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AZ ELS VALÓDI DICEROCARDIUM SP.

A ]\L\GYAK()KSZÁGI FELS TRIÁSZ RÉTEGEKBEN.

Irta: \fj. Noszky Jen.

DIE ERS-TE, ECHTE DICEROCARDIU:\I-ART

AUS DEN OBEREN TRIAS-SCHICHTEX UNGARNS.

Von: J. Noszky ,iun.

Rétegtani helyzetüket illeten hizonytalan, Duna balparti nie-

zozóos liegyrögök behatói)!) tannlniányozása közben Szendehely ha-
tárában a fels triász mészkbl hosszai munkával és ismételt gyn.]-

tések révén gazdag — fleg megalodnsokból álló — kövülettársasá-
got találtam. Egy nagyobb mészktömb szétbontása közben hazánk
kövülettársaságának ezideig ismeretlen képviseljét, egy valódi Di-
cerocnrdluniot sikerült kiszabadítanom.

Hazánkból Diceroeardinm néven írtak ugyan már le néhány
kövületpéldányt, azonban azok Stop p a n i alakjától igen eltér,
rendkívül megnyúlt búbcsapokkal rendelkez fajok voltak. Nyilván-
való volt, hogy itt a faji jellegek túl tágan vett, helytelen alkalma-
zása következtében teljesen idegen fajok kerültek közös csoportl)a.

Már Vigh (1.) kifejti ezt a nézetét 1914-ben megjelent mnnkájábaii
s szóban is többször hangoztatta késbb.

Kntassy is hasonló eredményre jutott a hazai paehyodon-
ták tanulmányozása közben, mikor is szintén é\szrevette a Dicerocar-
(Hio)i eupaUiatum Frech, D. incisnm Frech és x\nr\etás(t, vala-
mint a D. mediofasciatum Frech nemi különállóságát. Kntassy
(2.) az igazán megokolt szétválasztását végre is hajtja s a megnyúlt
búbcsapú alakokat az új Paramegalodns genusba különíti el a Dice-
rocardinmoktól; l)árha a Paramegalodns genus jellemzését nem
adja meg.

A Szendehelyrl kikerült Diceroeardinm megersíti a szét-

választás jogosságát. IMivel hazánkban ez az els, valódi Dicerocar-
dium lelet, szükségesnek tartom annak mielbbi ismertetését, míg
a fauna többi részét majd a terület leírásával adom közre.

Família: D i c e r o c a r d i i d a e Kntassy 1934.

Genus: Diceroeardinm Stop páni ISö..

Diceroeardinm hnngyrienm nov. sp.

Ez az egyetlen példányban elkerült, líj faj, a kisebb alakok-
hoz tartozik. iMegtartási állapota a sérülései ellenére is olyan, hogy
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a genus jellegek jól felismerhetk rajta. A jobb és bal tekn egyen-
len fejlett. A teknök ersen részaránytalanok és ell laposan nyo-

mottak. Példányunk bomloknézetben szívalakfi, oldalnézetben er-
sen megnyúlt háromszögre emlékeztet.

INIint már említettem a példány sérült. Jobb teknjének búb-

része az állat pusztulásakor l)etörbetett, amit a horpadásban látható

bej-darabok is bizonyítanak. Hiányzik még a teknök bátranyúló, vé-

kony és elkeskenyedett végs kis része, amit a praeparáláskor nem
sikerült kiszabadítanom a beburkoló kzetanyagból.

A teljessé kiegészített példány méretei a következk:

bosszúság: 56 mm
szélesség a bomloki oldalon .V2 „

magasság a bomloki oldalon 48 ,.

A példány jol)b teknöje héjas, míg a bal tekn nagyrészáröl

liiányzik a héj. A záros perem környékén a héj meglehetsen hibát-

lan, ezért a 3. számú áljrán is érzékeltetett, visszakanyarodó növe-

kedési vonalak jól kivehetk.
Nagyon jellemz e fajra a viszonylag vékony, meszesedett héj,

amelynek vastagsága megközelítleg 1—1.3 mm.
A Innnla alacsony, azonban a kis Intbok alá legömbölyödött

szélekkel ersen bemélyül (5. ábra).

Fajunk legközelebbi rokona a Dicerocardium gemniellaroi Di
S t e f. faj, amelytl azonban határozott jellegek választják el. Ha-
sonlít hozzá homlok és oldalnézetben, a körvonal lefutásában, vala-

mint a teknök hosszúra nyvilt kialakulásában. De már a biibok ki-

alakulása lényegesen eltér. így a D. genniwUaroi búbja alig emel-

kedik ki egy kissé, a Innnla helyén kiemelked zárosperemi rész,

a Inib és z,ávosperem közt l)emélyedt árok van. Ezeket a különbsége-

ket jól mutatja az alál)bi két körvonal rajz:

a) = A D. hungaricum nov. sp. körvonala homloknézetben. — Frontal-

ansicht dér Umrisslinien von D. hungaricum nov. sp.

b) = A D. gemmellaroi Di Stef. körvonala hondokuézetbeu Di Stefano

(3.) ábrája nyomán. — Frontalansicht dér Umrisslinien von D. gemellaroi.
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TABLAMAdYARAZ.AT. - TAFKLERKLARUNü,

.Mind az fi álira a Diocrocardiuin huiiííniiciiin nov. ^p.-t liiuli ti tis.

Figur 1—5 DiciM'ocMirdimn liuiiifarii'um nov. sp.

_ FelülnézptlHMi — kihsc Imim forilítva. — Von obcn — Steiiikern

1‘twas liuks líedn-ht.

2. = OUlaliiézolbi’ii — u hal oldal IVlíil. — Sídtenaiisiclit — von dér
linkmi Seitp.

r-: Folüliiézotlipií. — Von obeii.

. = Oldnlnézelhcii — n jobb tekn fidol. — Seilenansicht — von dér
reeliten Seite.

= líoinlf'knózetbeii. — Frontalniisieht.
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A D. cuno)iii S t o p p.-iiál a búbok mafíasak, egymástól távol

állanak ós mivel a zárosperem nem domborodik ki, egyetlen „V”-

alakn árok van a két búb között. Fajunknál a búbok becsavarodása

nagyobb, úgy, hogy a zárosperem vonalában majdnem összeérnek.

Igen jellemz fajunkra még az, hogy a I). gennnellaroi-ní\\ (3.)

és a 1). enrionii-nál a búbtól kiinduló és a héj hátsó végéig húzódó

feltnen éles perem hiányzik. Itt a búb törésmentes ívben hajlik

át az oldalba. A Innnla fell a zárosperem és a búb között ferdén

kifutó, az oldalon a tekn sarka felé fokozatosan megszn, lapos

árokszer mélyedés van. Ennek a zárosperem felli szélét éles perem
határolja. E ])ei'em és a teknk érintkez vonala közti keskeny héj-

részlet a zárosperem felé meredeken esik le és a liganientnm befoga-

dásái'a szolgáló árkot alkotja.

A záros ái'ok végén a sarkok felé a héj kis tarajt alkot, xigy,

hogy a két kiemelked perem közt egy kis gerinc fejldik ki, amit

a 3. ábrán jól láthatunk.

A zárosszerkezetét nem láthatjuk, mert a héj zárt. E kérdés

tisztázására további gyjtések és vizsgálatok hivatottak.

E Dicerocardinmmal elkei'ült fauna alapján rétegeinket a

noricnmba kell helyeznünk. INIegemlítem azonban már most, hogy
a kísér megalodusok nagy része is iij alaknak bizonyult.

A Dicerocardiuni hnnuaricum lelhelye Nógrád megyében.
Szendehely közvetlen szomszédságában a „227” jel Kálvária-domb-
tól a Kai)ásúti-patakba torkolló mellékárok összefolyásánál van.

A holotípus a m. kir. Földtani Intézet múzeiimában van.

1938. gelang es mir gejegentlich einer eingehenden, geologi-

schen Anfnahme dér am linken Donaufer liegenden Gebirgsschollen
des nngarischen Mittelgebirges, — in dem Norienm aiigehörenden
Dachsteinkalk, am Ende eines Seitengrabens, dér unterhalb des

Kalvarienhgels von Szendehely beginnend in den sogenannten
Kapásút-er Bach einmündet, — in dér sich vornehndich aus Mega-
lodnsarten zusammensetzenden Fauna aneh eine interessante Dicero-
cnrdbnn-Art Zn finden. Dicse erwies sich nicht nur als eine neue
Art (auch nnter Megaloden befanden sich einige nene Arten), son-

dern stellt gleichzeitig das erste, echte Dlcerocardiutn aus Un-
garn dar.

Allé nbrigen, in dieses Genus gestellte, bezw. als 7ai ihm
behörig boschriel)enen Formen mnsseii nümlich anf Grnnd dér
Arbeiten von Vigh (1.) und Kutassy (2.) in das Genus Para-
megalodus eingereiht werden.

Von nnserer als Dicerocnrdhwi hungaricum nov. sp. benann-
ten Forni kain nur ein cinziges, steinkernartiges Exemplar znm
^ orschein, das unterhalb des Wirbels dér rechten Schalenhalfte
etwas besehadigt ist. An dér rechten Hülfte ist die Sehale vorhan-
dcn, an dér linken fehlt sie hingegen znm grössten Tsil.
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Die neue Art gehört zu deii kleineren Formeu. Ilire Masse
siiid: Liinge — 56 mm; Hölie an dér Frontalseite gemessen — 48
mm; Breite, ebenfalls an dér Frontalseite gemessen — 52 mm.

Entlang dér Sehlossriider ist die Schale ziemlich nnverletzt
erlialten, so dass an diesen Stellen dis in Fig. 4. wiedergegebenen
Waehstnmmaslinien gut feststellbar sind. Die beiden Schalenhalften
sind symmetrisch ansgebildet. Jede Schale für sich ist jedoch stark
asymmetrisch, vorne flaeligedrückt. Unsere neue Art ist daher in

dér Frontalansiclit herzförmig, von dér Seite gesehen erinnert sie

jedoch an ein stark in die Liinge gestrecktes Dreieck. Charakteris-
tiscli für die Art ist die verhaltnismiissig dnnne (kanm 1—1.5 mm
starke) verkalkte Schale. Ilire Lunula ist niedrig, besitzt eine ab-

gernndete Kanté und biegt sich stark nnter die verhaltnismassig
kleinen Wirbel ein. (s. Fig. 5.)

Unsere Art ist am niichsten verwandt mit Dicerocardhim
gemellaroi Di S t e f. von welchem sie sich jedoch dnrch fest nm-
rissene Merkmale nnterscheidet. Die Áhnlichkeiten bestehen in dér
Frontal- und Seitenansieht, im Verlanfe dér Umrisslinien, sowie
in dér Liingsstrecknng dér Schale. Aber schon die Ansbildnng dér
Wirbel zeigt weitgehende Alnveichnngen. So erholit sich dér Wirbel
von D. gemmelhiroi kanm etwas, anstelle dér Lnnnla finden wir
einen erhabenen Schlossrand nnd zwischen dem Wirbel nnd dem
Sehlossrand einen vertieften Graben. Die beiden vorherstehenden
Umrisszeichnnngen zeigen dentlich diese Untersiede.

Bei D. ciiriouií S t o p p. sind die Wirbel höher, stehen weit

voneinander entfernt nnd zwischen ihnen befindet sich nnr ein

einziges „V”-förmiger Graben, da dér Schlossrand nicht erhöht ist.

Bei nnserer Art ist die Drehnng dér Wirbel grösser, so das sie

sich in dér Linie des Scholssrandes fást berühren.

Sehr charakteristisch ist für nnsere Art auch noch dér Um-
stand, das dér bei D. gcmmeUaroi (3) nnd D. curion'n vöm Wirbel
ansgehende nnd bis znm Hinterrade dér Schale ziehende, anffalend

seharfe Wnlst fehlt. Hier greift dér Wirbel in einem nngebrochenen
Bogén über die Seite hinweg nnd gégén die Ecke dér Schalenhalf te

zieht eine allmahlich verschwindende, seiche, grnbenartige Ver-

tiefnng.

Am Ende dér Schlossvertiefung, gégén die Ecke zn, bildet

die Schale einen kleinen Kamin, so dass alsó zwischen den beiden

erhöhten Bandern ein kleiner Grat entsteht, wie dies in Fignr 3.

gnt zn seben ist.

Dér Bán des Schlossapparates konnte bisher nicht nntersncht

werden, da dér Fnnd ja einen Steinkern darstellt. Vielleicht gelingt

es spater anf Grund neuerlicher Fnnde anch diesbezüglich Anfkla-

rnng zn erlialten.

Die Holotype hefindet sich im Besitze des ^Iiisenins des kö-

iiigl. Ungar. Geolg. Institntes.
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IRODALO^I — SCHmFTTU:\I:

1. Vigli Gyula: Adatok az Eszters’oin-vidéki triász ismeretéhez.

(Földtani Közlöny. 1914. XLIV. k. 72—577. 1.) — Beitrafi'e zr
Kenntnis dér Trias im Komitate Eszterffom. (Ibid. pagr. 599—604.

Bd. XLIV.)
2. Kutassy Endre: Pacliyodonta mesozoica. (Fossilium Catalofrus.

I. Animalia. Pars. 68. paf>\ 3. et 52—53. s’Gravenliage. 1934.)

3. Di S te f a n o G.: La Dolomia prineipale dei dintorni di Palermo
etc. (Palaeontog’raphia Italiea. Vol. XVIII. 1912. pag. 90—91.)

ASVÁNYRENDSZERTANI TANULMÁNYOK. ITI.

Kafegóriák, tagozat, új kötelékek.

Irta: Vavrineez Gábor.

MTiNERALSYSTEMATOLOGISCH EETD lEN, í I

í

Kategorleu, Gliederuag> neue Verhande

\"on: G. Vavrineez.

A rendszer fogalma megkívánja, hogy az következetesen le-

gyen felé])ítve és hogy a következetesség a legalsó tagozattól a leg-

felsig terjedjen. Enélkül a rendszer: rendszeidelen. Ehhez szükséges
a kategóriák számát fölemelni; míg Linné a fajig bezárólag 4

kategóriát állított fel, addig a mai botanikusok 13-at használnak.

A legtöbb ásványr^ndszer (i—7 kategóriával ki tud jönni, de az

összes létez kapcsolatok és összefüggések, másrészt az összes meg-
különböztet jelek kihasználása, ami által a rendszer csak nyer,
több kategória felállítását teszi szükségessé. Rendszerünket fleg
az jellemzi, hogy az egyes kategóriák mindig azonos elvek szerint

összekapcsolt ásványokat foglalnak egybe.

A fels tagozat a következ kategóriákból áll: fosztály, osz-

tály, alosztály, rend; az alsó tagozatot pedig az alrend, szakasz,

alszakasz, csojiort és alcsoport kategóriái alkotják. Néhány rend-

szer fels tagozatát a mienkkel összehasonlítva az I. táblázat mu-
tatja be. A fosztályok száma, amint látjuk, hat, mert a nitrideket,

foszfidokat, arzenideket és antimonidokat egy külön fosztályba
soroltuk. Ennek az új köteléknek a felállítását indokolja az idetar-

tozó ásványok jóldefiniált volta és az a tény, hogy ezek sem a meg-
felel elemekkel, sem a megfelel szidfidokkal nem izomorfok, tehát
0 két fosztályból okvetleiiül kiemelendk. A ])yrit-markazit cso-

imrtba tartozó vegyes szulfid-arzenid ásványok nem bizonyítják a
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szulfidok és arzenidek izomorfiáját.' Az áj fosztály részletes fel-

sorolását a III. táblázatban találjuk nie.';.

A sók csoportosítása elssorban a savak növekv oxidációs

foka, másodsorban a savak növekv bázisossága, harmadsorban a
növekv közömbösítési fok. negyedsorban a kation növekv vegy-
értéke alapján történik. A felállított kategóriák lehetvé teszik,

hogy az összes oxisót, beleértve a szilikátokat is — egyetlen egy
osztályban, az összetett oxidok osztályában egyesítsük.

A rendszer új kötelékei: a nitridek (foszfidok, arzenidek, an-

timonidok, bizmntidok) fosztálya, a rhodanátok rendje (a szulfo-

sók osztályában), egyszer karbidok és szilicidek osztálya és a többi

szénvegyületet tartalmazó osztály rendjei (a szénvegyületek fosz-
tályában). Új ásványok az ásványdefiniciónkból kifolyólag a légkör
alkotórészei, vulkáni és egyéb kiöml gázok. Ezek közül csak a szi-

liciumfluoridnak van már eddig is ásványtani elnevezése (Proido-

nit), a többiek közül néhány fontos és jellegzetes vegyidet szintén

igényt tarthat a szokásos ásványtani névre. Ilyen gyanánt a követ-

kezket javasoljuk: H,S Hydrothionit, COS Thanit, HCXS Ehoda-
nit, CO Carbonyl, COo Mofettit, SO, Snlfnrosit.

Az ásványok rendezését módfelett megnehezíti az a sok ás-

ványnév, amely 1. keverékeknek, 2. szennyezett vegyületeknek, 3.

kétes V. hiányosan ismert elfordulásoknak, 4. mállási termékeknek
felel meg. Számuk mintegy 700—800, és a sok változattal (alak-,

szín- és habitnsváltozat, stb.) együtt az ásványnevek több mint
50 %-át teszik ki. Ezeknek összeírása és kizárása rendkívül meg-
könnyíti a tájékozódást és tisztánlátást az ásványok birodalmában.

Es kimen mehrere „natürliche” Systeme existieren, die in eini-

gen Punkten übereinstimmen. in anderen aber voueinander ab-

veiehen. Allerdings lasst sich feststellen, dass die neneren INIineral-

sy.steme in vielen Punkten übereinstimmen. Beim Vergleieh mehre-
rer Systeme falit nns anf, dass die hanptsachlichsten Unterschiede
in dér abweichenden Beurteilnng gewisser Beziehungen, in nnglei-

cher Bewertnng analoger Grnpiieneigenschaften und in dér ver-

sehiedenen Reihenfolge dér Verbande bestehen.

Die Xotwendigkeit dér Anfstellnng eines iMineralsystems, in

dem die nenzeitlichen Anschannngen mit dér Konseqnenz vereinigt

sein sollen, -wnrde in dér I. Mitteilnng i2í) festgestellt. Die Eolge-

richtigkeit mnss von dér höchsten bis znr niedrigsten Kategorie

streng dnrchgeführt werden; Avenn in dem Anfban oder in dér feine-

ren Einteilnng Inkonseqnenzien vorkommen. so ist das System eben

nicht systematisch. Deshalb versnchen wir im Eolgenden ein nenes

iNIineralsystem anf die in dér I. IMitteilnng (21, 107—113) angeführ-

ten Grnndlagen anfzubanen. Uuser Ziel ist dabei ein System zu

schaffen, welches soAvohl Avissenschaftlich, Avie anch praktisch

branchbar ist. Die Avissenschaftliche Zveckmassigkeit erscheint in

dér Wiedergabe dér mehr oder Aveniger ansgepragten VerAA'audt-
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schaften in chemischem, stnikturellein und moi'phologiscdieni Sinne,

die praktiscdie Bvanclibarkeit bezweekt das Eignen für didaktische

Zwecke und das Ovdiien von Saminlnngen.

Wie seinerzeit bei dev Uefinition des Minerals, so Avollen wir
auch .ietzt aus einigen bekannten, nouzeitlicdion Systenien ansge-

hend, das Gerüst nnseres Systems aufbanen. Es ware nicbt richtig,

ans irgend einein einzigen, dér Literatnr entnonimenen System
aiisgehend, dieses nach imseren Grundsatzen umzngestalten. Viel-

mehr mnssen die Vorteile vieler Systeme vereinigt und diese nach
den früher schon dargelegteii Riehtlinien vervollkommnet werden.

Kategorlen.

D ts Pflanzi3nsystem L i n n é’ s besteht, bis zr Species ein-

schliesslich insgesamt aus 4 Kategorieu (classis, ordo, genus, spe-

cies), für die neuzeitliclien Pflanzensysteme wurdeii iiaeh den Be-
schlüssen des Tnternationalen Botanischen Kongressses Wien 1905,

bis zr Si)eeies lierab 13 Kategorieu vorgesehen. Die meisten Mi-
neralsysteme kommen mit reeht Avenig Kategorieu aus: Dana (3),

soAvie z. B. K 1 0 c k m a n n (9) brauehen 7, G r o t h—iVÍ i e 1 e i t-

ner (7) zum Teil 7, zum Teil G Kategorieu. Eine streng folgerich-

tige Einteilung erfordert immerhin mehr Kategorieu. Es ist klar,

dass wenn irgend eine lángé Beibe auui Unterteilungen nach ge-

Avissen Merkmalen in höhere Verbünde zusammengefasst Averden

können, so muss dies auch geschehen, damit das System ein System
mit engem Gefüge und hirdurch gesicherter Stabilitüt sein soll.

Demznfolge muss das System bis zr Siiecies herab Avenigstens 10

Kategorieu líesitzen, für Avelclie folgende Benennung und Rangord-
nung am zAveckmassigsten ersclieinen:

fosztály
osztály

alosztály
rend

alrend

szakasz

alszakas:;

csoport

Hauptklasse
Klasse

Unterklasse
Ordnung
Linterordnun3
Abteílung

Llnterabteilung

Gruppé

divisio

classis

subclassis
ordo

sudordo
sectio

subscctio

família

faj A't s])ecies

HauptzAveck und natüriiche Folge dér Aufstellung mehrerer
Kategorieu ist, dass die einzelnen Verbünde in nicht zuviel Enter-
Aerbande zerfallen; jede Abteilung bzAv. Unterabteilung besteht
meistens aus nicht meb.r, als 4—5 Gruppén. Dagegen fasseiA manche
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dér bekanuten Systeme 7—11, aueli 18 Gruppén ohne feiiiere Diffe-

renziermig zusammen, Avomit die Klarheit iiud exakte Uuterschei-

dung von Aveuiger allgeineiuen Eigeuschaften stark einbüsst.

Die Kategorie „Houptklasse” iimíasst allé Mineralien, deueu
dér negativere Bestaudteil, namlich Sanerstoff, bezieliungsweise

ScliAvefel (Selen, Tellur), Fluor (Chlor, Broni, Jód), Stickstoff (Phos-
plior, Arsen, Antimon, Bi?nuitli) oder Kolileustoff (Silicinm) ge-

meinsam ist oder Avelebe überlianpt keiuen zAA'eiteu Verlnndnngsbe-
standteil enthalten. So erhalten A\ir fiinf Hanptklassen : Elenieiite,

Oxyde, Suliidé (samt Seleniden und 'Tellnrien), Halogenide und
die KohlenstoffA'erbindnngen (samt Siliciden). Die SauerstofÍA-er-

bindnngen des ScliAvefels ete. geliören natnrlich in die Hauptklasse
dér Oxyde.

Die Kategorie ,,KIasse” teilt die Hauptklasse (mit Ansnabme
dér dér Elemente) in biniire und mehrfaclie Verbiudnugeu, dem-
gemass enthalten dieselben je zAA'ei Klasseu. Zn den Kohlenstoff-
A'erbindnugen kommt uocli eine Klasse, die Hnmifikatiousprodnkte
enthalteud.

Die Kategorie „Uuterklasse” tritt unr in den Klasseu mit

mehrfaehen Verbindnngen (alsó bei den salzartigen Verbiudnugeu)
anf und A^ereinigt die Abkömmlinge a'ou Sáureauhydrideu gleieher

Type. Hierdnrch erhalten die Salze eine sehr nbersichtliche Grup-
pierniig und eine stets gleiclibleiljende, von selbst sich ergebende

Reiheufolge. Das System geAA’iiiut an Xatürlichkeit und erlanbt

eine aus didaktischen Grnnden nicht zn nntersehatzende leichte

Orieutirnng in dér grossen Auzahl dér Salze. Dér Vergleich dér

Anordunng z. B. dér Oxosalze bei den nbrigen Systemeu zeigt, AAÚe

nnsystematische Aind mauehmal ganz unlogische Reihenfolgen exis-

íieren (s. Tabelle I.).

Die Kategorie „Ordnung” fasst die Salze einer Siiure bzAv.

einer natnrlichen Siinregruppe zusammen.

Die Kategorie „Unterordnuug'’ ist bei jenen Siinren nötig,

die mehrere Hydratationsstnfen Ijilden, alsó mehrerlei Basizitaten

besitzen. In soleheu Fallen AA'erden in dér Regei die Unterordnuugen
dér Boly-, (Méta-, Pyro- und Orthosalze anfgestellt. Für gemisehte

Salze (Heterosalze) dienen besondere Euterordnungeu.

Verbindímgen von A'ersehiedenem stöchiometrischem Verhiilt-

nis (d. i. „Oxydatiousstnfe” Ijei binaren Verl)indnngen, „Sünre:

Ba&e-Velhaltnis’' bei Salzen) AA'erden dnrch die Kategorie ,.Ab-

telhing” A-oneinander getrenut. In je eine Abteilnng gehören alsó

die binaren Verbindnngen gleieher Oxydatiousstnfe oder Salze glei-

ehen Absattignugsgrades.

In dér Kategorie „Unterabte'dung” sind die Salze gleichAver-

tiger Kationén zusammengefasst. Es kommen alsó in eine Enter-

abteilnng jene Gruppén, Avelche dieselbe Salztype enthalten iind

nur in dér Zngehörigkeit dér Kationén zn A’erschiedenen Rei-

hen des i)eriodisehen Systems oder im IvristallAA'assergehnlt A'oneiu-
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andern alnveicheii. lm Systeme spicden i'olfíende Uiitorabtoilmi-

gen Kolle:

a) Salze I-wertiger Kationén,

b) Salze 2--\vertiger Kationén,

c) Salze S-wertiger Kationén,

d) Salze 4-wevtiger Kationén
e) Salze (i-\vertiger Kationén,

f) Salze 1 +2-wertiger Kationén,

g) Salze 1 + 3-Avertiger Kationén,

h) Salze 2+2-wertiger Kationén.

U Salze 2-r3-'\vertiger Kationén,

j) Salze 2 1-4-wertiger Kationén,

k) Salze 2 rd-wertiger Kationén,
J) Salze 3+4-Avertiger Kationén,
m) Salze l+24-2-’\vertiger Kationén,
)>) Salze 1 — 2+3-wei'tigci‘ Kationén.

Diese I'nteialdeilnngen treten natürlicdi nielit allé in einer

jeden Abteilnng anf, ineistens o’scheinen dérén nnr dreie bis í'nnf.

Von den einfacdien Salzen sind ain banfigsten die mit a), h) nnd c),

von Do])pelsalzen die mit f), g) nnd i) bezeiebneten Knterabteilun-

gen vorznfinden.

Die bekanntesten Bansteine alléi’ Systeme bibién die „Gnip-

pcn”. Diesel’ Kategorie kommt im Allgemein derselbe Inhalt zu,

den sie schon seit lángé her besitzt. Einander entspreeliende ivas-

serfreie nnd wasserhaltige Verbindungen, bzw. Anbydride nnd Hyd-
rate sind in anfeinander í'olgende Gruppén zu trennen; venn es

zwischen den Hydraten mebrere Hydratationsstnfen gibt, von wel-

ehen sich eine oder mebrere wohl definierten isomorphe líeilien ans-

zeiehnen, so verden sie je naeb Bedarf in zivei oder mebrere Grup-
pén geordnet, vie es die. Beispiele in Tabelle TV. zeigen.

Die Kategorie „Ulüergnippe" spielt nnr im Palié dér Poly-
morpliie eine Eolle. Jede isomor]die Beibe bibiét eine Untergruppe.
Obwolil die Kolloidé diesellie Gitterstruktnr besitzen, wie die ent-

sprechenden kristallisierten Alinerale, so erseheint ikre Einteilnng

in eine besondere Pntergrniipe doeh für angezeigt, weil die Kolloidé

so-wohl in cliemiselier, vie in physikalischer Hinsiebt oft stark ab-

weichende Eigenstdiaften zeigen. Im Falle vöm Polymoi’pbie z. B.

zeigen die versehiedenes Gitter besitzenden Kolloidvorkommnisse
viel grossere abnliclikeit zneinander, als zu den entspreehenden
makrokristallinen Modifikationen.

Dér Inhalt dér Kategorie ,Arf’ nnd ,Vnterart' geht aus dérén
Definition (21, 112) lieivor nnd benötigt keine weiteren Znsiitze.

Obere Cdiederung.

Die obere Gliedernng einiger Systeme bringt íTabelle I. Dér
Vergleich dicsér Beis])iele ermöglicht die leiehte Entdeekung ihrer

Inkonseqnenzen.
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Dana (3) teilt sowohl die Sehwefel-, wie die Sauerstoffver-

biuduufíen in je zwei besondere Klassen, wol)ei aber die Spinelle

nnd Snlfoferrite zn den eint'acben Oxyden bezw. Snlfiden gestellt

wnrden, ol)wohl dieselben naeh dór (nicdit einmal ganz ncnen) Aiif-

fassnng für Salze gelten; dieselbe Einteilnng erscheint aiich bei

Dana—Ford (4). Die weitere Anl'teilnng geschieht hanptsáchlich

(jedoc'h nicbt übcrall!) nach dér An- oder Abwesenheit dér Elemente
des Wassers, ob’wohl dics keinen grnndlegenden Unterschied be-

dentet. Die líeilienfolge nnd Griippiernng dér Oxosalze ist ganz
regellos.

Bei K 1 o c k in a n (.0) ist die Hanpteinteilnng (in fünf Klas-

sen) sehr einfaeh nnd klar; dies wnrde dureh die Znsamnienfassiing
sanitlicher snifidiseher, bzAv. oxydischer, haioidischer Mineralien
nnd organiseher Verbindnngen zn je eine Klasse erreieht nnd
scbenkt (leni System ein übersichtliches, einfaehes nnd sehr testes

Gerüst. Das neneste System K 1 o e k m a n n—R a m d o h r ( 10) ent-

liehrt diese A^orteile. Die Sanerstoffverbindnngen wnrden hier anf
3 Klassen vertei) t nnd die Haloidsalze dazwischen geschaltet, wo-
dnreli die Einteilnng locker nnd sehwer begründbar geworden ist.

Die Aveitere Einteilnng des alteren KIockmiinn f-ahen Systems ruht
anf praktischen Gesichtspnnkten nnd bietet deshalb kein Vorbild
für nnsere ünterteilnng.

G o s s n e r’s (fí) System seheint — elien wie seine Mineral-
definition — sehr einfaeh nnd für Lehrzwecke anch geeignet zn
sein. '.Nnr gehören solche Ansdrüeke, wie „gewöhnliche Sanren”,
„gewöhnliehe Metalloxyde”. nicht in ein exaktes System. Die Anf-
teilnng dér Oxosalze in „Silicate”, „Verbindnngen verschiedenwerti-
ger Oxyde” nnd „Oxysalze gewöhnlieher Sanren" (ist denn die Kie-
selsanre nicht genügend „gewöhnlich” ?) ist alles, nnr nicht ein-

wandfrei. Das Verschieben dér Klasse dér Elemente anf den vierten

Platz ist ans methodisehen Gründen verfehlt; ein System sollte

vielmehr mit den einfachsten Einheiten beginnen, Avie es nicht

nnr die biologischen Systeme, sondern soznsagen samtliche klineral-

systeme tnn. Die ganze Schar dér Snlfosalze ist in eine einzige

Grnpiie znsammengedrnngen, wogegen die viel wenigeren einfa-

chen Snlfide anf sieben Grniipen verteilt wnrden.
Das G rt h—M i e 1 e i t n e rsche System (7ú ist von allén

angeführten das nenziütlichste; Avcnn anch nicht elem p]rscheinnngs-

jahre nach, sondern wegen dér Berücksichtignng hentiger Anschan-
nngen in dér detaillierten Einteilnng. Nnr sind hier Avieder die

Snlfosalze in eine einzige Unfcrklasse znsammengedrangt Avorden,

AA'ogegen di(> Oxysalze fünf ganze Klassen erhielten. Die feinere

Einteilnng enthiüt anch Inkonsecpienzen, so beginnen z. B. die mei-

sten Oxysalze mit den sanren nnd beendigen mit den basischen
Salzen, AA’ogegen die Silikate die entgegengcsetzte Reihenfolge anf-

Aveisen. Die ZAA'ischenschaltnng dér Flaloidsalze zerstört das einheit-

liche Bibi dér Sanerstoffverbindnngen.

B n 1 1 g e n 1) a c h’s (2) Einteilnng hat Avegen dér nngeAvöhn-

lich hohen Anzahl von Klassen (dreizehn), Avelche nnr A’om Ver-
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Duvn (und Dana-Ford}

I. Elemente.

II. Suliidé,

Arsenide ele.:

A. SuIfosAitrcn,

B. Sulíobtxscn.

III. Sullosaize:

A. Sulíoarsenite,

B. Sulíoarscnatc.

IV. Haloidsaize:

A. Wasscrírcic,

B. 0^'yllaIoit^c,

C. Wasscrbaltisc-

V. Oxyde:
A. Siliciumosycic,

B Oxycic der Halbmctallc,

C. Mctalloxycíc (ind.

Spincllc),

n. hlydrovydc.

VI. Oxygensaize:
1. Carbonate.
2. Silikate.
3. Niobate,

Tantalate

.

4. Phosphate etc.
-. Nitráté.
6. Borate.
-. Uranate.
6. Sulfate etc.

,

7. Wolíramate.
Molybdate

.

VII. Saize organischer
Sáuren.

Vili. Hydrocarbon-Ver-
bindungen.

Klockmann

I. Elemente.
II. Suliidé,

Arsenide etc.:

1. S<\urcbílclcnclc,

2. Bascnbilclciule,

3. Sulfosalsc:

a) Sulfof erri

t

e

.

b) Sulfarsenite

.

c) Sulfarsenate

.

d) Sül fostannate

.

III. Oxyde, Hydroxyde
u. Oxysaize:

1. O.vydc u. Hydrovydc,

2. AIu minatc, Feníte,

Boralc

3. Karbonáté,

4. Sulfate, Clironiatc,

Wolíramate, /Molybcíale,

Uranate.

5. Nitráté, Pliospliatc.

Niobate ele.

ó. Silikate, Titanatc.

IV. Haloidsaize:

1. Eíníache,

2. DoppcIIialoicíe,

3. Ox'yhaloietc.

V. Organísche Ver-
bindungen:

1. Salse orj. SAurc,

2. KoIilcn%va<scrsloffe,

3. I lánc,

4. KoMcn.

Néhány ásványrendezer

Klockmann-Iiamdohr (JUSdi

I. Elemente.
II. Suliidé,

Arsenide etc.:

1. Suliidé d. Mctallc,

2. Suliidé d. Metalloide,

3. Sulíosal^c.

Hl. Oxyde und
Hydioxyde:

1. ‘SAurcbildcndc»,

2. " Bascnbildendc

3. Aluminatc u. Fcrritc.

IV. Haloidsaize:

1. Einíaclie,

2. “Doppellialoide”

V.SauerstollsaIze

(ohne Silikate):

1. Borate,

2. Karbonáté,

3. Sulfate etc.:

A. Sulfate.
B. Chromate.
C. Wolframate,

Molybdate.
D. Uranate.

4. Nitráté, Pbospliatc etc.

A- Nitráté.
B. Phosphate.

Arsenate

.

C. Niobate.
Tantalate

.

VI. Silikate, Titanate,

Zirkonate.

VII. Organische Ver-
bindungen.

TáBELLE I. tAbi>.\zat.

lelsö tagozata — Obere Cliedrrunf; ei

Gossner (1ÍÍ24)

I. Silikate.

II. Oxyde und Verbin-
dungen solcher:

1. 0.vyclc 4= vvcrtÍ3er

Elemente,

2. Oxyde u. P'íydro.vyde

3' vvcrl. Elemente,

3 Oxyde 2= und 1=

wert. Elemente,

4. Verb. versclncdcn=

vvertiger Oxyde.

III. Sullidische

Mineralíen:

1-7. Oruppen eínfaclicr

Suliidé,

8. Doppelvcrbíndungen

von Sulíidcn.

IV. GrundstoHe dér
Mineralien (Elemente).

V. Salzartige Verbin-
dungen dér gewöhn-

lichen Sauren:
a) Gemische Isomorpher

Mineralien.

b) Saize d. gewöhniichen

Metalloxyde,

c) Saize dér Schwer-

metalle.

VAVRINECZ GÁBOR: Asváiiyrendszortaní tnmilmányok III.

MincrulKyslonmloIoglRrlie Stúdión 111 .

igvr Mincrals!/s(cmc.

Groth’Mipíeünor (lO'JI)

I. Elemente (Metallide, Kar-

bide, Phosphide. Nitride).

II. Suliidé und Sulfosaize:

A. Suliidé d. Alelc\[loidc,

B. Sulfidc d. Mctalle,

Sulfosabc:

a) Sulíoferrite

.

b) Sulfarsenite.
c) Sulfarsenate.
d) Sül f OS tannat e

.

e) Verbg. von Sül
fostannaten mit
Sulfostibiten.

III. Sauerstoffverbmdungen

dér Elemente:

A. Oxyde,

8. f lydroxydc,

t.. Oxyüulfidc.

IV. Haloidverbindungen :

/\. Eíníaclic,

B. r)oppcIlíalogcnide,

Oxybalogenidc.

V. Nitráté, Jodate, Karbo-

rate; Selenite, Tellurite.

Manganite u. Plumbate.

VI. Sulfate. Chromate, Mo-
1/bdate. Wolframate.

Uranate.

VII. Borate. Aluminate, Fer-

rite; Arsenite, Antimonite.

Vili. Phosphate-Tantalate

(etc.).

IX. Silikate-Stannate.

X. Organische Verbindun-

gen.

A. Snbe org. Snurcn.

B. Kolilcnwtxs^cr^lolíc.

C. SAucr^loífhAltige, íuclit

5,^lz^l'tige org. Vcibín=

dungen.

liutUjenbach (Í92^)

I. Einfache Körper.

II. BInare Verbindungen

A. Suliidé etc., Sulfoscxbc.

B. OxysAureanliydridc.

C. MctAlIo.vydc.

n. Hydro.vydc.

E. Halóidé.

Ili Carbonate.

IV. Silikate

V. Titanate, Niobate, Tan-

talate.

VI Phosphate. Arsenate.

Vanadate.

VII, Antimonate.

VIII. Nitráté.

IX Borate

X. Uranate.

XI. Sulfate-Molybdate

XII. Organische Saize.

XIII. Hydrocarbon-Verbin-

dungen

Vavrincez

I. Elemente.
II. Verbindungen d. V.
Reihe (N, P, As, Sb,
Bi).

III. Verbindungen dér
VI. Reihe (S,Se, Te):
A Einfache Suliidé,

B. Sulfosaize;

I. Saize V. Sáuren XjS,

" X«Ss,
Í. “ « - XSo,

4, - - ** X^Ss.
IV. Verbindungen von

Sauersloff

:

A Einfache Oxyde.

B Oxosaize:

I. Saize V. Sáuren X0O 3 ,

XOi,
- X.05,

X03 ,

" X207 .

V. Verbindungen dér
VII. Reihe (F, Cl, Br,J);

A Einfache Halogenide,

B Doppelhalogeníde.

VI. Verbindungen dér
IV. Reihe (C,Si):

A Einfache Karbide u.

Silícide.

B Abkömmlinge dér

Kohlenwasserstoffe
:

a ) Unversei 1 bare

.

b> Versei

f

bare .

;

1. Sauren 11. Anhydr.

2. Kster.

3. Saize,

C. Inkohlungsprodukte,
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iiadskyschen System mit 15 Klassen übertroffen wird, eiue scdnvere

Übersicht. Es felilt aucdi daher dér Eindruek dér Einheitliehkeit,

Einfaeliheit und Selbstverstiindifíkeit. Die Oxysalze bilden ueiin un-
abhan^ig'e Klassen, die Suliidé sind dagegen samt den Snlfosalzen,

einfachen Oxyden und Haloidsalzen znsammen in eine gemeinsame
Klasse (dér „binaren” Verl)indnngen) znsammengezwnngen.

I)as Gernst niiseres Systems, von den angeführten Wider-
sprüchen íréi, die Vorteile dieser Systeme jedoeh benützend und
vereinigend, ist, nel)en die vorigen Systeme gestellt, ebenfalls in

Tabelle I, zn ersehen. Die Anzahl dér Hanptklassen ist hier seehs,

nachdem versnchsweise eine nene Hanptklasse mit den Verl)indnn-

gen dér Elemente dér V. Hanptreilie (N, P, As, Sb, Bi) anfgestellt

wnrde. Ohne diese sind insgesamt nnr filnf Hanptklassen zn findeii

und es ist doch möglich, das ganze Matéria! dér iNIinerahvelt voll-

stiindig und folgerichtig einznteilen.

Die Reihenfolge dér Hanptklassen passt sieh, verni wir nach

den Elementen die Selnvelelverbindnngen behandeln, gewissermas-

sen dér Tradition an. Eine dem i)eriodischen System entspreehende

Reihenfolge wiire: Elemente, Kohlenstoff- und Silicinmverbindnn-

gen, Stiekstoffverbindnngen (samt Arseniden, Antimonid^n, Bismn-
tiden), Sanerstolfverbindnngen, Selnvelelverbindnngen (samt Sele-

niden und Tellnriden), sehliesslich die Halogenide. Est ist aber in

jeder Hinsicht .vorteilliaft und begründet, die Hanptreihenfolge
dér meisten iilteren Systeme znbehalten und naeh den Elementen
die mit denselben olt genieinsam behandelten Nitride (Pho.sphide,

Arsenide ete.) und die mit vorigen in vielen iVh'rkmalen alinliehen

Suliidé folgen lassen, die Kolilenstoffverbindnngen dagegen anf das

Ende des Systems zn verlegen. Dadnreh wird niebt nnr dér Tradi-
tion, sondern aneh minerogenetisehen Tatsaeben bedentender Ein-

flnss gewahrt.

Die erste HauyfkVií^fíe entbiilt die einlaelien Mineralien, alsó

die gediegenen Elemente, ikre isomorphen Mischnngen und Legie-

rnngen. Diese bilden den natürliehsteii Anfang des Mineralsystems,

veil allé anderen Minei'alien V'^rbindnngen dér Elemente darstellen.

Mit Ansnalime von Gossner beginnen aneh allé Angeführten
und die meisten nbrigen Antore, von deimn noeh Xanmann (/‘D

hzw. X a n m a n n—Z i r k e 1 ( 14), T s e h e r in a k ( í!)) bzv. T s e h e r-

m a k—B e c k e (20), H i n t z e (8), und D o e 1 t e r (,)) genannt s-^ien,

mit den Elementen. Es pflegen die Amalgame, Karbide, Silieide,

Xitride und Phospbide allgemein aneb bei den Elementen angelührt
verdén. Die Amalgame als (leste) Lösnngen dér iMetalle ineinander,

gehören tatsaehlieh hierher, aber die Xitride und Phospbide passen
hesser mit den Arseniden znsammen. Aneh die Kaidiide und Sili-

eide gehören niehr in eine besondere Klasse, vo aneh die „Wasser-
stcffkarbide” und dérén Abkömmlinge ihren Platz linden; venn
aneh die Bildnngsveise dér iMineralien für das System nieht von
ansschlaggebender Wiehtigkeit ist (21, 108—109), so ist doch nieht
ganz nebensüehlieh, dass Kohlenvasserstoffe aneh anf nnorgani-
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schem Wege entsteheii kimen und iii vulkaniscdien Gasen, Koineten-
sclnveifen auch vorkomnien (s. spater).

In dér ziveíten Hauptklasse fneu] wurden die Xitride, Phos-
phide, Arsenide, Antiinonide und Bismutide vereinigt. Die Anfstel-

Inng dieser Hauptklasse nnterstntzten folgende 'Tatsahen: 1. As, Sb,

Bi gehören in eine andere Beibe des periodischen Systems, als

S, Se, Te; es herrsehen alsó andere stöchionietriselien Yerlialtnisse,

andere chemisclie Eigenschaften, andere lonenstruktnren und -ab-

inessungeii. 2. Es besteht, wie liieraus folgt, auch keine wirkliclie

Isomorphie, folglich existieren keine Übergange zwisehen Arseniden
und Suliidén, -welclie walire isoinorphe Gemiscbe waren (selieinbare

Ausnahinen s. demnachst). 3. Es gibt keine, den Sulfosalzen analó-

gén Doppelarsenide, bzAv. niclit einmal solehe Sulfosalze, in denen
dér Schwefel auch nur zuin mindesten Teil durch As, Sb oder Bi
isomorph ersetzt Avare.

Jene Argumente, welche die bisherige Zusammeufassuug dér

Suliidé (Seleiiide, Telluride) und Arsenide (Antiinonide, Bismutide)
scheiubar begrüudet habén, sind iolgende (von ausseren Merkmaleu,
wie genieinsames Aiiitreten, IMetallglanz etc., abgesehen) : 1. Die
Existenz dér Alabandin—Kanéit-, dér IMillerit—Breithauptit-, dér

Pyrit—Cobaltit- und dér Markasit—Löllingit-Beihe; 2. die Existenz

des Xagyágits und Lautits.

Das Cheniismus dér zwei Letztereii ist noch liei Aveitem nícbt

auigeklart, so dass ihneii in dieser Hinsicht keine BeAveiskrait zu-

kommen kann. IMit den übrigen A’ier Beiben niüsseii A\ir iins aber

iifiher besebaitigen. Die hier in Betracht kommenden Glieder der-

selben sind in Tabelle II. zusammengestellt.
Bei strenger Beurteiluug iindeu Avir, dass die óit ahnlicbe

Striiktur dér entsprechenden Suliidé und Arsenide noch kein

genügender BeAveis dér Isomorphie ist, solange nicht in jeder Gruppé
Hischungsglieder aiiitreten. Dies ist in Bezug aui Homogenitat,

Kristalliorm und Zusammeiisetzung nur bei dér scbeiubar stetigen

IMarkasit-Arsenopyrit-Löllingit-Beihe dér Fali, aber auch die hier-

her gehörenden ZAvisehenglieder (Kyrosit, Lonchidit, Metalonchidit,

Geyerit, Pazit) entbehren liocli den sichern BeAveis dér A'ollstandi-

geii Homogenitat. Von allén übrigen Arten und Enterarten sind

die gut deiinierten Vorkommnisse in Bezug aui den Ersatz des

ScliAveiels keine ZAvisehenglieder beliebiger Ziisammensetzung, sou-

dern selbstandige (Doppel-^ Verbindungen mit dem nahezu genaiien,

konstantem Verhaltnis

S : (As,Sl),Bit =1:1

(kleinere AbAveicbuiigen köniien als Folge analytischer Febler und
scliAver entiernbarer Beimeiigungen betrachtet Averden).

Andererseits erleiichtet aiis dér Tabelle die Avicbtige und aui-

íallende Tatsache, dass die Kationén ausschliesslich durch die Ele-

meiite dér VIII. Beihe des periodischen Systems (Fe—Pt-Griippe)

A-ertreten sind. Diese Eleniente uelimen Avegen ihrer besonders viel-

facben, leicht veranderlichen Wertigkeit und anderer Eigeiischai-
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II. TÁBLÁZAT. _ TÁBELLE II.

Szulfld—arzeuki ásvániíjok. — Sulfkl—Arsoikl Mincralleu.

Mífieialname Zusammensetzung Kríslalle Raumgruppe

Álabaiulin MnS vég-, tetartoedrisch 0

Blunieiibaehit Mii(S,ás)

Ás nur in Spureu! 1

Kanéit MnÁs 7

Colusit
(Cu, Fe, Mo, Sn) 4

(S, As, Te) 3_4 ( ? )
isotrop (í)

Pyrrhotin FeS dihexag. bipyr.

Ferroai’senid FeÁs 1

Millerit NiS trigonal heniiniorpli

Nickelin NiÁs dihexag. bipyr.

Arit Ni(Sb,Ás)

Breithauptit XiSb dihexag. bipyr.

Ferrocobaltit (Co,Fe)SAs reg. diakisdodekaedriscli

Cobaltin CoSÁs „ tetartoedriseh

Gersdorffit NiSÁs

Willyamit (XnCo'SSb diakisdodekaedriseh

Koryinit XiS(As,Sb)

Ullmannit XiSSb „ tetartoedriseh

Kallilith XiS(Sb,Bi) „ diakosdodekaedrisch

]\Iarkasit FeS. roinbisch bijiyr.

Überg’ange FeS(As,S) 1 .

Arsenopyrit FtSás •> •»

tTbergiinge Fe(S,As)As

Löllingit FeAs.

Gudmundit FeSSb »» <

Danait (Fe,Co)SAs 1

Glaukodot CoSAs 99

Glaukopyrit (Fe,Co)SAs.Sb) 99 ’9

Álloklas (Co,Fe)S(As,Bi) 1 ,

Safí'lorit CoAs. 99 '9

Raminelsbergit XiAs, 99 ‘9

Wolfacliit NiS(As,Sb) 99 ‘9

D 4

tih

c

D

5
3v

4

(ih

D 4

61i

T4

T4

Vf,loder V 12
h

V 13
h

V
I, oUer V

V 13

h

V 11

h
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teli cinen Sonderplatz iin peviodischen Systeni ein. Dadiirch, dass
sie iin (iitter ilirer Verbindiiiiííen (z. B. Snlfiden) das Eintveten von
Atomén strnklnid'!-eind''r Kleinente znlassen, entsteht dér Vorscheiii

einei' Isoniorpliie (les Selnvefels mit den Arsenmetallen, die aber
veder in elementarem, noch in verlmndenem Znstande existiert und
in Verbindiinfíeii theoretisch aneli als nnmöfílich ersclieint.

Ben teli (1) nnterzofí diese Frajíe einer nalieren Untersii-

chniifí 1111(1 fand, dass es zAviselien den Suiriden, Arseniden und fíe-

mistliten Snlfid —Arsenid—iMineralien keine Isomoridiie gibt. Bie
entspreelienden Snlí'ide mid Arsenide sind nnr von iilinlielier Strnk
tnr und Kristallform, ölnie dass zwischen den teilnelimenden Anio-
nén eine cheniisehe Analofíie vorlianden varé und somit ist ein Kri-

térium dér lsomor]iliie nicdit erfiillt. Die Verbindnngen (les iryinis

IMeSAs sind als Doppelverbinduiifíen zn lietraeliten. Tn (lem Falle,

dass das Vei'lialtnis S : As von 1 : 1 abweielit, ist di(> entsprecliende

Sclnvefel-. lizw. Arsenvcrbindniifí als feste Lösiiiifí in iNIeSAs vor-

lianden. Diese Festsetzniifíen fussen lianptsiielilich anf den kristallo-

íírapliiselien Konstanten und erstrecken sich anf die drei vichtig-

sten Keprasentanten dieser Type: Arseno])yrit, Cobaltin, Glaiikodot.

Die Glieder dér Dyskrasit—Doineykit Gruppé habén anch
niclits mit den Snlfiden géméin; sie bestehen grösstenteils aiis Ver-
bindnngen dér 3- und 5-vertigen Arseninetalle mit einwertigen Me-
tallen. Die bislier üblicdie Benennnng „Gruppé dér Síibsnlfide” hat

keinen Griind, ist dnrchaiis falscdi und irrefnhrend, da ihre Mit-

glieder veder „snb”, iiocdi ,,Sül fid” sind.

Die angeführten Tatsacdien beveisen vohl zn Genüge die iXot-

vendigkeit dér Aufstelliing dieser Hauptklasse.
Diese Haniitklasse enthalt nnr ‘une Klasse und ihr Aiifban

mag dér iXenheit végén in (Tabelle III. etvas aiisfiilirlicher vorge-

hildet v(^r(len. Wollten vir sanitliehe, anders eingeteilte biniire Ver-
bindnngen dér Stickstoff—Arsengriippe anch an diesem rt des

Systems anfnhren, dann kamen nnr iioeh die Sanerstoff- und Sehve-
felverbindnngen hierher; diese sind iiii Anhang dér Gabelle zusain-

niengestellt. Wenn anch diese Oxyde und Snlfide Rolle an den ent-

sprechenden StelDn des Systems spielen, so ist diese Zusamnienstel-
Inng nicht überflüssig, veil durcli dieselbe einige interessante und
lehrreiche (jedocli selbstverstandliche mid theoretisch ervartete)

Strukturvervandtschaften dargelegt verdén.
Oli diese Haiijitklasse eine Znkmift habén vird, steht offeii.

Sie hat allerdings iiiehr Berechtigmig, als W h e r r y’ s (22) Klassi-

fikation, velche ansser den Arseniden sogar die Xitride, Silicide

mid Karbide (sanit den Kohlenvasserstoffen!) in die Klasse „Siilfi-

discher Mineralien” einreiht. üiisere nene Hau]itklasse gestattet

eine gesonder te, zusammenfassende Darstellmig dér Nitrid—Arse-
nid—Mineralien, die in mehreren Hinsichten ja doch eng zii ein-

ander gehoren.

Die (hitte Hnuptklas.se enthalt die Snlfide sanit den Seleniden

1111(1 'Telliiriden. Sie ist iiii Gegensatz zn den anderen Antoreii nicht

in drei, sondern nnr in zvei Klassen aufgeteilt: einfache (biniire)
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Mineralsystematolagiscbe Studien III.

III. TAULAZAT. — TAIIKM-E III.

.../ fíitriflvk, foszfuluk, ftrzonick, aiithuonidok és tiiivjufidük föosztályti, — Haiiiifklossc <l<r yitrfdr, Fhospliirlr, Arsrntdr. Antimonidc und Bismutidr.

I. Abteilung: Type RsX:
lltirsfnrdituruiipr:

HorKfordit Cu^Sb

11. Abteilung: Type R 4 X:
h-donxUpnippr tCii-Rnlír);

Ledonxit Cu,As

.UiiucherUf/riippr (Fr-Frifir):

Maupherif Ni,AS

lll. Abteilung: Type RaX:
.tnimunuikprupiir i fl-Rrilír): (neu)

.\tninoniak II,

N

(neu)
Plinsplic>rwiisserstt>ff H,P (neu)

Doniri/kif-Di/iiskrasilnruppr

(Cu-Rnhr ):

Wbitneyit Cn,As. (’u

Doineykil Cn,As

Stiliiodoineykit Cu,(AH.Sb)

Mcihawkit (Cii.NiCo),As

Huntilith Ae,As

Cbunarfillit AffjtAR.Sb)

Dyí»kraRÍt Ae,Sb

Chileiiit Ap,Bi, Atr

Srlirvibrrsitpriippr (Ff’-Rrilif'): (neu)

Sidireibersit Fe,P

nieiUTÍt Ni,As

IV. Abteilung: Type RsXa:
Síjli'csfritfjnippr (Fr-Rrihr): (neu)

Sylvestrit Fe,N.,

V. Abteilung: Type R 2 X:
MiildnnUiinijijM- ((’u-7?PÍöf’);

Kewoenawit C’n.As

Maldoiiit AuJli

VI. Abteilung: Type RX:
Cyf>n{jnii)i)r (C-Ri'ilirf:

Cynii

Brrminiiptilf/riippr iFc-Pidhc):

Kanéit

Eisenarsen

Niekelin

Arit

lireitliauptit

(CN)s

MiiAs

FeAs

NiA«

NHSb.As)

NiSl)

(neu)

(neu)

VII. Abteilung: Type RX2:
\(iyi/áljit!irii}>iir (Cu-Iirilír):

Lantit CnSAs
N.icyAtíit (Pb, Au.) (S.Te.Sb),

('lilnanlliií-LoUi IlyUnni! pc

al Reouliie Reihe

:

Ar«s(Miofcrrit FpAs„

Chntluiiiiit (Ni.Fe)Asj,

Chlonnlbit Ni.As,

Sperrylitli PtAs,

(Fr.Iioilír, isodhiiorpli):

III Rll0lllll!sc^e Rellír

Oeyerit, Pazit, FeSAs, F.A-i.

LölliiiKÍt FeAs„

Leukopyrit (Fp,Co).(As,SI>).

Safflorit (€o.Fe)As,

Hamnielsberíjit NiAs.

ArscnnpijrU-Cohnltinnruppr (Fr-RrUic in Dopjiidrerb. mit Siilfiil.

isodimorph):

il Reouliie Rtilie. bl RtiomtiisciK Reihe:

FeiToeohnltit((^).Fe)S.\s Lonchidít FeS.. FoSA>

Cobaltín CoSAs Arsenc‘pyrit Ft-RAs

G?rsclorffit NiSAs Giulimuidit FcSSb

Korynit NiS(AsSb) Danait (FeCo)SAs

Willyaiiilit (Ni.Co)SSb Gluukodut (Fe.Co)SAs

Ulltnannil NiSSI) Glnkopyrit (Ft'.Cr)S(As,

Kallilith NiS(Sb.Hi) Alloklus (Co.l-VlSíAs.

Wolfaehit NiS(As.Sb)

Vili. Abteilung: Type RXs:

SkutfcTudityruppc (F<‘-Rfilir):

Skutterudif CoAs,

Bi-Skutterndil Co(As.Bi),

Ni-Skutt(*nidit (Ni.ColAs.

Anhang.
Abteilung RzX:

Stirkstoffdioxyd NO.. (neu)
Cervautit Sb,0,

Abteilung Ra X 2:

IReguliie Reiiiel IH/iofliliitcli-inoiioliliiie Relliel

:

lliloonale Rtibel

.

Ar.>u'n()Htli As^O, Claudetit As^O, Tetradyroit Bi.Te.S

Senannonitb Sb^O^ Auripiginoiit A^i,S,

Vali’iitinit Sb,ü,

Antimnnit Sb,S,

BisniU Bi.O,

Bismutinit Bi.S,

Freiizelit Bi(Se.S),

Guaimj uatit Bi.Se,

Abteilung RX; Realgar ArS

Abteilung R3S4: rj- und /‘»-l)Íumrphin* As,R,

• Rxisteuz bestátiiit durcli Rclinllcr und Kronner (//).
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Suliidé mid zusaimiiengesetzte Verliindímgen dersellien (Sulfosalze).

Die Klasse dér einíaeheii Suliidé ist reiu uaeh dem stöchiouietri-

schem Verhaltnis geordnet, da die Begrille „Siiuerbildend” uud

seiibildeud” iiicdit exakt siiid; die Miueralieu dér zu deu „ba.sischen

Suliidén” gereihteii Pyrilgrupiie z. B. erscheiueu iiie als Sullobaseu,

sie besitzen vieliiiehr (als Sesquisullide) eineii sauren Charakter.

Ebeuso kanu maii z. B. iin Ktuilgar und lliiiiorpliiii (11) keiiie Siiii-

ri'aiiliydride erliliekeii, da dérén Salze zr Zeit iiiibekaiiiit siiid.

Diircli das Aiilstelleii dér II. Hauptklasse ist die Klasse dér

einlaclieii Suliidé viel klarer, übersielitlielier und reiiier gewordeii:

die gaiize Hauptklasse gewami jeiie bisher lelilende Eiiilieitliclikeit,

Avelclie bei deu übrigeii Hau])tklassen lierrseht.

Die Klasse dér ziisaiiiiiieiigesetzten Suliidé, ist nacdi steigeii-

der Oxydatioiisstule des Aiiioiis in ITnterklassen eingeteilt, dérén

Gliederiing sieli lolgenderinassen gestaltet:

a) Unferklasse: Ahkömmlinge dér Saureanhydride X.,S. íneu)

I. Ordnung: Sullocyanate. (neu)

b) Unfcrkimse: Abkötundinge dér Sdureanhgdrlde X0S3 .

1. Ordnung: Sullolerrite, -nickelite, -cobaltite.

2 . Ordnung: Sullnarsenite, -antinionite, -bisinulite.

c) Unterklasse: AbköwmUnge dér Sdiireauhgdride XS...

1 . Ordnung: Siillogermanete, -stannate.

d) Unterklasse Abkönnnlinge dér Sdureanhgdride XM-^.

I. Ordnung: Siilloarsenate, -vanadate, -antinionate.

Die einzelnen Ordniingen sind naeli Siiiiregrad in Enteroi'd-

niingen und Abteiliingeii einget«ilt; innerlialb dér Abteilungen lol-

gen ziierst die einlachen, dann die Dopiielsalze (gemiiss dér eben
angegebenen Eeilieníolge dér Unterabteilungen).

Die i'ierte Hauptklasse enthiilt sanitliclie SauerstoIIverbindun-
gen: Oxyde (Hydroxyde) und Oxosalze. Die grössere Anzalil dér aiil-

gestellten Kategorien erinöglieht, dass das ganze liierliergeliörende

Matéria! in eine einzige Hauptklasse mit bloss zwei Klassen zii-

sammengelasst werde. Die Aulteiliing ist analóg mit derselben dér

dritten Hauptklasse: Die erste Klasse unilasst die Oxyde, geordnet
naeh steigender Oxydatioiisstule, oh ne Rüeksicht aiií sauren oder
basischen Charakter; die Teiliing dér Oxyde aiil saure und liasische

ist wegen dér Existenz indillerenter Oxyde (Wasser) und solcher

amplioteren Charakters (B, Al, Fe, Sn, Ti, Sb, U, etc.) niclit durcli-

lülirbar, aber aiicli iinnötig. Die Oxosalze erhalten lolgende Ein-
teilung:

a) Unterklasse: Abkönnnlinge dér SdureanJigdride ATOj.

1. Ordnung: Borate, Aluininate, Clironiate, Ferrite.

2. Ordnung: Arsenite, Antiinonite.

b) Unterklasse: Abkönnnlinge dér Sdiireanhgdride XO,-
1. Ordnung: Karbonáté.
2. Ordnung: Silikate, Titanate, Zirkonate.
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3. Ordmiiifí: Staimate. Plumbate, ^Mangauite.
4. Ordiuing: Sulfite, Seleiiite, Tellurite.

c) Unferklasse: Abkömmlinge dér Sdureanhydride X 0O 5 .

1 . r)rdnuiig: Nitráté, Chlorate, Jodate.
2 . Ordnuiig: Phosphate, Vanadate, Arseiiate, Antimonater

Xiobate, Tantalate.

d) Unferklasse: AbkönnuUnne dér Sdurefinhydride XO 3 .

1 . Ordnung: Sulfate, Chromate, Selenate, Tellurate.

2. Ordiiimg: ]\Iolybdate, Wolframate, Pranate.
e) Unferklasse: AbkönnnUnge dér Sdureanhydride XM- (neu)

1 . Ordnnug: Perelilorate, Perjodate. (neu)

Die weitere Einteilung dér Ordnungen geschieht — mit Aus-
nabme dér Silikate — uach denselben Priuzipien, wie die dér
Sulfosalze.

Die Silikafe uehmeu iu dér Natiir eiiie Sonderstellung eiu. In
dér Elitté dér ersteii Periode dér Elemeute, wo die sinkende Basizi-

tíit und sinkende Aciditat zusaniinentrifft, steht ein Eleinent, dér
Kohlenstoff, dér infoige seiner Fiihigkeit, Ivetten und Xetze zn b-
dén. eine ganz besondere Eolle spielt und in dér lebenden Xatnr
waltet. Das daranf folgende Element in derselben Keibe, das Sili-

cinm, besitzt im Verbande mit Sanerstoff ebenfalls stark ausge-
priigte Xeignng znr Bikiniig von Ivetten, Eben- und Kaiimnetzen.
Hierdiirch ist geine ganz enorme Eolle in dér leblosen Xatiir be-

stinimt. Diese Tatsaclie erlieischt aiich eine besondere Betraclitiings-

iind Behandliingsweise. Die Silikate reiu meclianiscli nacli Saiire-

grad zn griippieren íviire eben so verfelilt, als eine Einteilung naeh
Wassergehalt oder uach dér Wertigkeit dér Kationén. Wer solclie

Einteiliingeu dnrclistiidiert, oder versiiclit hat, solche znsammen-
ziistellen, dér miiss im Besitze dér lieiitigen Erkenntnisse die E"n-

vollkommenheit eines derartigeu Silikatsystems erkennen. Die ein-

zige aiissiclitsvolle und erfolgverspreeliende Griippieriing ist hente

das (.iedeufalls noeli niclit vollstiindige) System von B r a g g und
X ár ay— Szabó (12) aiif Grnnd des Kieselskeletts.

Die mehrorts iibliehe Ziisammenfassiing dér Sulfate (Chro-

mate, Selenate, Tellurate) mit den iMolybdaten und Wolframaten
selieint diirch die Untersuchiingen von T r a 11 b e (18) noch nicht

geniigend begründet zii sein. Ein Isomorphismns zivischen den Sal-

zen dieser zwei Sáiiregriippen ist nnr bei einigen kompliziertereu

Doppelsalzen erwiesen und bei solchen Fallen kaim sicli aiich dér

fönn- und strnktnrbestimmende Einfliiss dér grosseu Molekel aiif

ihre kleineren Bestandteile gelteiid maciién (vie bei Apátit—Siilfat-

apatit—Karbonatapatit oder bei Sodalitli—Molybdosodalith—Xosean
—Hanyn—Lasnrit). Ferner besteht die 'Tatsaclie, dass znr Zeit kein

röntgenograpbischer Befiind für eine Striiktiirverwandtschaft zwi-

schen den Siilfaten und den entsprechenden Molylidaten oder Wol-

framaten spricht. Die Ziisammenfassiing dieser zivei Ordnungen
kaun spáter noch erfolgen, momentán erscheint aber die Abtrenniing.
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dér iMolybdate und Wolframate samt dér Uranate von den Sulfaten.

Chroinaten (ete.) noch für angemessen.
In dér fiinffen Hauptklasse folgen die Halogenide, nnd zwm-

in zwei Klassen: die erste Klasse enthalt die einfaehen Halogenide
(naeh Wertigkeit des Kations geordnet), in dér zweiten Klasse fin-

den Avir die znsaniinengesetzten Halogenide, alsó l)oi)i)ellialogenide

nnd Salze dér Halogenosanren. Die Oxy- nnd Hydroxy-halogenide
werden, als Abkömmlinge dér normálén Halogenide (Cl —> OH), den
entspreclienden Gruppén angesehlossen (s. 'Tabclle IV.). Die Avei-

Unterahleíluyui uorvtaler Pliospliafe mit 2-wcrfi(jc>i Kationén

:

1. Berzeliitííruppe (Avassert'rei Salze dér II. Haiipt-, Xeben- u. Erg.-

Reihe). ^
2. Roselithgruppe (obige Salze mit < 8 IMol. Kri.stallvA'asser).

I). VÍAdanitgriippe (dieselben mit 8 H,ü).

Unlerahteilioig normaler Sulfatc von 2-werti(jcn Kationén:

1. Anliydrit-Barytgruppe (wasserfreie Salze d. II. Haupt-, Neben- u.

Erg.- Keibe).

2. Gypsgruppe (Salze d. II. Haujitreihe mit Wasser).

3. Kieserit—Chalkanthitgruppe (Salze d. II. Neben- n. Erg.-Reibe mit

1-6 H,0).

4. Epsomit—Melantei'itgruppe (dieselben mit 7 H.,0).

Unterahteiiung dér Halogenide von 2-wertigen Kationén.-

1. Fluoritgruppe A\mssert'rei).

2. Bischoffitgruppe (mit Kristalhvasser).

3. Penfielditgruppe (mit Oxyd).

4. LanrioJiit—Atacamitgruppe (mit Hydroxyd).
."). Atelitgruppe (mit Hydroxyd und Kristalhvasser).

tere Gliedernng dér znsaminengesetzten Halogenide fübrt zu folgen-

der Aufteilnng:

a) Unterklasse: XHlgo-Abköinmlinge,

1;) Unterklasse: XHlgg-Abköinmlinge,

c) Unterklasse: XHlg^-Abkömmlinge.

Die Anfteilnng dér Doppelsalze erfolgt nacli Basizitiit; zniii

Beispiel sei das Gerüst dér 1. Unterklasse angeführt:

I. Abteilnng: Verlnndnngen naeh dem Typus DoX^Hlgg,
TT FTXHl*''A-L. 99 99 99 99 99 J.X u.V X X 1^ 3 9

TABELLE IV.

III.

IV.
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In clie IV. mid V. Hanptklassen gehören viele ^Mineralien,

\velche stets Hydrat- oder Kristalhvasser enthalteii. Dana sah in

dieser Eigenschaft ein wiclitiges Teilnngsmerkmal, dein wir nicdit

beipflicditen kimen. Eine derartige Einteilnng ist anch iiicdit fol-

gerichtig mid eiii’wandfrei dnrchführbar. Deshalb wird anf etM'aigen
Hydroxyl- Ijezw. Wassergebalt nnr bei dér feineren Gliedermig
Eüeksicbt genoninien mid zwar in soleher Weise, dass anf die

Gruppé dér wasserfreien iNIineralien die Gruppé dersclben Verbin-
dnngen mit snbstitnirendem Hydroxyl, dann die Gruppé mit Kris-
talhva.sser folgt. \Xo die wasserbaltigen Verbindnngen mehrere
Hydratationsstnfen bilden, dórt können iiii Falle von vorbandenen,
sicb anszeiehnenden isomorpben Reiben dieselben beransgeboben
mid in besondere Gruppén gefasst Averden. Dies soll in Tabelle IV.

aiii Beispiel drei versebiedener Unterabteilnngen gezeigt werden.

Es giebt eine grosse Aiizabl Mineralieu, Avelebe mebrere Anio-
nén enthalteii. Solche finden sicb soAvolil zAvischen den SeliAvefel-,

AA’ie bei den Sanerstoff- mid HalogenA’erbindnugen. Die Einteilnng
derselben kaim i'iicbt ganz obne Willkür erfolgen mid geschiebt aiii

zAveekmassigsten mid cinfacbsten in folgender Weise:

Snlfid mit Oxyd (Oxysnlfid)

:

Snlfosalz mit Oxosalz:

Oxosalz mit Halogenid:

geniiscbte Oxosalze:

als beendigende Gruppé aiii Eiide

dér Abteilnng dér entspreehen-

den Snlfide.

die einzige bierher gehöreiide

Art (Tyrolitb) AA'ird bei den
Oxosalzen angefiilirt.

bei den entsprecbendeii Oxo-
salzen.

finden ibre Einteilnng bei dér

Ordnnng desjenigen Aiiious,

AA'eleher eber an die Reihe
koniuit, jedoeh mit Ausnahme
dér Heterosilikate, die sanitlich

bei den Silikaten ihren Platz

babén und dér Heterokarbonate,

AA’elebe meistens bei deui ande-

ren lieteiligten Anion eingereiht

siud.

Die sechste Hauptklasse nnfasst samtliehe KohlenstoffA'erbiii-

dmigen. Die Einteilnng AA'eieht von derselben dér Amrigen Hanpt-
klassen etAvas ab, Avas seinen Grnud in dér scbon erAA’almten Sonder-

stellnng des Koblenstoffes in dér Natnr besitzt:

1. Klasse: Einfacbe Karbide mid Silieide.

2. Klasse: Abkömmlinge dér KohleiiAvasserstoffe:

a) Unterabteilnng: UuA'erseifbare Verbindnngen,
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b) Unterabteiluiifí: Vevsoifl)are Verbiuduiiííen.

1. Ordnung: Karl)oiisauren und dereiiAidiydride,

2. Ordnung: Ester,

3. Oi'diinng: Salze.

3. Klasse: Inkohlungserzeugnis-se (Hnmifikate).

Die Vereiniguug dér Karbide und Silicide mit den Kolilen-

wasserstofí'en hat l)ereits sehon Wherry (22) vorgeschlagen. Dér

(irund liierfür liegt ansser den theoretisehen Gründen auch darin,

dass Verbindnngen beider Art im Magma vorkommen (Eiseidvar-

bide und Eisensilieide) und dass Kohlenwasserstorie aneh in vnlka-

nisclien Gasen (íj) nnd in Himmelskörpern (Kometensclnveife ete.)

naehgeAviesen wnrden. Dies ist aueh dér Grnnd dafür, dass diese

Hauptklasse nieht als „Mineralien organischen Cliarakters” oder

„Mineralien organischer Herknnft” benannt wurde.

Die ganze obere Gliedernng des Systems lasst sieh dnrch Ver-

einignng dér in Tabelle l. angelührten Kategorien mit den im Text

ansführlieher vorgestellten Klassen erhalten. Ans dem so gewinn-

baren Überl)lick ist ersiehtlieh, dass das Ordnen han]Asachlieh naeh
ehemisehen Merkmalen gesciiali. Dies ist kein Wnnder. Die Systeme
dér zwei Reiche dér Biologie habén ja aneh etwas chemisches in

sich. Die Verwandsehaftsbeziehnngen lassen sieh sowohl bei den
Tieren, wie aneh bei den Pí'lanzen dnreh Sernmreaktionen anfkla-

ren, dessen Grnndlage in dem mehr oder weniger versohiedenen,

lizw. mehr oder weniger analógén Chemismns dér Gattungen nnd
Arten liegt. Es sind aber auch ausserlieh leiehter erkennbare ehe-

mische Merkmale, Avelehe für geAvisse, grössere oder kleinere Grup-
pén, Familien eharakteristiseh sind, z. B. die Bikiniig \u)n Chitin

( Insekfen), Caleinmphosphat (Wirheltierc), bzAv. Cellnlose (Pflanzen)
als Gerüst, Erzengnng Amn Waehs (geAvisse Insekten), Terpenen
(Ccniferae, UmbclUferae), Harzen, Kantsehiik (EupJiorbiaceae) ete.

Hieraiis ist ersiehtlieh, dass die biologische VerAvandtsehaft
mit dér ehemisehen Hand in Hand A'erknhpft ist, nnd deshall) kaim
es nieht hefremden, dass in dér Gliedernng des Mineralreichs, aa'o

es keine biologischen Merkmale gibt, die ehemisehen Tatsaehen,
alsó die ITatsaehen des periodisehen Systems hei dér oheren nnd die

Valenzbetatigiing bei dér nnteren Gliedernng nnsere hauptsaehlitdi-

sten Führer im Eeiehe dér IMineralien sind. Aiif die Gitterstrnktiir

Avird in unmittelbarer Nahe dér ehemiseh uachtsAun-Avandten Arten
Eücksicht genommen, AA’enn AA'ir die polymorphen Verbindnngen,
l)ZAv. isomorphen Reihen als zusammengehörige Untergruppen ne-

beneinander stelleu.

Untere Gliedennig.

Die Wiedergabe dér nnteren Gliedernng soll hier niir in den
hauptsácliliehsten Ziigen erfolgen. Die Kategorien Unterordniing
und Abteilung sind diejenigen, die bei dér Aiifteiiiing dér salzarti-

gen Verbindnngen Avichtige Rolle .spielen.
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lu 'Tabelle V. ist das allgemeine Eiuteilungsprinzip dér Sulfo-,

Oxo- und Halogenosalze -wiedergegeben. Wie aus dieser Tabelle er-

siehtlich, kommeu von den Unterordunngeii znerst die mit Sauren
kleinster Basizitat (Polysauren), zuletzt die dér Orthosauren an aie

I’eilie, welcher dann die Unlerabteilung dér geinisehten Salze folgt.

Bei den Oxosalzen sind genniss des Auftretens nicht neutralisierter

H + , bzw. OH “Gruppén, saure und basische Abteilnngen anfzn-

stellen.

Bei den Orthophosphaten treten isomorpbe Beiben anf, inner-

halb denen die OH-Gnippe dnrch Halogén oder anderes Siiureradi-

kal ereetzbar ist. Hiese Ideiben zn den „basischen” Orthophosphaten
gereiht eben végén ihrer Isomorphie mit den entsprecbenden zu-

sammengesetzten Hydroxy-Verbindi;ngen.

Es gibt „nltrabasische” Salze, welche mehr basisches iMetall-

oxyd enthalten, als das Saureradikal hanptvalenzmassig zu biliden

vermag. Solehe sind zvischen den Snlfosalzen und bei den Phospha-
ten zu finden und bilden eine besondere Unterordnung hinter den
Orthosalzen.

Für die veitere Einteilnng dér iinteren Gliedernng sind boher
oben, bei dér Beschreibung dér einzelnen Kategorien und bei dér

oberen Gliedernng genügende Angaben zu treffen.

Xeue Mitgl'ieder des Sgstems.

Die neii aufgestellten höheren und niederen Verbande sind ziiiii

'Teil bei dér Begrenznng dér Kategorien, zuni Teil bei deiii Aiif-

zahlen dér Glieder bereits genannt vordeii.

Aus dér Definition des Minerales folgt, dass Gase (und
Dainpfe), velbe aus deni Erdinnern aufbreehen, bezv. dérén W l-

ten und Wirken sicher erkannt und ohne Zveifel festgestellt ver-
dén kaim, anch in das iMineralreich zu zühleii sind (21, 111). K 1 o e Ív-

ni a 11 n (.9, 3) bekennt. dass die Einschrankiing dér ^lineralogie auf
den festen Aggregatzustand unvesentlieh und villkürlioh sei, da
derselbe von Drnck und Warnie (alsó von lokálén Verhaltnissen)

abbíingt. Diese iMeiniing fand baki ihre Bestatigung, als aus den
\"ereinigten Staaten die Xachricht kain, dass beim Aufschliessen
eines Gasbehalters dnrch den Bohrer das Kohlendioxyd iiiiter so

starkem Druck herausströmte, dass es sich teilveise verfestigte und
die Bohrung verstopft hat (23).

Dér Umstand, dass die verschiedenen Gase (und Diinipfe) zuni

grossen Teil miteinander geniiseht anftreten und schneller als tin-

dere iMineralien von rt und Stelle entveichen, kaim nicht gégén
ihre Anfnahme spreehen. Demgeniass finden folgende Verbiiidnii-

gen eine Aufnahme in das System:

/. Hauptklasse (Elemente):

He, Xe, A, Kr, X, Em, H„ X„, 0„ O 3 , F,., Ck, Biy, T.
II. líanptklnHse (Nlfride etc.):

XH
3 , P,Hn:, (CX),.
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///. Haupfklasse (Sulfkle etc.):

H.s, (Nh;),s, cos, hcns.
IV. Hauptklasse (Oxyde):

CO, CO„ H,C03, no,, HX0„, SO,, SO
3 , H.SO 3 , H,SO,.

V. Hauptklasse (Halogenide):

HF, HCl, HJ, XCI3, CCC, SiF„ SiCl,.

IH. Hauptklasse (Karhide):

CH„ CH 3O.

Fin bedeutender Teil dieser Gase ist in dér atmospharischen
Luft, in versehiedenen Schichten oder nnter gewissen Zixstanden

(Gewitter etc.) vovlianden; andere koinnien in vulkanischen Exha-
lationon {15, 21) oder als Begleiter A’on Qnellen vor (gleichgültig, ob
sie dnrch Wasser oder Lnftsauerstoff zersetzt, l)zw. frei gemacht
werden); einige entstehen bei dér Zersetznng organischer Körper
oder auch gewisser Mineralien. Manche sind als gewaltige Mineral-
bildner tiitig. Viele wurden in den Fixsternen, Kometenschweifen
und Xebeln gefiinden.

i\Iit dér Ausnahme von SiF^ (Proidonit) habén diese Gase
(Dampfe) keinen Mineralnamen. Für einige wichtigere, meistens
charakteristiscbe Verbindnngen sei bier gestattet, folgende Xamen
vorzuschlagen:

HoS = Hydrothiouit,

CÓS = Tbanit (nach seinem Entdeeker Kari T h a n, 17),

HCXS= Phodanit,
CO = Carbonyl,

CO, = IMofettit,

SO, = Snlfnrosit.

Es ist ül)erflüssig, samtliche neue Minerali ‘^11 des letzten Jabr-
zehntes bier anzufnhren. Einige wiclitige, welche zr Aufstellung
neiier Verbande führten, ferner solclie, die als Lnckenbnsser oder

ans tbeoretischen Gründen nennenswert sind, seien bier aufgezáhlt:

U-Galenit Plr"«S regula r

Ilerzeiibergit

(Kolbeckin) SnS rboinbisch

Cooperit PtS tetragonal

Julienit Na,Co(SCN),.8H,0 tetrag'onal

Bromebit BeO dibex. pyr. Cev

Jantbinit U0,.3>íH,0 rbonibiscb

Galaxit MuAl.O, regulái- holoedriscb

Ginorit iCa,B,,033 . 8H,0 monokliu

Sebafarzikit Fe^Sb.Oj, ditetrag. bipyr.

Austinit CaMnAsO, . OH rboinb. bispben.

Lopezit K,Cr,0, triklin

Vandenbramleit CuITO, . .2KH,0 triklin

Limlgrenit 2CuMoO,.Cn(OH), niouoklin

Bussellit (BiOl^WO, tetragonal
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Natriumjodat

Natriumperchlorat

Natriiimperjódat

Antofagastit

Weberit

Bismoclit

Kratochwilit

Walchcwit

Earlandit

NaJOg

XaClO,

NaJO,

CuCU . 2H,0

Na^MgAlF,

BiOOl

Cis^lO

iii iCbilesalpeter-Laííerstatten

nachg-ewieseii (16)

rhom. bipyr.

monoklin

tetrag'onal

nat. Fluorén

ÍCisIIjsOlx polyiner. Sesqniterpen-Alkohol

Ca
3
(C^H50 .)

2
. 4H,0 krist. Ca -eitrat

Ühe rfl üss ige M i nera l n ámen.

Es erschwert ungemein die Ansarbeitnng des Systems die

grosse Anzalil solcher j\Iineralnamen, die 1. Gemischen (Gemeiigen,

Verwachsnngen), 2. verunreinigteu Verbiiidungen, 3. zweifelhaften

Arten (mangelhaft bekamiton Mineralieii), 4. Verwittevungsproduk-

ten entspreehen. Es gibt viele Übergange zwisclien diesen vier Grup-

pén, alsó solehe Falle, die gleichzeitig in zwei oder drei dieser Grup-

pén gehören. Selbst die unter den 4. Puukt genannten „Mineralien”^

sind z. T. Gemenge, z. T. niclit genügend bekannt.

Solehe Mineralnamen sind aus dem Verzeichnis dér Arten,

Unterarten und Varietaten zu streieheu. Die Mineralnamen-Register
dér Faehbüeher und Zeitsehriften enthalten nach ol)erflilchlicher

Sehatzung mindestens 50 % solehe Namen. Die Zusammenstellung
dér überflüssigeu INIineralnamen entbehrte die ^lineralogie sehon

sehr; eine solehe erschien zuerst in K 1 o c k m a n n — E a m d o h r’ s

Lehrbueh dér Mineralogie (10) und wird hoffentlieh lebhaft zr
Klarung dér wuehernden Nomenklatur beitragen.

Nach meiner Zusammenstellung aus dem Jahre 1934 ist die

Zahl dér uaeh obigen 4 Punkten auszusehliessendeii Mineralnamen
erstauulich gross:

1. Meehanisehe Gemenge. VerAvaehsungen, Adsorbate
(indem sie als Art beschrieben wurden) 252

l/a. Lehmarten 67

2. Mineralieii mit meehanischer, gelöster, adsorbierter

Verunreinigung (inwieweit dieselben besonders benannt sind) 71

3. Zweifelhafte (in Betreff Zusammensetzung, Homoge-
nitiit, Kristallform, oder Struktur) und unvollkommen be-

kannte Mineralieii 250

3/a. Vermiculite 24

4. Zersetzuiigsprodukte 98

762

Wenn aueh diese Zahl nur eine Annaherungszahl ist. welclie

aiisserdem grossen und standigen Sclnvankiingen (oder standigem
Wachsenf) aiisgesetzt ist. so bietet sie doch eine Vorstelliing über
die ^lenge dér auszusehliessenden „INIineralien”. Dazii koninit noeh
die Avenigstens eben so grosse Aiizahl dér Namen für Farb-, Glanz-
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und Formvarietaten (Pseudoniori)hosen) und sonstiger Synonyinen;
durcdi das Weglassen dieser Nameu gestaltet sich das líegister dér

Miiieralarten uud Fnterarteu viel einfacher und hierdurch wird
das Systeinatisieren ganz ungemein erleiehtert.
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ALSÓ TEIASZ A BICSKEI MEDBXCÉBEN.

Irta: Jóitól is Sándor dr*

ENTERTRIAS Ul BECKEN VON BICSKE.

Von S. l'ití'dis**

Földtani szempontok fifíyeleml)e vételével l)ieskei medencének
nevezhetjük azt a fleg fiatalal)!) (])leisztocén, plioeén és miocén

korú) üledékekkel l)orított területet, melyet délrl a Velencei hegy-

ség, dálnyngatrcl a Bakony-hegység északkeleti nynlványa, (illetve

a móri árok) nyugatról a Vértes-hegység, északról a Gerecsa-hegy-

ség és északkeletrl a Pilis-Bndai hegyek kis részben paleozoós

( Wdencei-hegység), de fleg mezozoós hegyrögei határolnak. Dél-

kelet fell a medence nyitott s fokozatosan átmegy az Alföld fel-

színéhi3. Földrajzi (morfológiai) szempontból ez a medence nem
egységes, mert több, egymástól eltér morfológiai részletbl tevdik
össze. Pl. Zsámhéki-medence és Szent László-halomvidék. (1.)

Id. Lóezy Lajos (2.), Taeger Staff (4.), Liffa
(5.), H o f m a n n K á r o 1 y 1(1.), K n t a s s y (7.), S c h a f a r z i k

—

Vendl (8.), Vendl Aladár (!).) sth. mnnkáihól tndjnk, liogy a

bicskei medencét körülvev Velencei hegység, Bakony északkeleti

nynlványa, Vértes-Gerecse, Pilis-, Budai- és Csiki-hegyek legrégil)!)

képzdményei a paleozoós gránit, fillit és fleg a mezozoós középs
és fels triaszkorn dolomit és mészkövek. Az alsó triász korú (werfeni)

üledékek csakis a Bakony északkeleti részén Iszkaszentgyörgynél jut-

nak napszínre (2.). A hegységc-k peremén a paleocén, eocén, oligo-

cén és idsei)!) miocén koni lerakódások jelennek meg. Kingában a

xnedencében, melyet utoljára László G. (10.) téi’képezett a legré-

gibb kéi)zdmény a fels triász korú dolomit, mely több a])ró sas-

líérc alakjában a Csúcsos-, INIálé- és Sándoi'-begy környékén bújik

a napszínre, míg a medence nagyrészét a fiatalabb miocén (toidon,

szarmata), ])liocén (pannóniai), pleisztocén és bolocén koni lerakó-

dások töltik fel. A medencét feltölt üledékek alapján a bicsk<^M

medencét mint paleogén-neogén medencét foghatják fel.

A bicskei medencével szomszédos paleogén szénmedencék
(nagynémetegybázai-esztergomi, stb.) értékes széntele])ei mar rég-

óta reáirányították a kutatók figyelmét a bicskei medencére, mert
fel lehetett tételezni, hogy a paleocén, eocén, oligocén stb. koni szén-

* Eladta a IMagyarboni Földtani Társulat 1038. március hó 2-i

szakülésén.
** Vorgetrageu in dér Fachsitzu))g dér Ung. Geol. Gesellscbaft

am 2. Miirz 1938,
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telepek ebl)en a medencében is ki vannak fejldve. Ez a feltételezés

serkentett már ismételten a bicskei medencében sokakat a szénkuta-

tásra s fleg ennek köszönhetjük, hogy a medencében lemélyített

kutató fvirások a medence földtani felépítésére vonatkozólag igen

fontos felvilágosításokat nyújtanak. A bicskei medencében lemélyí-

tett fontosabb szén- és vízkutató fúrások adatait, amennyiben azo-

kat módomban volt összeállítani, ép ezért az alábbiakban ismertetem.

1. Alcsúf (Vízfxirás). Józ.sef királyi herceg parkjában. Lemélyi-
tette Z s i g m 0 n d y V i 1 m o s 1S67—1870. években. A fúrólyuk
184.38 m mély. A ffirás valószínleg pliocén fpannóniai emelet) és

fels miocén korú rétegeket harántolt. (11.)

2. Alcsút (Szénkutató fúrás.) A Vérti-völgyben (a patak bal

nartján) a Vérti malomtól északnyugatra kb. 1 km távolságra

József fherceg birtokán. (Összrendezk a budapesti kát. déllre

vonatkoztatva: x = —.5750.000 m és y = —26810.000 m) Lemélyí-

tette: lagyar Általános Kszénbánya E. T. 1935. évben. (A fúrás

társulati száma 450). T. sz. f. magassága 130-000 m.

fíéfegsorrend:

0.00— 2.50 m-ig holocén homokos hfimnsz.

2.50— 12.00 „ pleisztocén homok és törmelék.

12.00— 66.00 ., fels miocén (szarmata emelet) homok és agyag.
66.00

—

175.60 ,, középs miocén (törtön emelet) homok és agyag.
175.60—190.10 „ f^ls eocén orthoixhragminás mészk.
190.10—198.60 ., fels triász dolomit. (A dolomitból 67 I min. 15°

C hmérséklet víz folyt ki a fúrólyukból.)

3.

Alcsút. (Szénkntató fúrás.) A Vérti-völgy nyugati oldalán

a Szent György-malomtól északnvugatra ki). 300 m távolságra Jó-

zsef fherceg birtokán. (Összrendezk: x — — 9569.540 m, v =
—2538.892 m) Lemélvítette: IMagyar Általános Kszénbánya K. T.

1935^—36 évben. (A fúrás társulati száma 453.) T. sz. f. magassága
131.366 m.

fí(tegsorrei>(l

:

0.00— 0.40 m-ig holocén homokos Inimusz.
0.40— 12.30 ., pleisztocén homokos törmelék.

12.30—147.00 ., középs miocén (törtön emelet) agyag, homok
és kavics.

147.00—437.60 ., fels oligocén? homokos agyag és homokk.

(A fiirélynkból a miocén koréi rétegek több szintjébl a cs-
rakatok között kb. 30 1 min. víz folyt ki.)

4.

Alcsút. (Hzénkutató fiirás.) A Hatvani pusztától kb. 100 m
távolságra a dléit nyugati oldalán József fherceg birtokán. Össz-

rendezk: x := — 5240.000 m és y — 30.400.000 m. Lemélyítette:
lagyar Általános Kszénbánya E. T. 1936. évben. (A fúrás társu-

lati száma 457.) T. sz. f. magassága 207.525 m.
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Rétegsorrend:

0.00— 0.50 m-ig holocén luimusz.
0.50— 95.30 „ plioeéii (pannóniai emelet) liomok és agyag.

95.30-—264.30 „ fels miocén (szarmata emelet) mészk- és agyag.
2(54.30—284.70 „ fels triász szarukövies dolomit.

5. Bicske. (Vízf lírás.) A vasút (Szt. László-patak) mellett. Le-
mélyítette a MÁV részére Zsigmondy Vilmos 1890—92. évben. A
fúrólyuk 290.07 m mély. Rétegsorrend ismeretlen. (12.)

6. Bicske. (Vízfúrás.) A polgári iskola udvarán. Lemélyítetle

Kalamaznik N. cég 1926—27-l)en. A fi'irólyiik 261 m mély. Réteg-
sorrend ismeretlen.

7. Bicske. (Vízfúrás.) Az Aranka gzmalomnál. Leniélyítették

1935-ben. ^Mélysége állítólag 200 m. Rétegsorrend ismeretlen.

8. Bicske. (Vízfúrás.) Budapest székesfvárosi gyermeküdül
(volt gróf Batthyány kastély) park.iában. (Összrendezk: x ~

-1- 1100.000 ni és y = — 314(10.000 ni.) Lemélyítette: Lapp H.-félc

mélyfúrások stb. R. T. 1929. évben. T. sz. f. magassága: 160.000 m.

Réfeg.sorrend

:

O.GG— 0.70 m-ig holocén liúmusz.

0.70— 16.40 „ pleisztocén agyag, homok és kavics.

16.40—348.80 „ pliocén-niiocén? agyag, márga, homok, homok-
k és kavics.

348,80—361.15 „ fels triász dachsteini mészk.

9. Efgek. (Szénkutató fúrás.) A herceghalomi vasútállomás-

tól délre kb. 400 in távolságra a herceghalomi és etyeki községek
liatárán herceg Metternieh-birtokon. (Összrendezk: x = -f- 415.000

ni és y - — 22.740.000 m.) Lemélyítette: Esztergom Szászvári K-
szénbánya R. T. 1927. évben. (A fúrás társulati száma: Dorog 3G5.)

T. sz. f. magassága: 142.639 ni.

Rétegsor rend:

0.00— 0.30 m-ig holocén humusz.
0.30— 14.55 „ pleisztocén lösz.

14.55—322.71 „ pliocéii-miocén agyag, márga, kavics, homok és

homokk.
<322.71—331.00 „ fels triász dachsteini mészk.

10. Etgek. (Szénkiitató fúrás.) Bot-pusztától délnyugatra kb.

700 m távolságra herceg Metternieh-birtokon. (Összrendezk: x ^
-- 3741.045 m és y — — 24()74.767 m.) Lemélyítette: Salgótar.iáni
Kszénbánya R. 'T. 1936—37. években. T. sz. f. maga.ssága: 181.500 m.

Rétegsorrend :

0.00— 1.00 m-ig holocén húmusz.
1.00—11.10 „ pleisztocén lösz és törmelék.

11.10—39.00 „ fels miocén (szarmata emelet) agyag, mészk, márga,
dacittufa, homokk és homok. A rétegekbl az alábbi fauna került ki:

Polystonictla erispa L., Pnlgstoinetla macetta Ficht—Moll., Brjjozocr

sp.-ek., Cnrdium o1>soletnm E i c h \v.. Moctra podolica Eichw., Ceri-
thiiim pictum B a s t.
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39.(W)—201.82 középs miocén fhelvetien) afí’yag’, márga, ho-

mok és homokk. A rétegekhöl az alábbi fauna került ki; Miliolhin

(Qiihiquelocidhw) akverinna d’ O r b., MilioUna (QuinqiielocuUna) tri-

auqularis d’ O r b., BuUmhta clongatít d’ O r b., Nodosaria {GlanduUna)
lacviqafa d’ O r b., Nodonaria sp., Ct'isteUaria (Robidina) inornnta

d' O r b., Spliacroidhid bullo'ides d’ 0 r h., Truncatidlna didemplel

d‘ 0 r b., Folpsfonteda sp., FoI)jsfo)neda f/ibba S c b u 1 t z e., Folíjs-

somella crispa L., FoIystomeUa (icidcafa d‘ 0 r b., FolpsfomcUa sfrhdo-

puHctata F i c b t— o 1 1., FoIijstomella macclla Ficbt—j\l o 1 1., Echi-

íiOíV/eo-tüskék, Schizasler sp., Bryozon sp.-ek., TVnn.s muUdameUa Lám.,
TeUhui offtunujeusis R. Horn., TcU'nut sp., Solenornya doderIcinU

jM a y e r, Aloidis (Vnricorbida) yd)ba 0 1 i v i., Osfrea sp., DentaVium

sp.. Katica sp., TurrlieUa {HauAator) turris B a s t., Aporrhais pes pe-

Iccani L., Baccinum sp„ Ofstracoda sp., Otollfhus sp.

201.82—241.27 ni-ig fels triász dacbsteini mészk.

11.

HercegJudoai. (Bia) (Vízfiirás.) Herceg ]Metternich hereeg-

balomi major.iának a fterén. Lemélyítették házilag 1877—79. éyek-

ben. Lásd H a 1 a v á t s (13.).

Bétegsorrend:

fi.ro— 39.34 m-ig
39.34—120.00 „

420.00—171.C0 „

<171.00—227.13 .,

pleisztocén lösz és kavicsos homok,
pliocén (pannóniai emelet) agyag és homokk,
fels miocén (szarmata emelet) agyag,
középs miocén (torton-helvét emelet) kavicsos

homok.
227.13—251.70 „ fels oligocén? agyag. (H a 1 a v á t s (13.) csak

analógiák alapján vette fels oligocénnek, de

valószínbb, hogy ez is középs miocén.)

12.

Lcvasberén,ij. (Vízfnrás.) A templom eltti ftéren. Lásd:
V e 11 d 1 (9.) ninnkáját.

Bétegsorrend

:

0.00— 0.90 m-ig holocén liiimnsz.

0.90— 0.22 „ pleisztocén lösz.

6.22—187.26 „ pliocén (jiannóniai emelet) agyag, homok és

niárga.

187.26—305.58 „ fels eocén nnmmnlinás-ortbopbragminás mész-

k, agyag, niárga és homok.
13. Lovasbei ény. (Szénkntató fúrás.) A verebi vasiitállomás

közelében, a vasúttól kb. 250 in távolságban. Leniélyítette a Nagy-
liátony Újlaki Egyesült Iparmvek R. T. 1927. évben. A fúrás be-

mondás szerint állítólag 780 m mély volt. Közelebbi adatot nem si-

került megtndiioni.

14. Fidy. (Szénkntató fúrás.) A községtl délre kb. 1100 m
távolságra a Torbágyra vezet kocsiút nyugati oldalán a községi

jegyz földjén. Lemélyítette az Esztergom Szászvári Kszénbánya
R. iT. 1927—28. években. (A fúrás társulati száma: Dorog 378.) T. sz.

f. magassága kb. 180 m.

Bétegsorrciid :

0.00—1.20 m-ig holocén búmnsz; 1.20—12.50 m-ig pleisztocén lösz és
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íifíyag; 12.50—201124 m-ig pliocéii (pamióuiai emelet) agyag, márga
és homokk. A rétegekl)öl az alábbi kövülettöredékek kerültek el:
Congerla sp., L'nnnocanUum s])., Melanopsis sp. és Ostracoda sp.

203.24—21)7.02 m-ig fels miocén (szarmata emelet) márga, mészk és

homokk. Cardium obsoletum E i c b \v. és Cerithiinn sp.

207.62—480.10 m-ig középs miocén (törtön- és belvét emelet) agyag
és márga. A rétegekbl a társulati feljegyzések szerint az alábbi

fauna került ki: Forani'niiferák', Echhioidea-tüskék, Cardiinn sp.,

Fecten sp., M.íjfilus sp., Potaniides (Pirenella) mitraUs E i c b w.,

Buccinum sp.. Bulla sp.

15. Vál. (Szénkntaté) fiirás.) Farkas (Farkasfa) pnsztátéd észak-

keletre kb. 500 ni távolságra a dülút délnyugati oldalán, Dréber-

féle birtokon. (Összrendezk : x = — 10265.435 m és y == — 2(1094.321

m.) Lemélyítette: Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 193(1 évben. T.

sz. f. magassága: 180.941 m.

Rétegsorrend:

0.00—0.50 m-ig bolocén hnmnsz; 0.50—8.00 m-ig pleisztocén lösz;

8.00—43.95 m-ig pliocén (iiannóniai emelet) homok, agyag és ho-

mokk, Ostracüda sp.-ek; 43.95—100.81 m-ig fels miocén (szarmata
emelet) mészk, dacittufa, homok, agyag, kavics és homokk. Az
egyes rétegekbl az alábbi fauna került ki: Nonionina depressula

ír.—J., Atnpliistegina lessoni d’ 0 r b., Poljjsfonielln striatopuncfafa

F i c b t—M o 1 1., Polgstomella niacella Piciit—Moll., Políjstoniel-

la crispa L., Mactra podoUca E i c b w., Cardiuni ohsolefnni E i c b w,

és Trochus s]).; 100.81—338.53 m-ig középs miocén (törtön és hel-

vét? emelet) agyag, márga, homok, homokk és kavics. Az egyes
rétegekbl az alábbi fauna került ki: Spi rolocuUna excavata d'Ü r 1).,

MiUolina (Quingueloculina) seniinul uni L., Textularia carinata
d’Orl)., G.'iudrjjhia siphonclla K s s., Nodosaria badenensis d’ ü r b.,

VristeUarla WetherelUi Jón., Cristellaria rotulata Lám., Cristel-

larta (Bobnlina) vorfex F i c b t—i\I o 1 1., Cristellaria (Bobulina)
limbata B o r n., Poli/niorphina comniunis d’ 0 r b., llvergina pig-

maea d’Orb., Sphaeroidina bulloides d’ O r b., Truncatulina dutem-
plei d’Orb., Truncatulina ungeriana d’Orb., Rotalia soldanii

d’Orb., Echini fle,a-íüíikék, Léda sp., Arca sp., Cardium sp., Venus
m ultilamella Lám., Teliina oitnangensis R. H ö r n., Aloidis (Vari-

corbulp) gibba 0 1 i v i., Dentalium sp., Turritella (Haustator) tur~

ris B a s t., Ostracoda .sp. és Otolithus sp.; 338.53—400.89 m-ig középs
miocén — fels oligocén? homok, homokk, agyag, kavics és lignit

ér. A rétegek kora a kikerült kövülettörmelékek és Globigerina bul-

loides d’Orb., Globigerina bilobcda d’Orb. alapján nem dönt-
het el.

Az eddig leírt 15 fiirás adatait az irodalomból (1., 11. és 12. sz.

fiirások), a Magyar Általános Kszénbánya R. T. közlésébl (2., 3.

és 4. sz. fiirásokl, a Földtani Intézet vízügyi osztályának nyilván-
tartásából (5., 6. és 7. sz. fúrások), a La])]) H. féle stb. R. 1\ nyilván-
tartásából (8. sz. fiirás), a Salgótarjáni Tviizénbánya R. T. közlésé-

bl (9. és 14. sz. fiirások), a Nagyliátony Újlaki Egyesült Iparmvek
R. T. közlésébl (13. sz. fiirás) és a 10., 15. sz. fiirások adatait a
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saját feldolgozásom alapján ismertettem. Nem mulaszhatom el,

hogy az adatokért a m. kir. Földtani Intézet és a nevezett vállalatok

igazgatóságának szívességükért e helyen is köszönetét mondjak.

Amint az ismertetett 15 ffirás rétegtani adataiból látjnk az

1., 3., 5., G., 7., n., 14. és 15. számú fvirások a pannón, szarmata,

törtön és helvét emeletije tartozó rétegeket harántolták. (A 3. sz. fú-

rás e.setleg elérte a fels oligocén korú rétegeket is, de erre meg-
nyugtató bizonyíték nincs.) A 12. és 13. sz. fúrások az eocén koni
rétegekbe jutottak, míg a 2., 4., 8., 9. és 10. sz. ffirások a fels triász

korú dachsteini mészkövet, illetve dolomitot érték el.

Összefoglalva a fúrások rétegtani adatait azt látjnk, hogy a

bicskei medence felépítésében bolocén, pleisztocén, pliocén Ipannó-

niai emelet), fels miocén (szarmata emelet), középs miocén (tor-

ton-belvét emelet), fels oligocén?, eocén és fels triász korú üledé-

kek vesznek i’észt. Fels triásznál idsebb képzdményt egyik fi'irás sem
harántolt. Annál meglepbb, hogy a következkben ismertetett 16.

sz. tabajdi fúrás a pannón emeletbe tartozó rétegek alatt aránylag
kis mélységben belejntott az alsó triász korvi (werfeni) rétegekbe.

16. Tabajd. (Szénkntató ffirás.) A községtl délre lev Kata-
lin-pnsztától északnyugatra vezet düliát nyugati oldalán a Ka-
talin-pusztától kb. 500 m távolságra a 167 m-es magassági pont
mellett. (Összrendezk: x = — 11242-398 m és y = — 31934.572 m.)

Lemélyítette: Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 1937. évben. T. sz. f.

magassága: 167.142 m.

líétegsorrend:

Pleisztocén.

1. 0.00—18.m-ig sárga, csillámos, meszes, kissé homokos lösz.

(HeUx sp., Succinea sp.)

Pliocén (pannéjulni emelet).

2. 18.00—23.00 m-ig .sárga, csillámos, meszes, agyagos, finom-
szem homok. — 3. 23.00—25.00 m-ig sárgásszürke, csillámos, api’ó-

szem homok. (Ostracoda sp.) — 4. 25.00—29.00 m-ig sárga, csillá-

mcs, kavicsos, márgás agyag. (CIíoiyi mag., Limnocardinm sp.,

Micromelania sp., Ostracoda sp., Otolithus.) — 5. 29.00—37.75 m-ig
sárga, csillámos, me.szes, agyagos, fínomszem homok. (Congeria,

Limnocardinm. Valvata, Bythinia, Micromelania sp.-ek.) — 6. 37.75

—

41.30 m-ig szürke, csillámos, márgás agyag. (Congeria, Limnocar-
dium, }Picromelanig, Valvata, Bythinia sp.-ek.) — 7. 41.30—43.20

m-ig barna, csillámos, bitumenes agyag. (Congeria, Limnocardinm,
Byhtinia sp.-ek.) — 8. 43.20—48.00 mig szürke, csillámos, homokos,
márgás agyag. (Congeria, Limnocardinm, Bythinia sp.-ek.) — 9.

48.00—67.36 m-ig szüi-ke, csillámos, márgás agyag. (Congeria, Lhnno-
cardinm, Bythinia, Micromelania, Planorhis, Ostracoda sp.-ek.) —
10. 67.36—69.32 m-ig sárgásszürke, csillámos, kavicsos, durvaszemfl
homok és homokk. (Congeria, Limnocardinm sp.-ek.) — 11. 69.32

—

84.24 m-ig szürke, fínomszem kvarcbomok. (80.24 m-ben lignit ér.)

— 12. 84.24—87.84 m-ig szürke, agyagos, durvaszem kvarchomok. —
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Alsó triász. (Wcrfeni rétegek.)

13. 87.84—88.81 ni-ig szürke, csillámos agyagmárga. — 14.

88.81—91.85 m-ig szürke mészk, i'cpedések-, mertnlek csúszási lapok-

és kaiéit erekkel. (Kövület nyomok.) — 15. 91.85—93.00 m-ig szürke,

csillámos, agyagos márga, repedések, mészk beágyazásokkal, he-

lyenként palás szerkezettel. Rétegdlés 45". Kövület nyomok. — Ki.

93.00—98.00 ni-ig szürke mészk, repedések-, kalcit erek-, csúszási

lapok-, szürke, csillámos agyagmárga beágyazásokkal. Kétegdlég
45". — 17. 98.00—101.00 m-ig szürke, csillámos agyagmárga. Gervil-

leia sp., kmagok. — 18. 101.00—106.00 m-ig szürke, mészk, repedé-

sekkel, ersen gyúrt, csúszási lapok szürke agyagmárga l)eágyazá-

sokkal. Kövület nyomok. — 19. 106.00—125.10 m-ig szürke, csillámos,

csitszási lapos, ersen gyúrt agyagos márga, mészk l)eágyazások-

kal. Kövület! — 200. 125.10—126.00 m-ig sárga és szürke, csillámos,

meszes agyag. — 21. 126.00—128.00 m-ig sárga, márgás, törmelékes

mészk. — 22. 128.00—130.00 m-ig sárga, csillámos, tömött homokk.
— 23. 130.00—131.82 m-ig sárgásszürke, likacsos mészk, repedésekkel,

— 24. 131.82—140.30 m-ig sötétszürke, kristályos mészk, repedések-

kel, csúszási lapokkal. (A csi'iszási lapok mentén bitumenes agyag.)
— 25. 140.30—151.05 m-ig sárga, csillámos, meszes, fínomszemú ho-

mokk, mészk és palás agyag l)eágyazásokkal. - 2'i. 151.05—158.60

m-ig szürke, csillámos, csúszási lapos, ersen gyúrt agyagpala. —
27. 158.60—174.00 m-ig vörös, csillámos, márgás agyagpala, homokk
beágyazásokkal. Rétegdlés 10".

(A fúrás anyaga a m. kir. Földtani Intézet fúrási minta-rak-

tárában van elhelyezve.)

Az átfúrt alsó triász korú (werfeni) rétegek kzettanilag min-
denben megegyeznek a Bakony északkeleti részén Tszkaszentgyörgy-
nél (2.) ismeretes (werfeni) camiiilli emeletbe tartozó rétegekkel.

A tabajdi fúrás és a többi ismertetett fúrások adatai igazol-

ják, hogy a Dnnántúli IMagyar Középhegységlien a kiemelked hegy-
rögökben és a medencékben hasonló földtani, települési és hegyszer-

kezeti viszonyokkal kell számolnnnk.

#

Das Becken von Bicske liegt in 'Transdannlíien vöm Velenceer-
Gebirge, Gerecse, Vértes und dem Buda Pilischer Gebirge uniran-

det. Die Berge die das Becken begrenzen bestehen ans palaozoi-
schem Gránit und Phyllit (Velenzeer Gebirge bei Székesfehérvár),
hauptsachlich aber ans mittel- und obertriadischen Dolomit und
T)achsteinkalkstein. Das alteste Gestein im Becken selbst ist dér
obertriadisehe Dolomit dér in dér l^mgebung dér Csúszós-, Málé-
und Sándor-Berge bei Bicske in kleineren Horsten erscheint.

Die obermiozanen, pliozanen, pleistozanen und holozanen Ab-
lagerungen bedeckten den grössten Teil des Beckens.

Die 'Tiefbohrungen — es wurden 15 im Betracht gezogen —
die nach Wasser, oder Kohlé bei; Alesút, Bicske, Etyek, Bia, Lovas-
berény, Páty und Vál abgetauft wurden, beweisen, dass im Anfbau
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des Beckens obertriadische. eozáne, oberoligozáiie. mittel- und ober-
micziine. pliozáne und pleistozane Ablageruiige teiluehmen.

ín dér Umgebimg von Tabajd erreiehte die Tiefbohrniig jXo.

16. im Liegendeu dér plicziinen Seliichten in dér Tiefe zwi&ehen
87.84 und 174.00 m nntertriadiselie, Werfener Schieliteii. Die Unter-
trias var bis znletzt in Trausdannbien nnr im Bakony-Gebirge
bekannt.

IRODALOM. — SCHRIFTTUM.

1. Dr. Oholnoky Jen: A Dunazug hegyvidék. Földrajzi Közle-

mények LXV. k. 1937.

2. id. Dr. Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiai képzd-
ményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. A Balaton Tudo-
mányos Tanulmányozásának Eredményei. I. k. 1. rész. 1. szakasz.

1913. Alagyar Földrajzi Társaság Balaton-bizottsága kiadása.
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ADATOK AZ ALC'SUT-ETYEKí DOMBVIDÉK
FÖLDTANI ISIMERETÉHEZ.

Irta; Jaskó Sándor dr.

GEOLOGI8CHE BESC'HKEIBUNG DEK H ÜGELLANDSCHAFT
VON ALCSUT-ETYEK.

S. Jaskó.

Az Alcsut, Bicske, Bia és Sóskút közötti lankás területet, me-
lyet Szent László-dombvidéknek is neveznek, a Váli-völgy határolja

a Vértes- és Velencei-hegység eldomhjaitól, északkelet és kelet felé

a Sóskiiti-patak választja el a Tétényi-fennsíktól. ÉNy, valamint

DK irányban éles határ nélkül hnllámos lapályba megy át. Földtani-

lag önálló egységként tekinthetjük, mint a Tétényi-fennsík •miocén

rétegeinek félszigetszer, nyugati folytatását, melyet három égtáj

felöl pliocén rétegek körítenek.

Az erre a vidékre vonatkozó legels geológiai adatok II a n t-

ken ]M i k s á t ó 1 származnak, ki 18(il-ben megjelent munkájában
(3) a Sisak-hegyen dolomitot, az etyeki Újhegyrl durvameszet, több

pontról pedig löszt említ. 18{í5. évi dolgozatában (4) újra megemlíti

ezeket, st térképen fel is tnteti felszíni elterjedésüket: a dolomi-

tot a térkép színkulcsában az akkori felfogásnak megfelelen liasz-

korúnak tartja. H a. n t k e n M i k s a 1887-ben a Tlnnypa VóisárheljjUf

leírva (5) az etyeki Heidelberg (Pusztahegy) pontusi mészkövét,

mint az ismertetett ritka smai’advány egyik lelhelyét említi. 1873-

ban Zsigmondy Vilmos (14) német nyelv dolgozatában pon-

tos szelvényt közöl az alcsuti fhercegi nagy kertben fúrt 194 m
mély ki'it neogén és pleisztocén rétegsoráról. A bevezetésben pedig

leírja, hogy Alcsut congéria rétegekkel kitöltött 4 négyzetmérföld
terület teknben fekszik, melynek síéleit dolomit és durvamész ré-

tegek alkotják. Ha Iává ts Gyula 1892-ben területünk É-i szélére

es, 251 ni mély herceghalmi artézi kútat ismerteti (2). 8 c h a f a r-

zik Ferenc 19()4-ben Magyarország kbányáinak jegyzékében fel-

sorolja a bot-pusztai és bolha-hegyi szarmata mészkfejtket is (11).

1911-ben Lrenthey a balatonmelléki pontusi fauna tárgyalása-

kor Alcsutról Dreissensia auricularis-mik a Congéria rhomhoidca
szintben elfordulását említi (7. 59. old.).

A m. kir. Földtani Intézet országos felvételei során vidékünk
László Gábor 1921—1923. évi munkaterületébe esett. Felvételi je-

lentése rövidsége ellenére is számos nagybecs adatot közöl a Szent
László-dombvidékrl is ((i). Felvételi lapja (16. zóna, XIX. rovat,

Bicske és Bia 1 ; 25.000) nem került kiadásra, a Földtani Intézet

Igazgatóságának cngedelmével azonban betekinthettem a kéziratos

példányha (16).

Addékünkrl ilyen módon egyetlen forgalomban lev földtani

térkép egy múlt századból való 1 : 144.000 felvételi lap, illetve ennek
kézifestés példányai, másolatai. A megvizsgált példányokon hiány-
zik a szerz és a felvételi idpont megjelölése., s így csak feltétele-

sen utalhatunk annak valószínségére, hogy nagyrésze Hantken
1860—65 év körüli bejárásai nyomán készült (15).
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1935. cs 1936. é.vckben a ]\laiíyar Általános Kszáibáiiya K. T.

és a Salgótarjáni Köszénbánya R. T. terliletünkön több szénkntató

fi'irást inélyíttctett.

A MÁK i(jaz(jaf(jsága közlés céljaira éltengedte az Alcsut

—

Etyeki-doinlividéken niélyeszttdt fiirásainak következ adatait:

I. sz. féirás. Hatvani ])iiszta. 0—0.50 in hnmusz, 0.50—203 m
pontnsi agyag ts homok, 293—264 in szaiinata mészk és márga,
264—264.30 m szarnköves dolomit. F. triász.

II. sz. féiréis. Vérti malom. 0—2.40 m lioloeén, 2.40—12.00 ni

pleisztocén, 12—66 m szarmata mészk és agyagos márga, 6(5—190 ni

mediterrán agyag és homok foraniiniferákkal és molhisca töredékek-

kel. 190—190.10 111 F. triász dolomit.

III. sz. fiiréts. Szent György malom. 0—12.30 ni ]ileisztocén,

12.30—‘ÁlT 111 váltakozó liomok, agyag és kavicsrétegek, mediterrán

eiii., 247—437 m fels oligcoén homok és agyag félsósvízi kifejldésre

utaló molliiscnmokkal.

Az I. sz. fúrás Hatvani-pusztától délkeletre a 202.7 háromszö-
gelési pontnál, a II. sz. fúrás a Vérti malomtól 700 m-re É-ra, a IIT.

sz. fúrás a Szent György malom házai mellett nidyült.

Fig. 1. ábra. — Szelvény az alesuti artézi kúttól a lAK szén-

kutató fúrásain keresztül az etyeki Köves-hegyig- (Túlmagasítás há-

roinszoi’os. ) 1. pamióniai-iiontusi, 2. szarmata, 8. törtön, 4. helvét é.s rész-

ben alsó mediterrán, 5. fels triász. — Profil voin artesisehen Brunnen

von Alcsuth üher die Schürfbohrungen dér MÁK bis ziim Köves-Berg

von Etyek. (Dreimal überhöht.) 1. Pont, 2. Samuit, 3. Törtön, 4. Helvet

und teilweise Fntermediterran, 5. Obertrias.

A iSalgótarjéinl Kszénbánga R. T. fúrásainak néhány adatát

Vitális S á 11 (1 o r d r. részhen ismertette egy szakülésen tartott

elcadásáhan, részhen az Igazgatóság engedélyével leközlés céljaira

átengedte számomra

;

„Salgéj” 1. sz. fúrás. (Farkasfa pusztától 1200 ni-re K-re). 0

—

7.50 m pleisztocén lösz, 7.5C—43.95 in pontnsi agyag és homok, 43.95

—

100.81 m szarmata mészk, 100.81—338.53 m mediterrán agyag, homok
és kavics, 338.53—405.89 ni fels öli gócén agyag és homok.

„Halgér II. sz. fúrás. (Bot-puszta kápolnájától 1200 ni-re dél-

nyugatra). 0—11.10 111 pleisztocén, 11.10—39 ni szarmata mészk, 39

—

201.82 ni f. niéditerrán, homok és kavics, 201.82 ni-tl f. triász dach-

steini mészk.
Bicskén és a herceghalmi vasútállomáson töhh helyen lefúrtak

íirtézi víz nyerése céljáhól. Kivéve az Aranka-gzmalom fúrását, a
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mintákat még hosszas utánjárás után sem lehetett elökeríteni, csu-

pán a kormeghatározásokra kevés támpontot adó fúrónaplók ma-
radtak fenn. A fontosabb fúrások felsorolása; 1. 18í)l-hen Zsigmondy
Béla a bicskei MÁV-állomás 459/62 szelvényen 290 m mély kutat

fiirt. (A Szt. László-víz i^artján lev, ú. n. „Vízház” eltt). 2. 1929-ben

a bicskei polgári iskola udvarán 261 m-re fúrtak le anélkül, hogy
vizet kaptak volna. 3. Budapest székesfváros tulajdonát képez,
bicskei „Horthy Aliklósné árvaház” i)arkjában, 358 m mély kutat

fúrtak 1929-ben. A víz az utolsó 10 m-en átfúrt triász mészkbl szár-

mazik. 4. A bicskei „Aranka gzmalom” udvarán 1935-ben 200 ni

mély eredménytelen kútfúrást végeztek. A fúrásminták megvizsgá-
lása alapján a szelvényt a következkép vonhatjuk össze; 0—2.10 m
pleisztocén agyag, 2.10—27.80 m pleisztocén lsz, 27.80—31.00 m finom
szürke homok, Dreissensia auricularis és Congeria sp. töredékekkel,

31.00—65.45 m szürke agyag, 65.45—191.65 m szürke agyag és boúio-

kos agyag Limnocardium töredékekkel és Ostracodákkal, 191.65

—

192.17 m kissé agyagos homok, Limnocardium és Congeria töredé-

kekkel, 191.17—200.00 m kemény szürke márgás agyag.

Ezek szerint 27 ni-ig pleisztocén, 31 ni-ig közép pontusi, ez alatt

pedig alsó pontusi rétegeket fúrtak át. A legalul lev márgás agyag
esetleg már szarmata lehet.

5. A MÁV üzletvezetség 1909-ben Hercegbalom vasútállomá-
son 196 m mély kutat fúratott, mely 1921-ben eltömdve megsznt
vizet adni.

A felsoroltakból kitnik, hogy az Alcsut—Etyeki-dombvidék
cí-'zaki szélét túlnyomcan agyagos réteg.sor tölti fel, melybl vizet

csak a nagyol)b mélységre hatoló kutak nyerhetnek.

Triasz.

Területünk legidösel)b ismert képzdményei fels triász ko-

rúak. A Csúcsos-begy 251.5 in magassági pontja körül lév nagy fel-

színi kiterjedés, de kis mélység kfejt gödörlien a dolomit réteg-

zetlen ersen rejiedezett, olykor kristályos szövet. Színe fehér, rit-

kán sárgás, vagy sötétszürke. Kelet—nyugati irányú limoiiitos ki-

töltés repedések mentén hévforrások hatására lisztté szétporlott a

kzet.

A ]\Iálé-hegy és Sándor-hegy nyugati oldalát 242.9 iii-tl 2.5 km
darabon dél feléi A^égig dolomit sziklák alkotják, csak helyen-

ként eltakarva lösszel, vagy a tetrl lecsúszott durva mészk
tömbökkel. Itt a dolomit jól rétegezett, vékony lemezes részek

vastag, tömör padokkal auíI takoznak. Ersen töredezett. É.-ról

dél felé haladva a dlésirányoknak nagyjából negyedkörívnyi elfor-

dulása észlelhet, egy különben ersen széttöredezett boltozat rész-

letét jelezve. Érdekes, hogy Ginza-puszta legdélibb házától 700 m-re
D-re lev meredek vízmosásban feltárt lukacsos, lemezes dolomit
ütésre bitumen szagot áraszt.

A Szent László-iiatak túlsó, keleti partján csupán egy ponton
található a felszínen dolomit. Fedjét képez ceritbium mészkvel
együtt kis természetes szikla, szemlien a giuza-pusztai kfejtvel.
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A ]\Iálé-hesy délnyuííati völfíyében lemezes mészk és mészmárga
betelepülést találunk. A mészpát erekkel átsztt darabok felületén
helyenként elmosódott kövületnyomokat látni. A fdolomitban kö-
vületeket nem lehet találni.

A triász rétegek fels határa a Máié- és Sándor-hegytl kör-
körösen lesüllyed minden irányban. így Ny-felé Hatvani-pusztán
2(i4 m-ben szaruköves dolomitot, Bic.skén 348 m-ben daehsteini mész-
követ, K-felé Bot-pusztán 201 m-l)en ugyancsak daehsteini mészkö-
vet, délen a Vérti malomnál pedig 191 m mélyen dolomitot ért el

a fúró.

Ginza psz. Sándor hegy Kf. Salgó I.

Fig. 2. ábra. — Szelvény a Sámlor-hegyen és a bolpusztai „Salgó

1.

“ fúráson át. (Tnlniagasítás kél és félszeres.) 1. holocén és pleisztocén,

2. pannóniai-pontusi, 3. szarmata, 4. mediterrán, 5. f. triász dachstein

mészk, (i. f. triász dolomit. — Profil dureli den Sándor-Berg und die

Bobrung „Salgó I.“ von Botpuszta. (2l2-mal überhöht.) 1. Holozán und
Pleistozün, 2. Pont, 3. Sarmat, 4. Mediterrán, 5. obertriadischer Daeh-
steinkalk, (5. obertriadischer Dolomit.

Az Alcsut—Etyeki-dombvidék felszíni dolomitki l)úvása össze-

köt kai)ocs a Budai-. Gerecse- és Vértes-hegységek között. A Csúcs-

hegytl a mezozoikum legközelebbi kibúvásainak távolsága: K-felé

Iluszoniiégyökrös-begy 15 km, Kiskopasz 13.5 km, északnyugatra a.

Gerecse szélének dolomitrögei Szár és Bárok tájékán 11 km, Ny-felé

a Vértes iNagy-Széna-hegyének széls nyúlványai 15 km-re fekszenek.

OHgócén.

A Budaörs—Hörökbálinti völgy altalaját alkotó f. oligocén ré-

tegek Torbágynál a mélybe süllyednek s folytatásukat a bercegbalmi
artézi kútban már csak 227 ni alatt találjuk meg. Oligocén rétegek

felszíni kibúvása az Alcsut—Etyeki-dombvidéken nem ismeretes. Te-

rületünk északi felében — az eddigi adatok szerint a triász dolomitra
közvetlenül miocén települ. A déli részen két fúrás is bizonyítja az

oligocén kifejldését. A MÁK Szt. György malomnál lev fúrása
247—437 ni • mélyben, a Salgó farkasfa-piisztai fúrása 338—405 ni

mélyben homokos, agyagos rétegeken hatol keresztül, ezekben he-

lyenként fels oligocén korú molluszkum maradványok vannak.

Miocén.

A miocén alsó része szintén agyagos, homokos; kövületekkel

kimutatható a helvét slir, ugyancsak megvan másutt a grundi ki-
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fejldési! kavics; nyufíatoii .iellegzetes lajtamészk fejldött ki, míg
keleten heteropikiis fáciesként a kavicsba lefelé fokozatos átmenetet
képez, csupán nagy ostreákat tartalmazó mészk helyettesíti. Az
ostreás és jellegzetes lajtafaunás mészkrétegsorozat felfelé egy kö-

vületszegény mészkréteggel kapcsolódik a jellegzetes szarmata fau-

nát bezáró cerithinmos durvamészkbe. Kor és fácies szerint a kö-

vetkez beosztást végezhetjük:

1. Alsó mediterrán homokos, agyagos rétegek. (Csak fúrásban).

2. Helvéciái emelet, a) Slir, b) kavics.

3. Tortouai emelet, a) jellegzetes lajtamészk, b) kövület sze-

gény ostreás mészk.

4. Szarmata emelet. Cerithinmos durvamészk, alárendelten

niárga.

Vérti völgy $zt- György hegy

257 0 7 2Hm 77

Fig. 3. ábra. — Szelvény a Vérti-völgyön és Szt. György-hegyen
át. (Túluiagasítás két és félszeres.) 1. levantei, 2. pannóniai-pontusi,

3. szarmata, 4. szarmata-torton átmeneti réteg, 5. belvét kavics kon-

glomerát, 6. belvét slir. — Profil durcli das Vérter-Tal und den Szent

György-Berg. (214-mal überböbt.) 1. Levant, 2. Pont, 3. Sarmat, 4. Sar-

matiseh-tortonisebe Übergíuigscbiebt, 5. Helvetisebes Scbotterkongllo-

nierat, (5. Helvetiseher Scblier.

Slir.

A Vérti-völgy a Szt. György malom és Vérti malom közé es
szakaszán a kemény ceritbiumos és ostreás mészk meredek sziklái

alatt a lejt lankásabb részét a kevésbbé ellenálló anyagú idsei)!)

rétegek alkotják. Bozsdabarna homok, látkán homokk, fleg azonban
homokos agyag és tiszta agyag szürke és kbakibarna rétegei látszó-

lag szabálytalanul változó soi-ban települnek egymásra. Sajnos a

gyenge feltárások sem a rétegdlés megfigyelésére, sem kövület-
gyüjtésre nem alkalmasak. Egyedül a 20.1 m-es háromszögelési és

198-as baronietrikus magassági pont között, az erdei szekérút mentén
lev agyaggödrökbl sikerült néhány elég rossz megtartású kövüle-
tet begyüjtenem. A szürke, jól rétegezett agyag levéllenyomato-
kon és Ostracodákon kívül vékonyhéjú kis csigákat és kagylókat
tartalmaz. Nucula ehriUclü 11 ö r n., Niicula cfr. majjeri H ö r u., Léda
cfr. fragilis C b e m n., Arca cfr. diluvii Lám., Pectiinculus sp., Ln-
cina fragilis P b i 1., Cardinal papillosHni P o 1 i., Dosiiiia Uncia
Pult., Vcnns sp., Tellina otfnangensis H ö r n.. Macira sp., Denia-
linm sp., Tnrriiella sp., Fusns sp., Bnccinnin sp.
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A fajok számához képest az egyedszám igen kicsiny. Általában
kistermet alakok uralkodnak, még a különben nagyol)!) fajok is

csak törpe növések. (Törpefauna). A feltárás gyengesége és a kö-

vületek rossz megtartása megnehezíti a behatóbb feldolgozást. A kis

fauna leginkább helvécienre mutat. A meghatározott fajok Ottnang
rétegeiben foinhilnak el.

Grundi kavics.

Az etyeki Köves-begy ÉK-i oldalán és a biai Bolha-begy fel-

hagyott nyugati kfejtje eltt jól észlelhet a lajtamészk alól ki-

bukkanó fek kavics. ^Mogyorótól almanagyságig sárga és fehér

kvarcgörgetegek, melyek minden kötanyag nélkül halmozódnak
egymásra.

A Vérti-völgy déli részén a mészanyaggal összeragasztott ka-

vicskonglomerát meredek lejtje tnik szembe. Báuyavölgy-pusztától
500 m-re ÉK felé lev kouglomerát sziklákból vaskos, durvabéjú,
nagy osztrigák gyjthetk; Ostrea cfr. giugeusis S c h 1 o t h., Ostrea
edulis var. lameUosa B r o c c., Crasostrea carissima Lám.

Felfelé éles határ nélkül mészkbe megy át a kouglomerát, a
kavicsszemek megfogynak, a mészkanyag pedig megszaporodik.

Torfonal emelet. — Laitam észk.

Jellegzetes lajtamészk több ponton található az Etyek, Bia
és Sóskút közötti kiterjedt lapos dombság oldalain. Az etyeki Köves-
begy nyugati lejtjén márgásabb rétegekkel váltakozó mészk gya-
koribb fajai: Flabellipecten leithaganus P a r t s c b., Ostrea digi-

talina D u b., Ostrea edulis var. lamellosa B r o c c., Cardium cfr.

turonicum a y.

A biai Bolha-begy 184.9 m-es csúcsától 288 irányl)an 260 m-re
lev felhagyott kis kfejtbl a következ fajok kerültek el:
Alveolina meló d' 0 r b., Alveolina hauerü d’ 0 r b., Echinoidea
töredékek, Serpula s])., Flabellipecten le.i/tbajanus P a r t s c b..Acy«i-

pecten scabrellus Lk. var. bollensis IM a y., Pecten subarcuafus Tourn.
var. stgriaca H i 1 b e r.. Pecten elegáns A n d r., Pecten latissimus

B r o c c., Cardium mulficostatum B r o c c., Ostrea digitalina I) u b.,

Myliobatis sp. foga.

Délebbre, a 180-as doml) északi vízmosásos lejtjén gyjtött
kövületek: Alveolina meló d’ 0 r b., Alveolina hauerü d ’ O r b., Echi-

noidea tüskék, Flabellipecten leythajanus P a r t s c b., Aequipecten
scabrellus L k., Ostrea digitalina I) u b., Pectunculus cfr. pilosus

L i n n é, Serpula sp.

Ostreás mészk. (Torton-szarmata átmenet).

A legkülönfélél)b állatfajokban rendkívül gazdag lajtamé'szk

padok és a szintén kövületdús szarmata mészk között, kövület-

szegény, rendszerint tömött, kemény fehér mészkréteg települ, He-
lyeidvént elvétve Cerithium és Modiola kbeleket tartalmaz, nagyobb
mennyiségben egyedül Ostrea gingensis Schloth. var. sarmatica

Fuclis. található benne. 'Területünk keleti felén átlag 20 m vastag
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ez a réteg; nyugat felé, ahol a tipikus lajtamészk hiányzik, kivas-

tagszik 30—40 ui-re is.

Az ostreás mészk nem határolható el élesen sem fedje, sem
feküje felé. Tekintye azonban, hogy helyenként nagy felületen ta-

lálható, meglehets vastag és általában egységes képzdmény, cél-

szernek látszott a jellegzetes fannájn rétegektl ezt az osztrigák

tömeges felléptével jellemzett, de különben kövületszegény képzd-
ményt elkülöníteni. Ahol a lajtamészk hiányzik, ott a megvasta-
godott képzdmény alsó részét esetleg heteropikns fácieseként fog-

hatjuk fel.

Fig. 4. ábra. — Kfejt Ginza-puszta déli szélén. 1. szarmata
niészkc, 2. szarmata abráziós kongdomerát, 3. f. triász dolomit, — Stein-

hrutdi südlieh von Ginza-puszta. 1. Sarmatischer Kalkstein, 2. Sarma-
tii-cher Abrasionskonglomerat, 3. Obertriadiseher Dolomit.

Szarmata emelet.

A csak elvétve megjelen mái-gásabb részektl eltekintve, ól-

talál)an vastagpados kemény mészk alkotja, mely a lepusztulásnak
leginkább ellentállva. kiemelked tere])formákat ké])ez. A szarmata
mészk kitn építanyag s így minden megközelíthet kil)úvását

fejtik. így a biai Bolha-hegy DK-i peremén szép, szabályos síkfelü-

letekkel elhatárolt rétegeit számos nagy kfejt tárja fel. PotamUles
mitralis E i c li w. tömeges elfordulásán kívül, leggyakoribb fajok
gyanánt Cerithium rubifihiosam E i c h a\\, C. mediteriYiiieam D e s h.

és Maetra podoUca E i c h v’. kbelei találhatók. A porózus cerithium
mészkvel tömöttebi), borsónyi fekete kavicsokat tartalmazó kzet-
féleség váltakozik.

A Sáudor-begy nyugati sziklafalába vágódó vízmosás és a
ginza-pusztai kfejt jól feltárja a szarmata mészknek dolomitra
való transzgredálását. Itt ugyanis hiányoznak a harmadkor többi
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tagjai s a jól rétegzett 25“ alatt dl dolomitra megegyez dölésirá-

nyú, de sokkal lankásabb (()“) lejtés szarmata rétegek települnek.

(4. ábra). A nagyjából síkfelület dolomitra diszkordánsan 1 m vas-

tag rétegben borsó-, almanagyságn dolomitliömpölyök konglomerátja
települ. Erre tömött szarmata mészk következik, legalsóbb padjai-

ban még elszórtan dolomit görgetegeket tartalmazva. 5—6 m-rel fel-

jebb már Trochus, Macira és Pofaw kies mit ralis köbeleket találunk.

A Szt. György-major hatalmas kfejtjébl a következ kö-

vületek kerültek el: Macira podolica E i c h \v., Cardium obsoJetum
E i e h w., var. vindobonense P a r t s c h., Modiola volhjjnica E i c h av.,

Modiola marginata E i c li av., Tapes sp., Trochus sp., Potamides
mitralis E i c h av., Cerithium rubiginosum E i c li av.

A imgányvári sziklafülke közelében a következ fajok gyjt-
hetk; Ervilia podolica E i c h av., Cardium obsoletum E i e li av. A'ar.

vindobonensis P a r t s c h., Cardium cfr. plicaium E i c h av., Modiola

sp., Mactrg s])., Trochus sp., Potamides mitralis E i e h av.

Innen nyugat felé a mélybe süllyednek a szarmata rétegek s

jelenlétüket csak fúrásokból ismerjük. 7 km távolságban, a Szent

László-dombvidék északnyugati szélén ismét felszínre bukkanik a

szarmata, mint a Gerecse lábát ÖA’ezö szegély daral)ja. A Budapest

—

Komárom A'asútA’onal Felcsuti-völgyet keresztez Aaduktjától dél-

keletre, sekély kfejt gödör mélyed a lejtbe.

i\Iíg az elz feltárásokban nagyrészt csak kbelek és lenyo-

matok A’oltak gyjthetk, addig az itteni kÖAÚiletek a laza anyagból

szépen kiszabadítható héjas példányok: Tapes gregaria P a r t s c h.,

Cardium obsoletum E i c li av. AUir. vindobonense P a r t s e h., Macira

pcdclica E i c h AV., Trochus pictus E i c h av.

Pannóniai-pontusi emelet*

Olyan maotiai terresztrikumok, mint a iMátrában A’annak, te-

rületünkrl nem ismeretesek. ‘Több feltárási) in közA’etlenül észlelhe-

tünk minden hézag nélkül congéria rétegeket a szarmatán (5. áhra).

Kzetanyag és faunisztikai kifejldés ala])ján a kÖA^etkez pan-

nóniai-pontusi képzdményeket különíthetjük szét;

1. Tlészk és márga Tinnyea (Brotia, Melánia) A’ásárhelyi-\’el.

2. Alsó pontusi lyrceás agyag, alárendelten homok.
3. Közép-pontusi dreissensiás homok.
INIíg az alsó pannóniai-pontusi mészk egyetlen és aránylag

kis foltlian fordul el, addig az alsó ])annóniai-])ontusi lyrceás agya-

gok mindenütt megtalálhatók a szarmata fedjében. A pannon alsó

része agyagból áll s jellegzetes színtjelz Lyrceák (Melanopsisok) tö-

megesen találhatók benne, a közép pontusi rétegek jaA'arészt Dreis-

* G a á 1 I s t A- á n. S c b r ét e r Zoltán és mások több Ízben

rámutattak arra, hogy pannóniai-pontusi néA’en ismert lerakódásaink

az oroszországi közép és fels szarmatával egykorúak. Helyi tárgyú,

szkreszabott dolgozatomban a régebbi, közhasználatban elterjedt be-

osztást tartom meg, s nem mélyülök el a helyi AÜszonyokra többé-

keA-ésbbé közömbös regionális szintazonosítás nomenklatúrái kérdéseibe.
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sensiákkal zsiifolt kavicsos homokból állanak, közöttük kövületsze-

gény, vékonyabb homok és -agyagrétegek váltakozásai fokozatos át-

menetet alkotnak.

Etyeki mészk és ménya Tinnyeia (BrotUi, Melánia) véiséirhclyii-vel.

Szannafa-pontusi átmeneti rétegek.

Etyek legszéls házainál, a Puszta-hegy le.itö.iénél vízmosások

és kis kfejtk egy érdekes képzdményt tárnak fel. Kenumy és jól-

rétegzett, szürkásfehér mészk, helyenként nagy tömegben tartal-

mazza a következ fajok lenyomatait és kbeleit: Congeria sp.,

Melanopsis (Lyrcea) itnpressa K r a n s s., Melanopsis (Lyrcea)

Fig. 5. ábra. — Árok a Hársas-völgyben. 1 pontnsi homok eonge-

riákkal, 2. szarmata durvamészk, — Graben im Hársas-Tal. 1. Ponti-

scher Satid mit Congerien, 2. Sarmatischer Grobkalk.

martiniana G m e 1 i n., Melanopsis (Lyrcea) vinclobonensis F u c h s.,

lirotia vásárhelyi H a n t k., = Melánia (Melanoides) Vásárhelyii —
Tinnyea Váséirhely H a n t k.

Az országút 208 m-es hídjától délre lev legel vízmosásában
a mészk kemény mészmárgába megy át, mely már számos jó meg-
tartású héjas példányt is tartalmaz: Congeria sp., Limnocardium
cfr. fragile L r., Limnocardium sp., Melanopsis (Lyrcea) impressa
Krauss var. bonellii S i s m., Melanopsis (Lyrcea) impressa
K r a n s s var. carinatissima S a c c., Melanopsis bonéi Fér., Mela-
nopsis sturii F n c h s., Melanopsis cfr. anstriaca Handm., Trochns
podolicns F i e h Av., Potamides mitralis F i c h av., (= Cerithium
pictu m).

Igen érdekes, hogy a jellegzetes alsó pontnsi alakokon kÍAÜl
Trochus podolieust, Auüamint Potamides mitralis számos példányát
megtaláljuk.Fzek ala])ján az etyeki mészkÖA-et és márgát a szarmata
és pontnsi korokat áthidaló képzdménynek tarthatjuk, melyet fan-
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nájáuak zöme már inkább a legalsó pontikumba utal. Hasonló át-

meneti rétegeket H ö r n e s, Vendl és Vitális I. (12.) Sopron
vármegyébl, L ö r e n t h e y pedig S^Gcsda^-ból és T i » « i/ é-röl ír

le (S.). Sándor Ilona Galcj,'i(jijörkö)i talált hasonló szarmata-pon-
tusi kevert faunáji'i homokkövet, (lü. p. 14.)

Hantken az etyeki mészkövet mint a Tinuijea Vásárhelyii

(helyesen Brotki vásárheU/i H a n t k.) gyakori elöfoiahilási helyét
ismerteti (5); én, sa.inos ismételt gyjtések mellett is csak néhány
rossz s nem teljes biztonsággal azonosítható nagy lenyomatát talál-

tam ennek az érdekes csigafajnak.

Alsó paiinójiiai-ponfusi lyrceás ogpagos képzdmények.

Az alsó pontnsi rétegek fkép agyagból állanak, melyhez he-

lyenként alárendelten — fleg felsbb részében — vékony homok-
rétegek is keverednek. Rendszerint a szarmata közvetlen fedrétegei.

Helyenként idsebb képzdményekre transzgredálnak diszkordánsan.
Keletrl nyugatra tartva fbb elfordulási helyei a következk:

A Khegy 196-os magassági pontjától DK-re lev árokban
sárga agyag és homok tnik fel a lösz alól. Az árokfenéken össze-

mosva kövületek gyjthetk:
Lim nocardium sp. töredékek, Xerifodonta cfr. pilari B r u s,

Melanopsis austriaca II a u d m., Melanopsis bonéi Fér., Melanopsis
honéi var. monacantha H a n d m., Melanopsis enlimopsis B r u s.,

Melanopsis rarispina L r., Melanopsis stnrii F u c h s, Melanopsis
(Lyrcea) marfiniana Fér.

Biától nyugatra, a Pap-rét lejtin több helyen kibúvik a sárga
pontnsi agyag; a 145 m-es hídtól keletre a szántásban Melanopsis
rnartiniana Fér. és Congerla cfr. ornithopsis B r u s. töredékei

gyjthetk. Ilerceghalom vasútállomástól a Háromrózsamajorig a
patak által alámosott meredek part árkaiban kövületszegény, leve-

les agyag laposra nyomott Lim nocardinmokon kívül mást nem igen

tartalmaz. A Dávid-majortól északnyugatra viv nagy árok agya-
gábcl Ostracodák, továbbá Limnoeardinm jagici Brns és Congeria
sp. került el.

Etyek délnyugati szélén lev téglavet gödörbl sárga agya-

got fejtenek, ugyanennek kibúvásait találjuk valamivel délebbre, a

szántók és szlk több pontján. Az innen elkerült kövületek: Con-
geria cfr. ornithopsis Brns., Limnoeardinm sp.. Unió sp., Xerito-

dontg sp., Melanopsis (Lyrcea) marlitiiana Fér., Melanopsis (Lyr-

cea) vindobonensis F n c h s, Melu)iopsis bonéi Fér. var. monacantha
H a n d m., Melanopsis stnrii F n c h s, MeUniopsis (Lyrcea) impressa

K r a n s. lyir. Bonéit

i

S i s m.,

A Szt. László-pataktól nyugatra mindössze néhány helyen ta-

lálható a politikum alsó felében képzdött üledék. Így a Ginza-

pnsztától nyugatra lev lejtt ké]iez homok még csupa alsó jiontiisi

alakot tartalmaz: Congeriu scrobicnlata Brns., Limnoeardinm cfr.

jagici Brns., Xeritodonta sp., Melanopsis sp., Micromelania laevi-

gata P a v 1.

Bicskétl nyugatra, a fehérvári és komáromi vonalak szét-

ágazásánál laza. levelesen szííváló agyagot tár fel az 5 m mély vas-
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úti l>evágás. Laposra nyomott kis Co)Ufer\ák és Linniocardi untok

helyenként egész Inmasella réteget képeznek. Ügy ez, mint a Pap-
major kntnál elforduló agyagok teljesen megegyez külsejek a

Herceghalom-környéki elfordulásokkal.

Az Alcsnti-völgy szélén, úgy látszik egy antiklinálisként ismét el-
bnkkannak az alsó-pontnsi rétegek. Alesnt és Vértesdol)oz ndvarai-

nak partbevágásai nvénymaradványokat is tartalmazó szürke, ke-

mény, jól rétegzett agyagot tárnak fel. Csak kevés és rossz meg-
tartású mollnsea került el ebbl a rétegbl: Concjeria sp., Limno-
cardhmi decorum F n c h s., Linntocardiutn secnns F n e h s., Pisi-

diiini priscuin E i c h w., Planorbus radtnanesfi F u e h s. került el.

Vértesdohoz északi szélén egy ház mögötti partbevágás szürke

agyagjából Congerto sp., Liwnocardiuni secans F n c h s. és Lhnno-
cardiinti decorum F n e h s. fajokat gyjtöttem.

Közép ponfusi d rehssensiás ka vicsos-Jiomok.

Alesnt, Bicske és Göböl járás-puszta között összefügg, vastag
homoktakaró lankás dombvidéket képez. A sárgásszürke, helyenként
kavicsos homokban csak igen elvétve találunk néliány deciméter

vastagságú agyaglencséket, dellemz a Dreisseusia auricula rls

I'" u c b s. helyenként tömeges elfordidása. Alaga a homok kövület-

szegény, nagyobb tömeg kövületet mindig csak az agyagsávok fed-
jében megjelen dnrvaszeni, kavicsos bomokban találunk felhalmo-

zódva. A legfontosabb kövületlelhelyek a következk:

A Béz-hegy meredek északnyugati lejtjén a borzlynkakból
kikapart homok gazdag faunát tartalmaz: Dreisseusia auricularis

F u c h s., Congeria sp.. Unió halavátsi B r n s.. Unió efr. vásárJielgli

L r., Lintnocardiunt pensiVti F e h s., Xeritodonfa sp., Meltunopsis

efr. botiéi Fér., Mehniopsis p.t/gntaea P a r t s c h., Melanopsis sttirii

F n c li s., j\IeIattopsis entzl B r n s. Nagyobbára ugyanezen alakok
kerültek el a másfél kilométerre északra lev, özv. Honthy Károlyné
birtokán mélyesztett homok- és kavicsbányából is: Dreissettsia attri-

ctdaris F u c h s., Dreissettsia auricularis F n c b s. var. sintplex

F n c h s., Congeria sp.. Unió halavátsi B r n s., Lintnoearditint pen-
slii F u c h s., Nerifodonta sp., Melanopsis botiéi Fér., Melanopsis
pggntaea Part seb., Melanopsis stiirii F n c h s., Melanopsis (Ltjr-

cea) inipressa K r a u s s, Melanopsis (Ltjreea) inipressa Kranss
var. bonéin S i s m.

A Bicske—Szári országiét északi oldalán, a körtvélyesi kanya-
rodónál két nagy homokgödör van, melyekbl rendszeres fejtéssel

termelik a kitn éintanyagnl szolgáló, egyenletes szeninagyságú,
tiszta bomokot. (fi. ábra.) A keleti bányából csak apró termet fajok
kerültek el: Dreissettsia atirietdaris F n c b s.. Unió s])., Lintttocar-

ditint sp., Xerifodonia sp., Valvata palntotiei Brn s., Melanopsis sp.,

Planorbis sfenonipltaltis Brns, Caspia dtibotvskii B r n s., Caspia
efr. vtijici B r n s.

A Paptfli-szlkben kövületdús bomokrétegek steril szürke
agyagokkal váltakoznak. Érdekes, hogy itt a Dreis.sensia aurietdaris

F n c b s, csak kisebb egyedszámban található, míg az uralkodó
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fajjá Unió halavátsi B r u s válik — ez ersebb kiédesülésre utal.

Rajtuk kívül még Lhnnocardium pensilii Fuchs és Melonopsis
ppgmaea P a r t s c h. fordul el.

A Sima-hegy meredek nyugati oldalában szintén agyag- és

homokrétegek váltakoznak. A homok faunája következ: Dreissensia
auricidnris F n c h s.. Dreissensia auricularis Fuchs. var. simplex
Fuchs., Congeria partschi C z j e k., Congeria cfr. ornithopsis

B r u s., Liwnoaardium sp., Hidrobia sp., Melonopsis sp., Alcsut há-

zai fölötti dombon szürke, tiszta homokot fejtenek: Dreissensia ouri-

cidaris F n c h s., Dreissensia auricidaris Fuchs. var. simplex

Fig-.‘ 6. ábra. — Homokbánya a Bicske—Szári országút körtvélyesi

kanyarodójáiiál. A pannóniai-pontusi honiokrétegek 4“ alatt 26" irányba
dlnek. — Sandgrube in dér Kurve dér Landstrasse Bicske—Szár. Die
pontisehen Sandschichten fallen unter 4" nach 26" ein.

Fuchs., Unió halavátsi B r u s., Limnocardium penslii Fuchs.,
Melonopsis impressg K r a u s s.

A Bélápa-tó lefolyásánál a pleisztocén homok alól ismét pon-

tusi homok bújik el, mely Pisidiunt prisciun* E i c h w. és Lymnaeus
balatonicus F u c h s-on kívül csak rossz megtartásfi Vieipara- és

Limnocardium-töredékeket tartalmaz.

A Szent László-víztl keletre mindössze egy helyen, a Széles-

lynk domb I)K-i oldalán lev 4 m mély homokgödörben találnnk

Dreissensia auricularis-i tartalmazó k. pontusi homokot.

Levantei emelet.

]. Levantei mészk. A Svábhegy tetejét borító mészktakaró
folytatásaként kis mészkfoltok több helyen ismeretesek a Bicskei-

medencében. A területünkön elfordnló levantei mészk kemény,
szívós, szürke szín, olykor sötétbaniás, ütésre bitnmen szaga van.



Adatok az alcíút—etyeki dombvidék földtani ismeretéhez 121

Alsó-paun'jniai pontusi lyrceás agyag, alárendelten homokréteg.

Sor-

szám

Pannoniai-
pontusi

Qí

>5

c3

A faj neve
'O

*o
X

OD

C
'CÖ

'CÖ

bC

o

"5 Ó CQ m V

I. Lamellibrancliiata

1. Limnocardium deeorum Fuchs. -b + -i A

2. „ fragile Lör. -t-

3. „ secans Fuchs. -r A

4. „ jagici Brus. A A A d-

5. Pisidium priscutn Eichw. A

6. Congeria ornithopsis Brus. A A ~r

7. „ scorbiculata Brus. d- A

II. Gastropoda.

8. Neritina (Nerdodonta) pi'.ari Brus. + A d d- A

9. Micromelania laecigata Brus. +

10.
Brotia vásárhelyi Hanik.=Melaniu
(melonides) VásárhelyiW-Tinnyea V.

~r A d

11.
Melanopsis (Lyrcea) niartiniana

G m e l.

+
;
k
u 53 A A ‘r

12.
„ „ vindobonensis

Fu c h s.

- J- - -r -

13. „ „ impressa Kraus + A -i-

14.
Melanopsis (Lyrcea) impressa
Kraus. var. carinalissima Sacco. + A A

15. Melanopsis bonéi Fér. A d-

16.
„ „ „ monacantha

Handm. +

17. „ euliniopsis Brus. A A

18. „ a üst riaca Handm. +

19. „ rarispina Lör. -U A A

20. „ slurii Fuchs. + A A A

21. Planorbis radmanesti Fuchs. + A

A bieskei Csicsak-hofíy l(i5-ös magassági pontja fölött szerte

hever szívós' bitumenszagú mészködarabok növénymaradványokon
kívül rossz megtartású Planorbisokat és rengeteg apró Hidrohiát
tartalmaz. Utóbbiak közül Hidrobia ylutae J e k. és Hidrobia ven-
trosa M o n t f. r-oltak megbatározbatók.

Hasonló mészkövet még a I’icbárd-pnsztától DK-re lev kis

erdbl 170 m t. sz. f. magasságból, a berceghalmi Paszkalin-major-
nál 10.3 m t. sz. f. magasságból és az alesiiti Iléz-begy 217 m magas
tetejérl ismerünk.
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Középs painioiiio}-))0 )ii Ksi, Drcissensia aiiriculnrissal jelzett

túhiijonéan homokos rétegek.

Sor-

szám

Pannoniai-
pontiisi

T5

A faj neve

alsó

középs

fels
t'Hy-

Tinnye

Kúp

Belgrá(

Balato]

vidék

7. Lamellibranchiata.

1. Unió halavdtsi Brus.
(=Unío alavus Partsch.)

-f 4- H-

2.
Unió vásárfielyii Lör. -é -t- -é -r

3. Limnocardium pcnslii Fuchs. -f -é -f

4. Dreissensia auriculoris Fuchs. -f + 4

5.
Dreissensia auricutaris Fuchs.

var. simplex Fuchs. + +

6. Congeria mártonfii Lör. + -t- -f
- -

7. „ p.irtschi Czjek. -f -é + 4- + 4 -r

8. „ ornithopsis Brus. -U
-h +

II. Gastrofoda.

9. Valvata palrnoiici Brus. -f

10. Faludina (Vivipera) sadleri Partsch. -T -i- 4

11. Melanopsis bonéi Fér. -T + -f + + 4

12. „ pygmaea Partsch. + + 4- 4- 4- +
13. „ sturii Fuchs. -t- + + -f 4
14. „ entzi Brus. -f + -h 4 +

15. . „ (Lyrca)iinprcssa Kra üss. ~'r + + -é

16,
„ „ „ Kra üss

var. botlenii Sism. + 4-

17. Lymnaeus. balatonicus Fuchs. “T
4-

18. Ptanorbis slcnomphalus Brus. _r

A levantei mészk kemény anyaga ellenállva a lepnsztnlásnak,

töl)l)é-kevévsl)bé tannhegyként jelzi a hajdani térszínt. A mészksap-
kával védett dombhátak a defláció irányával (ENy) szemhefordnlt

kiemelked fokokat képeznek.

2. Levantei kavicsos rétegösszlet. 'Területünk délkeleti szélét

összefügg kavicstakaró fedi. A kavicshoz helyenként kis mennyiség-

hen agyag, meszes agyag és márgás homokk lencsiék társnlnak.

A kavics anyaga tnlnyomórészhen fehér kvarcit, elfordnlnak
azonban vörös és májharna o])álok, sötétszínn, kemény mezozoos vagy
paleozoos mészkövek görgetegei, st elvétve kristályos paladarahok
is. A József-majortól délre sikerült egy egészen elkovásodott nnm-
mnlit-niészk görgetegre is akadnom, melynek friss törési felületén

még jól felismerhetk a foraminifera keresztmetszetek. A kavics-
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telci)l)cn Ny-Í'elé szaporodnak a homokos, ajíyagos betelepülések. A
rétcfíösszlet vastaf.ísá®a, a kavicsok százalékos aránya a többi kzet-
alkotó agyajíhoz és homokhoz, valamint a görfíetefíek szemnagysága
dél felé n.

A kavicsos rétegösszleth.l másodlagosan bemosott ersen kop-

tatott congoria és melanopsis töredékeken kívül semmi kövület nem
került el.

Ersen diszkordáns települése révén jó] elkülöníthet pontnsi

feküjétl. A kavicstelep foszlányai a Szt. (lyörgy-hegyen 2.30, a K-
hegyen 240 m magasságban jelennek meg elször. Innen déli iiainyba

haladva a kavicstelep lankásan süllyed felszínt képez s mindiídvább
megszaporodó foltjai a Hársas-völgy— Pusztazámior—^Sósknt vonalá-
tól délre kb. 30 m vastag összefügg takaióként teljesen elfödi a mé-
lyebb tagokat. E vonalon a kavicsréteg fels la])ja a Hársas-völgyben
180 m, Sósknton lati m t. sz. f. magasságban van.

A kavicsrétegek átlag két-liárom fokot zárnak be a vízszintes-

sel, dlésirányaik általában megfelelnek a telep egységes Dl)K-i le-

süllyedésének. Helyenként álrétegzés látható.

Pleisztocén.

A Szt. László-dombvidék felszínét kl>. négyötöd részben ])leisz-

tocén takai'ó fedi. Egyes, szakaszokon a jelenlegi völgy talp alá nyúlik
a pleisztocén fellöltés. A nedves, laposokon fleg agyag, a doml)o-
kon lösz, a közép-pontnsi homoktakaró deflációs termékeként i)edig

hajdani fntóhoniok képzdött.

Alcsnt fain közepén, a házak közt lev vályogvei gödörben
zöldessárga pleisztocén agyagra mintegy 3—4 m vastagságban lösz

települ. El'.bl a löszbl a következ csigák kerültek el;
Hellx (Arumta) arhustonim L., Helix íiispUla L. rar. major

S a n d 1)., BiiUim'nius cfr. montanus I) r a p., Succinea íjutris L.

Holocén.

ÍMint kzetalkotó, nagyold) tömeg lerakódást a széles völgy-
síkok holocéii ártéri feltöltdéseit említhetjük meg a Váli-völgy,

Hiai-tn és Bicskei-t:;vak környékéi'l.

IMint inkább már morfológiai kérdést, csak futólag említeni

meg, hogy a Szt. László-patak völgye eredetileg észak felé folyt h\

de a laza slirbe bevágódó Vérti-völgy egy keleti oldalágával beré-

selte, majd teljesen meghódítva, vizét délfelé terelte. Az eredeti É-nak
tartó völgyf maradváinyát a Pogányvár keleti oldalán látjuk.

A nyílegyenes futásn Váli-völgy a Bánhidai-törésvölgy foly-

tatását képezi. Míg azonban elz mezozoos és paleogén rétegek töré-

sei mentén keletkezett, utóbbi f. ])ontusi és pleisztocén rétegekbe vá-

gódott fiatal lepusztulási forma. Eeltn egyenes futásának esetleges

hegyszerkezettani okait még nem ismerjük biztosan.

A hegyszerkezet felépítése. (Tektonika).

A Szt. László-dombvidék három eltér hegyszerkezeti elembl
épült fel:

1. Mezozoos hegyszerkezeti roncsok (alaphegység).
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2. F. oligoeéii—k. poiitusi rétegsor gyrt, helyenként gyengén
töredezett szerkezete.

3. Levantei-holoeén rétegekbl felépült hézagos felszíni takaró,

helyenként lesüllyedt vagy kiemelt részekkel.

A három csoportba való szctkülönítés elssorban a világos tag-

lalás céljait szolgálja. Kétségtelen azonban, hogy egyrészt az idsebb
formák is módosnlást szenvednek a fiatal mozgások következtében,

másrészt pedig ellenállásnkkal, mint ertényezök kölcsönhatást fej-

tenek ki az újabb formák keletkezésére. Az újabb formák magyará-
zásánál figyelembe veend az is, hogy az cpítoanyagul szolgáló üle-

dék kezdetben a régi hegyszerkezet tetejére idomulva kellett, hogy
leülepedjen.

í. Mezozoos hegyszerkezeti roncsok. A Velencei-hegység grá-

nitja által jelzett nagy felemelkedéstl Xy-ra és É-ra lejt perm-
mezozoos rétegsor szabja meg a Balatoni-hegység, Bakony, Vértes
és Budai-hegyek si alapszerkezetének nagyvonalix elrendezdését.

A Szt. László-dombvidéktl délnyugatra a szénkntató fiirás werfeni

rétegekre akadt (13.). A Sándor-hegy és Csi'icsos-hegy dolomitja és

dachsteini mészköve szintén beleillik eblxe az összetöredezett és he-

lyenként lesüllyedt alapvázba.

Mint önálló kisformát tekintve, a Szt. László-dombvidék fels
triász dolomit kibúvásai egy hajdani kisebb boltozat ÉXy.-i végzdé-
sét alkothatták. Jelenleg azonban vetdésektl ersen szétszabdalt

rögökbl áll. A kzetanyag helyeidcénti átalakulása, a meredek dlés-
szögek, középhegységünkben aránylag szokatlan ers erhatások fel-

lépésének tannbizonyítékai.

2. A fels oVigocén—közép pontnsi rétegsor gyrt szerkezete.

A valószínleg ersen töredezet és részlxen lepnsztnlt felület mezo-
zoikum tétjére harmadkori üledéktömeg halmozódott. A harmadkori
takaró vastagsága és összetétele igen változó aszerint, ahogy a be-

nyomuló tenger egymásután elborította a' hegyvölgyes elvidéket.

A felületen látható neogén rétegek gyrt szerkezei üek. Lapos vá-

pák és boltozatok húzódnak egymással i)árhnzamosan ÉÉXy—DDK
irányban.

á’alószínüleg tid) hegyképz fázis hasonló irányú erhatása
fokozatosan boltozta fel a közben vastagodó takarót. A fiatal üledé-

kek ugyanis a vápákban tetemesebb felhalmozódásxiak. Ers bizo-

nyítéka az azonos irányú xitánmozgások ismételt megújnlásainak,
hogy míg a dlésirány megegyez, addig a dlésszög fokozatosan

csökken a rétegsorbaui felfelé. A triász rétegeken 4“, a szarmatán
25", a közép-pontnsin pedig 9", a legmeredekebbnek mérhet
dlés-szög.

Xyngatról kelet felé haladva a következ nagyobb szerkezeti

egységeket találjak (lásd a 7. ábrát).

Papniajor—liicskei szinklinéilis. A Szt. László-patak völgye és

a hicske alcsnti vasxitvonal között kb. 8 km átmérj, nagy tekn
képzdött, melynek köze])c a Papmajor-domb 22S.7 m-es háromszö-
gelési pontjához esik. Az óharoki vasúti hídnál feltárt szarmata
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mészk-kibúvástól a dlésirányuak mejífelelen DK-iiek tartva alsó

pontusi, majd középs poiitusi rétegek következnek a Papmajor-

dombig; innen kezdve már fordított sorrendben keresztezzük a ny li-

gát felé dl k. pontusi, alsó pontusi és szarmata rétegeket a Szent

László-vízig. A szinklinális déli végzodé'se megfelel feltárások biá-

nya miatt még tisztázatlan.

Szent László- völgi/i anfiklhiáUs vonulat. ÉÉNy—l)DK-i csa-

pásban, mintegy 11 km hosszúságban követhet. A Pogányvár tájé-

kára es besüllyedés két részre osztja. Az északi boltozatrész magja
a Sándor-liegy és Csúcsos-hegy f. triász dolomitja, melyet szabályta-

lan tojás alakban szarmata rétegek öveznek, A déli boltozat sokkal

tökéletesebb ellipszis alakú. Középpontja a Vérti-malomtól 800 m-re
délre lev hídhoz esik; a legbelül kibúvó helvét slir rétegeket körös-

körül törtön, szarmata és pontusi rétegek övezik. A Vérti-völgy ép-

pen középen vágja át az antikliiiálist, ott, ahol a keményebb szarmata

és törtön mészkövek között a laza slirben utat talált a mélyül víz-

mosás.

Etyekl szinklinális. Sokkal kisebb a papmajorinál. Kb. két km
szélesség alsó pontusi rétegekkel kitöltött hosszúkás mélyedés, mely
elválasztja az elz antiklinális vonulatot a Köves-hegy K-begy
boltozattól.

Köveshegy—Khegy boltozat. Meglehets szabálytalan, ÉÉNy
—DDK irányban megnyúlt felemelkedés. A legmélyebb tagként el-
tn mediterrán kavicsra lajtamészk és szarmata rétegek borulnak.

Míg az elz három vonulat általában sugáralakban széttartó, illetve

összefutó rétegdléseket mutatott, addig az utóbbi szerkezeti egység
több részletén további magyarázatra szoruló szabálytalanságot ész-

lelhetünk, melyet részben kis vetdések, részben mellékredkre való
felbomlás okoz.

Alárendelt mellékredket még több helyen láthatunk. A mcl-

lékredk a fövonulatok széttávolodásánál megjelennek, hogy az ösz-

szeszkülö helyeken ismét eltnjenek. Legfontosabb közülök az Al-
csuton átmen mellékred, mely ismét alsó pontusi rétegeket emel a
felszínre.

3. Levantei, pleisztocén és holocén rétegekbl felépült hézagos
takaró, helyenként kiemelt vagy lesüllyedt részekkel. Az elzkben
tárgyalt hegyszerkezet tétjét szakadozott fedötakaró borítja diszkor-

dánsan. Ez a képzödménycsoport a többihez képest igen vékony s

tektonikai fontossága fként az, hogy különböz magasságokba jutott

részei a legfiatalabb mozgások okozta függleges irányii elmozdulá-
sokat jelzik.

A rétegtani leírásban ismertetett levantei kavicstelepben két-

féle elmozdulást látunk. Elssorban a vidék általános postlevantei

megemelkedését tanúsítja, hogy az eredetileg síktáblakéiit elhelyez-

ked képzdmény jelenleg délkeleti irányba lebillent belyzet. Más-
részt az elz csoportban ismertetett boltozatok líjabb megemelke-
dését tanúsítja, hogy az idsei)!) képzdményekre átnyiiló kavics-

foszlányok magasabb helyzetbe kerültek, mint az antiklinálisok kö-
zepét befed részletek.
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7. ábra (ábramagyarázat a 127. oldalon).

BICSKE
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A pleisztocén és holocén vastagabb fellialmozódása helyenként

süllyed, illetve emelked völgyrészletek váltakozásait jelzi. Feltn
példáid, hogy Bicske altalaja helyenként 30 in-t meghaladó negyed-

kori felhalmozódás, alányiilva ugyanannak a Szt. László-patak völgy-

síkjának, mely nem sokkal lejjebb hannadkori képzdményeken f-
részeli magát keresztül. Hasonló fiatal süllyedéseket tételezhetünk

fel Bia és Herceghalom környékén is.

Vetdések. Az alcsnt—etyeki-dombvidéken a vetdések szerepe

lényegtelen a gyrdések mellett. Rövid csapáson luizódó, legfeljebb

20—30 m-t ugró magasságú elmozdulásokról lehet szó. így a Sándor-

hegy ÉXy-i lejtjén 315 csajiású vetk mentén egy szarmata mészk
pászta süllyedt a dolomit rétegek közé.

A Inai Bolha-hegyen a szarmata mészk déli irányban 17

—

lS"-os hajlásszöggel szembe haladva 1 km távolságon követhet. A
dnrvamészkövet 30—40 m vastagságúnak ismerve, nagy felületi el-

terjedését egyedül vetk mentén történt ismételt lezökkenésével ma-
gyarázhatjuk. Délebbre egy aránylag nagyobb ngrómagasságú 85’

—

2(i5 csapású vetdés már a lajtamészkö vetdéseket is a felszínre

emelte. Úgy látszik, mintha területünk keleti szélén aránylag erseb-
ben töredezett zóna vonnlna végig, nagyjából csapását képezve Föld-

vári által ismertetett (1) 'Telki—Páty szarmata rögvonnlatnak.

Fejldéstörténet, a heyijképz mozgások kora.

A mezozoikumot ért nagyobb erhatások feltételezheten az

idsebb alpid mozgá.soktól származnak; az esetleges paleogén réte-

gek valószínleg tektonikus árkokat töltenek ki. A sasbérceken vagy
egyáltalán nem volt üledékképzdés, vagy pedig a paleogén rétegek

csekély vastagságuk és exponált helyzetük miatt késbb áldozatni

estek a lejinsztító erknek. Legtöbb helyen a neogén közvetlen telep-

szik a mezozoikumra. Az alsó miocéntl a tenger fokozatos mélyülése
észlelhet. Az új-stájer redzdés nyomát mutatja a helvét-torton

határon a slir fedben megjelen ostreás kavicskonglomerát. A fö-

lötte következ lajtamészkö bár szintén litorális képzdmény, mégis
nyugodtál)!) ülepedési körülményekre vall; ez az utolsó tiszta sósvízi

Fig. 7. ábra. — Az Alcsnt.—Etyeki-dombvidék hegyszerkezeti váz-

lata. (A legfiatalabb fedrétegek csak ott vannak feltüntetve, ahol nagy
vastagságban összefügg felületen eltakarják a hegyszerkezetet.) 1. Ho-
locén, pleisztocén és levantei, 2. közép pannóniai-pontnsi, 3. alsó pannó-
niai-pontnsi, 4; szarmata, 5. torton-szarinata átmeneti réteg, (j. fels me-
diterrán, 7. fels triász, 8. rétegdlés, í). antiklinális f vonulat, 10. szin-

klinális fvonnlat, 11. antiklinális mellékred, 12. szinklinális mellék-

red, 13. vetdés. .— Tektonische Skizze dér Hügellamlschaft von Alcsnt

—Etyek. (Die jüngsten Deckschiehten wnrden nnr an jenen Stellen aii-

gegeben, wo sie das Terrain in grösseren znsammenhángenden Gebie-

ten mit betriichtlicher Miiehtigkeit bekecken). 1. Holozán, Pleistozan

und Levant, 2. ÍMittelpont, 3. Unterpont, 4. Sarmat, 5. Torton-sarmati-
sche Übergangsschieht, 6. Obermediterran, 7. Obertrias, 8. Einfallen,

í). Antiklinalhauptzüge, 10. Synklinalhanptzüge, 11. Xebenantiklinale,

12. Nebensynkl inaié, 13. Verwerfnngen.
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lerakódásunk. A szarmáciai korszak hazánkon átnyúló vízmedencé-

,iét a tortonai tenger szétdaraboldása révén kiédesedö reliktumnak
tekinthetjük. A medence lefzödése a nyílt óceántól azonban nem
követeli meg okvetlen a vízfelület összezsvigorodását is. Területün-
kön a diirvamészk több kilométer széles sávban átnyúlik a törtön

lerakódások szegélyén s bazális konglomeráttal transzgredál az id-
sebb képzdményekre (4. kép). A folyamat regionalitását tanúsítják

Sándor I 1 o n á-nak a Cserhátiban végzett hasonló megfigyelései
is (10). Egész a pannóniai pontnsi emelet közepéig tart az üledék-

képzdés. Ekkor szárazulattá válik vidékünk, majd a rhodáni moz-
gások okozta la]bos hullámok gyengén letarolt felületére ers disz-

kordanciával borul a levantei kavicstakaró. Végül a valláhiai moz-
gások — valószínleg az Alföld süllyedésével kapcsolatosan — DK
felé megbillentették a levantei kavicstakarót is.

A részletmegfigyelés<?k összegezése arra utal, hogy a fiatal al-

pesi hegyképz ciklusok erhatásai egymásután megismétldve nagy-
jából azonos irányba mködtek, vagyis azt eredményezték, hogy az
egymást fed képzdmények dlésiránya megegyez, a dlésszög
azonban az idsebb képzdményeken meredekebb, mint a fiatalokon.

Figyelemreméltó, hogy ugyanezt észlelték az Erdélyi-medence har-
madkori rétegein és újabban hasonló megfigyeléseket végezett P á -

vai Vájná a pestkörnyéki neogénben is (9). További vizsgálatok
lesznek hivatva eldönteni, hogy az alcsut—etyeki-dombvidék enyhe
gyrdései tovább követhetk-e a Dunántúl távolabbi vidékein is.

Összegezve az elmondottakat, az alcsut—etyeki-dombvidéket

töredezett mezozoos alapra települ, lapos hullámokba gyrt neogén
rétegsor építi fel. Paleogén csak a széleken tölti fel a lesüllyedt me-
dence részeket. A neogén rétegeket csak alárendelt törések érték.

Az egész réteg-komplexus — általánosságban tekintve — középen a

legmagasabb helyzet s ettl periklinálisan süllyed a három égtáj

felé. Egyedül keleten kapcsolódik a Bndai-hegyeket köpenyszeren
övez harmadkori rétegösszlethez, melynek voltaképen délnyngati

nyúlványát képezi.

Készült a kir. magy. Pázmány Péter Tud. Egy. Földtani Intézetében.

Die Hügellandschaft von Alcsnt—Etyek liegt von Budapest
ctwa 20 km nach Westen entfernt. Sie bibiét den Teil einer neogenen

Buciit, die zv.’ischen die Schollen des aus paláozoischen, mesozoi-

schen palíiogenen Gesteinen aufgebauten Transdanubisehen Mit-

telgebirges eindringt.

Das Grundgebirge erscheint in unserem Gebiete als eine kleine

oliertriadische Scholle, die 200—300 m tiefen Bohrungen erreichten

aber an mehreren Stellen den Werfener Schiefer. sowie den Dach-

steinkalkstein nnd den horns'teinführenden Dolomit. Palaogene Bil-

dnngen kommen nur in den tiefgesunkenen Beckenteilen zum Vor-

schein. Auf den aufgehobenen Schollen des Grundgebirges lágert
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DrJaskóSéndor felvélBb
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unmittelbar das Xeogen. Die Mollusken des Schliers, dér im Vérter-

Tal vorkommt, stimmen mit deuen des Schliers von Ottuang über-

ein. Interessanterweise weisen sie einen Zwergwuchs auf. Darüber
lágert ein Schotterkonglomerat mit grossen Ostreen-Schalen und
dann Leithakalkstein. Zwischen dem marinen Leithakalkstein sowie
dem brackischen, an Fossilien ebenfals reicben sarmatischen Grob-
kalkstein bibiét eine Kalksteiuscbicht den Übergang. Sie ist an Fos-
silien sehr arm, es komnien in ihr nnr die Exemplare von Ostrea gl-

gantea S c h 1 o tb. var sarmatica Pnchs hiinfiger vor. Die sarma-
tiscben Schicbten trausgredieren — übergreifend das Mittelmiozan
— mit einem Abrasionsbasalkonglomerat anf das iNIesozoiknm. (Fig.

4.) Dér Kalkstein von Etyek führt neben Brotia (Tinnyea) vásárhelyi

Hant k. und zablreicheii charakteristiscben nnterpontischen Mol-
Insken anch Trochus podoUcus E i c h w., sowie Potamides mitralis

E i c h w., sodass wir es hier eigentlich mit einem Übergang zwi-

schen Sarmat und Pont zn tnn habén. Das Unterpont wird mit einem
Lyrceaen führenden Tón, das Mittelpont mit dem banfigen Vorkom-
men von Dreissensio onricularis Fnchs charakterisiert. Das Ober-
pont feblt. Das Levant Avird dnrch Scbotter nnd Snsswasserkalk
vertreten. Dér dinviale Sand, Tón nnd Löss bedeckt in grossen Ge-
bieten die íilteren Bildnngen.

Die neogene Scbichtserie, die über den znerst infoige iilterer

alpidiscber BeAvegnngen scbwach gefalteten, dann zerbrocbenen nnd
abgetragenen triadischen Bildnngen lágert, ist scbwacb gefaltet.

Die Faltén laiifen in NNW—SSO-licber Kicbtung ab. Die an Macb-
tigkeit standig znuehmende Decke wnrde wabrscbeinlicb von meh-
reren, aber in gleicher Kicbtung wirkenden, orogenetiscben Pbaseu
allmablieb anfgewölbt. Die jüngeren Sedimenten weisen nanilicb in

den Trögen eine betrachtlicbere IMacbtigkeit anf. Ein BeAveis dafür,

dass die nacheiuander folgenden BeAvegnngen immer in derselben

EicbtAing geAvirkt habén, liefert die Tatsache, dass Aviibrend di<^ Ein-
fallricbtnngen identiscb sind, Avird dér EinfallAvinkel nach obeu zn
allmachlicb kleiner. Dér grösste Falhviidíel misst in den triadischen

Schicbten 45", in den sarmatischen 24—25", nnd in den mittelponti-

scben bloss 8—9".

Das Neogen AA’eist neben den Faltén anch VerAverfuugen auf,

die nnr auf knrzen Strecken zn folgen sind und nnr geringe Sprung-
höhen besitzen. Dicse VerAverfnngen sind jedocli nnr ani Westrande
des Gebietes haufiger. Die levantische Schotterdecke lágert diskor-

dant über dér scliAvacb abgetragenen Oberflacbe dér mittelponti-

scben sanften Faltén. Sie ist im Zusammenhange mit dér Senkung
dér Grossen Fngarischen Tiefebene infoige dér Avallachiscben Be-

Avegungen nach SO gekippt.

Den BeAveis fnr die jüngsten BeAvegnngen liefert dér Um-
stand, dass die pleistozanen Ablagernngen an dér Stelle dér grösse-

ren Antiklinale anch un tér dér bentigen Talsoble A'orkommen, Avab-

rend derselbe Bach sicb in den alteren Schicbten, im Kérné dér

Antiklinale, mit Oberflusscbarakter einschneidet.
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A I’ESTSZEXTLÖRIXCl
FOSSZILIS TUXDRAKÉPZÖDMÉXYEK.

Irta: l)r. Kerekes József.

EIE FOSSILEX TEXORAGEBIETE VOX PESTSZEXTLÖRIXC.

Von: ./. Kerekes.

Az elmúl L év nyarán a Magyar Földrajzi 'Társaság Alföldkn-

tató Bizottságának megtisztel támogatásával alkalmam nyílott a

Magyar IMedence jcgkori éghajlatának tisztázására irányuló fizikai-

földrajzi mcgfigyelésadatok gyjtésére. Kirándulásaimon egyik

munkatér nlotül a Duna törmelékkiipját választottam. Elzetes jelen-

1. ábra. Szentlcrinei , zsákos“ kavics, középen homokkal kitöltött fagy-

hasadék. A felszín futóhomokját lefejtették. (Dr. Kerekes felv. 1938.)

1. A}jbil(li()i(j. Sackföriniger Kiesel aus Szentlrinc; in dér Mitte

eiiie mit Sand ausgefüllte Frostsiialte. Dér Fliigsand dér üherfláche

wurde ahgetragen.

tcsemhen a pestszentlrinci kirándulások eredmé)iyérl óhajtok
beszámolni.

A Diina levantei-ópleisztocén-kori hatalmas, lapos törmelék-
kúpján, a kavicsbányák feltárásaiból évtizedek óta ismeretes az
ópleisztocén-kori durva kavicsnak álgyrdéses, „zsákos” szerkezete.

A „gyrdések” keletkezésének magyarázatát megnehezíti a fekv
kavics-, homok-, illetleg agyagrétegek zavartalan, szintes települése.

Kiváló kutatóink, idrendi sorrendben: T n k e y, H a 1 a v á t s, L-
re n t h e y, C h o 1 n o k y, S c h a f a r z i k, V e n d 1 A. sth. a gyr-
dések keletkezését egymástól ersen eltér folyamatok (a fekv
agyagrétegek megdnzzadása, lankás agyaglejtn lecsiászó kavicstö-
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ruegek ráneolódása, a kavics közé szüremkez vizek homokot kimosó
hatása, jégkori vádiszerü torreiisárkolások, jégtorlasztás, jégalatti

vizek kimosása, stb.) következményéuek tartották. Az ójal)l) kutatá-

sok fényében egészen más megvilágítást nyernek ezek a sajátságos

rétegzavaroclások, amennyiben bennük ma, S z á d e e z y - K a r d o s s-

nak hazánkban úttör vizsgálatai óta, jégkörnyéki éghajlatra utaló

fosszilis szerkezeti talajokat látunk.

A pestszentlrinci városi kavicsbánya (a Szarvas-csárdától ÉK
felé to km távolságban) 6—8 mély fejtésfala alul a Duna levantei.,

általában apról)bszem kavicsát tá/rja fel; ez a kavics fölfelé ponto-

san el sem különíthet a fed úpleiszfocén-kovi durvább kavicsréte-

gektl. A vastag kavicstakarót végül a felszínen vékony, általában

mintegy tá m vastagságú, az irodalmi adatok többsége szerint jelen-

kori futvhowok líorítja. A futóbomoknak és a fekü fellegvári kavics-

nak az érintkezése rendkívül nyugtalan vonalú (1. ábra); a homok
sokhelyütt lenyúlik a kavics felszínének zsákszer öbleilx*, másutt
meg a kavics l)ocsát fölfelé türemked nyúlványokat a fed homokba.
A homokban is megtaláljuk elszórtan a fekv kavics szemeit, külö-

nösen alsó részleteiben. A réteghatárt azonban mégis élesen kihang-
súlyozza az eltér színezdés. A rozsdabarna homoknak és a pleisz-

tocén kékesszürke kavicsnak az átmenete ugyanis meszes, fehéres-

szürke, st egészen fehér szín. Feltn a gyrdésekhez hasonlatos

rétegzavarodások hasonló formáinak közel egyenletes távolsága; még
szal)ályosabb vonalú a jelenség mélységi határa. Alatta a kavicsré-

tegek zavartalanul települnek, gyrdés tehát ez:^n a sík térszínen

alig képzelhet el.

Európaszerte sokhelyütt találtak a szentlrincihez hasonló
szerkezet üledékeket. Keletkezésük kérdésére a jégkori morfológiai

és a jelenlegi szubpoláris területeken végzett fizikai földrajzi kiita-

tások adtak meggyz feleletet. Bebizonyult ugyanis, hogy ezek a

zsákos álgyiáidések a jégkori sokszögtundratalajok maradványai,
beszédes l)izonyítékai. A rétegzavarodás mélysége meglehetsen pon-

tos következtetéseket enged meg kialakulás-idejének éghajlati viszo-

nyaira vonatkozólag. Feltárásunkban a mai homokfelszín alatt 1 m
mélységig terjed a „zsákos” szerkezet. Azt jelenti ez, hogy abban az

idben, amikor kifejldött, nyaranta eddig a mélységig engedett föl

a talajjég fagya.

A feltárás falának figyelmesebb vizsgálatakor egy mélyebb,
kb. 1.5 m inélységig lehatoló zsákos szerkezet elmosódottabb körvo-

nalait is észlelhetjük. Formáit a homokos, ersen kevert, rétegzését

veszített kavicsban látható fodrozott kavicssávok rajzolják ki. Nyil-

vánvalóan egy megelz, ugyancsak tundraéghajlatfi idszaknak az

emlékei ezek.

Hazánk töbl) vidékén megtaláltuk már a fosszilis tundratalajok

zsákos, álgyrdéses szerkezet formáit. Ez az els eset azonban,
amikor ugyanazon a ponton két, idben egymást követ, szubarkti-

kus éghajlatfi idszaknak egymáson áthatoló (penetráló) váztalaj alt

észlelhetjük.

JMindezzel korántsem zárul le a kavicsfejt falának feltárt peri-
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glaciális alakkincse. A kavicstelep i'elszínközeli, egyenletes mély-
ségig zavart vízszintes szalagját függleges, lefelé ékalakfum elkes-

kenyed, homokkal kitöltött tölcsérszern képzdmények szaggatják

meg 2., 3., 4. ábra). Kitöltésük anyaga éppúgy, mint a „zsákok”-é is,

szintén a fntcthomokból származik. Egymástól meglepen egyenletes

távolságban helyezkednek el.

Teljesen idegenek ezek a formák hazánk ])leisztoeénjében.

Ugyanabban a kzetben a „zsákos” tnndratalajjal kapcsolatos meg-
jelenésük és ngyanazzal az anyaggal kitöltésük azonban rögtön nyil-

vánvalóvá teszi, hogy kialaknlásnk szintén a jégkori éghajlati ténye-

zk hatásainak az eredje.

A hnmuszos, tisztátalan fntóhomok-réteget a kavics lefejtése

eltt eltávolítják. Egy ilyen nagyobi), meddtl megszabadított rész-

leten megállapítható volt, hogy ezeknek a mélybenynló, tölcsérke-

2. ábra. Fosszilis síktnndra a i)estszentlrinci városi kavicsl)áiiya fel-

tárásában. Baloldalt kitöltött fagyhasadék. (Dr. Kerekes felv. lt)38.

)

2. Ahh. Fossile Flaehtumlra im Aufsehluss dér Pestszentlörincer stiid-

tisehen Schottergrube. Links ausgefüllter Kiskeil.

resztmetszetü formáknak a felszínre vetítd alaprajzi kéi>e sokszög-
hálózat. A homokkal kitöltött tölcsér-, ék- és kehelyidomok tehát ha-

sadék-kitöltések! A hasadékokkal határolt sokszögek mintegy (i—8 m
átmérjek. A felszínen egy csi'icsban rendszerint 3 rejiedés vonalai
találkoznak össze tomi)aszögben.

A hasadékkitöltés anyaga alul iszapos (löszös!), helyenkint fi-

noman rétegzett, följebb tiszta homok, elvétve kavicsszemekkel. A
kevés közbeelegyedett kavics is tnlnyomórészben a kitöltés fels har-
madában helyezkedik el, a legalsó, A'ésszeiúi csiicsrészleten mindig
hiányzik. A kitöltött hasadékok kaviesfala éles határiail válik el a
homokkitöltéstl. ^Mindezek a jelenségek, azonkívül a hasadékoknak
a tundrára ntaló váztalajokkal való legszorosabb kapcsolata követe-
lik, hogy léti'ejöttüket ugyancsak a jégkori éghajlat hatásának tu-

lajdonítsuk.
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A kaviesrétejíek mélyreható repedéseit nyilván a kzet össze-

húzódása váltotta ki. Ennek az elidézje ismét két ok lehet: a kiszá-

radás, vagy a fagy repesztö hatása. Az elst fizikailag több okból

valószíntlennek kell tartanunk. Nehezen képzelhetjük el ngyanis,

hogy a laza, kohé^ziónélknli kavicsban ilyen jelents mélység és

szélesség repedéshálózat keletkezzék egyedül a kiszáradás hatására,

nem is beszélve a kitöltdés folyamatának magyarázatánál felmerül
nehézségekrl, tekintettel a rendkívül tiszta homoktöltelékre és az

éles, ép hasadékfalakra.

Gondoljnk meg ezután: az a tény, hogy a feltárás sokszögletes

(poligonális) tnndratalaja 1, ill. 1.5 m mélységig terjed, azt bizo-

nyítja, hogy a fagyott föld talajjege eddig a mélységig engedett föl

a jégkor nyarain. Föltétlenül nagyobb vastagságban fagyott volt

azonl)an a talaj, mert hiszen máskép a vízátereszt kavicsban nem
alaknlhatott volna ki a váztalajszerkezet. A sokszögtnndra egves
l)oligónumain belül kifejld zárt cirkulációk csakis vízzáró alza-

lon képzelhetk el, ez pedig esetünkben egyedül a tartósan fagyott

réteg lehetett. Nyilvánvalóan a jégkori téli félév szélsségesen ers
fagyai idézték el a repedések hálózatát! Továhhmenve, a kitöltött

hasadékok legnagyobb mélységébl (1.5—2, ill. 3 m) visszakövetkez-

tethetünk az állandóan fagyott réteg megközelíthet vastagságára is!

Hasonló fagyrepedések jelenlegi képzdését és kitöltésének fo-

lyamatát figyelte meg L e f f i n g w e 1 1 Alaskában. Vizsgálatai sze-

rint a mély téli hmérsékletek idejében a fagyott talajban nyitott

repedések keletkeznek. A repedésekbe behatolnak a koratavaszi ol-

vadtkvizek. A víz itt, a talajjég régiójában, megfagy 'és megfelelen
kitágítja a hasadékokat. A jég nyári fokozatos kiolvadásakor a las-

sankint felszabaduló hasadéktér kitöltdése következik he.

A szentlrinci jégkori ékkeresztmetszetü hasadékok tehát ere-

detileg jéggel kitöltött repedések!
IT o 1 1 n e r-nek Jan AMayen tnndráin végzett megfigyelései a

kitöltdés magyarázatát k(5nnyítik meg. A tölcséralakn mélyedéseket
ott hónak éis lávahomoknak szélheülepítette keveréke tölti ki.

Soargel (Németország különböz pontjairól ír le kitöltött

fosszilis jégék-eket (Eiskeile). Vizsgálatai mindenben megersítik a

jelenkoid megfigyelések adatait. Az magyarázata szei'int a jégék
alsó hegyéig csak az illet eljegesedés csiicspontján hatolt le a téli

fagy repeszt-hatása, ez fejldött ki tehát a legkevéshhé. Az ék leg-

fels részein az egész eljegesedés alatt hatott a fagy, ezért arányta-
lanul széles, öblös a fels hasadéktér. A jégékek teljes magassága
tehát a téli fagyás megközelít mélységét adja meg, a kiöhlösödése
pedig a nyári olvadt réteg vastagságát!

A felsorolt kutatók adatainak birtokában meglehets bizton-

sággal felidézhetjük a szentlrinci fagyhasadékok kitöltésfolyama-
tát. A jégkori telek legersebb kisugárzása idejében a vastagon fa-

gyott kavicsrétegekhen kifagyás hatására keletkeznek a hálózatosán
elrendezked fagyrepedések. A zord télen át üresen tátonganak ezek
s a szélviharok ]K)r- (lösz) -anyagot, futóhomokot és valószínleg ha-
vat is hordanak beléjük. A tavaszeleji olvadékvíz is elbbreviszi a
kitöltdést a felszíni homok heiszapolásával. A repedésekbe beesurgó
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vizek a hasadéktérben megfagynak. A fagyás természetesen a nyári

fölengedési színt mélységéig váltakozik a leggyakrabban, itt kell te-

hát a fagybasadéknak is a legszéleseb))iiek lennie. És csakngyan, a

legtöbb basadékkitöltés a fiatalabV), 1 m mélység „zsákok” színijében

öblüsödik ki, illetleg ez alatt szkül össze gyors átmenettel.

Megersíti az is eddigi következtetéseinket, bogy az 1 és l.o m
mélység, két idszakot képvisel zsákos szerkezetnek megfelelen,

a fagyrepedések között is két idbelit külünböztetbetünk meg! A

3. ábra. Egymáson penetráló, fut(Sbomokkal kitöltött würmkori fagy-

hasadékok (,,jégék“-ek) a pestszentlrinci városi kavicsbánya é)pleiszto-

cén kavicsában. (Tár. Kerekes felv. 1938.)

3. Abb. Dnrcbeinamlerdringende, mit Élugsand gefüllte Frostspalteii

(Eiskeile) aus dér Würmzeit im allpleistozánen Kiesel dér Pestszent-

lrInzer Sebt tgrnbe.

fénykép (3. ábra) szélesebb ékbasadékának legöblöseljb része épp 1.5

méterig ér le. Nyilvánvabian az idsebb, ugyancsak 1.5 m mélységig
lebatoló síktnndraszerkezettel egyidejleg alakiilt tebát ki. Ezt a

basadékot egy fiatalabb basadék kitöltése hatja át. Ennek a leger-
sebben kiszélesed része, az 1 m mély zsákok magasságának megfe-
lelen, jóval magasabb társáénál.*

* Fiatalabb volta ellenére is meggondolandónak vélem ennek a
basadéknak a feltárás többi, szintén fiatalabb hasadékával való korbeli

párhnzaniosítását, tekintettel a mélységi kiterjedésük közötti kiáltó

különbségre. Az utóbbiak ugyanis 'lásd az 1. és különösen a 4. ábrán)

általában megegyez mélységig hatolnak le, ez a basadék ezzel szem-
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Az eddig ismertetett periglaciális formákkal genetikailag ro-

kon, kialaknlásmódjában azonban tlük bizonyára eltér, tölcsér-

alakú képzdmények üregkitöltései is láthatók elvétve a föltárásban.

Megfigyeléseim elégtelen volta miatt, nem célom most ezeket is be-

hatóbban tárgyalni. Ezt késbb, hazánk több más pontnál! talált ha-

sonló természet jelenségekkel, a hazai periglaciális jelenségek ku-
tatástörténetének ismertetésével együtt, szélesebb keretek között óhaj-

tom megejteni.

A pestszentlrinci kavicsliánya kavicsában tehát végeredmény-
ben két eljegesedésnek, illetleg elnyomulási idszaknak a tundra-
képzdményeit találtuk meg. Korukat illetleg annyit megállapítha-

tunk, hogy a fellegvár! kavicsok lerakódása után keletkezhettek,

minden bizonnyal az utolsó (Avürin) eljegesedés két elnyomulási
szakasza idejében.

Látjuk, hogy a futóhomok résztvesz már a fagyrepedések ki-

töltésében. Bizonyítanunk is felesleges tehát, hogy deflációja pleisz-

tocénkori, a jelenkorban csak részlegesen áttelepítette, tovaszállította

a szél

!

á. ábra. Fosszilis fagyrepedések a pestszentlrinci városi kavicsbánya

„zsákos“ kavicsában. (Dr. Kerekes felv. 1939.)

4. Ahh. Fossile Frostspalten im sackförmigen Kiesel dér Pestszent-

lrincer Schottergrube.

A pestszentlrinci városi kavicsbányától ÉXy-i irányban pár-

száz méternyire, a „Pestszentlrinci Téglagyár” agyaggödre mintegy
25 m vastagságban, nagy felszíni kiterjedésben föltárja a kavics-

rétegek alatti kékesszürke, pannóniai rétegeket. A feltárás fels
emeletén, a medd rétegek fejtéslépcsjén végigsétálva, eleinte zsá-

kos, ersen színezett és helyenkint szemnagyság szerint osztályozott

ben, nagysága alapján, inkább látszik keresztezett társával egy id-
szakba tartozónak lenni. Eszerint kialakulásakor talán futóhomok-

felhalmozódás emelte meg a hasadék fölötti felszínrészletet, ezért maga-
sabb helyzet az öblösöd része.
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kavicsot látunk. Jóval vékonyabb itt a kavics, mint amilyen a ka-

vicsbányában volt, ligyhogy az alatta fekv pannóniai homokos
agyag is résztvesz itt a rétegzavarodásokban és helyenkint feltürem-

lik a kavicsba. A mcddfejtcs feltárását tovább kisérvs, rövid át-

menettel megsznik a kavics és a takarótlan pannóniai agyag kerül

felszínre. A kavics megsznésének a helyén hiányzanak a zsákos
gyrdések, de a kavics kétségtelenül keveredik itt is a barmadkori
agyaggal.

A térszín alig észreveheten emelkedik itt. A legmagasabb pont
(146.6 m) épp ott van, ahol a meztelen, pusztán vékony fntóhomokkal
takart pannóniai agyag van felszínen. A futóhomok alsó részében

kavicsfoszlányokat találunk, annak bizonyítékául, hogy ezen a terü-

leten is megvolt eredetileg a Duna hordaléktakarója. Akkor, amikor
a folyam törmelékkpjának töméntelen mennyiség kavicsanyagát
lerakta a pesti síkon, nyilvánvalóan teljesen egyenletes térszínma-

gasságii volt a terület. Ezzel szemben tény az, hogy ma a térszín leg-

mélyebb részleteit a lepusztulással szemben é])pen legellentállóbb

kzete, a kavics foglalja el, s ngyanakkor a puha agyagon ül a te-

rületet uraló háromszögelési pont. Ezt az állapotot egyedül a kavics
lerakódása után végbement tektonikus mozgásokkal, az agyagdcunb-
nak viszonylagos kiemeJkedéséveJ tudjuk megmagyarázni.

Az agyag felszínközeli részében szintén kifejldtek a gyr-
désre emlékeztet hullámok (T). ábra) (itt inkább a S z á d e c z k y-

5. ábra. Jégkori tundra fosszilis váztalaja a szentlrinci téglagyár
agyagbányájáhól. ÍDr. Kerekes felv. 1938.)

5. Abh. Skelettboden in dér Tongrube dér Szentlrincer Ziegelfabrik.

K a r d o s s II. típusa jelenik meg). A poligóniumok átmérje 3—5 m,
a rétegzavarodások amplitúdója pedig 2—2., m. Eddig a mélységig
ugyanis a „zsákok” kzetanyaga általánosan kaviccsal kevert. A fia-
talabb tundraszerkezet nyomait is fellelhetjük itt, szintén sokkal se-
kélyebb mélységgel. A futóhomok szabályos távközökben mélyen be-
türemlik a kaviccsal összegyiirt, vasas-meszes színezés pannónba;
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ezeken a mélyebb helyzet részleteken fíyakran nralkodólag felgyü-

lemlik benne a pleisztooén kavicsának reliktnma.

A i)annóniai agyag felszínre került részletét is hatalmába ke-

rítette hát a jégkori tundra. A váztalajok .ielenléte lényegesen sz-
keid) határok közé szorítja az agyagdomb kiemelkedés-idejét. Esze-

rint a fellegvári kavicsok lerakódása után, de föltétlenül az utolsó

eljegesedés eltt, legföljebb annak elején mehetett végl)e a hatásá-

ban területünkön rendkívül enyhe orogenetikns folyamat.

A ma csupasz agyagdombon csak az agyag, illetleg fntóhomok
közé keveredett kavicsfoszlányokból és elszórt szemekbl következ-

tetjük csak, hogy eredetileg itt is ngyanngy vastagon fedte az agya-
got, mint a városi kavicsbányában. A kavicstakaró tehát a szemmel
alig észrevehet lejtj dombról föltétlenül letakarodott valami mó-
don. Az eróziós árkolások teljes hiánya a nagyfelület feltáríisokban,

azonkívül a kavicsanyagnak a domb lábánál észlelhet agyaggal ke-

vert volta csak sejteti, a periglaciális jelenségeknek a szentlrinci
síkságon tapasztalt széleskör elterjedése és változatos kifejldése
azonban bizonyossá teszi ,hogy a rendkívül enyhe lejtn a jégkori

talajfolyás végezte a kavics leszállítását!

A pestszentlrinci kavics- és agyagfejtk feltárásaiból zsák-

mányolt periglaciális jelenségek a hazai jégkorkntatás gazdag adat-

tárának újabb figyelemreméltó gyarapodását jelentik. Az utóbbi idk-
ben ebbe az irányba lendlt kutatómunka részleteredményeinek át-

tekintése alapján ma már teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az
eljegesedés idszakaiban középhegységi, st alföldi vidékeinkre is

leterjedt a legalább is tartósan fagyott talaj. A jégkörnykéki (peri-

glaciális) területek éghajlati hatásokkal indukált sajátos jelenségei;

a száraz medence-területek lösz- és fntóhonioktakarója, a vizenys
allnvinmok és törmelékkni)térszínek tartósan fagyott talaja, i)oligo-

nális *síktnndrá,val és most legi'ijabban a kifagyásokozta repedések
megállapításával, a lejtkön a talajfolyás tüneménye, hegyvidékeink-
ben pedig a durvább törmelékképzdés: a sziklás tájak ktengerei
és a hegylábak löszös-nyirkos agyaggal keveredett, szintén kifagyás-
termelte, lelu'izódott tönneléktöniegei. Szerencsés módon egyes bar-

langüregeink üregpnsztnlás-folyamatában, azonkívül barlangi üle-

dékeink anyagában és tele])ülésviszonyaiban szintén megtaláltak a
periglaciális éghajlattal való legbensbb kapcsolatot. IMindezeknek a
nyomozásával a fizikai földrajzi kutatás erteljes ecsetvonásokkal
egészíti ki és élénk színekkel teszi vonzóbbá hazánknak a földtani,

sembertani, kzettani, slénytani és növénytani kutatások állandóan
ersljöd világításában mind szebben kibontakozó jégkori képét.

Dér ^’’erfasser befasst sich mit den faltnngsáhnlicheu Formen
nnd Spaltansfüllnngen dér Pestszentlrincer levantinisehen-altpleis-

tozánen Schotteranfschlü.sse des Schnttkegels dér Donan nnd mit den
teils sackförmigen, teils faltnngsahnlichen Erscheinnngen dér obe-

ren Schichten des pannonischen Tones im Anfschlnss einer Lehm-
grnbe. Er beweist, dass diese Formen fossile Eelikte des Struktur-
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bodens einer zu zwei Würm-Vorstossphasen goliörenden Tundra-
periode sind; die iiltere Auftauzone ist 1.5 m, die jüngere 1 m tief.

Die Eiskeile beweisen uns die Sprengwirkung des eiszeitliehen Win-
terfrostes. Wir komién die Eiskeile ebenfalls in zwei Perieden ein-

stellen: die altere dringt 3 m, die jüngere 1.5—2 m tief. Dnrcli ihr

Dasein glanbt dér Verfasser den Dauerfrostboden dér nngarisclien

Eiszeit konkrét beweisen zn habén. Die Eiskeile sind mit untén vöm
lössigen Flngsand ausgefüllt.

Alis dér sich auf den pannonischen Tón üliergreifenden poly-

gonalen Tundrastrnktur seliliesst er, dass sich die Schotterflache

wahrend des Anfanges dér letzten Eiszeit stellenweise allmahlich

erhöhte; die Solifluktion raninle die Kiesel von dér erhöhten Elache
weg und so komi te sich anf dein an die Oberfliiche gelangten Tón
auch die Flachtundra bilden.
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