwischen
ihnen entstand eine unregelmassigc Zusammenwaehsungs-Flache,
dérén Querschnitt an dem Kelchstern zwar ziemlich sclnvach sicht-

bar ist, an den Seiten des Kelches sich jedoch durch zwei starke

Wiilste bemerkbar maciit.

Die Gruppé dieser oviparen Einzelkorallen wurde entweder
durch tiefeindringende Verletzung an dér Oberfláche des Kelcli-

sternes hervorgebracht, welche die régenerati ve Kraft dazu reizte

bezw. faliig machte, dass bei ihr die uralte Weise dér Vermehrung
dér Korallen, die Knospung eintreten konnte, wie z. B. bei dér
Begónia rex, wo an den beschadigten Blattaderungsteilen neue
Sprösslinge hervorsprossen. Die andere und zwar wahrscheinlichere
Möglichkeit wáre, dass zivei von dem Muttertier erzeugte Eier
nicht fortgelangt sind, sondern sich auf den Kelch des Mutter-
tieres aufgelagert, und entwickelt habén. Dics kann selbstverstiind-

lich nur durch in diesem Sinne an irgend einer Lithophyllia oder
anderer oviparen Einzelkoralle ausgeführter Beobachtungen oder
Versuche endgültig entschieden werden.
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TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHE1TEN
REICHERT RÓBERT SÍREMLÉKÉNEK LELEPLEZÉSE.

1938. június 1-én a Kerepesi-úti temet 47. táblája 2. sor 55. sz.

sírhelyén a Magyarhoni Földtani Társulat, a Collegium Hungaricum
Szövetséggel és a Regnum Marianum Sólyom cserkészcsapatával kar-
öltve, a. tisztelk sokasága jelenlétében adta át Reichert Róbert gyá-
szoló családjának a számlái piroxénandezitbl készült síremléket.

Mauritz Béta egyetemi tanár fejezte ki elsnek hü tanítványáról,
munkatársáról való gondolatait:

Tisztelt Közönség!

Még egy esztendeje sincsen, hogy a gyümölcsérlel nyár derekán
itt állottunk a nyitott sír eltt, hogy utolsó Isten-veledet mondjunk
Reichert Róbert- nek. Állandóan a költ, Arany János szavai csengtek
a fülemben, amint a szép szrl, a hervadásról, a hulló lombokról, a
néma tájról és mindezeknek a varázsáról szól, de sehogy sem tud bele-

nyugodni abba, hogy az alig kivirított tavaszra máris a tél és az enyé-
szet árnya boruljon. Reichert Róbert élete a legpompásabban virító

tavasszal indult meg, azonban az alig elvirágzott bimbókból fejld
gyümölcs érlelését a nyáreleji dér könyörtelenül megfagyasztotta.

Ez az emlék, mely Csonkahazánk egyik legszebb kövébl, a híres
szandavári kbl készült és amelyet a megboldogult oly odaadó sze-

retettel tanulmányozott, nekünk mindig csak szimbolikus emlék lesz.

Bizonyságot fog tenni arról, hogy barátai, kartársai és tanítványai
mennyire szerették és becsülték t. Lelknkben azonban Reichert Ró-
bert másképen fog élni. Elttünk áll örökös ders lényével, amely nem
ismert egyebet, mint a kötelességteljesítést. Az aránylag gyenge test-

ben bámulatosan ers lélek lakozott. Akarat, ész, er, kitartás, ma-
gasztos világnézet ritka összhangban egyesültek benne. A fáradságot
nem ismerte, egész lénye duzzadt a munkavágytól, alkotni és terem-
teni akart. Semmit sem akart könny munkával, felületességgel el-

érni; felfelé törekedett, de minden eredményét önzetlen, becsületes

munkával akarta elérni, dolgozni és fáradozni akart. A tudományt
mvelni és terjeszteni volt életének legfbb célja. Szenvedélyes kutató
volt, aki az igazság kiderítéséért hajlandó volt mindent áldozni; a
tudatlanságot tartotta az emberiség legnagyobb ellenségének és ennek
legyzésére semmi fáradságtól sem riadt vissza.

Szerény, szelíd, embertársait szeret és becsül lelkülete azonban
nem egyszer lázadt fel. Amennyire örülni tudott a sikereknek, ame-
lyeket felebarátai érdemes munkával értek el, egész lénye éppen any-
nyira lázadozott olyankor, midn érdemtelenek olyan polcra emelked-
tek fel, amelyet csak összeköttetés, pajtásság vagy cimboraság útján
szerezhettek meg.

Kartársainak, de különösen a magyar ifjúságnak példaképen ál-

líthatjuk oda Reichert Róbert nemes jellemét. Példátlan kötelesség-

tudás, a tudomány önzetlen szeretete, az embertársak iránt való meg-
értés, bensséges vallásosság, a családi tzhely szentsége, az igazság
kitartó keresése — ezekben foglalható össze rövid, de eredményekben
gazdag életének tartalma.

A törékeny test hamar eltávozott, de az ers lélek emléke tovább
fog élni mindazokban, akik t közelrl ismerték.

Pihenj nyugodtan abban a tudatban, hogy lelked itt van közöt-

tünk és itt is marad mindörökre!
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Liffa Aurél a Magyarhoni Földtani Társulat nevében adta át
meghatott és elismer szavak kíséretében a síremléket.

Élete virágkorában elhunyt barátunknak, Reichert Róbert dr.

egyetemi magántanárnak, a Magyarhoni Földtani Társulat volt tit-

kárának a sírjánál gyltünk ma össze, hogy kegyeletünknek, haló po-
rai iránt is érzett szeretetünknek, a sírja fölé emelt e néma kben
némi kifejezését adjunk.

Barátai, tiszteli s a Magyarhoni Földtani Társulat tagjai sze-
rény anyagi hozzájárulása tette lehetvé, hogy immár porladó hamvai
ne jeltelen sírban nyugodjanak.

Amidn e követ átadjuk rendeltetésének, emeljük fel szíveinket
és mondjunk el egy rövid imát Megboldogultunk örök nyugalmáért-
Nekünk pedig engedje meg a Mindenható, hogy emlékét azzal a sze-

retettel és tisztelettel rizhessük, amellyel életében iránta viseltettünk!

Maian Mihály az egyetemi segéd-tanerk, magántanárok és a
Kollégium Hungaricum Szövetség nevében emlékezett meg:

Kedves Róbert Barátunk!

Ismét itt állunk sírodnál egyetemi kollégáid és berlini kollégista
barátaid, akik közel egy esztendeje mélyen megrendülve sirattunk és

gyászoltunk Téged. Mélységes megrendüléssel gyászoltunk, mert egy
fiatal élet felfelé ível pályafutása, a hazai tudománynak egy szor-

galmas és reményteljes munkása, egy kis család minden öröme és

reménysége s a mi igaz és .jó barátunk, akivel annyi kedves és boldog
óra, de .egy közös sorsnak minden baja és bánata is egybekötött, szállt

oly korán a sírba Veled.

A mi kis egyetemi társaságunknak és a kollégiumi szövetségnek
a lelke voltál. Soha senki sem haragudott Reád, mert Te voltál a leg-
jobb közöttünk, aki mindenkirl és mindig csak jót tudott és jobbat
akart tudni, s mindenkinek csak jót akart cselekedni.

Kora gyermekségedtl kezddleg hordoztad magaddal az evan-
géliumi szeretet lángoló szövétnekét. Elmondhattad magadról a költ-
vel, hogy ércnél maradandóbb emléket állítottam magamnak, amely
magasabb, mint a nagy királyok piramisai. Nem haltam meg egészen,
a lelkem megmaradt s itt jár, mert az irántam való szeretet lángbetk-
kel íródott be azoknak a leikébe, akik valaha is ismertek.

Ez a szeretet hozta létre sírod felett ezt az emlékkövet, amely
oly kemény, minti amilyen kemény és igaz férfi voltál Te elveid
megváltásában, s abból a kbl, amelynek alkotásában a Teremt vég-
telen kezének nyomát Te oly szeretettel és hív alázattal kutattad.

Hirdesse ez a k azt, hogy ez az irántad való szeretet megma-
radt, mi a Te barátaid nem feledtünk, emlékezünk, míg az Isten ve-
lünk, az ki odaát ott van Veled.

Martonyi János a cserkésztiszt nemes alakját elevenítette fel
szavaival:

Drága Robink!

Azok után az emelkedett, ünnepi szavak után, amelyek a Te
tudományos egyéniségedet és egyetemi munkádat méltatták, halljad
most a Te Regnumi Sólyom-cserkészfiaidnak szerény, még most, ha-
lálod után közel egy évvel is mély megrendüléstl és fájdalmas köny-
nyektl fátyolos hangját. Harminc férfivá ntt cserkész nevében szó-
lok Hozzád, akikhez azonban — úgy érezzük — családodon, tanító-
mestereiden és közvetlen munkatársaidon kívül legközelebb álltái;
csaknem tíz éven át hétrl-hétre, sokszor napról-napra találkoztunk
Veled gyléseinken, kirándulásainkon, táborainkban.
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Mindig jól tudtuk azt drága Robink, hogy Te cserkésztiszti m-
ködésedért nem várhattál ebben az életben hangos sikereket, kitünte-
tést, pályádon emelkedést. Kizárólag mélyen átélt vallásosságodból
és tevékeny hazaszeretetedbl fakadt ez az áldozatos munkád; abból
a természettudományi felismerésbl, hogy az egyes sejtek regenerá-
lása, megersítése biztosíthatja csak a magyar társadalom és nemzet-
test egészségét, fejldését, az összeomlás és a forradalmak szörny
lázbetegsége után.

El akarjuk itt mondani Neked, a magyar földtani tudomány kép-
viseli által emelt sírkövednél, hogy ma is él erk bennünk a Tled
kapott tanítások. Nem felejtjük el soha, mennyi lelked mélyérl fel-

hozott, a tudós áhítatából és ihletébl fakadó ékkövet szórtál közénk
a mesedélutánokon, tábortüzeknél, négyszemközti beszélgetéseken. Pri-
mitív, darabos lelkünket kristállyá csiszoltad. Te nemcsak szóval, ha-
nem életstílusod példájával tanítottál. Egy új, nemes magyar férfi-

ideál kialakításáért küzdöttünk útmutatásod nyomán: olyan férfi-

egyéniségért, amelyet a szellemi és erkölcsi erknek Benned mindig
meglév tökéletes összhangja, a Te mély Istenhited, kitartó és fölé-

nyes energiád, gyakorlati érzéked, szívjóságod és tiszta derd jellemez.

Most ismét magunkon érezzük az aranykeretes szemüveged mö-
gött csillogó szemed, amelyet utoljára akkor láttunk mosolyogni, ami-
kor 1936 Karácsonykor, meghitt családi teaesténken a csajpatkróniká-
ból olvastunk fel kedves részleteket. És ma Reád emlékezve eszembe
jut, hogy néhány évvel ezeltt, egy engem mélyen sújtó gyász alkal-

mából azt írtad nekem résztvev soraidban; „Életünket, a Teremt
nagy terveinek szolgálatába állítottuk; ez a szolgálat fönsóges akkor
is, íia ég szemmel, befelé csorduló könnyekkel hajtunk fejet meg-
másíthatatlan végzései eltt.“ — Drága Robink! Megfogadjuk Neked,
hogy a Teremtnek ezeket a nagy terveit, melyeknek Te olyan csodá-
latos eszköze voltál, továbbra is szolgálni akarjuk és életünk munkájá-
val, harmóniájával, az emberebb ember és magyarabb magyar cser-

kész-ideáljának megvalósításával emelünk Neked a lelknkben min-
dennél maradandóbb emlékkövet.

Bárdos István a Regnum Máriáimul ,
.cserkészcsapatainak fpa-

rancsnoka megáldotta a síremléket és Reichert Róbert egyéniségét,

mint igazi példát állította az ifjúság elé.
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Petrographische un-

tersuchuug dér terti-

aren Schottenablage-

rungen von dér Um-
gebung von Budapest.

Taí'el IV. tábla.



EXPLICATION DE LA PLANCHE NO. V.

1. Enargite enfermant du eovellite. (Gross. 65. Lumiére naturelle).

Galerié Francois de la mine de Recsk.

2. Luzonite. (Gross. 65. X Nicol .) Galerié Francois de la mine de
Recsk.

3. Enargite bordé pár des grains de pyrite. (Gross. 65. Lumiére na-

turelle). Galerié Moyen George de la mine de Recsk. Point

Xo. 777.

4. Pyrite et melnicovite prés de 1’ enargite. (Gross. 130. Lumiére
naturelle). Galerié Moyen George de la mine de Recsk. Point

Xo. 777.

. Or dans le pyrite, déterminé pár la méthode de Burg (les grains

blancs dans la partié X\Y et XO de la section). Gross. 320.

Lumiére naturelle. Galerié Moyen George de la mine de Recsk.

Point Xo. 777.

6. Enargit, pyrite et cuivre gris. (Gross. 65.) Galerié Moyen George
de la mine de Recsk. Point Xo. 777.
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PAFF FERENC: Recsk érceirl.

Notes sur les minerais de Recsk.
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