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jutottam. hogy a kérdéses kövületek mindegyike más, mini aminek Ho(-

m a n n meghatározta. Ezeket a megállapításokat a német szövegben rész-

letesen bizonyítom, itt csak azt említem meg, hogy az Erica arborea-nak

meghatározott törzs a Fraxinoxylon komlosense n. sp. az Ulmus campeslre-

nek meghatározott fa Celtixylon palaeohungaricum n. sp. lehetett, míg az Acer

campesti is nek, illetve llex aquifolium-nak determinált fák is inkább Aceroxy-

lon cf. pataeosaccharinum, illetve Ilicoxylon (cf. falsani ?) fajok leheltek.

Adatok a füzérkomlósi és füzérkajatai szarmatakorú fakövületek

xylotómiai vizsgálatához.

Leírom részletesen a német szövegben a Carpinoxylon luingaricum

nov. sp.-t, a Pterocarya cf. massulongi- 1 és elterjedésüknek, valamint rokoni

kapcsolataiknak problémáival foglalkozom.

A VÁRPALOTAI LIGNIT NÖVÉNYSZÖVETTANI VIZSGÁLATA *

Irta ; Dr. Sárkány Sándor. > < t

(Xt.V— XLIX. tábla melléklet.)

A várpalotai lignitbánya több mint fél évszázados múltra tekint vissza.

Fejldése során sok viszontagságon ment át. Legnagyobb jelentség volt

az 1929-ben történt modernizálása. Ez idtl kezdve szénnemesít beren-

dezéssel egyben ahydrálták a kibányászott lignit-anyagot s így annak gaz-

dasági értékét emelték és szállíthatóságát biztosították. Ennek az eljárásnak

az alkalmazása nélkül ugyanis a körülbelül 40°/o vizet tartalmazó lignit, a

a levegn való állás következtében szétrepedezik, majd elmállik, elporlik.

Földtani szempontból, az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható,

hogy a várpalotai szénanyag a középs miocén korszakból, a helvetien

emeletbl származik. A szénréteg pontosabb települését a mellékelt szel-

vény tünteti fel (1. kép). A rétegek alulról felfelé a következképpen he-

lyezkednek el : az alapkzetet triász-korú (középs triász) üledékek alkotják,

(L). Erre közvetlenül a középs miocén (fels mediterrán) rétegei települ-

nek. Mégpedig alul 400 m. vastagságban grundi típusú homokos, kavicsos,

meszes üledék található (2). Erre ketttl tizenhárom méter vastag agyag-

réteg következik, lignit nyomokkal (3.). A felsorolt két rétegbl mutatott ki

Szalai Tibor különböz kövületeket. Az agyagrétegre különösen a

Cerithium lignitarum és a Cerithium pictum a jellemz. Ezen az agyag-

rétegen helyezkedik el azután a lignit telep átlagosan 6 m-es, pontosab-

ban 4'5—87 m. vastagságban (4). A lignit réteget egy keskeny (1—

2

cm vastag) medd zsinór (4a) alsó és fels padra különíti (4). Az
eddigi fúrások tanúsága szerint általában az egész széntelep, teljes

vastagságában, barnaszénbl áll, amelynek egyes részleteiben a fás

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1942. évi január hó 7.-én

tartott szakülésén.
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szerkezet szabadszemmel is felismerhet. A telep alsó részében inkább

sárgás szín gyantadús fás réteg fordul el. (Az általam feldolgozott anyag
ebbl az a'sóbb részbl származik.) A lignit telepre azután egy egészen

vékony agyagréteg helyezkedik 15—40 cm. vastagságban Nerithina picfa-val

(5.), majd egy 50 cm. congeriás pad következik (6), erre 60—80 m. vastag-

ságban palás, halpikkelyes diatoma-földréteg ülepszik (7.), amit azután
8— 15 m. vastagságban riolit-tufapad borít be (8 ). Eddig tartanak a középs
miocén üledékei. Ezután következnek a felsmiocén- (szarmata) korú üle-

dékek, kavicsból és homokból 70—90 m. vastagságban (9.).

A 60 esztends múltra visszatekint bányának a szénanyagát T u -

zson János vizsgálta meg kb. 35 évvel ezeltt. Mikroszkópi vizsgála-

O-O-O-O-O-O-Q-O-O-O-O-O O • O O • O
•O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O a

4 - -4- -t í 1 } 1 1
i

1 b b t- — H .4-

h I I í f- h I t- I 1 t- I f-
- -4 - 4

1 1 in 1 1 u i m 1 1 1 1 n n n 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 uri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 iinTrm m~

*
ISI

4

o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

0 o o o o o o o ö o o o o 0 o o o o o o o o o o

0 o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o

0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1. kép: A várpalotai szénbánya vázlatos földtani szelvénye.

tainak eredményeképpen megállapítja, hogy a várpalotai lignitben talált

anatómiai bélyegek : „a Cupressineae és Taxodieae-Uez tartozó fák leg-

nagyobb részén megvannak ". Hangsúlyozza továbbá, hogy : „E fák túl-

nyomó részének hisztologiai szerkezete egymáshoz oly hasonló, hogy nagy-

részt még a genusok megkülönböztetéséhez sincsenek támpontjaink A
várpalotai kövület teljesen egyez a Ciyptomeria fájával ; . . . A Criptome-

ria-n kívül a Weüingtonia, Taxodium, Cupressus, Chamaecyparis, Juniperus,

Biota, Thujo s még más ezekkel rokon Coniféra-k fája is megegyezik a

kövületünkkel, s hogy azt éppen a Cryptomeria-hoz hasonlítottam, annak

oka az, hogy a megvizsgált praeparatumaim közül a C. japonica fájából

készült metszeteken a leghasonlóbb szerkezetet tapasztaltam . .
.“ E meg-
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állapításai ellenére Tuzson nem állítja határozottan azt, hogy a vár-

palotai lignit a Cryptomeria maradványa volna, hanem mint a „Cupressites

csoportba tartozó fossiliát írja le s esetleges késbbi vizsgálatokra bízza a

közelebbi meghatározást. Akkor talán nem is gondolt arra, hogy ez kb. 35

év múlva fog bekövetkezni.

Két esztendvel ezeltt ugyanis egy tanulmányi kirándulás alkalmával

szerencsém volt a várpalotai bányatelepet közelebbrl megismerni. Ekkor

ígéretet lettem az oltani szakférfiaknak, hogy amennyiben megfelel anyagot

küldenek, azt újból mikroszkópiái vizsgálat alá veszem és a ma ismeretes

növényszövettani bélyegek alapján megpróbálom a fajazonosílást, illetve a

közelebbi meghatározást. Az elmúlt év tavaszán Bölcs Erzsébet
egyetemi hallgatón közvetítésével Blazsek Károly bányafintéz úr

révén kaptam elég jó megtartású anyagot. A szenesedésnek induló dara-

boknak egyes részein a fás szerkezet els pillanatra felismerhet volt. A
szakemberek közlése szerint, szabadszemre ilyen jó megtartású darabok, a

bánya szénanyagában, elég gyakran fordulnak el.

Mikrolechnikai feldolgozás szempontjából azonban a várpalotai szén-

anyag nem nagyon elnyös, mert bels struktúrájában különböz deformációt

mutat. A rétegesen elváló daraboknak egy része ugyanis fekete szín, fa-

szénhez hasonlóan törékeny és porlik, más része viszont kkemény, barna-

szín, ebben az évgyrk szabadszemmel is kivehetk s jól látszik, hogy

valamilyen fatörzsnek a maradványa. Az utóbbi kkemény részbl vágtam

ki, vasfrésszel, a mikrotechnikai feldolgozáshoz szükséges darabokat. A
lignitdaraboknak mikrotom-metszésre való elkészítésére a következ eljárást

alkalmaztam: a 2x2x2 cm-es lignit-kockákat, puhílás céljából 96 °/o-os alko-<,

hóinak, tömény glicerinnek és desztillált víznek 1:1:1 arányú keverékébe

helyeztem. A puhító keverék behatolását az anyagba légszivattyúval segí-

tettem el. Ez körülbelül 3 óra hosszat tartott. Majd 12 napig ebben a

keverékben maradt az anyag ; ez id alatt annyira meglágyult, hogy mikro-

tommal [„C“ késsel] könnyen metszhettem. Ily módon 15 és 20 H- vastag-

ságú metszeteket készítettem sorozatban, melyek fokozatos víztelenítés

után, xylolon keresztül, kanadabalzsamba zárva kerültek mikroszkópi vizs-

gálat alá. A teljes érték vizsgálat érdekében 3 irányban készültek a met-

szetek és pedig: keresztmetszetben, érint irányú és sugárirányú hossz-

metszetben. Sajnos, metszés közben a metszetek kisebb-nagyobb darabokra

szétváltak — különösen a keresztmetszetek, az évgyr határok mentén.

Ennek ellenére azonban a meghatározáshoz szükséges anatómiai bélyegeket

sikerült megfigyelnem. Igaz ugyan, hogy az ersen deformáló erk hatása

miatt a szénnek általános mikroszkópi szerkezete sok tekintetben más volt.

mint az összehasonlításul szolgáló récens anyagoké, azonban a finomabb

szerkezetbeli sajátosságok a deformáció ellenére is megmaradtak. A mikro-

tom- metszetek kiegészítésére maceralumokat is készítettem. Ezeket részben

kálilúgban való fzéssel, másrészt egy órán át cc. salétromsavban, majd
14 órán át 50%-os salétromsavban való áztatással állítottam el.

A vizsgálati anyag mikroszkópi szerkezete. Évgyrk. A keresztmet-

szetek vizsgálata alkalmával már kis nagyítás mellett szembetnik az anyag
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évgyrs szerkezete, továbbá a szenesít folyamatok (hmérséklet, nagy

nyomás) deformáló hatása a bels struktúrára (XLV. t. 1. kép). Különösen az

évgyrknek a korai (tavasszal keletkezett) pásztája tnik ki ebbl a szem-

pontból. A korai pászta nagy üreg vékonyfalú elemei ugyanis annyira

összepréseldtek, hogy a legtöbb helyen még a sejtes szerkezet sem álla-

pítható meg. Az évgyrknek egymáshoz való viszonya az egyes lignit

darabok keresztmetszetén nagyon eltér. Megegyezés abban mutatkozik,

hogy az évgyrk jóformán minden metszeten, egymáshoz viszonyítva, a

felületre ható nagy nyomás következtében érint irányban eltolódlak. Ez

agyrészt az egysejtszéles bélsugaraknak az egymásután következ évgyrk-
ben való helyzetébl tnik ki, másrészt az évgyrk ftömegét alkotó víz-

szállító sejteknek a tangentialis eltolódásában és radiális irányú összenyo-

módásában mutatkozik (XLV. t. 2. kép). További jellemz strukturális vonás

az, hogy az évgyrknek, a felismerhelellenségig összepréseldött és hullá-

mosán rétegzett korai pásztáiban csak a bélsugarak, meg helyenként a

gyanta-tartó sejtek körvonalai láthatók (XLVI. I. 5. kép). Míg a kési pasztá-

ban, vagyis a nyáron keletkezett vaslagfalú elemekbl álló évgyrrészletben,

a bélsugarak kb. 45°-os szögei zárnak be az évgyrhatár vonalával, addig

a korai pásztában 5— 10°-os szögben ferdültek el. De egyes évgyr-részek-

ben a bélsugarak a hullámos szerkeszel korai pásztában az évgyrhatár
vonalával még ennél is kisebb szöget zárnak be, st sok helyen av^al

párhuzamosan futnak. Pedig normális körülmények között, a recens fák

évgyriben, a bélsugarak az évgyr határ vonalához viszonyítva általá-

ban 90°-os szög alatt futnak. Összehasonlítva egymással a különböz év-

gyrket, ugyanabban a lignitpróbában, a szenesedési folyamatnak a leg-

különbözbb fázisait figyelhetjük meg, úgy a korai, mint a kési pászlák-

ban. Különösen az utóbbiakban mutatkozik nagy változatosság, mely els-

sorban a vaslagfalú vízszállító sejtek falának szerkezetében, színezdésé-

ben, fokozatos deformálódásában, végül teljes elszenesedésében nyilvánul.

(XLVI. t. 5., 6. kép.).

Az évgyrk helyenként egymással párhuzamos helyzetek, de igen

gyakran S, vagy kétszeres S alakban megcsavarodottak (XLV. t. 3. kép). Az
egyes évgyrk szélessége, amelyet az egysorban álló tracheidák száma

alapján mérünk, nagyon változó és relatív érlékmegállapításhoz vezet. Ter-

mészetesen egy-egy évgyr szélességének megállapításánál elssorban

csak a kési pásztát vehetjük tekintetbe, mert a korai pászta, a nagy össze-

préselés miatt, csak körülbelüli következtetést enged meg. Ezek figyelembe-

vételével a várpalotai lignitben a kési pászta szélessége 8—20 tracheida

szélesség között ingadozik A korai pászta szélessége körülbelüli következ-

tetés alapján 10—40 tracheida. A bélsugármez általában 2—10 tracheida-

széles, leggyakoribb a 3—4 tracheidaszéiesség.

Az évgyr finomabb mibroszkópi szerkezete a keresztmetszetben.

A kési pászta sugarasan rendezett vízszállító sejtjei (tipikus rost-trachei-

dák) általában annyira vastag falúak, hogy a lumen egyetlen hasítékká

csökken, vagy pedig piskóta alakot ölt (XLV1I. t. 7. kép). — Sok helyen a

lumen egészen eltnik, a secundár falanyag pedig egynem masszává ol-
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vad; ilyenkor csak a primr falak helyzetébl lehel következtetni az egyes

rost-tracheidákra. E Iracheidák ezenkívül a legkülönbözbb deformációt

mulatják ; nemcsak alak szempontjából, hanem vegyi összetétel alapján is,

mert színük változik, a fehér, a barnássárga, a barna és a fekete szín kö-

zött. A tracheidák finomabb vizsgálata arra enged következtetni, hogy a

szenesedési folyamai a sejtfalak primer rétegében indult meg. Egyes helye-

ken a tracheidák vastag falrészlete (secundár réteg) fehér színben tnik

el, más helyeken világossárga vagy sötétebb sárga szín, a szenesedési

gócok körül pedig sötétvörös színt vesznek fel Több helyen figyeltem meg,

hogy ez a vörösbarnás színezdés foltokban lép fel. Más helyeken a bar-

nulással együtt jár a sejtfalnak az elmosódása Egyes helyeken még ersebb

szenesedés látszik, ezek a foltok teljesen fekete színek (XLVII. t. 8, 9

kép). Kráusel professzor, bécsi tartózkodása alatt, megtekintette metsze-

teimet. Szerinte a fekete foltokban semmivel sem ersebb a szenesedés,

mint a többi részeken. A sötétebb szín magyarázata az lenne, hogy itt er-

sebben összenyomódtak a szövetek. Némely tracheidán jól láthatók a ver-

mek nyomai a radiális falakon, de néha a tangentialis falakon is. A bél-

sugár egysejtréteg és ersen összenyomott. A gyanta tartalmú hosszpa-

renchyma a kési pásztában ritka s inkább az évgyr-határ mentén, vagy

a korai és kési paszta átmenetében található Annál több van azonban a

korai pászta összenyomott elemei között, — úgy, hogy itt elssorban a bél-

sugarak és gyantasejtek (hosszparenchyma) tnnek szembe, a tracheidák

körvonalai ellenben elmosódottak, összefolyók. Az eddigiekben felsorolt

anatómiai bélyegek alapján közelebbi meghatározást nem eszközölhetünk.

A fontosabb fajjellemz sajátságokat elssorban a hosszmetszeteken ke-

reshetjük.

Az évgyr finomabb mikroszkopi szerkezete a tangenciális hossz-

metszetben. A korai pásztában a tracheidák a feiismerhetellenségig elmo-

sódtak, a közöttük lév bélsugarak azonban legtöbb esetben ellenálltak a

deformáló hatásoknak. A bélsugár-vázak tisztán kivehetk, 3— 18 sejtma-

gasságúak, 1 sejtszélességek, azonban egyes helyeken 2 sejtszélességet is

elérnek. A hosszparenchyma finomabb szerkezete csak helyenként tanul-

mányozható, de bséges jelenlétét a nagy mennyiségben elforduló vörös-

barna szín gyantagömbök árulják el. Némely helyen egészen jól látszik a

gyantatartósejtek (hosszparenchyma) harántfala, amely egyenletesen vastag,

sima és rajta gödröcskék nincsenek (XLXI1I. t. 11. kép). A kési pásztában a

vastagfalú tracheidák megtartották szerkezeti sajátságukat és szembetnk
a tangenciális falaikon lév vermek, melyek pórusa hasítékszer. Külön-

ben a tracheidákon spirális vastagodást sehol sem észleltem (XLVII. t. 10. kép).

Az évgyr finomabb mikroszkopi szerkezete a radiális hosszmetszet-

ben. A korai pászta tracheidáit fleg maceratumban vizsgáltam, mert met-

szetben az ers összenyomódás következtében a finomabb struktúrára nem
igen kaptam felvilágosítást. Maceralum segítségével sikerült megállapítanom,

hogy a korai tracheidák falain sem alakultak ki spirális vastagodások, el-

lenben a kerekudvarú vermek egy vagy két sorban, ritkán három sorban

egymás mellett helyezkednek el, de nem alternáltak. A kési tracheidák-
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bán a vermek egysorban, egymás alatt alakulnak ki, és hasítékos pórusaik

sokszor keresztezettek (XLVIII. t. 12. kép). A gyantatartó hosszparenchyma-

sejtekre vonatkozó megfigyelések megégyeznek azzal, amit már a tangenciális

metszet tárgyalásakor említettünk. A bélsugár szerkezeti viszonyait a ra-

diális metszeten tanulmányozhatjuk legjobban. A vizsgálati anyagunkon a

bélsugarak kizárólag parenchymatikus elemekbl alakulnak, úgy a korai,

mint a kési pásztában. A sejtek tangenciális és horizontális falai egyen-

letesen vastagodottak, rajtuk gödörkék nincsenek. A korai pászta bélsugár-

szerkezetét fleg maceratumban tanulmányoztam, ahol is a meghatározás

szempontjából elssorban számbajöv kereszlezdési mez vastagodási vi-

szonyait vettem tüzetesebb vizsgálat alá. Ez tulajdonképen a bélsugár-sejt

és a szomszédos tracheida közös radiális fala. A keresztezdési mezben
a bélsugár-sejt radiális falának egyszer gödörkés, továbbá a szomszédos

tracheida radiális falának udvaros gödörkés (vermes) vastagodása együtte-

sen látszik (XLV. t. 4. kép). Ezt a továbbiakban „keresztezdési mez gö-

dörkézettsége“ néven fogom említeni. A korai pásztában a keresztezdési

mez fekv téglához hasonlít. Benne 1—2 sorban összesen 3—5 vízszintes

fekvés és ovális alakú, nagy pórusú gödrök látszanak, ezek tehát félud-

varos gödrök. A bélsugár-sejt falán lév egyszer gödörkének a nyílása,

amely akkora, mint a szomszédos tracheida verem-udvara, továbbá a tra-

cheida vermének pórus-nagysága majdnem megegyez, úgy hogy a pórus

és az udvar körvonala, alig elválasztható egymástól. A kési paszta bél-

sugaraiban a radiális irányban lapított tracheidák miatt a keresztezdési

mez álló téglalap. Benne 1—2 gödörke látszik, melyeknek a pórusa fer-

dén, vagy függlegesen áll és hasítékszer, néha az udvar kerületét is túl-

növi. A bélsugarakban gyantatarlalmat nem figyeltem meg.

A vizsgálati anyag fajazonosítása. A várpalotai lignit meghatározá-

sát, a felismert és fentiekben közölt növényszövettani sajátságok alapján a

a kizárás módszerével végeztem. A tracheák (vízszállító csövek) hiánya ki-

zárja számításunkból a virágos, fás növények jórészét s a tlevelekhez

tartozó valamelyik fafajra utal. A tleveleken belüli elkülönítés a trachei-

dáknak (vízszállító sejteknek) a vermes vastagodásai alapján történik. Mint-

hogy anyagunkon a vermek nem araucaroid típusúak (nem alternáltak),

tehát az Araucaria rokonságába tartozó összes fossiiiáktól eltekinthetünk.

A továbbiakban csak az ú. n. modern, nem alternált vermekkel rendel-

kez fajok jönnek számításba. Ezek közül mindazokat, melyeknek a tra-

cheidái spirális vaslagodásúak (pl. Taxus, stb.) szintén kikapcsolhatjuk faj-

azonosításunk szempontjából, mert a várpalotai lignit tracheidéin spirális

vastagodást nem észleltem. Minthogy anyagunkon mind a hossz-, mind a

haránt-gyanlajáratok is hiányoznak, számításon kívül helyezhetjük a Pinus-,

Larix-, Picea s a velük hasonló szerkezet tlevel fajokat is. így tehát az

egyszer gyantatartókkal (gyantatartalmú hosszparenchymával) rendelkez

fajok között kereshetjük a várpalotai szénanyagot szolgáltató fafajt.

Majdnem egy évszázaddal ezeltt Göppert (1850) Cuppressinoxy-

lon G ö p p. név alatt foglalta össze a kizárólag „egyszer gyantajáratokkal“

(gyanta tartalmú hosszparenchymával) rendelkez fossilis fákat. Közel négy
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éviizeddel ezeltt (1905) pedig Gothan taglalta tovább e csoportot a bél-

sugár keresztezdési mezejének gödörkézettsége alapján. Szerinte ugyanis a

Cupressinoxylon csoportba tartozó fossilis fák évgyrinek kési pasztájá-

ban a bélsugár-keresztezdési mezben a féludvaros gödörkék pórusa min-

dig keskeny (hasítékszer) és ferdén vagy függlegesen áll. Ezzel szemben

a korai pásztában a féludvaros gödörkék pórusa nagyság, alak és helyzet

szempontjából nagyon eltér és a fajra jellemz a különböz tlevel fák-

ban. Ennek tekintetbe vételével a korai pasztának a keresztezdési meze-

jére, illetve annak gödörkézettségére nézve az alábbi gyakoribb lehetsé-

geket állapítja meg :

1. Podorcarpoid típus; a radiális falon lév féludvaros gödörke pó-

rusa keskeny, hasílékos, az udvartól jól elválik és felfelé áll ; egy keresz-

tezdési mezben általában 2 gödörke van ; elfordul a legtöbb Podocar-

pus fajban.

2. Cupressoid típus; a radiális falon lév féludvaros gödörke pórusa

az elbbi típushoz viszonyítva szélesebb, ovális, nem hasítékszer, de azért

az udvar körvonalától jól elválik és a pórus hossztengelye ferdén áll, azon-

ban sohasem vízszintes helyzet ; egy kereszezdési mezben többnyire 2

gödörke van; elfordul a Cupiessusban és a vele közel rokon fossiliákban.

3. Taxodioid típus ; a radiális falon lév féludvaros gödörke pórusa

ovális alakú, de annyira kiszélesedik, hogy majdnem egybeesik az udvar

határvonalával ;’ a pórus hossztengelye vízszintes, vagy közel vízszintes

helyzet ; egy-egy keresztezdési mezben 3—6 gödörke alakul ki. Elfor-

dul a Taxcdium distichum és a Sequoia semperoirens fájában.

4. Juniperoid gödörkézettség ; eltér az elbbi típusoktól elször is ab-

ban, hogy a jellemz gödörkézettség nem a radiális falon van, hanem a

tangencialison, másodszor pedig abban, hogy e falon a gödrök egyszerek,

tehát nem féludvarosak ; ez a gödörkézettség különben hasonlít az ú. n.

abielinoid gödörkézetlséghez ; elfordul a Juniperus, a Libocedrus decurens,

slb. fájában.

A korai pásztában a keresztezdési-mezvel kapcsolatos és fentebb

ismertetett gödörkézettségnek a fajjellemz kialakulási viszonyait Gothan
után többen is tanulmányozták (Houlbert, Kráusel, Ohara, Röss-
1 e r stb.) s általában megegyez eredményre jutottak. Ha most már a vár-

palotai lignitet a keresztezdési mez gödörkézettsége szempontjából az

elmondottak alapján vizsgálat alá vesszük, arra az eredményre jutunk,

hogy itt a korai pászta bélsugarában a taxodioid típusú gödrök
a jellegzetesek. Tehát anyagunk vagy a Taxodium distichumnak, vagy

valamelyik Sequoia-nak, illetve ezekhez rokonságilag közelálló, valamilyen

fajnak a maradványából származik. A Taxodium és a Sequoia fája közöt

sok anatómiai különbség nincs. Egy fontos és fajjellemz azonban van

és ez a gyantatartó hosszparenchymasejtek harántfalának
a vastagodásában mutatkozik. Mert, míg a Sequoia-nak sima

a harántfala, a Taxodiumé ersen s mélyen gödörkézett és hosszmetszet-

ben gyöngyfüzérhez hasonlóan alakul ki. A várpalotai szénanyag hossz-

metszetein, mindenütt jól feltnnek a gyantatartó hosszparenchyma sejtek
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s bennük igen sok helyen egészen határozottan észleltem a harántfa-
lak simaságát, gödörkementességét. De ismeretes egy másik

különbség is a két fanem között, amelyet azonban csak kémiai eljárással

lehet kimutatni ; ezt eddig elssorban recens anyagokra alkalmazták. Ha
ugyanis vaskloriddal kezeljük a kétféle növény fatestét, akkor eltér reak-

ciót kapunk. A Sequoia fája. illetve faelemeinek sejtfala a vasklorid hatá-

sára azonnal megfeketedik (csersavreakció), a Taxodium distichum fája

viszont ezt a színváltozást nem mutatja, illetve hosszabb id múlva szin-

tén megváltozik a színe és piszkos zöldszín lesz. Ezt az eljárást kipró-

báltam a várpalotai ligniten is. A szénanyagnak olyan részére cseppentet-

tem rá a vaskloridot, amely még nem feketedett meg, hanem világosabb

barna szín volt. Rövid idn belül megfekedett a kezelt rész, tehát az el-

járás alátámasztja az anatomai eredményeket s így még biztosabban meg-

állapíthatjuk, hogy a kérdéses anyag semmiesetre sem a Taxodium dis-

tichum maradványa, hanem valamelyik Sequoia-félébl származik. A jelen-

leg él Sequoia-k közül elssorban a Sequoia gigantea-ra, vagy a Sequoia

sempervirens-re gondolhatunk. A két fajt egymástól anatómiailag megkü-

lönböztetni sokszor igen nehéz feladat, mert gyakran éppen az a bélyeg

elmosódott, amely a biztos döntést meghozná. Ez a bélyeg pedig a keresz-

tezdésí-mez gödörkézettsége. Penhalow, Hoffmann s mások sze-

rint ugyanis a Sequoia gigantea keresztezdési mezejében legtöbbször 1

—

2 r

ritkábban 3—4 féludvaros gödörke alakul ki. Ezzel szemben a Sequoia

semperoirens-ben 2—6 féludvaros gödörkét figyelhetünk meg, egy kereszte-

zdési mezben. Minthogy vizsgálati anyagomon a gödörkék száma álta-

lában 3—5 között ingadozik, tehát a várpalotai lignit legvalószínbben a

Sequoia semperoirens harmadkorban élt alakjának (S. langsdorfii H e e r)

példányaiból keletkezhetett.

A felsorolt anatómiai sajátságok felismerése után igyekeztem a ligni-

ten további olyan bélyegeket is megtalálni, amelyek egyes szerzk szerint

a Sequoia semperoirens-re jellemzek ;
ezzel még jobban alá akartam tá-

masztani fajazonosításom biztosságát. Penhalow említi pl. azt, hogy a

Sequoia .sernperuirens-fatestében epitheltl körülvett gyantatasakok, továbbá

egyes hosszparenchyma sejtek falán vermes vastagodások fordulnak el.

E sajátosságokat kiterjedt és alapos megfigyeléseim ellenére sem sikerült

a várpalotai ligniten megtalálnom. Kráusel és Jeffrey megállapításai

szerint ezek általában nem is jellemzk, mert csak a sebfában találhatók.

Tuzson Jánosa várpalotai lignit-anyagon végzett mikroszkopi

vizsgálatai alapján a fenti eredményeimtl eltéren arra a megállapításra

jutott, hogy ez a lignit növényszövettani szerkezetében leginkább Crgpto-

meria japonica szerkezetével egyezik meg. Éppen ezért tüzetesebben ta-

nulmányoztam a Cryptomeria japonicá-ra vonatkozó irodalmat és a recens

anyagon a bels szerkezetet. A vizsgálat alá vett metszetek a Hollen-
d o n n e r-féle metszetgyüjteménybl valók. A nevezett fa tracheidái sima-

falúak, radiális falakon pedig a vermek egysorban rendezdnek, a tangen-

liális falakon számos apróbb verem alakul. Hosszparanchyma nagy meny-

nyiségben fordul el. A bélsugár egy sejt széles, a magassága általában
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10 sejtnél kevesebb. Azonban néha a 15 sejt magasságot is eléri. Kizáró-

lag parenchymatikus elemekbl épül fel. A bélsugár keresztezdési-meze-

jében a gödörkék pórusai mind a korai, mind a kési pásztában ferdén

állnak. E sajátságok egy része (egysoros vermek, tíz sejtnél alacsonyabb

bélsugarak, a korai pászta keresztezdési-mezejében lév ferde porusú gö-

dörkék) semmiképen sem egyeznek meg a várpalotai lignetben felismert

szövettani bélyegekkel. E tekintetben tehát beigazoltnak vehetjük, hogy a

várpalotai lignitnek az általam vizsgált darabjai nem Cryptomeria japonica

maradványaiból származnak.

A várpalotai lignitben felismert anatómiai bélyegek tehát amellett

szólnak, hogy Várpalota környékén, a középs miocén korszakban, a ma
él Seqaoia sempervirens-nek az se, illetve annak harmadkori alakja volt

elterjedve. (A Sequoia sempervirens recens példányából készült a XLV1I1.

t. 13., 14. kép és a XL1X. t. 15., 16., 17. kép). Nem lesz talán szükségte-

len errl a fáról röviden szólni, hogy rekonstruálni tudjuk Várpalota kör-

nyékére nézve az akkori éghajlati viszonyokat.

A Sequoia sempervirens jelenleg Észak-Amerika Csendes-óceáni ré-

szén, Kaliforniában él 200 méter magasságban ; Sanfrancisco és San-Cruz

közötti területen található, tehát Szicília fekvésének megfelel földrajzi szé-

lességben. Hatvantól—kilencvenöt méter magasságra n, törzsének alsó

átmérje 6— 15 méter. Korát általában hétszáz évre becsülik. Jellegzetes a

nagy sarjadzó képessége. A sarjak a fatörzs körül helyezkednek el és szin-

tén tetemes átmért érhetnek el. így pl. elfordult olyan példány, amelynek

fatörzse körül több sarjhajtás ntt ki, melyek közül az egyiknek a törzs-

átmérje, 10 méter magasságban mérve, 6 méter volt, a többi 7 sarjnak

pedig 3 méter. Ügy hogy egy-egy közepesen fejlett Sequoia példány sarjai-

val együtt egész kis erdrészletet alkot. Ilyen körülmények között feltéte-

lezhetjük, hogy a várpalotai szénréteg kizárólag egy fajnak, a Sequoia sem-

pervirens harmadkori alakjának az elszenesedett példányaiból rétegzdött.

Az éghajlatt viszonyok tekintetében a Sequoia sempervirens jelenléte arra

enged következtetni, hogy Várpalota környéke, a középs miocén kor-

szakban, meleg terület volt, de nem volt olyan mocsaras terület, amilyent

például a Taxodium distichum megkíván.

A várpalotai lignitre vonatkozó eredményeim megegyeznek egyes

külföldi szakemberek hasonló szénvizsgálataival és felfogásaikkal. Szerintük

ugyanis a miocén barnaszéntelepeiben a Sequoia sempervirens smarad-
ványa általában sokkal gyakoribb, mint a Taxodium disctichum-é. E.

H o f f m a n n szerint a Taxodium distichum, e széntelepekben nagyon

ritka.

G o t h a n mindazokat a fossilis fákat, melyek a bels szerkezet

szempontjából a ma él Sequoia sempervirens-hez hasonlítanak Taxodi-

oxylon sequoianum elnevezéssel illeti. Ezzel szemben a ma él Taxodium

distichum fossilis maradványainak a Taxodioxilon taxodii nevet adja. Eze-

ket tekintetbe véve a várpalotai ligniten végzett vizsgálataim eredményei,

G o t h a n i-értelemben, tehát a Taxodioxylon sequoianum maradványaira

utalnak.
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A várpalotai lignitrl készült metszeteimet németországi tartózkodá-

som alatt Kráusel és Gothan professor urak, továbbá E. H o f f-

m a n n magántanár úrn vizsgálták át és megállapításaimat helybenhagyták.

E vizsgálatokkal még nincsen egészen lezárva a várpalotai lignit kér-

dés, mert feltételezhet, hogy kisebb ágrészletek, levelek, s egyéb marad-

ványok is elkerülhetnek, amilyenek a Kszeg-Pogányvölgyi lignit telepben

is elfordultak. A mai nehéz gazdasági viszonyok mellett arra is lehetne

továbbá gondolni, hogy azt a sok gyantát, amely különösen az alsóbb

lignit-rétegben fordul el, valamilyen módon kivonják és ipari célokra fel-

használják.

Vizsgálataimat egyrészt, mint állami ösztöndíjas a bécsi egyetemi

növénytani intézetben, másrészt a budapesti tudományegyetemi növény-

élettani intézetben végeztem. Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki F.

K n o 1 1 professzor úrnak, a bécsi növénytani intézet igazgatójának, a szí-

ves vendéglátásért és a munkahely engedélyezéséért.
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