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Kossuth-díjas geológusok

A Magyar Földtani Társulat büszkén köszönti azokat a magyar geológusokat,

akiket a Magyar Népköztársaság kormánya a legmagasabb tudományos kitün-

tetésben részesített.

A magyar geológusok minden erejükkel azon dolgoznak, hogy méltó munká-
val válaszoljanak arra a megbecsülésre, melyben a szocializmust épít magyar
nép részesíti a tudomány munkásait.

A magyar föld tudományos dolgozói tudják, hogy munkájukkal most való-

ban a népet szolgálják, ezzel a világ dolgozóinak nagy harcában az egyik fontos

bástyát ersítik : a szocializmust épít Magyarországot.

Új ásványi nyersanyagok felkutatása és a magyar föld ehhez szükséges

minél tökéletesebb tudományos megismerése a feladatunk, ezzel szolgáljuk az

els ötéves tervet és szélesítjük a következ tervciklusoknak egyik legfontosabb

alapját.

Biztosan tudjuk, hogy a magyar geológusok közül a jövben még nagyon
sok éri el majd ezt a kitüntetést és minden új Kossuth-díj egy-egy tégla vagy
oszlop lesz a világ dolgozóinak bevehetetlen várában.

Vitális Sándor egyetemi magán-
tanár, a Földtani és Bányászati
Kutatási Központ ftitkára.
Kossuth-dijat kapott a magyar
föld tökéletesebb földtani térké-
pezésének új alapokra fektetéséért
és a magyar kszénkincs felkuta-
tása terén végzett eredményes

munkájának elismeréséül

Vendel Miklós mszaki egyetemi
tanár. Az érctelepek rendszerezése
terén kifejtett tudományos mun-
kásságáért kapott Kossuth-dijat

Földvári Aladár egyetemi tanár.
A hasznosítható ásványi nyers-
anyagok tudományos kutatása
terén elért eredményeiért, külö-
nösen a Velencei-hegység lehetsé-
ges érckészletének felderitétével
kapcsoiatos munkájáért kapott

Kossuth-dijat



Geológus-képzésünk a szovjetpedagógia mérlegén*

Négy évtizeddel ezeltt, kezdetben ösztönös, majd a budapesti egyetemen
szerzett meglátások alapján, tudatos pedagógiai törekvéssel, sorozatos közlemé-

nyekben foglalkoztam a földtan-tanítással és az egyetemi nevelés kérdéseivel.

Oktatási rendszerünk akkori irányzatában egészen új, szokatlan hang volt ez,

amelynek nagy visszhangja is volt. A visszhangnak konkrét eredménye nem
utolsó sorban elsegítette az egyetemrl történt eltávolítást.

Kilátástalan dolog volt akkor oktatásról, az egyház uralma alatt álló, elnyomó
társadalomban pedig, különösen földtan-oktatásról és egyetemi nevelésrl beszélni.

Nem véletlen tehát, hogy 1915-ben, saját költségen kiadott didaktikai hattyúdal

»A földtan-tanítás elmélete« címen jelent meg. Hiábavalónak látszott ilyen

kérdésekkel foglalkozni, mert nem lehetett kilátás arra, hogy a módszertani

megállapítások helyességét gyakorlatilag igazolhassuk, tehát a »hivatalból hiva-

tottak^ a hivatlanság vádjával illettek. Ezért írtam : ». . . ha találnak bennük
hasznosat is, fogadják azt és értékesítsék a forrásra való tekintet nélkül «. Eb-
ben az »elméletben« két alapvet, egészen új, forradalmi megállapítás van. Didak-
tikailag az, hogy valamely tárgy tanításának módszerét kizárólag annak a tudo-

mánynak lényege szabja meg. Pedagógiailag pedig a tanítás és nevelés egysége,

a tanítva-nevelés. Mindkett marxi-lenini elv ! Megvallom, akkor ezt magam
sem tudtam, de azt hiszem ítélbíráim is csak rossz sejtésként érezték.

Negyedszázados kiesés közben nem nevelhettem, tanítást csak lopva végez-

hettem, meddn szétpazarolt törekvésekkel. Ezt az idszakot lezárta és örökre

eltemette a dicsséges fölszabadító szovjethadsereg. Üj világ épült körülöttünk

és a zsongó-pezsg szocialista országépítésben, az egész ország egységes nagy
oktató-nevel-intézmény, az ország egész népe tanulóvá lett. Öt év eltt, egye-

temünk romjain, a reform bevárása nélkül, oktatási partizánmunkával,

elkezdtük négy évtized eltti elgondolások szerinti geológus-képzésünk

megvalósítását. Érdekld szaktársaink bevonásával és támogatásával meg-
vitattuk errevonatkozó kérdéseinket és teendinket, úgyhogy, amikor a kérdés

hivatalosan sznyegre került, jól megfontolt tananyag-tervezeteink készen

várták a megvalósítást. A múlt évben életbelépett egyetemi reformmal a geológus-

szak is rendszeresítve van. Oktatásunkban, elssorban a rohamosan fejld
ipar és tudományos élet területén fennálló nagy szakemberhiány miatt, még
sok a zökken, fogyatékosság, átmeneti nehézség. Még elvi kérdések is megoldásra

várnak. Azonban geológusképzésünk irányelvei, oktató-neveli törekvései, kez-

dettl fogva a szovjetpedagógia marxi-lenini célkitzései szerint haladtak. Ezt
részben korábbi ilyen értelm elméleti elgondolások, részben itteni szovjet-

geológusokkal való együttmködésbl szerzett tapasztalataink tették lehetvé.

Társulati munkatervünkben van geológusképzésünk mai helyzetének okta-

tási értekezleten való megvitatása, mai ünnepi ülésünkön tehát csak annak
a szovjetpedagógia kimagasló alapelveivel egyez voltára kívánunk röviden

rámutatni.

* A Magyar Földtani Társulat 1951. 111. 7.-én tartott szovjetbarátsági ünnepi ülésén

elhangzott eladás.
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Geológusképzésünk földtani nevelés, amit oktató neveléssel, a hallgatók aktív

tevékenységével, tudatos tanítással és tudatos tanultatással, tudományos és

erkölcsi nevelés együttesével törekszünk megvalósítani. Ezek mind a szovjetpeda-

gógia marxi-lenini alapelvei. Kairov közelmúltban magyarul kiadott nagyértékü

pedagógiája, a földtan nevel és képz jelentségét a következkben adja meg :

»A földtani folyamatoknak, a földkéreg fölépítésének, a benne rétegzd ásványok
és kzetek összetételének és származásának tanulmányozása, égitestünk törté-

netének földerítése, lehetvé teszi, hogy megismerjük a környez jelenségekben

a világ általános törvényeit. « »A Föld fejldésének általános képével és a rajta

lev élettel való megismerkedés meggyz arról, hogy a természetben állandó

mozgás, változás és fejldés van. Ebbl világos, hogy a földtannak, amely az

slénytannal együtt elénk állítja letnt idk életét, hatalmas jelentsége van
a világnézet kialakításában«. A földtannak ezt a jelentségét hangsúlyozzuk

minden oktatásunkban s éppen ez volt az oka annak, hogy a tkés társadalom-

ban a földtan-tanítás nem juthatott szóhoz.

A szovjetpedagógia szerint, a szaknevelés egész folyamán különös jelentsége

van a képzésnek, mely alatt az ismeretek, képességek rendszerének elsajátí-

tását, a hallgatók megismer képességének kifejlesztését, tudományos világnézetük

kialakítását, nemes érzelmeik serkentését értjük, hogy mindezek alapján tevé-

kenységüket a közösség javára, a nép szolgálatára végezzék. A nevelést és kép-

zést oktatás alakjában végezzük. Az oktatás tervszeren végrehajtott munka,
rendszeres, következetes ismeretközléssel, azzal a céllal, hogy a meghatározott

ismeretek megszerzésére irányuló képességeket és készséget fejlesztve, azok tevé-

keny és tudatos elsajátításárá serkentsünk. A nevelés, képzés és oktatás tehát

nem egymástól független, elszigetelt tevékenység, hanem szoros kapcsolatban,

egymástól függségben álló munka. A nevelés magában foglalja a képzést és az

oktatást is. Geológusképzésünkben a mindenre kiterjed, ilyen értelm nevelésre

törekedünk, ezt hangoztattuk régebbi írásainkban is. Ezért foglalkozunk geológus-

hallgatóinkkal egyénileg, magánéletükre kiterjedleg is. Bjelinszkij igen nagy
jelentséget tulajdonít a nevelésnek, amelynek eredménye nemcsak attól függ,

aki ad, hanem attól is, aki azt befogadja. Megfelel oltással az almafát is csak

arra nevelhetjük, hogy minden körülmények között, nagy, nemes,

ízes almát teremjen, de arra már nem, hogy makkot hozzon. Ebben a marxi
nevelési szellemben törekedünk arra, hogy geológusaink egyetemi nevelése min-
denre kiterjed, jól kialakított legyen, hogy az a fejldés irányát zökkenéstl
mentesen, helytelen küls hatásokkal szemben is biztosítsa.

A szovjetpedagógia egyik alapja a tanulásban való egyenrangúság. Oktató
és hallgató, szerintünk egyenrangú felek annyiban, hogy a hallgató nem passzív

részese a nevelésnek, hanem az oktató munkában tudatos, folyamatos tanulással

cselekvén résztvesz. Geológushallgatóinkat egyformán szaktársaknak tekintjük,

mennyiségi különbség nélkül. Tanár és hallgató között a célt tekintve, csak

minségi különbség van, amelyet a nevelés, a fejldés és a hivatásra való föl-

készültséggel, a hallgató fokozatosan kiegyenlíthet. »A tanár és a hallgató pálya-

társak tehát, akik megegyeznek a tudomány mvelésének óhajában és céljában,

de eltérnek annak mértékében és értékében. « Ezek az 191 9-beli elgondolások is

beleillenek abba a fejldési folyamatba, amelynek eredményeképpen geológus-

képzésünket a szovjetpedagógia elveinek megfelelen most megvalósítottuk.

Minden ember a dolgok megismerésére való képesség birtokában van.

A nevelés föladata, hogy ezt a képességet öntevékenységgel fejlesszük, állandóan

fokozzuk. Geológusképzésünk arra épít, hogy a szakot választók tisztában

vannak szaktárgyuk jelentségével és ennek elsajátítására kell képességük van.
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A hiányok pótlását célozza az egyéni foglalkozás, az öntevékenység, amelyet
kis létszámú geológus-hallgatóinkkal sikeresen gyakorolunk.

A szovjetpedagógia fontos alapelve a gondolkodásra nevelés. A földtanban,

gondolkodnitudás nélkül, nem mehetünk elre. A földtani nevelésben tehát

»a szükséges ismereteket olyan módon földolgozva közöljük, hogy a hallgatósá-

got annak birtokába juttatva, képessé tegyük földtani tények értelmezésére

és földtani gondolkodásra«. A gondolkodáshoz logikus meghatározásokra, tiszta,

jól körülírt fogalmakra és fogalom-megjelölésekre van szükség. Erre nagy súlyt

vetettünk nevelésünkben, de sok teendnk van még ezen a téren továbbter-

jeden is.

A tudatos tanítás szükséges alapja az állandó megfigyelés, a kitzött cél,

a geológusképzésre irányuló tapasztalás, a tanítás és nevelés folyamán a hall-

gatóság fejldésének állandó szemmeltartása. Viszonylag kis létszámú hallgató-

ságunkkal egyénileg foglalkozva, úgyszólván napról-napra vizsgáljuk a fejldést

a hallgatók magatartásán, cselekedetein, hangulatukon, mindennapi ügyes-bajos

dolgaikon és a munkájukhoz való viszonyukon. Ez szerves tartozéka az értelmi

nevelésnek, amely MARX-nál els helyen áll. Az értelmi nevelés marxi-lenini

meghatározásában a tudomány nem öncél, hanem a társadalmi fejldés eszköze,

a természet javainak a társadalom céljaira való megszerzését és a természet

átalakítását szolgáló fegyver. Ezt gyakorlatilag továbbfejlesztve, geológus-

képzésünk tanítására és a tanulásra úgy értelmezzük, hogy a tanulás eszköz,

a tudás békét szolgáló fegyver.

Lenin szerint »a megismerés, a gondolkodás a tárgyhoz való örök, végtelen

közeledés. A természet kifejldését az ember gondolatában nem »holtan«

nem »elvontan«, nem mozgás nélkül, nem ellentmondás nélkül, hanem a

mozgás, az ellentmondások keletkezésének és feloldásának örök folyamatában kell

értenünk«. Erre a beállításra aligha találunk a földtannál jobb, megfelelbb, kifeje-

zbb és szemléltetbb tanítási anyagot. A dialektikus materializmus azt tanítja,

hogy tudatunk a rajtunk kívül és tlünk függetlenül létez valóságos világ kifeje-

zése, de a környez valóságnak az ember által való megismerése nem a világ passzív

visszatükrözdése az ember tudatában, hanem aktív tudatos emberi tevékenység.

A földtani tanítási anyag a Föld fejldésének megismerésével elvezet bennünket
mai környezetünk megismeréséhez s az idáig vezet összefügg, fejldésmenet

logikus kapcsolatával fejleszti az értelmi képességet.

Geológusképzésünk a szovjetdidaktika értelmében sokoldalúan kell fej-

lessze a jelöltek értelmi képességeit a földtani valóságok önálló fölfogásában és

elbbrevitelében is. Ilyen önálló gondolkodásra nevelés nélkül a tanítás formaliz-

mussá válik, holott földtani anyagunk mindenkor a természet valóságát tükrözi.

Ebben is Lenin tételét tartjuk szem eltt : »Az értelem, a gondolat, a tudat

természet nélkül, a természettel való összhang nélkül, hazugsága

Tudatos tanításra és tudatos tanulásra irányuló régi törekvésünk módszeré-

ben is teljes egészében LENiN-nek a Kommunista Ifjúsági Szövetségek III. kon-

gresszusán mondott szavait követik : »Magolásra nincs szükségünk, de minden
egyes tanuló elméjét és emlékezetét az alapvet tények ismerete alapján kell

fejlesztenünk és tökéletesítenünk, mert a kommunizmus tartalmatlanná, üressé,

puszta cégérré változik, a kommunistából egyszer szájhs lesz, ha tudatában
nem dolgozza föl az összes szerzett ismereteket.

«

A szovjetpedagógia szerint, az els helyen álló értelmi nevelésen kívül,

minden szaktárgynak erkölcsi nevelésre is kell törekedni. Szocialista huma-
nizmus, hit a föladat teljesítésében, a közösség, a barátság, a kölcsönös segítés

szellemének fejlesztése, a munka szeretetére, a kötelesség teljes tésére való nevelés.
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önbizalmunk emelésével, magunk fegyelmezésének tudatosítására. A célok

világos látását a megoldandó kérdésekben, a föladatok teljesítésének akarását,

az alkotásra törekvést népünk és a társadalmi közösség érdekében át kell éreznünk
és vállalnunk. Földtani vonatkozásban mindezt a szocialista országépítésben

elsként vállaltuk is. Erkölcsi nevelésünk, eldeink érdemes munkásságának
szemléltetésével, hazánk földjének ismertetésével, további teendink kitzésével,

szaktársaink példamutató teljesítményével történik. Egy lefelé haladó élet

gazdag tapasztalatainak maradéktalan, áldozatos átadásával. Szovjetpedagógiai

elvet követünk ebben is, mert az élni és fejldni kívánó társadalomnak gondos-

kodnia kell arról, hogy a felnövekv nemzedéknek folyamatosan átadjuk a munka
termelési tapasztalatát és készségeit.

Teljes egészében átérezzük és magunkévá tesszük KAFTANOv-nak, a Szovjet-

unió felsoktatási miniszterének az egyetemi pedagógusok föladatát körvonalazó

kitn megállapítását, mely szerint : »az egyetem minden pedagógusa, az ifjúság

nevelje, akinek nemcsak az a föladata, hogy megtanítsa az ifjúságot az egyes

jelenségek és fogalmak lényegének fölismerésére, hanem arra is meg kell taní-

tania, hogy ismereteit ez az ifjúság a konkrét valóság körülményei között alkal-

mazni is tudja. Ugyanakkor megtanulják azt is, hogy föl smerjék tevékenysé-

güknek az állam, a nép számára szolgáló szociális és politikai szerepét és jelen-

tségét«. Geológusképzésünkben kezdettl fogva törekedünk az elméleti ismeret-

anyagnak marxi-lenini ideo’ógiáját érzékeltetni. Gyakorlati oktatásunk pedig

a népgazdaság szolgálatát végz intézmények munkájába kapcsolódik s abban
a dolgozó néppel közvetlen állandó összeköttetésbe jut. Nem szorítkozunk

kizárólag csak a szakmai nevelésre, hanem figyelemmel vagyunk hallgatóságunknak

a marxizmus-leninizmus elsajátításában tett haladására s a földtanon belül

törekedünk annak kiegészítésére és gyakorlására is.

A szovjetpedagógiának az erkölcsi nevelésre vonatkozó elvét fejeztük ki

a bevezetben hivatkozott elfelejtett, elsárgult írásunkban azzal, hogy »a föld-

tan tanítása kötelesség, mégpedig hazafias kötelessége Szeretettel gondolunk
itt most a fölszabadító szovjethadseregre, az élenjáró Szovjetunióra és annak
bölcs vezetjére, mindnyájunk nagy oktatójára, SzTÁLiN-ra, aki és amelyek
ezeknek a bennünk régóta él szovjetpedagógiai elveknek gyakorlását, megvaló-
sítási lehetségét elsegítették.

Vadász Elemér.



ÉRTEKEZÉSEK

Dunazúghegységi andezitek zárványai és magmatektonikai jelentségük

Lengyel Endre*

(I.- II-táb la)

Hazai eruptivumok zárványaival kapcsolatban meglehetsen bven áll adat
rendelkezésünkre az irodalomban. Szerzink fként kzettani leírást nyújtanak,
anélkül, hogy magmatektonikai jelentségükkel foglalkoznának.

A Dunazúghegység andezitjeiben található idegen (exogén) kzetzárványok
sok érdekes mélyszerkezeti kérdésre adnak felvilágosítást. Zárványok jelenlé-

térl Koch, Szabó, Schafarzik, Lengyel, Szcs Mária tesz említést. A közel-

fekv Szob andezitjeinek zárványait Szádeczky Gyula ismerteti. Más hegysé-

gek tzeredés kzeteinek zárványait több kutató vizsgálta. Jelen értekezésem-

ben kizárólag a Dunazughegység-i andezitek zárványainak vizsgálata képezi

tanulmányozás tárgyát.

Zárványok megoszlása a Dunazúghegység területén.

Idegen eredet kzetzárvány minden andezittípusban található ugyan, de

a savanyúbb, világosabbszín andezitek lényegesen többet tartalmaznak. E jelen-

ség magyarázata abban rejlik, hogy a kovasavdúsabb, nyúlónfolyós magma-
típusok a felnyomulásuk útvonalán letördelt kzetdarabokat alacsonyabb h-
mérsékletük és viszkozitásuk következtében teljesen beolvasztani nem tudták

s e zárványdarabok eltér színükkel a feltárások vagy kfejtk kzetfalain

magukra vonják a figyelmet. A sötétárnyalatú, bázisos, piroxéndús andezit-

fajtákban, ha volt is idegen eredet kzetzárvány, a magasabb hmérséklet,
folyékony magma nagy részüket már útvonalán magába olvasztotta. Igen

gyakran csak reszor eáltszél roncsokban találjuk meg s közelálló, sötétebb

színük miatt szabadszemmel nehezebben vehetk észre.

Az exogén zárványok egyik legtanulságosabb lelhelye a pilisszentlászlói

Pálbükk, melynek tetrégióját fehéresszürke hiperszténes amfibolandezit alkotja.

De bven tartalmaznak zárványokat a hegység DNy-i peremén megjelen grá-

nátos biotitandezitek is. Általában az eruptivus terület bázispt alkotó, a kitörési

sorrend elején megjelen savanyúbb kzeteket, biotit- és amfibol-andeziteket,

kísérik változatos kzetzárványok (Nagy Somhegy, Lom-hegy, Ispán-hegy,

Rózsa-hegy, Kapitány-hegy stb.).

A Pálbükk D-i oldalán nyitott kfejtk feltárásaiban, melyek együtt 100

m-es kzetvastagságot képviselnek, meglehetsen srn helyezkednek el küls
megjelenésre is eltér, általában a bezáró kzetnél sötétebb szín zárványdara-

bok. Felismerésüket és elrendezdésük tanulmányozását éppen ez teszi lehetvé.

Átlag minden m 2-re jut valamin kzetzárvány.

* Eladta a Magyar Tudományos Földtani Társulat 1951. február hó 21-én
megtartott szakülésén.



120

Koch a szentendrei Kapitány-hegy piroxénandezitjébl, Schafarzik, Szcs
M. pilísmaróti kzetekbl írt le kordierites gnájsz-, homokk- és amfibolit-zárvá-

nyokat. Szádeczky a szobi Ságh-hegy andezitjében említ ugyancsak hasonló
inkluziókat. Lengyel Dunazúghegység-i és Tokaj környékérl származó kze-
tekbl ismertet részben endogén, részben exogén kzetzárványokat.

Jelentségükre elször Schafarzik utal, aki szerint eruptivus kzetek zár-

ványainak felismerése a kzettan egyik ffeladata.

Származás szempontjából a kzettani irodalom kétféle zárványt ismer,

úgymint endogén, azaz magából a magmából ered idsebb
kristályosodási termékeket és idegen, a mellék- vagy határolókzetekbl leszakí-

tott, exogén zárványokat. Endogén zárvány úgyszólván minden kzetet kísér,

azzal petrokémiailag szorosan összefügg. Sokkal nagyobb érdekldésre tarthat-

nak számot az exogén zárványok, melyek a litoszféra minden id-
sebb kzettípusából eredhetnek.

Fiatalabb andezitek is mindig tartalmaznak zárványként idsebb kitörések-

bl származó kzetanyagot s e tény a felszínrejutás sorrendjének megállapítá-

sánál játszik fontos szerepet. A Dunazúghegység-i piroxénandezitek az erupció-

ciklusok végén jelentek meg, minta mélységi magmatzhely legbázikusabb, dif-

ferenciált termékei. Felnyomulásuk már legtöbbször szabaddá vált, állandósult

vulkáni csatornákon történt. A magma nagyobbmérv erfeszítésére már alig

került sor. Hamarabb, gyorsabb ütemben jutott a felszínre, miként azt a recens

láváknál is figyelemmel kísérhetjük. A tapasztalat mégis azt bizonyítja, hogy
tartalmaznak zárványokat, fként a földkéreg legmagasabb szintjeibl, az elz
kitörések mélyebben fekv kzeteibl. De a zárványok eloszlása ritkább, méretük
kisebb, szabadszemmel nehezebben kísérhetk figyelemmel.

Más a helyzet a savanyúbb, viszkózus magmáknál. Növekv bels súrlódá-

suk, gyorsiramú lehlésük következtében már viszonylag nagyobb mélységben
nyúlónfolyóssá válnak, feljutásuk csak nagyobb fizikai erfeszítések árán lehet-

séges, ennek megfelelen felnyomulásuk lassúbb ütem. Az érintkezésben álló

kzetekbl kisebb-nagyobb darabokat letörnek, melyeket aztán termodinamikai

adottságuknak megfelelleg átalakítanak vagy többé-kevésbbé magukba olvasz-

tanak. A magma és idegen kzetek érintkezésének és egymásra hatásának leg-

szebb jelenségei ilyen magmatípusoknál észlelhetk.

Kzettani vizsgálatok eredményei.

A zárványokat a kzetek genetikai felosztásának sorrendjében ismertetem.

A különböz lelhelyekrl begytött kzetzárványok több esetben azonosít-

hatók s az így kialakult csoportok rövid jellenzését együtt nyújtom.

Eruptivumok. E csoportot gránitok, dioritok és peridotitok képviselik.

A bezáró kzet biotitamfibol- (Lepencepatak) és hiperszténamfibolandezit

(Pálbükk).

Gránitok. Pálbükk-i és Lepencepatak-i zárványok között fordulnak el.

Kristályos szemcsések. Uralkodólag kvarc- és földpátbói állanak ;
alárendelten

kevés biotit- s egy-két muszkovit-ioszlány jelenik meg. A földpát részben ortho-

klász, részben oligoklasz-sorú plagioklász. Apátit-, zirkon-, parányi magnetit-

szemek fként zárványként fordulnak el. A földpátok agyagos-kaolinos bomlási

terméke a kristályok belsejében zsúfolódott össze. A kvarc xenomorf s zárványdús.

A zárványok mérete 1—3 cm. Kzetét 1 cm-es rezorpciós burok fogja körül,

melynek küls felületén epidot-koszorú, kevés, apró amfiboloszlop és hiper-

szténkristály alkot sötét, zöldesszürke reakcióköpenyt.
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A magashmérséklet magmával történt érintkezésnél részben hidroxil-

tartalmú színes ásványok : amfibol, biotit ; részben hidroxilmentes : hipersztén,

epidot, gránátszemcse keletkezett. A rezorpció igen elrehaladt állapotban van,

sokszor már fel is emésztette a bekebelezett zárványdarabokat.

Dioritok. Pilismarót, Pálbükk, Visegrád kfejtinek zárványai tartoznak

ide. Kristályos szemcsések. Egyik csoportban uralkodó két ásvány a plagioklász

és amfibol. A labradorandezin- és labradorbytownit-sorú plagioklászok közel

izometrikus szemek, az amfibolok hosszú, karcsú oszlopok. Érc, parányi magnetit-

szemcsék alakjában, fként amfibolok kíséretében jelenik meg.

Az 1—2 cm hosszúságú zárványdarabok szintén erteljes rezorpciónak estek

áldozatul. A kontakt udvarban epidot- és zoizit-kristályok alkotnak összefügg
koszorút.

A bezáró kzet biotitamfibol (Visegrád), hiperszténamfibol (Pálbükk) és

piroxénandezit (Pilismarót).

^ zárványok másik csoportja lényegében amfibol és hipersztén sr szöve-

déke, amelyet csak helyenként szakít meg oligoklászsorú plagioklász. Magnetit

zárványként jelenik meg a színes elegyrészek belsejében.

Az érintkezési sávban, mely 0.8 cm széles, sajátos, vörösbarna, gélszer

anyag tölti ki az ásványok közti hézagokat. Közelebbi meghatározásnál vas-

hidroxid-kocsonyának bizonyult. Minden jel arra vall, hogy az eredeti zárvány-

darabok víztartalmából képzdött vízgz a peremek felé vándorolt s ott a bezáró

andezit magnetitjét limonittá alakította át. A pórusok belsejét zöldessárga

klorit béleli. Kevés zoizit és epidot is megjelenik a kontaktudvarban.

Peridotit ? A Pálbükk-i feltárások magasabb szintjében találhatók sötét-

barna-fekete zárványok, melyek uralkodólag ércbl és alárendelten plagioklászból

(bytownit) állanak. Szövetük szemcsés, helyenként ofitos. A kivált hosszúkás

földpátokat nagyobb magnetithalmazok zárják körül. Néha a nagyobb plagio-

klászok zsúfoltak orientáltan fekv sötét, üvegszer zárványokkal. Olivin csak

szerpentinesedett roncsokban ismerhet fel.

Andezitek. Dunazúghegységünkben általános jelenség, hogy fiatalabb s egy-

ben bázikusabb andezitek elz kitörések kzeteit tartalmazzák zárványként.

A tetrégiókat felépít hiperszténamfibol s a kitörési ciklust bezáró piroxén-

andezitek úgyszólván valamennyi idsebb kitörés kzetébl ragadtak fel kisebb-

nagyobb méret darabokat. A legszembetnbb ezeknél, hogy kontaktudvar
csak igen keskeny sávban jelentkezik vagy úgyszólván teljesen hiányzik. Ami
a magma alacsonyabb hmérsékének s fként ásványképzk hiányának jele.

Kontakthatás csak olyan zárványokon észlelhet, melyeket vulkáni kürtk
nagyobb mélységeibl szakított le a felnyomuló magma. így a Bányahegy K-i

oldalán lev feltárásban.

Üledékes kzetek kontakt-metamorf termékei.

A zárványdarabok mérete cm-tl ököl-, kivételesen gyermekfej nagyságig
változik.

Kordierit-sztrt. Szembetn jelenség, hogy a Dunazúghegység-i andezitek

zárványainak túlnyomó része kordieritdús. Ez a tény amellett szól, hogy az

eredeti kzet agyag vagy agyagpala lehetett. Változó mérték rezorpciójuk s nagy-
fokú átalakulásuk másodlagos termékekké azt igazolja, hogy anyaguk viszonylag

nagyobb mélységbl származik s rájuk még az ásványképzkkel átitatott magas
hmérsék magma hatott. Ennek következményeként a kzetek Al203-tartalma

kontaktásványok egész sorává alakult. Kordierit, andaluzit, szillimanit, korund,
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epidot, zoizit, spinellek, gránát, ritkábban wollastonit és vezuvián jelenik meg
bennük, a peremeken andezitásványok kíséretében.

Valamennyi Dunazúghegység-i andezittípusban otthonosak, de a szom-
szédos Börzsöny (Szob, Sághhegy) kzeteiben is elfordulnak. Általános elterjedt-

ségükbl primér fekvhelyeik közelálló mélységi viszonyaira is következtetést

vonhatunk.
Az idetartozó zárványok uralkodó ásványa általában rövidoszlopos, széles

bázislapú kristályokat alkot. Fként a zárványdarabok központi részében.

Keresztmetszetben hatszög, sejtszer halmazokat alkot. Legtöbbször ketts
vagy aragonittípusú ciklusos ikrek, 110 vagy 130 lap szerint. Kitnen hasad
010 lap szerint. Optikai tengelysík párhuzamos a 100 lappal. Np J_ 001-re, a

megnyúlás jellege negatív. Optikai tengelyszög nagy : 90° határán áll.

Színe kékes, szürkésfehér, sárgásfehér, néha barnásfehér. Pleokroizmusa
gyengén észlelhet. Zárványként apró spinell, zirkon, apatit, izotrop üveg és

nagyobb kordieritkristályokban foszlányos szél szenes zárvány fordul el.

Libellás folyadékzárványt csak egyik N. Somhegyi zárványban észleltem.

A kordierit legtöbbször csoportokban, összefügg halmazokban jelenik meg.
Kíséretében andaluzit, szillimanit, kvarckristályok és ritkábban gránátszemcsék
figyelhetk meg. Nagyobb, megnyúlt kristályok szétágazó kötegeket alkotnak.

Egyes Ágas-völgyi (Császárvölgy) vörösbarna zárványokban a finom szem-

cséj kordierit-szövedékben andaluzit mellett sok magnetit halmozódott fel.

Bomlási termékként narancssárga, szferolitos, hosszában pozitív anyag tölti ki

a csoportos litofizákat.

Nagysomhegyi és Ágasvölgyi zárványokban néha a kordierit és andaluzit

sávokban váltakozva rendezdött el, ami ismétld hmérsékingadozásokra vall.

Az andaluzit ugyanis viszonylag magasabb hn képzdik. A Pálbükki kordierit-

szírt-zárványok túlnyomó része zöldes, kékes és barnasávos, palás szerkezet,

amiben a primér kzet eredeti struktúrája tükrözdik. Igazolja a feltevést, hogy
a kiinduló átalakult kzet agyagpala volt.

A zárványok egy részét sötétbarna, néha zöldesszrke reakciókeret szegélyezi,

melynek alkotásában párhuzamos sorokba rendezd, szürkészöld, ers fény-

törés, ferde-elsötétedés klinozoizit, sárgászöld zömökprizmás epidot vesz részt.

A klinozoizit oszlopos kristályait 010 lap szerinti jó hasadás jellemzi. Optikai

tengelysíkjuk párhuzamos a hasadással. Ng J_ a 100-ra. Az optikai tengelysík

_L a 001 lapra. Színük szürkés vagy zöldesbarna, sárgás bomlási kerettel.

Egyes Pálbükk-i zárványok belsejében érckeretes amfibol-kristályok is el-
fordulnak. Képzdésük vízgz - és nagy nyomás jelenlétére vall. Magasabb
bányaszíntek zárványaiban diopszidos augit jelenléte is megállapítható.

Kordierit-andaluzit-szírt. Az andaluzit mennyisége és szer-

kezeti megjelenése rendkívül változatos. A zárványok nagyrészében kordierittel

együtt alakult ki, csíkos-slíres összeszövdésben. Máskor a zárványok belsejé-

ben alkot nagyobb halmazokat vagy önálló, hosszúoszlopos kristályokat. A kor-

dierittartalom néha 60— 70%-ot is elér. Néha palásak, máskor nem. A túl-

nyomólag kordierittartalmúak a legkevésbbé palásak. Az andaluzit oszlop-

kötegeket alkot. A megnyúlás karaktere — szemben a szillimanittal — negatív.

Optikai tengelysík párhuzamos a 010-lappal. Optikai tengelyszög nagy.

Színe néha sárgás vagy vörhenyes, legtöbbször színtelen. A nagy (2 cm)
kristályokban a szenes zárványok orientáltan fekszenek. Spinell, zirkon, apatit,

rutiltk és izotrop üvegzárványok figyelhetk meg. A kontakt udvarban plagio-

klász és hipersztén szövdik össze. A földpátok között kaolinos ortoklász is meg-
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állapítható, albit-oligoklász-sorú plagioklászok mellett. Kvarc sorokban vagy
halmazokban fordul el.

Ágasvölgyi kordierit-andaluzit-szírtekben wollastonit is megjelenik. Magá-
nyos kritályait vagy ketts ikreit kvarcmez fogja körül. A kritályok 100 vagy
001 szerint táblásak, kitn hasadási (100, 001) irányokkal. A megnyúlás jellege

pozitív. Optikai tengelyszög kicsiny (34— 40° körüli).

Színtelen. Peremeit néha kglcitburok fogja körül. Fénytörése magasabb
a kvarcénál.

A kontakt ásványoknak zónális elrendezdése figyelhet meg kívülról-

befelé haladólag : zoizit-, epidot-burok, majd dús kordierit-sávok után a zárvá-

nyok belsejében biotit, plagioklász, kevés barna amfibolfoszlány következik.

A wollasztonit mindig a küls peremen jelenik meg kvarc- és kalcitdús környe-
zetben.

Magas fénytörésü /corimdszemcsék elszórtan fordulnak el a bels érint-

kezési zónákban. Halványkék színk és igen gyönge pleokroizmusuk is észlel-

het.
S z i 1 1 i m a n i t a Nagysomhegy és Ágasvölgy andezitjeinek zárványaiban

fordul el. Kéveszer, szétágazó halmazokat alkot, bséges kordierit kíséretében.

Sárgás, barnásfehér. A rostok megnyúlási jellege pozitív. Optikai tengelysík

párhuzamos a 010 szerinti hasadással. Helyenként fibrolitszer szövedéket

alkot. Schafarzik ilyen nemezszer megjelenést a pilismaróti zárványban ész-

lelt. Pleonaszt zöld szemcsékben, zoizit és hipersztén az érintkezési sávban for-

dul el.

Kristályos mészk és dolomit. A Dunazughegység-i zárvá-

nyok másik nagy csoportját többé-kevésbbé átkristályosodott mészk és dolomit

alkotja. A pilisszentlászlói Öreg-Paphegy, Pálbükki, pomázi Holdvilágárok és

a dömösi Ágasvölgy andezitjeiben fordulnak el.

Méretük különböz : < 1 mm-tl 5 cm-ig minden nagyságban megtalál-

hatók. Túlnyomórészben szögletesek, de bázisosabb andezitekben legömbölyö-

döttek s széleiken rezorbeáltak.

Színük szürke, sárgászöld, fehér, rózsaszín, sok átmeneti árnyalatban.

Néha y2 cm-es kontakt-udvar határolja.

Az eredeti karbonátkzet szerkezetében átalakult. A kristályok a zárványok
peremein viszonylag nagyobbak. Általában izometrikus szemcsék. Idiomorf

kifejldésükhöz nem állott rendelkezésükre szabad tér, csak egyes üregek mentén,
melybe belenttek. A zárványok belseje egyönteten kalcitszemcsék halmazá-

ból áll, de szélesebb-keskenyebb érintkezési zónákban bven találunk epidotot,

labradorsorú plagioklászt, zömök diopszid kristályokat és ritkábban wollastonit-

lemezeket. A pórusokat kibélel kvarc utólagos beszivárgás útján jutott a k-
zetekbe. Helyenként ezekben, 20—30 n-os, zegzúgos réstöltelékként jelenik meg.

Agyagos szennyezdésük anyagából a Pálbükk-i zárványokban kordierit és

andaluzit is megjelenik. A plagioklászok kaolinosan bomlottak, csak küls
savanyúbb keretük üde. A bezáró hiperszténamfibolandezit amfibolkristálya

a kontakt udvarban epidottá és vasérccé bomlott szét. Valószínleg utólagos

beszüremkedés útján kalcit járja át elsdleges ásványok repedéseit és üregeit.

A wollasztonit 001 lap szerint táblás lemezeket alkot, melyeket 100 és 001

lap-menti hasadásvonalak szabdalnak szét.

K v a r c i t. Ritkábban fordulnak el a Nagysomhegy, visegrádi Nagy-
villám és Pilisszentkereszt andezitjeiben. Fehér, lilásszürke vagy sárgásbarna

kvarckristályok halmazából állanak. Az átlag 1—5 cm átmérj zárványokat

néha y2 cm-es világosabb, üvegdús, itt-ott mikrofelzites udvar szegélyezi.
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Nagymérték átkristályosodásuk amellett szól, hogy nagyobb mélységek
kvarcdús homokkövét alakította át a magas hmérséklet magma. Legdurvább-
szem a pilisszentkereszti andezitek kvarcitzárványa, ami nyilván mélyenb
szintbl származik. Legömbölyödött alakjukból konglomerátra következtet-

hetünk.

Meszes-homokos üledékre utalnak azok a sr, mikrogránitos
szövet zárványok, melyekben az uralkodó kvarchalmazok közeit kalcit tölti ki

foltos-pásztás összefonódásban. A sok apró zoizit és haragoszöld epidot is sávok-
ban helyezkedik el, fként a kontakt zónában.

Szádeczky fekete agyagpala-zárványt is említ a szobi Sághhegy andezit-

jébl. Nem lehetetlen, hogy ez kevésbbé metamorfizált változata az eredeti

idsebb agyagkzetnek, mely erteljesebb érintkezési hatások kapcsán a már
ismertetett kordierit-andaluzit-szírtek anyagát szolgáltatta.

Kristályos palák

Aránylag kisméret (0.5—2 cm) zárványdarabok, melyeket széles érint-

kezési udvar szegélyez. A magmatikus-rezorpciónak csaknem áldozatul esett

zárványok egy része határozottan nagjmbb mélységbl felszakított gnájsz.

Túlnyomó részük azonban anyaghozzájárulással átalakult üledék, fként agyag
vagy agyagpala. Ez utóbbiak fokozottabb mértékben átkristályosodtak s bennük
kordierit, korund, gránát keletkezett az adott kedvez termodinamikai viszo-

nyok között.

A hegységbl régebben ismertetett (Szabó, Koch) kordierites, gnájsz-zárvá-

nyok nem elsdleges kzetek, hanem kontakt metamorfizált agyagdús üledékek.

A palás szerkezetben az eredeti üledék lemezes struktúrája tükrözdik, amit az

érintkezési ásványok zónális elrendezdése is kifejezettebbé tesz.

Gnájsz. Egyedül az Ágasvölgyi andezitek zárványaiban található, 0.5— 1

cm-es, csaknem teljesen asszimilált kzetdarab, ami közelebbi vizsgálatnál orto-

gnájsznak bizonyult. A földpát részben albitsovú plagioklász, részben kaolino-

sodott ortoklász. A biotit-foszlányok ersen kloritosodtak s a palásság síkjába

rendezdtek el. A kvarc xenomorf szemcsékben hosszirányával a nyomásra mer-
legesen helyezkedett el. Al-ásványokat, mint érintkezési termékeket, nem tar-

talmaznak.

Amfibolit és csillámpala. A Dunazughegység Ny-i szárnyának kzeteiben
találhatók

;
zöldesfekete vagy barnásszürke zárványok. Uralkodólag biotitból,

amfibolból és plagioklászból állanak. Kevés érc, fként a barna amfibolok belse-

jében jelenik meg. A kvarcszemek elszórtan fekszenek.

A Paprét andezitjébl származó zárványban az amfibol sr, nemezszerü

szövedéket alkot. Kevés biotit is megállapítható. A földpát néha mikroklin-

rácsos. Kevés zirkon a biotitban pleokroos-udvarral jelenik meg
; apatit a föld-

pátok belsejében fordul el, amelyek nagymértékben szericitesedtek. A kontakt-

udvarban apró kordierit is felismerhet.

A Pálbükk csillámpala-zárványában bséges klorít jelenik meg. A szélek

nagymértékben rezorbeálódtak. Az érintkezés sávjában zoizit és zöld epidot

is elfordul.

Szarüszirt. Pálbükk és Pilismarót zárványai rendkívül sr szövetek

(0.1 mm-nél). A bséges kvarcon és plagioklász-földpáton kívül nagyobb szem-

csékben epidot, zoizit ismerhet fel, melyek fleg ércszemek közelében helyez-

kednek el. Az eredeti üledék homokos-agyag lehetett, amely csak rövid ideig

állott érintkezési hatás alatt A Lepence-patakmenti szaruszirtzárványok durvább-
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szemek és a kontakt-udvarban apró kordierit, átsztt ikrekben andaluzit is

megjelenik. Üregek belsejét néha tridimit béleli. Elhintve apró gránátszemeket

is találunk.

Az érintkezési udvarok jellemzése

A Dunazúghegység andezitzárványainak kzettani áttekintése a kontakt-

határok kialakulásának sok érdekes módozatára is fényt derít. A sávok
méreteinek, anyagi és ásványos összetételének adatai végs fokon a magma
termodinamikai hatóerejére s a leszakított kzetfajták minségére is rávilágí-

tanak.

Kétségtelen, hogy zárványok különböz mélységbl származnak s ennek
megfelelen módosulnak a peremek kontaktusának kialakulási feltételei is. Hosz-
szabb ideig tartó, magasabb hmérsék melletti hatásnál a zárvány szélei foszlá-

nyosak, rojtozottak s anyaguk fokozatosan elkeveredik a bezáró andezitmagma
anyagával. Az érintkezési ásványok kiképzdései is ebben az anyagkeveredésben
tükrözdnek. Ha tehát kontakt-zóna kialakul, ez azt jelenti, hogy a magma
rezorbeáll anyagot a bezárt idegen kzetbl s a kontakt ásványok változatai

ezt az új összetételt képviselik. A henergia kívülrl halad befelé s bizonyos

késéssel követi az anyagvándorlás. Ezért találunk olyan zárványokat, melyek-

nek belsejében anyagi befolyásolás nem történt, csak a hhatás következményei
jelentkeznek, átkristályosodás alakjában.

A nagyobb mélységbl felszakított kzetdarabok (gránit, gnájsz, amfibolit

stb.) sokszor csak roncsokban maradtak meg. Nagyrészüket már magába olvasz-

totta a felnyomuló magas hmérséklet magma. Az asszimiláció folyamatait,

sok zárvány peremén lépésrl-lépésre követhetjük: a szögletes daraboktól

a foszlányos, sávosan elkevered részletekig, ahol már sokszor csak a reakció-

termékekbl következtethetünk a zárvány eredeti anyagára.

A felszín közelébl letördelt darabokat már nem, vagy alig kíséri érintke-

zési udvar, ami a magma hmérsékének s a nyomásnak ers lecsökkenését s ásványi

képzk hiányát is jelenti.

A magmák termodinamikai átalakító hatására legérzékenyebben az agyag-

dús és meszes-dolomitos üledékek reagáltak. Ezeknél a kontakthatás úgyszólván

az egész zárványdarabra kiterjedt. Teljes metamorfózisukat az érintkezési ásvá-

nyok egyenletes és változatos kifejldése jellemzi. Ide sorolhatók a kordierit-

és andaluzit-szirtek tagjai, valamint a gránátos sztomolitok is.

A legszembetnbb reakciók a zárványdarabok peremén játszódnak le.

E folyamatokban részben a magma, részben az idegen kzetek reaktivált ásvány-
képzi is részt vesznek. A körkörösen elrendezd biotit- és amfibolsorok az

átalakító folyamatok magas hmérsékletére, nagy nyomására és gáznem alkat-

részek jelenlétére vallanak. A kontakt-udvar gyakran többszörös burokból tev-
dik össze. E burkok a hmérsék különböz fokozatait képviselik. Magasabb
hn epidot-, zoizitfajták, kordierit, andaluzit, szillimanit, gránát, majd hidroxil-

tartalmú szilikátok, amfibolok és biotit kristályosodik ki. A zárványok víztar-

talma alacsonyabb hn kloritok,' szerpentinek és különösen az üregeket kitölt

vagy bélel színes (sárga, zöld, barna, vörös) gélek alakjában nyer lekötést.

A zárványok magmatektonikai jelentsége.

A Dunazúghegység-i andezitek zárványainak vizsgálata nemcsak kzettan-
szempontból érdekes és tanulságos, hanem a mélységi, magmatektonikai viszo-

nyok kiértékelésére is alkalmas és támpontokat nyújt.
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1. Tudomást szerzünk zárványok révén a vulkánikus terület alatt fekv
földkéregrész felépítésérl, a különböz képzdmények szintbeli elhelyezkedésé-

rl s a magmaaktivitás méreteirl.

Nagyobb feltárások zárványai — tapasztalat szerint — fordított sorrendben
helyezkednek el a felszínre ömlött lávatömegekben. A legfels szintek
kzetét a feltárások alján találjuk meg s legfelül
foglalnak helyet a legmélyebb szintekbl leszakí-
tott zárványdarabok, melyeket a kitörések utolsó
fázisát jelz lávaömlések dinamikai ereje emelt a

magasba.
Andezitjeinkben úgyszólván valamennyi mélységi formáció kzetét meg-

találjuk, a gránittól és kristályos paláktól az oligocén emelet üledékcsoportjáig.

Utóbbi mélyfúrásaink az Alföld peremén több helyen kristályos palákat,

mészkövet, agyagpalát, homokkövet, konglomerátumot (11) ütöttek meg, külön-

böz mélységekben. Ez összhangzásban áll a Dunazúghegység alatt elhelyez-

ked kéregrész kzettani felépítésével is. A zárványok túlnyomó részének agyag-
palára és mészk-dolomitra utaló anyagi és ásványos összetétele azt a feltevést

ersíti meg, hogy az eruptivus terület mélyebbszínti talapzatát az shegységre
települt mezoos és paleogén üledékek alkotják. Az a tény, hogy a zárványok
nagy részén csak peremi kontakt hatás észlelhet,
anyagi hozzájárulás nélkül, amellett szól, hogy nem
származnak túl nagy mélységbl, illetleg, hogy csak
azok a letördelt idegen kzetdarabok maradtak meg,
melyeknek teljes beolvasztására és áthasonítására
az adott mélységi viszonyok miatt, nem kerülhetett
sor. Minden mélyebbrl származó zárvány anyaga elvegyült a nagyaktivitású

magma olvasztótégelyében és minden magasabb szintbl ered kzetzárványon
csak kismérték kontakthatás vagy annak teljes hiánya
észlelhet.

A kzetekben szerepl zárványok tehát bizonyos magmabeli energia-inter-

vallumot képviselnek, amelyen felül fizikailag eltnnek s amelyen alul, szinte

átalakulás nélkül, maradnak fenn.

A kontaktásványok mindig a mélységek termodinamikai függ-

vényeként jelentkez törvényszerségek szerint alakulnak ki : a vízmentes vagy
hidroxiltartalmú szilikátok képzdésénél kapcsolódó elemek térigénye
s a magma hidroxiltartalma is dönt szerepet játszik. Ez határozza

meg a gránát, biotit, amfibol vagy az Al-ásványok közül kordierit-andaluzit-

szillimanit, korund, továbbá epidot- és zoizitváltozatok megjelenését, arányát

és sorrendjét.

2. A zárványok peremén észlelhet kontakthatások s ezzel összefügg
rezorpciós tünetek alapján megállapítható a beolvasztás mértéke s ebbl a fel-

nyomuló magma hmérsékére is következtetés vonható.

A felületre öml lávák hmérsékét igen sok esetben megmérték már. A
Vezuvé átlag 1040—1120°, Etnáé 1063— 1232°, Vuikanellóé 1800°, Strombolié

1207°, Krakataué 880° C. Ha feltesszük, hogy a lávák átlagos felszíni hje 1000—
1200° C, következik, hogy nagyobb mélységben jóval magasabb. A bazaltzóna

hmérsékletét bizonyos megfontolások alapján 2000°-ra értékelik. A felnyo-

muló magma a hideg kéregfallal történ érintkezésnél, különösen a felszín köze-

lében hl le rohamosan, de így is megmarad 1200° C határán. Az rszentmiklósi,

városligeti mélyfúrások adatai szerint a triász alaphegység átlag 900—1000 m
mélységre zökkent. Ha tudjuk, hogy pl. a kalcit 1000 atm. nyomáson már 1340°
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C-on megolvad s a kordierit-szillimanit-andaluzit 1400— 1500°-on kiválik, akkor

feltehet, hogy a magma 1000 m-es mélységben, többezer atmoszféra nyomáson
még mindig 1400—1500° C hmérséklettel rendelkezett. A felszínre törekv
magma, víztartalmú kzetek között, 3— 400°-t hl le, vagyis 100 m-enként

átlag 30—40 fokot. 1000 m körüli mélységben még megvolt
tehát termodinamikai adottsága a hoz, hogy az alap-
hegység kzeteibl kisebb-nagyobb darabokat anyag-
hozzájárulás útján vagy anélkül, pusztán hhatásá-
val átalakítson, esetleg többé-kevésbbé asszimilál-
j
o n. Beolvasztó ereje függ természetesen tömegétl, adott eredeti hjétl,

az uralkodó nyomásviszonyoktól s az érintett idegen kzetek minségétl és

hmérsékétl.

A megvizsgált zárványok azt igazolják, hogy a magma ebben az átlag 1000

m-es mélységben már nem mindig volt képes teljes beolvasztásra, csak métá-
in o r f i z á 1 ó ereje maradt meg, a mélység viszonyoknak
megfelel asszimilációs tényezk függvényeként. A
felszín közelébl származó zárványokon már a kontakt hatás is hiányzik. A több-

ezer méteres mélységben bekebelezett kzetdarabokat viszont teljesen magába
olvasztotta.

Sok függ a magmák kovasav- és gáztartalmától. Bázikus

magmák jóval 1000° alatt a felszínen még folyékonyak, viszont savanyúak
már 1200°-on viszkózusak, nyúlónfolyósak. Viszonylag savanyúbb
magmák hajlamosabbak zárványfelvételre s ers bels
súrlódásuk s alacsonyabb hmérsékük miatt képte-
lenek a leszakított zárványok áthasonítására. Ezért

találunk aránylag több zárványt a Pálbükk-i világos amfibolandezitben, mint

a sötét piroxénandezitekben.

3. A rezorpció fokozataiból a zárványként szerepl kzet fekvhelyének
mélységére, valamint a magmafelnyomulás ütemére is következtetést

vonhatunk. Lassan felható magma hosszabb ideig áll kapcsolatban a beolvasz-

tandó kzetdarabbal s mélységi energiakészletével beolvasztani képes. Késbbi
kitörések anyaga már elkészített úton halad felfelé, nincs szüksége a feljutás-

hoz nagy erfeszítésre, tehát viszonylag gyorsan, peremi kontaktmetamorfizmus
árán felszínre jut a magmába hullott zárványdarab.

A Dunazúghegység elször felszínre ömlött savanyú, gránátos biotit, vala-

mint biotitamfibolandezitjei aránytalanul több zárványt tartalmaznak, mint
a késbbi piroxénandezitek. A csaknem teljesen asszimilált kristályospala és

gránitzárványok a magma 1500° C-nál magasabb hmérsékére, tehát 1000 m-nél
nagyobb mélységére utalnak, ahol adott fizikokémiai viszonyok között még a

földpátot, kvarcot is beolvasztani képesek.

4. Azonos kzetzárványok megközelítleg azonos mély-
ségbl jutottak a mozgó magmába, amit igazol a szegélyek átalakulásának

hasonló mértéke is. Ha azonos kzetzárványokon eltér kontakt jelenségeket

figyelhetünk meg intenzitás szempontjából, akkor a jobban átalakultak viszonylag

nagyobb mélységbl jutottak a magmába, mint a kevésbbé átalakultak. Tehát
a kzetkomplexum vastagságáról is képet nyújtanak.

Feltn, hogy a Pálbükk-i kbánya nagy feltárásában a kordierit- és anda-

luzitszirt-zárványok közel azonos szintben helyezkednek el. Alattuk csupa mészk-
dolomitos, felettük kristályos-palazárványok foglalnak helyet, amelyek jóval

kisebb méretek, néha csak elmosódó perem roncsokban találhatók meg.
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100—200 m-es vastagságnak megfelel 40— 80°-os hmérsékkülönbség
lényegesen mélyebbreható változást fog elidézni, azonos kzetdarabok pere-

mein is. A mélység arányos a beolvasztási folyamatok
idejével, tehát a felnyomulás ütemével s a magmá-
nak e szintben rendelkezésre álló termodinamikai
hatásfokával.

5. Nagyobb feltárások zárványainak elhelyezkedésébl a mélyszerke-
zeti felépítés is kiértékelhet. A Dunazúghegység és Börzsöny szinte

egyez zárványminsége kétségtelenül amellett szól, hogy a mélyszerkezeti
viszonyok azonosak vagy legalább is közelállók. A neogén és paleogén üledék-

csoport alatt a mezozoikum jelentkezik mészk-dolomit-pala-homokkzárványai-
val, mélyebb szintben pedig kristályos palákból, intruzív kzetekbl álló shegység
foglal helyet.

6. A kontakt udvarok tüzetesebb minségi és mennyiségi vizsgá-

latából következtetés vonható bizonyos mélységi vegyi folyamatokra s a magma-
tikus gzök és gázok szerepére.

A zárványokból kizött gázok sok esetben likacsossá változtatják

az érintkezés sávjait s különböz reakciótermékek jönnek létre, melyek a kelet-

kezett üregeket bélelik vagy kitöltik. A Dunazúghegység-i zárványvizsgálatok
azt a feltevést teszik valószínvé, hogy a letördelt kzetdarabok nem származ-
hatnak korlátlan, hanem csak bizonyos, szkebb határok közötti mélységbl,
ahol a magma hmérséke 2000° C alá csökkent. Ez a hhatás s az ennek megfelel
1500—1000 m-es mélység alkalmas kontakthatások elidézésére is. Ott, ahol

optimális h- és nyomásviszonyok s krisztallizatorok vannak együtt. A felszín

közelében .egyrészt a magmatikus gázok elvesztése, másrészt a hideg kzetfalak
víztartalmának abszorpciója a magma rohamos lehlésére vezet s csak fizikai

hatása érvényesül. E magasságban kontakt-udvar már nem képzdik.
7. Minél fiatalabb valamely kiömlési kzet, annál többféle zárványt tartal-

mazhat. A Dunazúghegység hiperszténamfibol-andezitjei emel-

kednek ki e szempontból, amelyek már elz kitörések kzetdarabjait is mindig
tartalmazzák.

Általános jelleg következtetésekre csak ott nyerhetünk kell számú tám-

pontot, ahol — mint a Dunazúghegység mély patakmedreiben is — a hegységet

úgyszólván talapzatáig feltárták az eróziós folyamatok.

A zárványfajták megoszlásának tanulmányozása arra az érdekes ered-

ményre vezetett, h'ogy a hegység Ny-i peremén mészk-dolomitra utaló kontakt-

termékek, tufákban alig átalakult mészk- és dolomitzárványok uralkodnak,

de megjelennek alárendelten, különösen a magasabb szintekben kristályospalák

és mélységi kzetek darabjai is.

A központi területen, Pilisszentlászló—Dömös—Pilismarót háromszögében

s folytatólag a Börzsönyben kordierit-andaluzitdús szaruszírtek veszik át a vezet
szerepet, kevésbbé átalakult agyagos kzetekkel.

A K-i és DK-i peremek andezitjeiben feltn sok a homokk, konglome-

rátumzárvány, illetleg az ezek átalakulása révén képzdött kvarcit. Alárendel-

ten agyag és márga is megjelenik, legtöbbször rezorbeált szél roncsokban.
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BcKpan.ieiiHUKii angeaHTOB hs rop Hynaayr

3. JI e h a e n

Abtop H3garaeT cboh neTporpaiJmqecKHe nccJiegOBaHHH npon3BeneHHue Ha
ange3HTax pafioHa rop JHyHa3yr.. BKpanjieHHHKH aHge3HTOB mohcho pa3geJiHT& Ha
3 rpynnbi : H3Bep>KeHHbie, cenHMeHTapHbie h MeTaMop(J)H3npoBaHHbie. Pa3Mepu h
xapaKTep KOHTaKTOBoro gBopija noKaiKeT HaM TepMOHHHaMHuecKyio CHJiy nogHH-
MaiomeiíCH MarMbi. C noMomio BKpamieHHHKOB bo3moh<ho npegCTaBiiTb cee neTpo-
rpatJmqecKoe cTpoeHHe uacxn 3eMHoii Kopu, HaxogHineftcH nog gaHHbiM apynTHBHbiM
pahoiioM. TíiyoKHe ypeHHH nogTBep acgaJiH 3th npegCTaBJieHHH. BoraTbie b KpeM-
HeKiicJioTbi aHae3HTbi conep»;aioT ojibiue BKpanJieHHHKOB ueM ocHOBHbie. Pa3Jinq-
Hue cTeneHH pacnjiaBJieHHH BKpamieHHHKOB tobopht o rjiybiHHHx oöcTaHOBKax,
TeMnax nonbeiwa, o pojiH MarMaTHuecKHx ra30B h t. g.

Inclusions des andésites des monts de la boucle du Danube et leur signifi-

cation magmatectonique

pár Endre Lengyel

Les inclusions des massés effusives de la Hongrie ont fait l’objet de l’étude

de plusieurs auteurs. L’auteur de cette étude s’occupe, outre la description

pétrographique des diverses inclusions de la montagne de Szentendre—Visegrád,
aussi de la mise en va'eur de leur signification magmatectonique.

La montée des laves acides exige un effort considérable á cause de leur

grande viscosité. Elles détachent des piéces plus ou moins grandes des roches

avec lesquelles elles entrent en contact, elles les transforment ensuite selon leurs

conditions thermodynamiques, ou elles les absorbent plus ou moins pár la fonté.

C’est pourquoi les inclusions sont plus fréquents dans les roches des magmas
acides, que dans celles des magmas basiques.

Les inclusions viennent de profondeurs variables et pár conséquent elles

sont formées en partié pár des roches éruptives, en partié pár des schistes cristal-

lins et des roches sédimentaires. L’abondance des sédiments argileux méta-

morphosés riches en cordiérite — andaluzite — sillimanite est frappant.

L’énergie thermique pénétre du dehors au dedans et la transformation de

la matiére, ainsi que l’action réciproque des composés avoisinants, la suivent

avec un certain retard. Les dimensions et la composition des aires de contact

se forment selon les lois de la thermodynamique. Les fragments de roches prove-

nant d’une grande profonder (gránit, gneiss, amfibolites) sont bordés d’une

ceinture de contact large et, souvent, ils ne sont conservés qu’en fragments. Dans
d’autres cas les produits de la réaction s’entrelacent dans toute le masse de l’in-

9Földtani Közlöny LXXXI. 4— 6.
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clusion. L’effet transformaat des magmas se voit surtout sur les sédiments

riches en argile et les sédiments calcaires-dolomitiques.

Les inclusions nous renseignent sur la construction de la partié de l’écorce

terrestre située en dessous du terrain volcanique, sur la différentiation en hori-

zons des diverses formations, ainsi que sur le degré de l’activité du magma.
L’on trouve les roches des horizons supérieurs au bas des ravins sillonnant

la montagne ; les inclusions arrachées des horizons les plus profonds, qu’a sou-

levées la force dynamique des derniéres effusions paroxismales, se piacent tout

en haut.

Au point de vue pétrographique les inclusions concordent avec les données

des derniers sondages profonds et avec la construction de la partié de^l’écorce

terrestre du voisinage.

Aux bords des inclusions on trouve toute une série de minéraux de contact.

Lors de la formation de silicates anhydres ou hydratés la teneur en hydroxyle

du magma joue aussi un rle décisif, de mérne que les exigeances spatiales des

éléments en jeu. Les effets de contact et les phénoménes de résorption, obser-

vables aux bords, nous renseignent sur l’intensité de la fonté, ce qui permet des

conclusions concernant la température du magma ascendant.

Un magma qui monte lentement reste plus longtemps en contact avec le

fragment de roche arraché, qu’un magma qui monte rapidement. Ainsi les degrés

de la résorption et de l’assimilation nous permettent de conclure á l’allure de la

montée du magma. Les fragments identiques sont parvenus dans le magma
dans une profondeur identique, cela est confirmé aussi pár la formation identique

des zones de contact. Une aire de contact différente indique des situations

différentes de profondeur de la mérne roche.

Les gaz expulsés des inclusions rendent souvent poreuses les bandes de con-

tact, dans lesquelles les cavités sont doublées de différents produits de réaction.

Prés de la surface le magma se refroidit rapidement, d’une part á cause de la

perte de ses constituants volatils, d’autre part pár l’adsorption de l’eau des parois

des roches froides, et ainsi seul són effet physique se manifeste. II ne se forme

pás d’aire de contact.

Plus une masse effusive est jeune, plus elle peut contenir d’espéces d’in-

clusions. L’on ne peut arriver á une conclusion générale que Iá ou l’érosion a

découvert la montagne jusqu’á sa base en beaucoup d’endroits, comme c’est

le cas aussi dans la montagne de Szentendre— Visegrád.
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Hámor környékének triász rétegei

Balogh Kálmán.

(I— II. melléklet.)

Az áll. Földtani Intézet igazgatósága lehetvé tette, hogy — Pantó Gáborral

együtt — mszeres térképezéssel, részleteiben is tisztázhassuk a bükki triász

rudabányai mintára módosított rétegsorrendjét (7). Kiindulásul Hámor és Diós-

gyr környékét választottuk, amelynek pompás harántfeltárásaiban a képzd-
mények teljessége figyelhet meg.

Alsó-triász

Campili emelet. A terület legidsebb — campili — rétegei hol lapo-

sabb, hol meredekebb hajlással, általában mindenütt ÉK felé dlnek. A hámori
mút mentén azonban az egyöntet település rétegcsoport szimmetrikus össze-

tétele állapítható meg. A Zsófia-toronyhoz vezet ösvény kiágazásánál lev —
fehér kvarcerekkel is átjárt — zöldes agyagpala látszólagos fekvjében u. i.

—
tehát Lillafüred felé — ugyanazt a rétegegymásutánt észlelhetjük, amelyet a

fed — tehát a »hámori elágazás« — felé haladva láthatunk. A barnás vagy
szürkés, néha oolitos mészk és zöldes agyagpala váltakozása fölfelé karbonátban

egyre dúsul, a legfels mészkrétegek közé pedig néhány sötétszürke, esetleg

világos dolomitréteg iktatódik. Utóbbiak mintegy az alsó-anisusi dolomit el-
hírnökei.

A rétegcsoport mélyebb része kövületmentes ; hieroglifák (a Puskaporostól

DNy-ra) és csigaálmeiszetek (a hámori mút 61. km-kövétl Ny felé, a 15—28. m
közt) csupán a legfels szintekben fordulnak el. A Palotaszálló tszomszéd-
ságában, Myophoria cf. costata Zenk. társaságában talált, kissé elnyomott, de

héjas Naticellák a Gömöri-Karszt kétségtelen fels-campili lelhelyein elfor-

duló változattal (Naticella costata Münst. var. seminuda var. n.) tökéletesen

megegyeznek.

A bükki alsó-triász meszes tagjainak a seisi emeletbe sorolása már kzet-
tani kifejldésük alapján sem látszik indokoltnak. Az irodalomban (2, 3) a Bál-

ványosról, az Ablakosk mészkszikláiból, Bánkútról említett kövületek több-

sége a seisi és campili emeletben egyaránt elfordul, kizárólag seisi fajok azon-

ban nincsenek közöttük.

A valódi campili rétegeken elvétve vannak szarukszer kimállások (pl. a

LÁEV puskaporosi megállójától D-re és DNy-ra ; a Hámori-tó DNy-i oldalán).

Az egyenetlen, szálkás törés, sokszor oolitos campili mészk, a fekete színt

sohasem mutató, zöld és zöldesszürke campili pala legtöbbször könnyen megkülön-

böztethet a megfelel ladini képzdményektl. Az irodalom (3, 5, 6) eltér meg-

állapításokra támaszkodó kormeghatározásai tévesek.

9 *
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Középso-tirász

Alsó-anisusi emelet. A Hámori-tó partjain, a campili rétegek

látszólagos fekvjében, réteges, szürke, tömött, olykor cukorszövet dolomit

van, amely a LÁÉV-alagutaktól K felé a
-<J>-

554 lejtjére húzódik ; egy elszakí-

tott és alaposan összezúzott röge a Puskaporost alkotja. Kisebb-nagyobb, kihen-

gerelt foszlányai a Dolka-gerinc mentén követhetk. Vonulata a campili-rétegek

kibúvásait mintegy körülzárja. Anyagát tekintve a Rudabányai-hegység szürke-

sötétszürke dolomitjával egyezik. Több ponton simahéjú Natica-féléket tartal-

maz, amelyeket régebben tévesen azonosítottak a campili emeletbeli Naticella

subtilistriata FRECH-hel (2). Ennek folytán a dolomitösszlet alsó-triászba sorolá-

sának slénytani indítékai, megsznnek.
A rideg dolomit s a mozgékonyabb campili rétegek határfelülete hullámos ;

a két képzdmény közti elmozdulásokról tanúskodik a dolomit zúzottsága s a

palák gyüredezettsége is az érintkezésen. E jelenségek oka a képzdmények át-

buktatását okozó erhatás (v. ö. 134. old.).

Középs-anisusi emelet. A dolomitvonulatot, a Savós-völgytl

a Puskaporos É-i nyergéig s a Dolka mentén, eruptív vonulat kíséri. Koráról

jelenleg csak feltevéseink vannak. Mindenesetre mezozói. Tufaeredet részletei

az adott település mellett triásznál fiatalabb korát kizárják. Fekv kzetén
érintkezési hatásokat eddig nem találtunk. A fedt alkotó világos mészk lemezei

közé injiciált s ráadásul utólag ki is hengerldött eruptív csíkok csupán a Válint-

keresztnél ismeretesek. Ezek azt bizonyítják, hogy a vulkáni tevékenység még
az anisusi mészkképzdés megindulásakor is tartott. A nyilván jóval késbb
kialakult szerkezeti keretben, vonulatszeren megjelen eruptivumot mindezek
figyelembevételével anisusi közbetelepülésnek vehetjük. Azzal is számolhatunk
azonban, hogy anisusi korú tufarészleteit ladini korú kzettelérek törték át.

Fels-anisusi emelet. Az anisusi eruptivumokat D-en és K-en
a Szt.-István-lápa—Fehérk— Gulicska túlnyomóan világosszín, olykor szürkés

vagy rózsás árnyalatú, tömött, réteges mészköveinek sávja szegélyezi, amely
a Puskaporos kJ)- 363 ladini paláktól határolt rögöcskéiben megszakad. A Szinva

alsó szurdokától a Szeletára húzódik fel egy nagyobb röge, azon túl már csak

foszlányokban nyomozható tovább. K-i irányban hosszabb — Diósgyrig nyúló

—
,
fokozatosan keskenyed vonulatot formál. Csupán algaszer átmetszetek,

a 391.3 környékén Retzia-szer brachiopoda-töredékek találhatók benne. A
Szt.-István-lápa É-i oldalától kezdve szarukgumók, st vörhenyes kovapalák
tarkítják mészkvonulatunk Ny-i részének a fekv eruptivumokkal érintkez
sávját. A rétegcsoport magasabb része viszont — a ladinba való átmenet köze-

lében — fehér, cukorszövet dolomitlencséket tartalmaz (Fényesk-völgy, Fehér-

kövi-kilátó, lillafüred-fehérklápai ösvény).

A Fehérkövi-kilátótól K-re es részeken a világos mészk településviszonyai

egy álló red záródásának megfelelek, a Gulicskától K-re a redtengely lassú

alámerülése állapítható meg. A Fehérkövi-kilátótól Ny-ra ellenben a déli red-
szárny rétegei is É felé dlnek : a red tehát D felé át van buktatva. Az átbuk-

tatottságot az anisusi-ladini határ kzetegymásutánja is igazolja : a K-en még
álló red É-i és D-i szárnyában elbb világos dolomitlencsék, közvetlenül a hatá-

ron pedig szarukgumók jelentkeznek a világos mészkpadokban ;
a fed felé

a mészk lemezessé, majd sötétszínvé válik, késbb fekete agyagpala iktatódik

közéje (legszebb feltárása a Fényesk-völgyben). A lillafüred-fehérklápai

ösvényen ugyanezt a fokozatos átmenetet fordított sorrendben kapjuk. — A nagy-

szer lillafüredi feltárások mellett lebecsültük a szerényebb, de jellemzbb diós-



133

gyrieket : lényegileg ez volt az oka annak, hogy a ladini palacsoportot idáig —
minden kzettani különbsége ellenére is — alsó-triászkorinak gondoltuk (3, 5, 6).

Ladini emelet. Mélyebb részét szaruköves, sötét mészklemezek
és sötét agyagpala váltakozása tölti ki, amelyben sárgásbarna, préselt, tufás

homokk is elfordul. (Legszebb feltárásai a Fényesk-völgyben és a Lilla-szálló

táján, a völgy baloldalán vannak.) Egy É-i és egy D-i vonulatot formál, amelyek
a diósgyri Vár-tetn és Gamócán egyesülnek. Települése az É-i vonulatban

s a D-i vonulat K-i felében — a helyi gyüredezettségtl eltekintve — rendes,

a D-i vonulat Ny-i részén átbuktatott. Szerves maradványok nélkül korát csak

a települési helyzete rögzíti.

A palacsoport fedjében helyenként világos, másutt szaruköves sötét mész-
kvel váltakozó, szürke- vagy világosszín, durvaszemcsés dolomit van, amely
a Vesszs-völgy— Hegyestet— Vaskapu— Vártet vonalában sorakozó rögöket

alkot a palák és a ladini eruptivumok határán. A Vártet D-i és É-i részén nem
lehet ket elválasztani a sötét palacsoporttól, másutt azonban (pl. a Hegyestet
és Vaskapu rögeiben) élesen elkülönülnek attól (világos, olykor rózsaszínes vagy
barnás mészk ; világos dolomit). — Durvább szemcséj dolomitpadok a Lusta-

völgy torkolata táján s a D-i Bükkben gyakori kíséri a szaruköves ladini mészk-
csoportnak. A Vesszs-völgy torkolatától É-ra lev istálló mögött is jól látszik,

hogy tárgyalt vonulatunknak a palacsoportból kifejld dolomitja s a közbetele-

pül mészkövek egyaránt szarukövesek. E képzdményeknek a garadnavölgyi

kövületes és másszövet dolomitokkal való összevonása tehát indokolatlan volt

(6). Ugyanezt mondhatjuk a Dolka 479.6 /\,-tól É-ra lev, szaruköves mészk-
közbetelepülésekkel tarkított, szürke dolomitról is, amely a sötét palák É-i

vonulatának folytatásába illeszkedik (6). (É-on egyébként csak a Várhegy É-i

lejtjén van meg a dolomit.)

A dolomitos rétegcsoport egyenltlen elterjedése ladini vonulataink külön-

böz kifejldését mutatja
;
bár az is lehetséges, hogy e különbségeknek hegység-

szerkezeti okai vannak. Feltétlenül fáciesváltozást jelez a ladini eruptivumok el-

helyezkedésbeli különbsége : a hatalmas déli tufafelhalmozódással szemben az

É-i szárnyban csupán jelentéktelen ladini eruptiv-foltok vannak. A magasabb
ladin É-i vonulatában jól rétegzett, szaruköves, barnás-szürkés, olykor krino-

ideás mészk uralkodik, amelyben világosabb, szarukmentes padok is elfor-

dulnak (Kecskelyuk-barlang, Szinvavölgy). Hasonlóság alapján

ezzel párhuzamosíthatjuk a bükkszentkereszt- (új huta-) környéki szaruköves

mészkcsoportot és az ennek helyettesít fácieseként felfogható messzelátóhegyi—
mexikói-völgyi világos mészkvonulatot is. Ezt az is alátámasztja, hogy a már
említett ladini dolomitos vonulat egyes rögeinek kifejldése is a »magasabb
ladin« felé mutat átmenetet (Hegyestet, Vaskapu). A ladini tufa-

mészk váltakozás É-i öve késbbi szerkezeti mozgások következtében szétron-

csolódott ;
az eruptív vonulat D-i szegélyén azonban aránylag épen megmaradt

(mészklencsés diabáztufa, illetve tufaréteges, elszínezdött mészk a Száraz-

völgyben s a Messzelátó-hegy É-i oldalán). A nagy tufaszórás tehát a ladini

dolomit képzdése után, a fels-ladini mészk ülepedése közben zajlott le (8).

A hecjységszerkezet

A rétegtan átértékelésével a hegységszerkezeti kép is megváltozott. Ahol
eddig csupán meredeken egymásrahalmozódott pikkelyeket láttunk (4, 5), egy

nagyszabású boltozat körvonalai bontakoznak ki. A »boltozat« kifejezés persze

inkább csak az si alapformára vonatkozik, mert azt késbbi mozgások átalakí-
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tották, részben szét is roncsolták. A különösen az É-i szárnyban feltn roncso

lódás a különböz mozgékonyságú rétegösszletek egyenetlen módon való össze-

torlódásával magyarázható, s az antiklinális Ny-i részének átbuktatásával lehet

kapcsolatban. Az É-ról D felé ható nyomóer tehát, amely boltozatunkat átbuk-

tatta, a boltozatszárnyakban másodlagos és másodrangú pikkelyezdést eredmé-
nyezett. A mozgásfelületek mindenütt igen meredekek, a pikkelyezdés erssége
a rideg mészk- és dolomit-, illetve a »képlékenyebb« pala- és tufaösszletek hatá-

rán legnagyobb. Erre utal — többek közt — a ladini dolomitos vonulat rögökre

szabdaltsága, a ladini palacsoport legmélyebb, szaruköves mészklemezeinek
sokszor kaotikus gyüredezettsége, s az É-i szárny különböz korú képzdményei-
nek érintkezése, a közbüls tagok teljes kimaradása mellett. — Boltozatunk

a Garadna-völgy mentén folytatódik tovább, magvában — az alsó-triászon

kívül — a fels-perm is felszínre kerül (3, 6). D-i, átbuktatott szárnya hosszan,

szinte teljes épségben nyomozható a Bükk-fennsík É-i peremén, É-i szárnya

azonban bonyolultan összepikkelyezett. K felé a boltozattengely némi hullámzás

után Diósgyrnél végleg alámerül. — Számos helyen É—D-i irányú horizontális

eltolódások bonyolítják a szerkezeti képet. Legszebb példájuk az antiklinális

K-i csücskének elmetszdése Diósgyrtl D-re.
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reononmecKfte cTpoeHhe oKpywHocTö Xauop

K. B a ji o r

Abtop H3JiaraeT cboA CTpaTHrpa$HqecKHe HCCJienoBamiH npoHSBeneHHbie b

Topax Eiokk. CaMUMH nBepmiMH opa30BaHHHMH oh cmiTaeT 3eneHue cjiaHuu
(KaMmui). BBepx noereneHHo hpohbjihiotch onee H3BeCTKOBHCTue noponu. TIpo-
nnacTKH hojiomhtob nepexonnr b enmmü ropn30HT nonoMHTa (hhikhhíí amicyc).

Bo3pacT hx onpenejiiuícfi c noMomio $ayHbi. Benen aa TeM cnegyeT cjiohíhlih

KOMnjieKC apjTmiBOB h CBeTJibie H3BecTHHKH BepxHe aímcycoBoro ropii30HTa. nocnen-
Hne nocTeneHHo nepexonHT b cBHTy qepHux r.THHHCTbix cjiamjeB h poroBHKOBtix
n3BecTHHKOB. Haa 3toü cbhtoü 3ajieraioT íinaa30BMe Ty$H jiamiHCKoro B03pacTa.
3th epynTHBbi mjih nonpoÖHO y3yqenbi reonoroM T. naHTOM.

TeKTOHnqecKoe CTpoemie HanponiB npenbiaynmx mhchhü ropaano npocTee :

HMeiOTCH CKJianKH, npocmpaiomHe b HanpaBJieHim 3anan-BocroK. Bo boctobhoü
qacTH TeppHTopmi ohh CTOHimié, b 3anaaHoií ohii onpoKHHyTHe. B ceBepHOií qacTH
HMeiOTCH B3Öpocbi. HeoHbmHe cMemeHHH Beane HanionaioTCH Ha rpamme cnaHueB h
HOJIOMHTOB.

Les couches triasiques des envirens de Hámor

pár Kálmán Balogh

Trias inférieur

Étage campilien. Les formations les plus anciennes du terrain appar-

tiennent á cet étage. Les couches plongent en général vers le N— E. Le long
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de la chaussée leur composition est symmétrique. Dans le mur apparant des

couches de schiste verdátre les plus profondes les intercalations calcaires devien-

nent plus fréquentes, comme aussi vers le tóit. Tout en haut il y a aussi des

bancs de dolomie intercalés, comme avant-gardes du groupe de dolomies de

l’étage anisien inférieur. Seuls les niveaux supérieurs contiennent des fossiles.

Les naticelles trouvées prés de l’Htel Palota sont identiques avec la forme du
campilien supérieur du Karst de Gömör (Naticella costaia Münst var. seminuda
v. n.). De pár ce fait l’on dóit considérer comme appartenant á l’áge campilien

les calcaires similaires du trias inférieur du Bükk, classés jusqu’ici dans l’étage

seisien. Les couches campiliennes, qu’on a souvent embrouillées avec le groupe

de schistes ladins sont généralement facilement distingables des roches ladines.

Trias moyen

Étage anisien inférieur. La succession plusieurs fois inter-

rompue des couches dolomitiques grises contourne le noyau campilien. La sub-

stance de la dolomie est identique á celle de la dolomie de Gutenstein de la mon-
tagne de Rudabánya. En plusieurs endroits elle renferme des mollusques rappe-

lant des Naticas á coquille lisse, indiquant un horizon supérieur, que dans le

passé on a identifié erronément avec Naticella subtilistriata Frech de l’étage

campilien. Les phénoménes de translation observables á la rencontre des dolo-

mies cassantes et des couches campiliennes plus mobiles sont dues aux forces

qui ont refoulé ces formations.

Étage anisien moyen. La rangée de dolomies de Gutenstein est

suivie pár une rangée éruptive d’áge mesosolque. Ses parties d’origine tufique

excluent pár leur situation, qu’elle sóit postérieure á l’áge triasique. Sur le tóit

on n’aper90it pás de traces de contact. Certains signes prouvent que l’activité

volcanique a duré encore lors du commencement de la formation du calcaire.

Dans le cadre structurel, formé certainement bien plus tárd, l’on peut admettre

comme intercalation anisienne l’apparition de la couche éruptive. Mais il est

aussi possible que les tufs d’áge anisien ont été transpercés pár des filons ladi-

niens.

Étage anisien supérieur. Cet étage est rempli de calcaires clairs,

parfois gris ou rosés, touffus, stratifiés. A partir du versant nord du Szt. István-

lápa vers l’ouest l’on trouve des silex et mérne des schistes siliceux rougeátres

dans la partié avoisinant les éruptifs du mur. La partié supérieure du groupe,

pár contre, contient des lentilles de dolomie blanche, d’apparence sacchareuse.

La situation du calcaire clair correspond á la fermeture d’un pli debout dans la

partié Est du terrain ; á partir de la Gulicska jusqu’á Diósgyr l’on constate une

lente subsidence de l’axe du plissement. A l’ouest du panorama du Fehérk,
pár contre, l’aile sud est refoulée vers le Sud. Le renversement de la suite des

couches, identique á celle de la partié Est, prouve aussi que ces couches sont

refoulées. Cette situation fait apparaitre le groupe de schistes ladiniens comme
plongeant sous le calcaire clair ; c’est pour cette cause que nous l’avons considéré

comme appartenant au trias inférieur.

Étage ladinien. Sa partié inférieure est remplie pár une alternance

de bancs de calcaires á silex, d’une couleur sombre, se développant pár gradations

á partir des calcaires clairs, et de schistes argileux sombres, identiques avec les

schistes « carboniféres » de Diósgyr, et dans lesquels on trouve aussi un grés

de couleur brune-jaunátre, comprimé, tufique (vallée de Fényesk á Diósgyr,
vallée de Lillafüred). Ces couches forment une suite N et une autre S, qui se
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rencontrent sur le Vártet de Kisgyr et le Gamóca. L’emplacement de ces

couches est normale dans l’aile N et dans la partié E de l’aile S — hors de petits

plissements locaux —
, dans la partié 0 de l’aile S elles sont refoulées. On n’y

trouve pás de fossils ;
leur ágé est fixé pár leur situation.

Dans le tóit du groupe de schistes il y a pár endroits des dolomies á grain

grossier, grises ou d’une teinte claire, alternant avec du calcaire de couleur claire

ou sombre, á silex. Ces dolomies torment une suite fragmentée aux bords des

schistes et des masses éruptives ladiniennes. Sur le Várhegy de Diósgyr on ne

peut pás les séparer du groupe des schistes sombres, en d’autres endroits elles

en sont clairement séparées (Hegyestet, Vaskapu). Des bancs de dolomie á gros

grains accompagnent souvent les calcaires á silex ladiniens dans la vallée Lusta-

völgy et dans le sud de la montagne Bükk. Dans la partié supérieure de la vallée

de la Szinva la dolomie se développant graduellement des schistes, et aussi les

bancs de calcaires alternants, contiennent des silex. II faut donc séparer ces

formations des dolomies anisiennes.

Le groupe des couches á dolomie ladiniennes a une étendue moindre dans
l’aile N de l’anticlinal. Cela indique déjá un petit changement de faciés, mais

on peut aussi en donner une explication pár des causes tectoniques. Mais la

différence de la situation des masses éruptives ladiniennes est causée certainement

pár un changement de faciés : au lieu des amas de tufs considérables de l’aile S,

l’aile N ne contient que des taches éruptives insignifiantes. Dans la suite N de

la partié supérieure de l’étage ladinien domine un calcaire á silex, de couleur

brune-grisátre, bien stratifié, contenant pár endroits des Crinoi'des ; dans cette

formation l’on trouve aussi des bancs plus clairs, ne renfermant pás de silex.

En partant de la ressemblance on peut les rapprocher au groupe de calcaires

á silex des environs de Bükkszentkereszt (jhuta) et des calcaires clairs de Bükk-
szentlászló, qui les remplacent ici.

La zone N de l’alternance tufs-calcaires ladiniens a été fragmentée pár des

dislocations tectoniques ; au bord sud de la suite éruptive elle se trouve dans
un état de conservation relativement bon (tufs de diabases á lentilles de calcaire,

calcaires discolorés avec des couches de tufs resp., dans la vallée Szárazvölgy et

le versant nord du Messzelátó-hegy). La grande éruption de tufs a donc eu lieu

aprés la formation des dolomies ladiniennes, pendant la déposition des calcaires

de l’étage ladinien supérieur.

Conditions tectoniques

Notre conception tectonique s’est considérablement modifiée pár suite de

nos observations. Lá, ovi nous n’avons vu jusqu’ici que des écailles superposées

d’une fa$on escarpée, nous voyons apparaitre les contours d’un anticlinal de
grandes dimensions, démoli pár les mouvements postérieurs. La forte destruc-

tion de l’aile nord est probablement causée pár le refoulement du N au S de la

partié ouest de l’anticlinal. Les plans de charriage sont partout trés raides, la

formation d’écailles est la plus píononcée entre les couches de calcaire-dolomie

raides et les couches de schistes et tufs plus souples. La vote submergée aussi

tt vers Test se prolonge vers l’ouest le long de la vallée de la Garadna. L’on
peut suivre són aile sud sur une grande distance au bord nord du plateau de la

montagne Bükk ; són aile nord est.formé d’un amas compliqué d’écailles. L’image
tectonique est compliquée pár des déplacements horizontaux N—S.





II. MELLÉKLET

Kvorcporfir -átitotós
Injic/ions deporptyre quortzifére

Tömött kvorcporfir
Porphyre quartnfére dense

Szemcsés kvorcporfir

Porphyre quartnfére d groins

Álatokul> kvorcporfir
Porphyre quartnfére métomorptique

Préselt d/obói
Diabse pressée

Klorifos préseli diobóitufo
fuf diabosique d cb/onte

Álolakult diobóztura
Tufdtobosique metomorphique

Szd/kós, préseli diobóitufo
Tuf diobosique préssé lécbett

fe/só-todim mészk
Colcoire tadmien supéneur

todmi dolomitos retegek
Couches ladimennes ó dolomte

4/só lodini polocsoporl
Groupe de scb/stes lodmien inférieur

Felsö-onlsusi világos mészk
Colcoire claire omsien supéneur

KOzéps-omsusi eruptivumok
Poches éruphves omsiennes moyennes

Alsö-onisusi dolomit
Ootomie omsienne mférieure

Compih retegek
Couches comp/hennes



Az eruptívumok földtani helyzete Diósgyr és Bükkszentkereszt között

%

Pantó Gábor

(III- IV. tábla. - II— III. melléklet)

Aligha van az országban eruptív terület, melyrl több és részletesebb kzet-
tani irodalmunk lenne, mint a Bükk eruptivumairól (13—27). A temérdek
aprólékos megfigyelés és számtalan, különféle nev kzetváltozat részletes

leírása ellenére az eruptívumok földtani helyzetérl igen kevés bizonyosat tud-

tunk. Geológus számára az eruptív terület a felépítést ábrázoló térkép és szel-

vény nélkül, a kzettípusok pontos mikroszkópi definíciója ellenére is, éppen
a képzdmények rendkívüli sokfélesége miatt, bevehetetlen maradt.

A bükki eruptív területen megindult részletes kzettani térképez s-

nek a célja a földtani felépítés megrajzolása volt. A munkát a Keleti-Bükk ú. n.

porfiroid-vonulatai közül a legnagyobbal, legdélebbivel kezdtem s eddig a Tatár-

árok-tól a Szinva-völgyig jutottam el. A térképezés szempontjait érvényesítve,

tudatosan kerültem az öncélú kzettani széttagolást és makroszkóposán meg-
különböztethet összefoglaló típusokat állítottam fel, melyek felszíni

elterjedése általában kijelölhet volt. Általánosítás nélkül a típusoknak az a

gazdag változatossága, amirl pl. Szentpétery leírása szerint (14—16, 19— 23)

a lillafüredi út- és vasútbevágások tanúskodnak, térképen nem ábrázolható.

Kiindulásnál ezért nem vehettem alapul Szentpétery típusait — melyek
a Bagoly-hegy kvarcporfirjai kivételével (17, 24, 27) amúgy is a térképezett

területen kívüli elfordulásokra vonatkoztak —
, bár sok tekintetben hasonló

és bizonyára azonos képzdés kzetfajtákkal is volt dolgom. Nem követtem
SzENTPÉTERY-t a kzetfajták elnevezésében sem. Bár kétségtelen, hogy a diabáz

nem jelent pontos kzettani meghatározást, azonban a földtani helyzet és magma-
rokonság tekintetében többet mond, mint a sokféle -porfirit vagy -plagio-

firit nevek. Az egységes elnevezést annál inkább kívánatosnak tartottam, mert

sok esetben a porfiritoidok és tufaporfiritoidok (19, 23), illetleg átalakult dia-

bázok és diabáztufák között (25) lényeges képzdési vagy korbeli különbséget

megállapítani nem tudtam.

Az eruptív vonulat túlnyomórészt átalakult diabáztufából és diabázból-

alárendelten átalakult kvarcporfirtufából és kvarcporfirból áll. A vonulat tufa-
eredet »alapanyagában« a diabáz- és kvarcporfir-lávatestek általában áttörés-

jellegek (injekciók, kzettelérek, illetve teleptelérek) (lásd térkép). Az eddig

térképezett vonulat tehát nem nevezhet rétegvulkáni felépítésnek, ellentétben

a lillafüredi Fehérk—Szentistvánhegy vonulatával, melyet Szentpétery réteg-

vulkánként tárgyal (23).

Az eruptív vonulat háromnegyedrészben átalakult diabáz-tufából áll, ez

érintkezik legtöbb helyen a ladini-korú üledékes kerettel (11, 1, 2, 3). A D.-i

szegélyt nagyjából egyenletes kifejldés világos ladini mészk adja, amely a

tufaösszlettel széles átmeneti sávval érintkezik. Ennek az átmenetnek legkitnbb
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feltárása a térképezett területen kívül es Szárazvölgy vízmosása (25). Itt tufa-

csíkos mészk és mészlencsés tufa váltakozásában jól nyomon követhet, amint
a számtalanszor megismétld tengeralatti tufalerakódás végül is túlsúlyba

jutott a mészkképzdés felett. Jellemz, hogy a tufacsíkok közé települ mészk
— a Bükk triászában máshol ismeretlen — zöld- vagy ibolyásszín, ami a tufa-

szórások között lebegve maradt kolloidális tufaanyagnak tulajdonítható.

A diabáztufa-mészkösszlet határa — még a D.-i szegély átmenetes érint-

kezése esetén is — képlékenységben lényeges ugrást jelent, így együttes igénybe-

vétel esetén a határfelületen feloldódó erk diabáztufában »úszó« mészkpikke-
lyeket hoztak létre (3), a képzdmények eredeti települését azonban nem homá-
lyosították el. Egészen más a helyzet a vonulat É.-i határán. Fokozatos átmenet-

nek itt nyoma sincs, a vulkáni mködés magános elhírnökeit ugyan megtaláljuk

a ladini mélyebb szintjét képvisel, lemezes mészk-, agyagpala-, homokkpala-
csoport egy-egy tufás üledékpadjában, ezek azonban az eruptív vonulat képzd-
ményeivel nem könnyen azonosíthatók. A diabáztufa éles határát a délitl

eltér kifejldés ladini mészk felé, egészében tektonikusnak kell tekintenünk.

Hatalmas mozgásról tanúskodik a rögökké darabolt, szétdobált mészkkeret,
mely teljes hosszában nem is azonos szintbe tartozik, legnagyobb részén szaru-

köves kifejldés, keleti egynegyedében szarukmentes. Tetemes vastagságú

övét tekinthetünk itt egészében átmozgottnak, melyben a keret mészköve »óriás-

breccsa«-szeren elfent tömbök alakjában gyúródott bele a tufaanyagba (lásd

2. szelvény).

Az eruptív vonulat legidsebb képzdményének, az »alapanyagot« adó
diabáztufa lerakódásának idejét a D.-i szegély közbetelepüléses átmenetei ladini-

nek adják meg. Ez az eruptív összlet kialakulásának kezdetét rögzíti, azonban
az eruptívumok térnyerésének és az üledékes keretbe illeszkedésének sok részlete

marad még tisztázatlan.

Diabáz-tufák között a térképezés során három típust különítettem el. Ezek :

1. szálkás, préselt, diabáztufa és agglomerátum. Egye-
netlen, laza szerkezet, finomabb,- durvábbszem, olykor agglomerátumos tufa-

képzdmény. Általában préselt-lencsés szövet, eredeti ásványtársasága meg-
változott, a színes elegyrészek teljesen, a földpátok nagyrészt átalakultak, helyü-

kön fehércsillámokat, az epidot-csoport tagjait és leukoxén-halmazokat talá-

lunk ; klorit aránylag ritka.

2. Kloritos, préselt diabáztufa, miarolitos képzdményekkel-
Egyenletes, finomszem, fleg kloritosan elváltozott, préselt-lencsés szövet
diabáztufa. Színes elegyrészek helyét a palásság lapján kloritpecsétek jelölik.

Szabálytalan résekben metaszomatikus kitöltésként klorit, epidot, zoizit, kalcit

gyakori. Elterjedésének nagyobb részén tengeralatti képzdés, amit nemcsak
a D.-i szegély mentén, de mélyen a vonulat belsejében is megtalálható mészk-
betelepüléses részek bizonyítanak.

3. Átalakult diabáztufa. Ugyancsak finomszem diabáztufa,

melyet az elbbiektl már regionális metamorfózisnak nevezhet ersebb átalaku-

lás különböztet meg. Kifejldése igen változatos, többnyire Szentpétery lilla-

füredi tufaporfiritoidjaihoz hasonló (19, 23). A csillámok nagyobb-pikkelyek,
helyenként gránát is fellép (lásd IV. tábla 3.). Javarészt tengeralatti képzdés,
a D.-i szegély széles átmenetein kívül, mélyen a vonulat belsejében is mészk
betelepüléseket tartalmaz.

A kétségtelenül tengeri eredés két utóbbi típus a vonulat DNy.-i felét fog-

lalja el, az els szárazföldi képzdésnek tekinthet, néhol agglomerátumos
diabáztufa, az ÉK.-it. A kett közötti határ kb. egybeesik az Óhutai-völgy középs
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szakaszával. A képbl arra következtethetünk, hogy a kitörés központja az ÉK.-i

részre esett vagy legalább is a tufa-lapilli-szórás itt jóval srbb volt, úgyhogy
rövidesen a sekély ladin-tenger színe fölé emelked vulkáni hát ntt ki. Ettl
DNy.-ra a finomabb hamutufa még sokáig — talán az egész vulkáni mködés
alatt — tengerbe hullott és fokozatosan nyomta el a mészklerakódást. A vulkáni

hát okozhatott esetleg fácieskülönbséget, azonban ezt a ladin pontos szintezése

nélkül kiértékelni nem tudjuk. A mindkét oldalról ladini keretbe zárt diabáz-

tufaösszlet asszimmetrikus felépítése egyenlre csak tektonikusán magyarázható.

További vizsgálatok célja lesz eldönteni, hogy a lillafüred-hámori eruptív vonu-

latok — melyek kzettani kifejldés alapján közelállnak a DNy.-i rész átalakult

diabáztufáihoz — mennyiben tekinthetk az »eltünt É.-i tengeri tufaszárny«

felbukkanásainak. Balogh Kálmán vizsgálatai ennek ellene szólnak s értel-

mezése szerint az anisusiban a ladini-tól független, de hasonló termékeket szol-

gáltató vulkáni mködést kell feltennünk (3).

Az eruptív vonulat fejldéstörténetének következ szakasza indul a diabáz-

áttörések megjelenésével. A diabáz-injekciók, -telérek földtani helyzete kétség-

telenül a tufaösszlet kzettéválása utáni feltörésre vall. A tufaszórásokkal vál-

takozó felszíni lávaömlésekre a diabázok ofitos szövete alapján sem gondol-

hatunk. A diabázáttörések korát pontosabban behatárolni igen nehéz, mivel

a mészkövek között, melyeken a diabáz érintkezési hatása igen szépen megiigyel-

het (25), ladininál fiatalabbat nem találunk. A diabázok között igen nagy a

szöveti változatosság, amit utólagos elváltozások, hólyagkitöltések még több-

rétvé tesznek (lásd IV. tábla 1.). Ezek a különbségek azonban nem indokolják,

hogy az eddig térképezett területen több kitörési idszakot különítsünk el.

Távolabb, az összefügg eruptív vonulattól D.-re vannak ezektl lényegesen

különböz kisebb diabáz-áttörések, melyek esetleg jóval fiatalabbak lehetnek.

A térképezett diabáz-áttörések uralkodó iránya ÉK.-DNy. Ez a csapása

általában a csekély méret, jó feltárás híjján ki nem jelölhet injekcióknak is.

Ezzel zárul — valószínleg nagyobb mozgás vagy préseldés nélkül — a terület

prealpin fejldése.

A Bükk hegyszerkezetének kialakulását nem ismerjük még annyira, hogy
a magmás folyamatokat a mozgások egyes szakaszaihoz tudnók kapcsolni. A
ladini, illetve közel azutáni diabáztufa-diabázösszlet képzdésétl azonban élesen

el tudjuk különíteni a kvarcporfir-csoport tagjainak megjelenését. Ezt indokolja

a kvarcporfir-csoport tagjainak 1. földtani megjelenése, 2. szöveti képe, 3. vegyi

összetétele.

1. Az átalakult kvarcporfirtufát nagyobb összefügg foltban az eruptív

vonulat DNy-i oldala mentén, az Alsó- és Fels-Bagolyhegyen és innen ÉK. -re

találjuk. Általában fehéres, meglehetsen laza, leveles és szálkás kifejldés,
sok esetben a skandináv hálleflintákhoz és leptitekhez igen hasonló (4, 9, 12).

Bár települését az érintkezés gyenge feltárásai miatt pontosan követni nem lehet,

megjelenése utólagos térnyerésre, illetve rátelepülésre enged következtetni.

A kvarcporfirtufa-folt megszakítja a diabáztufa vonulatok lefutását és ezen a

szakaszon elfedi az üledékes keretet.

A kvarcporfir kétféle kifejldésben jelenik meg a területen. Az egyik fehéres-

szürkés, szemcsés, benne a beágyazások jól kivehetk (lásd IV. tábla 5.), a másik
sötétszürke, tömött, igen finomszem, fluidális rajzú, beágyazás benne ritka.

A kett korviszonyát eddig biztosan meghatározni nem sikerült.
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Mindkét kvarcporfir-fajta uralkodó megjelenési formája injekció, amelyet
diabáz-, diabáztufa- és kvarcporfirtufa-területen egyaránt megtalálunk a tér-

képezett vonulat valamennyi részén. A térkép önállóan kijelölt nagyobb injek-

ciói sem tekinthetk összefügg kvarcporfir-lávatesteknek, hanem a tufaösszlet

srn átjárt, nagyrészt kiszorított részeinek. Az injekciók — a diabáztól eltéren
— ÉNy.-DK. irányban sorakoznak egymás mellé.

A kvarcporfir-injekciók rendkívüli változatossága — alak, méret és srség-
tekintetében — csak jobb feltárásokon figyelhet meg alaposabban. (Salak-

hányói vasút, Kerekhegyi rakodó feletti sétaút bevágása.) (Lásd III. tábla 2.

4., 5.) Az injekciók, melyek általában a palásság szerint idomultak, gyakran
a szalagos gneiszekhez hasonlóan elnyúltak, máshol rövid lencsékre tagoltak.

Néhol az injekcióknak szegélyükkel párhuzamos, fluidális rajzuk van (lásd

III. tábla 1.). Különösen változatosak a kétféle kvarcporfir injekciói az Alsó-

Bagolyhegy átalakult tufájában, melyek tektonikusán gyakran szabálytalanul

szétdaraboltak. Valószín, hogy ezeket említette Szentpétery legutóbbi el-
adásában kvarcporfir-agglomerátumként (27).

A kvarcporfir injekciók méretei gyakran mikroszkópos nagyságrendig le-

csökkennek (lásd IV. tábla 4.). A diabáz vagy diabáztufa kvarcporfiranyaggal

mintegy átitatott részeit külön képzdményként jelöltem. Helyenként a két-

féle kzetanyag keveredése fleg szín alapján makroszkóposán is megfigyelhet
(lásd III. tábla 3.). Csiszolatokban jól követhet a felzites kvarcporfir fokozatos

térnyerése a kloritos-epidotos diabázanyagban (lásd IV. tábla 2, 6). A kvarcos-

földpátos »savanyú« kzetanyaggal átitatott kzetek, melyeket térképezésnél

csak egységes képzdményként tudtam feltüntetni, különféle kzetátalakító

folyamatok termékei. »Makro«-injekciókkal átjárt részeken igen bven találni

az injekciókkal párhuzamos vagy azokat elmetsz, uralkodóan kvarcból álló

ereket, melyek a hidrotermálisig nyúló utómagmatikus hatások eredményei
(lásd III. tábla 5.). Átitatott kzetek között a tulaj donképeni permeációk és

elkovásodások teljesen összefonódtak, úgyhogy ezeket (térképezésnél) külön-

választani nem lehetett.

Az injekciók-átitatások jelents szerepe »vulkáni« környezetben eléggé

meglep. Máskép, mint felszínközeibe ér intruzív tömeggel aligha magyaráz-
ható. Az átitatásokhoz hasonló képzdményeket létrehozhat ugyan metamorf
differenciációval kapcsolatosan anyagátépítdés is, itt azonban az általában kis-

fokú átalakulás ezt a magyarázatot nem indokolja. Az injekciók eloszlása és

a palásság szerint nyúlt alakja arra vall, hogy anyaguk a lencsés szövetet kiala-

kító mozgások közben hatotta át a tufaösszletet.

2. A kvarcporfir, illetve kvarcporfirtufa szövetérl az eddigi mikroszópi

vizsgálatok alapján csak általános megállapítások tehetk. Kívánatos volna

a szövet szerkezeti analízise, mely számos alapvet kérdésre deríthetne fényt.

A kvarcporfir-összlet egyes részei már szabadszemmel nézve is rendkívül külön-

böz fokú tektonikai igénybevételrl tanúskodnak. Szentpétery erre vonat-

kozólag sok értékes megfigyelést közöl (17).

A kvarcpofir-összletet szerkezeti inhomogenitása ellenére egyetlen kép-

zdési idszak termékének tartom. Minthogy ez éppen a hegyszerkezet kialaku-

lásának idszaka lehetett, a korábbi fázisok termékeit képlékenyebb állapotban

(a tufákat kzettéválás eltt, a kvarcporfirt teljes kihlés eltt) heves préselés

érhette, a késbbieket alig érte nyomás. A típusok megismerése céljából készí-

tett csiszolatok között a fluidális porfiros szövettl a milonitosig igen érdekes

átmenetek figyelhetk meg. Általában a »tömött kvarcporfir«-ként említett

típus és természetesen az utómagmatikus erek-telérek tekinthetk a f-hegy-
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képzdés utániaknak, bár a makroszkópos szétválasztás itt nem bizonyult meg-
bízhatónak, mert a milonitek is tömött kvarcporfirnak tnnek.

3. A kvarcporfir-összlet kémiai alkotásáról újabb adatom nincs, egyedül

Szentpétery tanulmányaiban közölt elemzésekre támaszkodhatom (17, 24).

Minthogy földtörténeti alapon a bükki kvarcporfirok rokonmagmáit az alpesi

szinorogén intruziók között indokolt keresnünk, megkíséreltem a kémiai össze-

hasonlítást a D.-i Alpok hasonló földtani környezetben megjelen intruzióival

a Niggli-féle bázisértékek alapján elvégezni. A rendelkezésre álló 14 kvarcporfir-

elemzés mind 300 feletti Si-érték, így az összehasonlításba az alpesi differenciók-

nak is csak a legsavanyúbb tagjait vonhattam be. Predazzo, Adamello, Monté

1. ábra. — Fig. 1.

Croce, Baveno intruzióin fejldött ki a differenciáció savanyú vége, a közölt

elemzések szerint gazdagabban (7, 8). A differenciációk menetére vonatkozóan

az összehasonlítható szk savanyúsági köz — éppen a kevéssé jellegzetes, ersen
túltelített szakaszon — egyelre keveset mondhat (1. ábra).

A QLM-diagrammon a bükki kvarcporfirok vetületével az alpesi intruzióké

csaknem teljesen egybeesik. De fedi az elbbieket a mátrai vagy hegyaljai riolitok

vetülete is, holott a tetemes korkülönbség (kréta (? ) -miocén) alapján joggal

számíthatnánk a differenciációk eltér alakulására. E tekintetben a k-^-dia-

gramm árul el valamit : míg a bükki és délalpesi differenciációknál a megvizs-

gált szakaszon határozott alkáli túlsúly jut kifejezésre (különösen a Bükk, Pre-

dazzo és Monté Croce magmáin), addig a hazai bázisosabb riolitok a Cal-csúcs



A diagrammokban feltüntetett értékek

Sor-

szám Közét Q L M k 1

X

Magma Lelhely Forrás

1 . kvarcporfirtufa 48*2 46.7 5.1 0.42

Bükk

0.05 rapakivites Bagolyhegy 17 p. 106

2. kvarcporfir 51.7 45.6 2.7 0.75 0.046 engadinltes Bagolyhegy 17 p. 101

3. kvarcporfir 54.9 40.7 4.4 0.73 0.064 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

4. kvarcporfir 55.8 41.2 3.0 0.77 0.029 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

5. kvarcporfir 57.5 38.2 4.3 0.65 0.038 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

6. kvarcporfir 58.0 39.4 2.6 0.26 0.047 trondhjemltes Bagolyhegy 17 p. 101

7. kvarcporfir 58.6 38.8 2.6 0.64 0.060 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

8. kvarcporfir 61.3 35.0 3.7 0.67 0.090 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

9. kvarcporfir 61.2 37.0 1.8 0.47 0.120 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

10. kvarcporfir 61.7 35.4 2.9 0.65 0.088 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

11. kvarcporfir 60.9 35.4 3.7 0.51 0.045 engadinites Bagolvhegv 17 p. 101

12. kvarcporfir 60.7 37.8 1.5 0.65 0.051 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

13. kvarcporfir 59.8 38.9 1.3 0.59 0.010 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

14.. albitgránitpegmatit 66.0 30.5 3.5 0.02 0.063 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 107

15. monzonit aplit 45.2 46.8 8.0 0.53

Predazz

0.071 granoszlenltes Canzacoii 7 p. 107

16. kvarcbostonit 51.3 43.7 5.0 0.58 0.028 engadinitgránitos Sforzella 7 p. 107

17. biotitgranit 53.6 42.7 3.7 0.47 0.062 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

18. alkaiiszienitaplit 56.8 39.3 3.9 0.50 0.037 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

19. gránit 47.6 42.2 10.2

M
0.37

onte Crc

0.015

ce

kaligibelites Mte Croce 7 p. 102

20. gránltporflr 55.6 38.2 6.2 0.47 0.130 rapakivites Mte Croce 7 p. 102
21. gránitporfir 52.9 42.9 4.2 0.45 0.025 engadinitgránitos Colnero 7 p. 102
22. aplit 58.2 38.8 3.0 0.47 0.048 alkaligránltos Gola dl Lana 7 p. 102

23.

23.

gránit

gránodiorit 50.3 36.9 12.8 0.25

Adamel

0.130

!o

maenattos Maiga Germenega 7 p. 100

24. savanyú tonalit 52.6 42.8 4.6 0.37 0.220 leukokvarcdionltos

Alta
Bazena Alta 7 p. 100

25. gránitaplit 55.6 43.2 1.2 0.67 0.105 aplitgránitos Bocchetta d’Amola 7 p. 101

26. gránltaplit 58.4 38.6 3.0 0.11 0.036 Na-gránltaplitos Cornone di Blumone 7 p. 101

27. gránit 51.5 41.0 7.5

Bav

0.23

eno kör

0.230

tyéke

farsunditos Quarona 7 p. 90
28. gránit 49.0 44.0 7.0 0.42 0.100 granoszlenltes Clma Lauger 7 p. 90
29. gránit 50.0 43.5 6.5 0.16 0.110 trondhjemites/ Montrofano 7 p. 90

30. gránit 51.0 43.0 6.0 0.42 0.084
leukokvarcdioritos

engadinitgránitos Alzo 7 p. 90
31. gránit 56.1 39.0 4.9 0.39 0.140 yosemititgránitos Montorfano 7 p. 90
32. gránit 54.7 42.2 3.1 0.37 0.072 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

33. biotltmikrogránit 57.0 36.8 6.2 0.45 0.049 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

34. gránit 56.6 39.3 4.1 0.42 0.082 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

35. gránit 55.6 41.7 2.7 0.45 0.053 alkaligránitos Baveno - 7 p. 91

36. aplit 57.0 40.4 2.6 0.50 0.059 aplitgránitos Montorfano 7 p. 91

37. gránit 59.4 38.2 2.4 0.35 0.030 alkaligránitos Baveno 7 p. 91

38. rlollt 51.0 39.0 10.0 0.46

Mátr<

0.320 granodloritos Pisztrángostó Mezsi
kézirat

7 p. 12639. rlolltfelzit
(

53.6 43.2 3.2 0.43 0.080 engadinitgránitos Lrinci,

40. riollt 1 55.2 42.0 2.8 0.45 0.100 aplitgránitos

Veresköbánya
Lrinci,
Mulatóhegy

Gyöngy össolyniOSi

fels kfejt
Gyöngyössolymos,

7 p. 126

41. rlollt 58.0 38.0 4.0 0.49 0.100 engadinitgránitos 7 p. 126

42. rlollt 60.9 33.6 5.5 0.85 0.034 engadinitgránitos 7 p. 126

Kishegy

43. dácit 55.0 38.5 6.5 0.46

Hegya

0.280

la

kvarcdiorltos Regéci vár 7 p. 127
44. amfibol-hlpersztén-

llparit

obszidián

56.0 39.6 4.4 0.88 0.019 aplitgránitos Telkibánya 7 p. 128

45. 56.0 38.1 5.9 0.42 0.028 alkaligránitos Mád 7 p. 128
46. riolit 60.0 36.7 3.3 0.46 0.100 engadinit Csaponta 7 p. 128
47. riolit 61.2 35.6 3.2 0.41 0.110 aplitgránitos Pálháza 7 p. 128
48. felzoliparit 62.0 34.5 3.5 0.54 0.078 engadinitos Telkibánya 7 p. 128
49. felzoliparit 62.0 35.5 2.5 0.43 0.052 aplitgránitos Hollóháza 7 p. 128
50. liparltperllt 73.0 23.5 3.5 0.46 0.033 engadinites Telkibánya 7 p. 128
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felé húzzák el a kzettársaság vetületét. A korábbi szinorogén intruziók uralkodó

alkáli jellege tehát szembeállítható a miocén-vulkanizmus kiütköz pacifikus

vonásaival. Közvetlenül a kézirat lezárása eltt jelent meg Mezsi dolgozata,

mely a Bükk eruptívumainak differenciációját sokkal szélesebb alapon tárgyalja

(10). Adataiból kitnik, hogy a mész-szegénység a Bükk eruptívumaira általá-

nosságban jellemz.

Az eruptív vonulat kzetkémiai megismeréséhez számos elemzésre volna

szükség, hiszen az egész területrl az említetteken kívül nincs adatunk. Igen

tanúlságosnak ígérkeznék a diabáz és kvarcporfir-sorozat szembeállítása kzet-
kémiai alapon. A korábbi, esetleg ismétld, Na-túlsúlyú diabázáttörések (ofio-

litok) után határozott mediterrán-jelleg savanyú intruzió (illetve ennek felszíni

származékai) BiLiBiN-nek az orogén zónák geokémiai típusairól adott szellemes

sémája szerint (6) megkapják általános értelmüket és szerepüket az orogén

történetében. Ezen a kis, látszólag rendkívül bonyolult, alapelemeiben mégis

szinte sablonosán egyszer területen is a geoszinklinálisok bels övének jelleg-

zetes magmajelenségei érvényesülnek : bevezet Na-sorbeli bázisosabb feltörések

után a hegyképzdés utolsó fázisaihoz kötött K-dús savanyú magma benyo-

mulása szorosan behatárolt, viszonylag keskeny öv mentén.
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reonoriMecKne noJioveHfie apynTQBHJbix nopoa b patton? JIöoniaep-BiOKKcenTKepeeT

r. n a h t o

Abtop ii3yuaji oöJiacTb apynraBOB bo boctouhoü qacra rop. Biokk. B 3tom
paííOHe JiaBOBbie h Ty^OBbie noponbi pa3jmqaTb 6hjio caTpynHeHO BCJieucTBue hx
MeT3M0p(J)H3aUIIH. KOJIO 80% 3pyiITHBHbIX nopon OKa3ajIHCb TV(j)OreHHbIMH (Ty$bl
anaöa3a h KBapunoptjnipa). KBapunoptjmpoBbie h jmp6a30Bbie JiaBOBHe Tejxa BCTpe-
qajIHCb TOJIbKO B BHHe JKIIJI H HHeKUHft. BOKpyr /KHJIbHblX 06pa30BaHHÜ H3X0HHTCH
aHaBHTejibHbie no pacnpocTpaHemno 3ohw nepMeamm. HanöoJiee upeBHHM o6pa30Ba-
HiieM cmiTaioTCH juia6a30Bbie Ty$u, c jiauimcKHM B03pacT0M (cpezmutt Tpnac).
IIotom cJieayiOT jnia6a30Bbie jkiijim. KBapnnop<J)npoBbie Ty$bi, jkhjim h hhckuhh
o6pa30Bajnicb sHamiTejibHo no3H<e. 3th nocjieHHHe hbjihiotch — no MHeHino aBTopa— qnenaMH dmojioítlix MemiTeppancKiix apynTHBob «. J^jih ooocHOBaHHH aToro npea-
noJiOHtemin neoöxonHMo npon3BecTH najibHeüuiHe neTporpa^nqecKne n xn.MnqecKHe
HCCJienoBaHHH. 3tot paiíOH oKaauBaexcn BnpoqeM BecbMa cxohhum k apynxiiBaM
npenesao—Moh30hh .

Geology of the Southern Igneous Beit in the Eastern

Part of Bükk Mts.

by G. Pantó

Despite the detailed petrographic study of igneous rocks in the eastern

part of Bükk Mts. and numerous accurateiy determined rock varieties described

írom here (Szentpétery 14—27) a comprehensive geologic view of the whole
rangé was lacking as yet. The scope of present survey was a detailed mapping
of geologically important rock types, further the age relations of different igneous

rocks to each other and to the sedimentary formation have been to be cleared.

The E—W directed rangé of partly metamorphosed Mesozoic igneous rocks

is interlying chiefly calcareous Ladinian beds. The “ground mass” of the beit

is formed by a conspicuous diabase tuff series which has been divided during the

survey in three groups. One of them — partly agglomeratic, covering the NE part

of the mapped area — is held fór terrestrial formation, two others occupying

the SW part of the beit are dominantly submarine tuff deposits differing írom
each other only in the grade of metamorphism. The submarine deposition is

testified by repeated alternations of tuff and limestone layers (often containing

colloidal tuff matériái impurities) forming a gradual transition on the Southern

bordér of the beit írom pure lamellar Ladinian limestone to diabase tuff. Thus
the Ladinian age of diabase tuff deposition is evident. The northern bordér of

the igneous beit is marked by a structural line manifesting large scale movements
along a tectonic zone.

.The diabase tuff complex is intersected by ophitic and vesicular diabase

dikes and sills showing a great variety of mineralogical constitution and structure.

The dikes are striking chiefly NE—SW.
The quartz porphyry complex has penetrated the diabase series in a later

phase belonging probably to the early stages of Alpine orogeny. Quartz por-

phyry tuffs showing often great similarity to Scandinavian hálleflints and lep-

tites occur in a large stripe along the Bagoly hill rangé.

Quartz porphyry — of which two types have been distinguished, a granular

and an extremely fine grained, dense one — is forming injections of different size

intersecting all preexisting members of the igneous rock beit. Evén the mapped
quartz porphyry injections are nt to be held fór compact lava-masses bút fór
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aboundant injections getting in preponderance over the tuff matériái. The domi-
nant strike of these injection zones is NW—SE.

Small scale injections diminishing to the microscopic dimensions of perme-
ations are pervading quartz porphyry tuff, diabase tuff or diabase bodies through-

out the whole beit and often form a ”halo” around the mapped injections. Inte-

resting textúrái features of injections and permeations can be observed on the area.

Injections and permeations in “volcanic” surroundings can be explained only

by supposing an intrusive mass in shallow depth.

As far as the Chemical composition of the Mesozoic igneous rocks of the area

is concerned we posses only scarce data. Author tried to compare the quartz

porphyry complex petrochemically on the base of calculated Niggli base molecules

with the synorogene intrusions of the Southern Alps. (Fig. 1.) As the available

quartz porphyry analyses are extending only over a short interval of acidity,

the trends of differentiations are hardly manifested. In the k—

n

diagrams it

is however apparent that the quartz porphyries of Bükk Mts. are coinciding in

their alkali dominance with the S. Alpine intrusions (Predazzo, Mte Croce, Baveno)
and differ apparently from the differentiation of Miocéné rhyolites of Hungary
expressing towards the more basic members a definite calcic trend.

Földtani Köí’öny LXXXI. 4—6. 10



146

A recski Lahóca felépítése és érce

Pantó Gábor,

(V. tábla. — IV—V. melléklet.)

A Lahóca-hegy rézércelfordulását több, mint száz éve ismerjük és ércének

nagyobb részét a 25 éve folyó modern bányászat le is fejtette. Legkiválóbb

kutatóink egész sora foglalkozott behatóan a Lahóca bányageológiai vizsgálatá-

val (1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17). A rendkívül alaposan, szinte az észszerség

határáig átkutatott, mindössze 2 km2 kiterjedés hegyhát bányászati feltárásairól

nyomtatásban és kéziratban nagytömeg adat áll rendelkezésre, mégis, ha átfogó

képet akarunk rajzolni, a megoldatlan végs problémák egész sorába ütközünk.

A Lahóca csaknem kizárólag biotitamfibol-andezitbl és ennek rétegvulkáni
' felépítés lepelképzdményébl áll (11). A külszínen és a bányában számos,

egymástól lényegesen elüt vulkáni képzdmény különböztethet meg, melyek

elsdleges különbségeit a sokrét hidrotermális átalakulás jobban kihangsúlyozta

vagy elmosta.

A Lahóca felépítésében legszembetnbb, hogy üde andezit lávaárakat csak

a hegyhát ÉK-i és DNy-i szárnyán találunk. A két szárny üde andezitjét a közé

települt bomlott agglomerátummal együtt, már Rozlozsnik is különválasztotta,

az ÉNy—DK irányban elnyúlt, ers hidrotermális átalakítást szenvedett, érc-

tömzsöket tartalmazó középs szakasztól (11). A középs érces szakaszt a bánya-
feltárások szerint DNy-on éles törési sík, ÉK-en pedig szélesebb töréses öv hatá-

rolja. Az elmozdulás ércesedés utáni.

Rozlozsnik korkülönbséget tételez fel az érces szakasz és a szárnyak kép-

zdményei között (11). A Lahóca egyetlen kormegjelöl adata, a tetn elhelyez-

ked lattorfi-emeletbeli glaukonitos homokk és mészkfoszlány. Ezt csak

a középs szakaszra alkalmazza és a szárnyak ép andezitjét a középs oligocénba

helyezi. Ezek feltörését a környékbeli olajkutató fúrások középs-oligocén agyag-

jában közbetelepül tufa- és tufitcsíkokkal hozza kapcsolatba. A Lahóca-tet
gyér feltárásai nem teszik lehetvé a középs szakaszt határoló vetdések kül-

színi követését. A térképezés adatai szerint a glaukonitos homokk és mészk
ugyanolyan bomlott tufára települ, amilyen a szárnyak ép andezitje között van
feltárva. Ez a Lahóca részei közötti korkülönbséget nem igazolja. A Lahócát
egészében, elszigetelten fels-eocénnél idsebbnek tartva, a környék rupéli-tufái-

val elvész minden kapcsolata, pedig ezek elhírnökét, üde andezit fölött települt

globigerinás tufában Rozlozsnik, a közvetlen szomszédos Kálvárián, meg-
találta.

A Lahóca elszigetelt, kivételes helyzetét különösen középs szakaszának
sajátos kzetkifejldése és egyedülálló ércesedése indokolhatná. Itt azonban
a vulkáni kúp kialakulását követ, esetleg jóval késbbi folyamat eredményével
állunk szemben. Az ércesedés korára ismét egyetlen támpontunk van : A Lahócá-
tól 3 km távolságban lemélyített Recsk I. fúrásban tufabetelepüléses középs-
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oligocén agyag rétegsor legalján, de nummulinás mészk fölött 4 m vastag, a lahó-

caival mindenben egyez és felteheten egykorú rézérces képzdmény van (8).

Az ércesedés tehát a lahócainál fiatalabb vulkáni képzdményeket is érte.

A Lahóca bányaföldtani alapkérdése kezdettl fogva az ércet befogadó
képzdmények közötti tájékozódás volt, a cél pedig ismeretlen érctestek hollétét

eláruló szabályszerségek nyomozása. Az elméletek sarokpontja mindig a Lahóca
legkülönösebb képzdménye, az ú. n. »kékpala« volt. Ezt a régi bányászok
kibúvásban telérkitöltésnek nézték, csapásán tengd kutatás indult, mely erre
csak akkor kapott, amikor a fekübe harántolva véletlenül az I. tömzsbe lyukasz-

tott (5). A kékpala, amit »fekete hasadék«-nak neveztek, a kutatások vezér-

fonala lett s róla a bányásztapasztalat megállapította, hogy az érctömzsöket
határolja. Rozlozsnik, a Lahóca legalaposabb vizsgálója, feljegyzései szerint

világosan látta, hogy a kékpala az érctestek szegélyéhez kötött hidrotermális

bontás különleges terméke és kiindulási anyaga a fed és fekü andezitképzd-
ményeitl nem tér el (11).

Lahocia hegy dáhle/tója Pálfy izennt.

DNy

1. ábra

Ez a felismerés nyilvánosságra nem került és »hivatalos állásponttá « az a

Pálfy tekintélyével alátámasztott elgondolás vált, amit fennmaradt szelvénye

híven tükröz (1. ábra). a kékpalát mint »vízbehullott hamutufát« pontos réteg-

tani szintet jelöl elsdleges képzdménynek tartotta és az érctömzsöket burkoló

elhelyezkedése alapján a Lahóca rétegvulkáni képzdményeit redkbe gyrte.
Szerinte a Lahóca »boltozatában« rekedtek meg a szomszédos »kürt« érchozó

oldatai és ide vándorolt a környez paleogén-rétegek kolaja is. Ez a tapaszta-

lati tényekkel össze nem egyeztethet ehnélet tartotta magát akkor is, amikor
Rozlozsnik irányítása mellett egymásután találták meg a kékpala nélküli töm-
zsöket.

A kékpala nincs meg az egész lahócai ércesedés területén, csak a bányászat

D-i részén, az I., II., III., V. fels, VII., IX., X. és XI. tömzsök felett. Ennek
a résznek kzete általában igen egyenletes andezittufa, ú. n. kristálytufa, helyen-

ként kisebb andezit-lávaárakkal. Az É-i tömzsök, III., V. alsó, VI. és VIII.

ettl lényegesen eltér, durva andezit agglomerátumban helyezkednek el.

A Lahóca ércesedése egyedül áll a Kárpátmedencében. Pontosan megegyez
típusú ércelfordulást a teleptani irodalomban hiába keresünk. Méreteitl
eltekintve több hasonló vonás köti össze Butte-val, amellyel párhuzamba állítani

már többen megkísérelték (7). A sokban eltér ércparagenezist nem indokolt

összevetni. A legújabb idben, új szempontok szerint feldolgozott érckísér

10 *
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hidrotermális kzetelváltozások sémája ellenben hasznos tájékozódást nyújthat
a Lahóca bomlott vulkán iképzdményei között (4, 6, 12, 13, 14).

Jellegzetes zöldkövesedés a Lahócán nincsen, ellenben a fakult és kilúgozott
ú. n. kaolinosodott kzet-elváltozások széles skáláját találjuk. A Lahóca D-i
részén a kékpala fölötti és alatti képzdmények eltér megjelenése, ami fed-
és feküképzdményekre tagolásukat indokolta, átalakulásuk különböz folyama-
tának eredménye.

A kékpala közvetlen fedje mindenhol a kékesszürke fedtufa, melynek
színét igen finoman elosztott piritimpregnáció adja. A kzetelegyrészek nagy-
részt átalakultak, a földpátokat agyagásvány, talán beidellit vagy montmorril-
lonit helyettesíti, a színes elegyrészek helyét piritcsomók vagy vázak jelölik.

Az »agyagos« kzetátalakulás legintenzívebben a kékpalán jelentkezik, mely-
szinte egész tömegében agyagásványok gélszer tömegébl áll, az eredeti elegy-
részek körvonalai alig nyomozhatok benne és a pirites impregnáció itt a legdúsabb
(V. tábla 1, 2).
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2. ábra

A kékpala határfelületet jelöl a kzetelváltozások között. Alatta, a fekü-
képzdményekben agyagos bontást nem látunk, a kzet általában kovásodott,
a földpátok mind szericitesedtek és az alapanyagban is változó gyakoriságú a
szericit (V . tábla 3.). Színes elegyrészek helyét legtöbbször aprószemcsés kvarc
tölti ki. Érctömzsöket eddig a feküképzdményekbe ágyazva a kékpala alatt
80 m mélységig találtak. Ezek közvetlen környezete teljesen elkovásodott és az
érces kova hólyagaiban olaj cseppek ülnek.

Függleges szelvényben a kékpalafelületen, a kzetátalakulások ugrásszer
változását, amit a kzetek mikroszkópi képe is elárul kitnen lehet követni.
Nemesné Varga S. elemzései alapján a kémiai összetétel változásának párhuzamos
diagrammjain (2. ábra). A Si02 , alkáli és alkáli földfémek minimuma, Fe203 ,

A1203 és S kiugró maximuma a kékpala szintjére esik, jól mutatva, hogy a szerici-

tesedés és kovásodás pontosan a kékpalafelületig terjed.

Elszigetelten vizsgálva, ez a kép szokatlan és alig érthet. A Lahócában az
ércképz és ezzel kapcsolatos kzetátalakító hatások igen bonyolultan szövdnek
össze. A mélységbl feltör gzök és oldatok számára a Lahócában nem volt
nyitott hasadék, így azok repedések hálózatán át nyomultak föl. Az átalakító
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hatás megfelel magassági övben a feltörési utak között nagy térfogaton belül

érvényesült. A Lahóca egyes részeinek hidrotermális elváltozását, illetve ércese-

dését a szabálytalan, el-elduguló járatokon feltör, inkább diffúzió, mint áramlás
útján terjed ágensek hatására olyan sok, változó körülmény szabta meg, hogy
ezek rekonstruálására nem gondolhatunk.

A hidrotermális átalakulásoknak jóval egyszerbb sémája figyelhet meg
telérek mentén, ahol a telér-hasadékon áramló gzök és oldatok a falakban
általában egyenl mélyen fejtik ki diffúzió útján átalakító hatásukat. Az érc-

képzdés hidrotermális típusa tekintetében a recskivel összevethet Butte-i

érctelérek környezetében azt tapasztalták, hogy a telérhasadéktól befelé, az üde
kzetig a következ zónák különböztethetk meg : szericites kovásodás, kaoli-

nites, montmorillonites, kloritos kzetátalakítás, ép monzonit (12). Sales
a zónák kialakulását úgy képzeli el, hogy az ép kzetnek szericites-kovásodott

telérfallá átalakulása a kloritos (propilites), montmorillonitos és kaolinites kzet-
átalakulás állapotain keresztül vezet. A telérhasadékból a kzeten átdiffundáló

ágensek H'-koncentrációja, nyomása és hmérséklete, távolodva egyenletesen

csökken, mégis bizonyos határértékek átlépésénél a létrehozott kzet-
elváltozás típusa ugrásszeren változik meg. A zónák
határa t u 1 a j d o n k é p e n az egyes átalakulások egy-
más eltt haladó frontjának legszéls helyzete.

A tömzsöket létrehozó ércképz fázist a Lahócában, mint a legtöbb hidro-

termális ércelfordulás esetében, medd kzetátalakító hatások huzamos érvé-

nyesülése vezette be. Ezek »készítették el a talajt«, illetve a kzetet az érc

befogadására. Hasznosítható érc általában — és ez a Lahócára
vonatkozóan kivétel nélküli szabálynak látszik — csak a szericites-
kovás zónában válhatott ki nagyobb mennyiségben (6).

A kzetátalakulások típusai a Lahóca impregnációs tömzsei körül a repedezett-

ség és lyukacsosság helyi változásai szerint bizonyára szabálytalanul alakultak

ki. Az agyagosán bontott kzetfajtákat eddig ásványtanilag megkülönböztetni

nem állt módunkban, tehát arra sincs bizonyítékunk, hogy az agyagosán bontott,

vagyis fedképzdmények az agyagásványok kifejldése alapján tagolhatok

lennének. Egyedül a Mg-tartalom kiugrásából lehet esetleg a montmorillonitos

zóna jelenlétére következtetni (12).

A szericites-kovás kzetátalakulás, vagyis a feküképzdmények zónája

éles határral, st egy egészen különleges határképzdménnyel, a kékpalával

különül el a fedképzdményektl. A szericites-kovás kzetátalakulás határa

az irodalomban e tekintetben tárgyalt ércelfordulásoknál általában éles, a hidro-

termális kzetelváltozások között a legélesebb határfelület. Mivel szericites-

kovásodás legtöbbször a hasznos ércesedés elterjedését jelöli, kialakulásának

fizikokémiai okaival bven foglalkoztak.

Az agyagásványok képzdésével szemben a szericithez szabad K‘ szükséges.

Ezt valószínleg a földpátok teljes szétesése szolgáltatta, nem a hidrotermák

hozták. Szintéziskísérletek szerint a kémiai alkotórészek jelenlétében savanyú
hidrotermális környezetben csakis 300—350° között képzdhet szericit. Ilyen

fizikokémiai körülmények között a vas szilikátos kötésbl teljesen felszabadul

és pirít válik stabilissá. Ennek képzdése a hidrotermákból sok ként von el, ami
komplex szulfidok képzdésének és Si02 kiválásának kedvez (12).

A szulfidos ércásványok és kova együttes kiválása valóban törvényszer
és ennek az ércfelhalmozódás mechanizmusa szempontjából dönt jelentsége

van. A hidrotermák feltörési útját az általuk lerakott kova zárja el, mely minden
hézagot kitölt. A kiváláskor bizonyára gélnem kovaanyag félig
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átereszt burokként mködik s a hidrotermális oldatokból a

nehézfémek szulfidjait kiszri. Ilyen eldugaszolt járatokban és zsákokban a nyo-

más a környezetében uralkodónak többszörösére felugorhat s az elzáró kéreg

ismételt áttörésével ritmikus kiválásokat eredményezhet. (Pl. Yellowstone-parki

fúrások (13).)

Ezek a kísérleti adatok valamivel érthetbbé teszik számunkra a Lahóca
impregnációs tömzseinek rendkívül szabálytalan körvonalát és szeszélyes érc-

eloszlását, azonban a kékpala keletkezésére magyarázatot nem adnak. A szeri-

cites kzetátalakulás feltételeinek átlépésénél az átalakító folyamatok ugrásszer
megváltozása következtében inhomogenitási felület alakulhatott ki — de csakis

a Lahóca egyenletes hamutufából álló D-i részén. Itt a már szericitté nem alakuló

földpát-anyag gélnem agyagásvánnyá alakult, a vastartalom pedig igen finom

eloszlású pirít alakjában kötdött meg.

Az »érces oldatok megtorló dása« az egységes kékpalafelületen, amire fleg
Pálfy hivatkozott, csak kivételes jelenség volt és az érctömzsöket adó hidro-

termális fázis esetében ki sem mutatható. Gyakran egészen medd, alig kovás
tufa iktatódik a dús tömzs és a kékpala közé. Ha azonban a kékpala az érctömzsök

udvarában egyenl hmérséklet és kémizmusú felülethez kötött átalakulási

termék, melyet az agyagosán bontott fedtufával fokozatos átmenetek kötnek
össze, a »torlódást« a tömzsök elhelyezkedésének magyarázatára nem szükséges

feltételeznünk, st a kékpala egymásfeletti megismétldései, a »másod- és harmad-
'rend« kékpalák az átalakulási front idszakos elreugrásaival jól magyaráz-

hatók. A kékpala-felület a késbbi elmozdulásoknál mindig csúszó felületként

szolgált, így legtöbb helyen elfent, kihengerelt' alakban találjuk, innen palás

szerkezete.

A hidrotermális kzetátalakulások és ércfelhalmozódások szempontjából

egészen eltér viszonyokat találunk a Lahóca É-i részén az azt felépít rendkívül

egyenetlen agglomerátumban. Az érc útját elkészít kzetelváltozások itt

nem nagyjából egységes felületre terjedtek el s a kiindulási kzet eltér alkata

miatt sem kerülhetett sor kékpala keletkezésére. A bontott mellékkzet ezen

a részen a bánya feltárásaiban — legalább is a megcsiszolt mintákban — általá-

ban szericites és kevéssé, egyenetlenül kovásodott. Az egészet a szericites-kovás

átalakulás zónájába sorozhatjuk, melynek határfelületét eddigi vizsgálatokból

pontosan nem ismerjük.

Az érctömzsök (III., V. alsó, VI., VIII.) kifejldése lényegesen eltér a déliek-

tl. A kovásodás nem olyan mérték és nem összefügg, mint amazoknál, hanem
erekre, foltokra korlátozódik. A dúsérc is gyakran fészkes, gumós alakban (»tojás-

érc«) koncentrálódik, ami esetleg az eldugult járatokban, zsákokban megrekedt
hidrotermákra vezethet vissza.

Az egyes tömzsök érce szövet és ásványos összetétel szempontjából lénye-

gesen eltér egymástól. Ezeket a különbségeket mikroszkópi vizsgálat alapján

kidolgozni eddig nem volt alkalom. Uralkodó ércek az enargit és famatinit. A két

ásvány bizonytalan, ércmikroszkópi megkülönböztetésére az enargit jóval ersebb
bireflexióját tartottam legalkalmasabbnak. A Recskrl leírt luzonit alatt (15),

mely ásványt a bels szerkezeti kutatások diszkreditáltak, famatinitet kell érte-

nünk változó, bizonyosan jelents As-tartalommal. Ezt Földváriné egy-egy
mintából készített színképfelvétele is igazolja.

Van tisztán enargitos (IV.) és tisztán famatinites (IX.) tömzs, legtöbbször

azonban keverten, egymással gyakran ritmikusan váltakozva találjuk a két
ásványt. A két ásvány kiválását az odaáramló oldat kémizmusa, a fakóérccel

fennálló egyensúly eltolódása, esetleg egyéb fizikai tényezk szabhatták meg.
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A Lahóca ércteleptani különlegessége az érces kova hólyagüregeiben talál-

ható olaj. Az olaj a tömör kvarcit teljesen zárt hólyagaiba nem migrálhatott

és ércesedés utáni migrációt feltételezve az sem volna érthet, hogy az olajnyomok
laza, likacsos tufában jóval ritkábbak s itt is az erek mentén haladó kovásodáshoz
vannak kötve. Az olaj csak az érchozó hidrotermákkal jöhetett és a kova kiválása

során záródott hólyagba. A lahócai nagyfúrás szerint a hidrotermák legalább

200 m vastag triász radiolariton keresztül törtek fel. Az olaj ez alól esetleg paleo-

zoikumból jöhetett és anyakzete nem lehet a környékbeli rupéli agyag. Az olaj

kémiai alkata alapján esetleg ez a feltevés jobban alátámasztható lenne.

A lahócai érckutatások régen felvetdött kérdése, remélhetünk-e érctöm-

zsöket a jelenlegi bányászat szintje alatt nagyobb mennyiségben ? A jelenlegi

érctömzsök területére vonatkozóan határozott nemmel felelhetünk. Bár a lahócai

nagyfúrás mintái szerint szericitesedés a jelenlegi bányászat talpában még 200—
300 m-ig tart, a kovásodás lényegesen alárendeltebb és ércesedésnek csak jelen-

téktelen nyomai mutatkoznak. Mint annyi ércelfordulásnál, a hidrotermák
feltörési útjukon mindaddig, míg az érckiválásra kedvez magassági övét el nem
érték, szinte nyomtalanul suhantak keresztül. A tömzsök újabb emeletét a jelen-

leg ismertek alatt nem várhatjuk. Mélységi kutatás számára egyetlen lehetség

a Lahóca eddig ércmentesnek ismert, lezökkent szárnyaiban volna, ha az érce-

sedés ezekre is kiterjedt s itt a tömzsös zóna a felszín alatt mélyebben húzód-

nék meg.
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reojiorfiqecKtle CTpoenöe MecTopoHíneHÜH PenK

r. n a h t o

O CTpoemiH Jlaxonbi (Penn) mvieiOTCH MHoroHncjieHHbie naHHbie, ho no OTHoine-
hhio nponcxomnemiH Haiiöojiee BamHbie Bonpocbi hbjihiotch eme HepeineHHbiMH.
TjiaBHbie cöpocoBbie 30Hbi pa3nejimoT MecToponmemie na Tpii nacni. OpyneHemie
BCTpenaeTCH b ueHTpaJibHoü 30He. Ha rcpanx BbixonHT Ha noBepxHOCTb ojiee mojio-
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aue nopojcu. OmraaKOBoe opyneHemie BCTperajiocb h b ohhoö pasBenoqHoa ckbs-
>KHHe b Ty«J)$yTax BepxHejiaTop$OBoro B03pacTa. Oco6oe nojiojKeHne aaHHMaiOT
epem* CTpaTOByjiKaHHHecKHx o6pa30BaHHHX Jiaxonu TaK Ha3UBaeMMe cnHne cjiaHnu.
naji$H hx CTHTaji CTpaxnr pa^aqecKHM ropn30HTOM, ho HOBetlurae HCCJieaoBaHHH
noKa3ajiH, utó ohh hbjihiot ch tojii>ko rpammHoft noBepxHocTbio H3MeHeHHHx nopoa.
OpyneneHHHe MaccH nax ouhtch non 30H0& chhhx cjiamjeB, Ha pacTOírann okojio
100 neTpoB. 3Ta 30Ha oKa3ajicn no aaHHHM nccJieaoBaHHü HanSoJiee Önaro-
npHHTHo nnn pynooöp aaoBaHnn. IIoaTOMy npoxoaa rjiy6>Ke Hejibaa oatanaTb
HOByro cepnio pyninjx Ten.

Hydrothermal Alteration and Metallizatlon o( the Lahóca-hill near Recsk

by G: Pantó

The Lahóca-hill containing impregnation-stocks of gold-copper re is built

up by Laté Eocéné biotite-amphibole andesite stratovolcanic formations. The
Central section is characterized by intensehydro thermal alterations and the

presence of 11 ore-stocks, while the barren flanks consist of less altered agglome-

rate alternating with fresh biotite-amphibole andesite lava-flows.

A peculiar formation of the Lahóca-hill is the ”blue shale”, a 0.5—2 metres

. thick layer having a dome-like position above the stocks. This formation has

been held first fór gangue and its outcrop led to the discovery of the occurence.

Mining exposures revealed that the stocks are characterized by a “blue shale”

cover and this formation has been made responsible fór the localization of

stocks.

Microscopic and Chemical study of the altered volcanic tuffs of the surrounding

of the stocks show that the “blue shale” is a special marginal formation between
sericitic-silicified and argillic types of alteration. Volcanic tuffs below the “blue

shale”, the actual hst rocks of the stocks are characterized by strong silicifi-

cation, totál sericitization of felspars and absence of clay minerals. Tuffs above
the “blue shale” underwent argillic alteration. Their further analysis according

clay minerals is lacking as yet. The ”blue shale” is a special kind of alteration

which led to a rock consisting of colloidal mass of clay matériái with extraordi-

narily rich pyritic impregnation.

Fóllowing the changes in rock composition by analyses of drilling cores by
S. Nemes-Varga, minimum values of Si02 , Na20, K20, CaO, and MgO as well

as maximum values of Fe203 , A1203 and S were found to be bound to the “blue

shale”. Below it composition is characteristic to sericitic alteration, above it to

argillic one.

In the Lahóca-hill impregnation metallization took piacé on a much more
complicated way than that of vein formation. Further investigation is there-

fore needed in order to get a more detailed concept about connexions between
hydrothermal alterations and metallization.

The impregnation-stocks of the Lahóca-hill are extremely variable as far as

structure and distribution of the re matériái is concerned. Chief re minerals

are enargite and famatinite which occur in most cases vicariously

or alternating. A curiosity of the stocks is the petróleum content of its silica.

Petroleum is to be found in entirely closed sphaerical cavities of the silica. Its

post-ore migration seems to be excluded, it is supposed therefore, that petróleum

was brought by the hydrothermal Solutions from the Pretertiary basement.
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A Tokaji hegységi kaolin keletkezésének kérdéséhez

Szebényi Lajos

A Tokaji hegységben a riolittufából keletkezett kaolinok többnyire hidro-

kvarcit fedréteg alatt fordulnak el, mint azt Liffa és Földvári több helyen

megállapították. A kemény kvarcit védte meg a kaolint a lepusztulástól, így az

legnagyobb részt fennsíkot alkot. Ilyen a füzérradványi Korom-hegy is ;
ennek

települési viszonyairól lesz az alábbiakban szó. Itt is hidrokvarcit borítja az

enyhén DK-nek lejt kaolin-telepet. Errl a kvarcitról meg kell jegyeznem,
hogy tulajdonképpen nem is volna kvarcitnak nevezhet, hanem inkább ková-

sodott agyagnak, kovásodott homokknek, kovásodott riolittufának, — tisztán

kovasavas gélbl keletkezett valódi kvarcit nagyon kevés volt benne talál-

ható.*

A település azonban csak nagy vonalakban ilyen egyszer. Elssorban a

fennsíkoknak a pereme le van suvadozva, csúszva, mint azt már Földvári is

hangsúlyozta 1939. évi szakvéleményében. Ezek a suvadások hatalmas törmelék-

lejtket okoztak a Korom-hegy környékén, ami az alsóbb rétegek felismerését

lehetetlenné teszi. Bányászatilag ezek a suvadások két okból is nagyon kelle-

metlenek, egyrészt a telep nem követhet, másrészt a suvadások által össze-

hasadozott kaolinba a vasas oldatok beszivárogtak és azt felhasználásra alkal-

matlanná tették.

Ennél is sokkal nagyobb baj, hogy a használható kaolin fészkes település-

nek bizonyult. Ez a település a bányászat során jól megfigyelhet. Az eddigi

kutatások során a fészkek helyét nem sikerült elre meghatározni. A használható

teleprész meghatározásához elször is a suvadások területét igyekeztem körül-

határolni. Ezért a kvarcittett részletesen felmértem, mert a suvadások a fel-

színi formákból jól nyomozhatok voltak. Ekkor bukkantam rá a tetn egymás-

után sorakozó lefolyástalan mélyedésekre, melyek 10—15 m átmérjek és kb.

fél méter mélyek. Egynémelyikben a víz is megáll és kis tavat alkot, ilyenek a

Büdös-tó és a Kerek-tó. Fképpen az utóbbi vezetett reá arra, hogy ezek a mélye-

dések tulajdonképpen forráskráterek. Ugyanis a Kerek-tónál nemcsak a tölcsér-

szer, egészen szabályos, kerek mélyedés van, hanem kívülrl is meg van a kráter

fala (lásd a szelvényt). Elgondolásomat megersítette az, hogy a bányászatban

az eddig megközelített Büdös-tó alatt és az attól húzódó, a tetn követhet
mélyedéssorozat alatt a kaolin el van kovásodva, ami a forrástölcsérek és hasa-

dékok mélybeni folytatását jelzik. Földvári a kaolinosodást és a kvarcitképz-

dést két kvarcittelérbl vezette le, egyik a terület DNy-i részén, a másik az ÉK-i
végén, egymástól kb. 800 m-re. Irányuk ÉÉNy 330° — DDK 150°. Ezek a tér-

színen éles gerincet alkotnak. Ezekhez a f hasadékokhoz csatlakozik az egymás-
tól 30—50 m távolságra lev forrástölcsérek rendszere. A forrástölcséreket a

tektonikai irányoknak megfelel rendszerbe nem tudtam foglalni, mivel szeszé-

* Minthogy az irodalomban a hidrokvarcit elnevezés terjedt el ezekre a kze-
tekre, a továbbiakban ezt az elnevezést használom.
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lyesen gördült vonalban sorakoznak. A keletkezés kérdésétl eltekintve, e forrás-

tölcséreknek az a gyakorlati jelentsége, hogy e forrástölcsérek és
hasadékaik okozták kovásító hatásukkal a kaolin-
réteg lencsékre való szabdalását. A szelvény ÉNy-i részére

berajzolt aknát ilyen elgondolás alapján telepíttettem és ebben meg is kapták
az el nem kovásodott kaolint, holott a vágatok ebben az irányban már minden-
hol kovásodott kaolinba ütköztek.

Szintén domborzat alapján tételezhet fel a szelvényen ábrázolt törésvonal

is, mely a kaolintelep ÉK-i részét 30 m-rel megemeli.

A bányászat másik problémája a fészkes település mellett az okkeres szeny-

nyezdés. Ez két módon jelenik meg : 1. repedések mentén felülrl bemosott
szennyezdés, ami elssorban a lesuvadt részek környékén van, tehát elre kijelöl-

het
; 2. nem ilyen egyszer azonban a fészkesen települt okkeres szennyezdés,

mely körkörös héjakban jelentkezik, tehát a riolittufa valamilyen vastartalmú

zárványa körül keletkezett. Ez utóbbiak megjelenésében nem tudtam rendszert

találni.

A fent vázolt települési viszonyok alapján a Korom-hegyi kaolint helyben

keletkezettnek gondolom, még pedig már a szarmata korszakban. Ugyanis a

kaolin fedjében lev hidrokvarcitból Pálfalvy 50 fajból álló flórát gyjtött,
mely kétségtelenül a miocén korra utal. A kaolin pedig nem keletkezhetett a

hidrokvarcit leülepedése után, mert ez a hidrokvarcit azokból a forrásokból

jutott a felszínre, melyeknek forrástölcsérei a már kész kaolint kovásították el.

Ez a jelenség, a kaolin utólagos elkovásodása jól megállapítható a bányában,
ahol a kaolin rétegek a forrástölcsérek közelében fokozatosan keményedve, len-

csésen, ujjasán átmennek a kvarcitba. Tehát arra kell gondolnunk, hogy a for-

rások hol kaolinképz szénsavas vizeket, hol pedig kovasavval telített oldatokat

hoztak a felszínre. Ebbl pedig az következik, hogy egymás alatt nem
csak egy kaolintelepet remélhetünk, hanem többet is.

Erre az említett kutatóakna is szolgáltatott példát, melyben szintén akadt több

bár használhatatlan kaolintelepecske a hidrokvarcit között. Hogy a f kaolin-

telep alatt van-e biztosan más telep is, azt a hegyoldal vastag törmeléktakarója

miatt nem lehetett eldönteni, ezt csak mélyfúrással tudhatnánk meg.

K BonpOcy böpaaónanmi Kaojimia b rpax Toxatt

Jl. C e 6 e h H

Abtop ycTaHOBmi cbh3h Memay TepMaJibHbnvm HCTOMHHKaMH u o6pa30BaHueM
KpeMHeBKii b cjiohx naomma. AHajni3npoBaB MopijtoJiormo noBepxHocra bo3M0>kho
OKOHTypiiTb pacnojiomemie KaojiHHOBbix rHe3n. IIpaBUJibHOCTb MeToaa noaTBep-
mnajiacTb pa3BeaouHbiM Typ^oBamieM. II IlajKjmJiBii HaiueJi oraTyio MiiouenoByio
4>jiopy b KBapuHTax kpobjih Kaojuma. IIoaTOMy opa30BaHue naomma Hanajiocb
yme b capMaTCKOM npyce.

/
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Ásványtani adalékok

Zsivny Viktor

1.

Kuprit Vysní Medzev (Felsomecenzéf)-röl

1939. évi gyüjtutamon Luciabányán Blunár Ferenc üzemvezet mérnök-
tl a M. N. Múzeum számára két limonitos stufát kaptam, melyeken kuprit
jelenik meg. A darabok Blunár közlése szerint a vysní medzevi Kalte-Binne
bányából valók. Felületükön (= a limonit repedéseiben) a kuprit szabadon fenntt
kristálykákban, vagy szabad szemmel földesnek látszó, binokuláris mikroszkóp
alatt mikrokarfiolos, vagy pedig srn egymáshoz ntt parányi kristálykákból

álló bevonatként észlelhet. Szabad kristálykák a limonit földes részeiben bennve
is megjelennek. A gyakran többé-kevésbbé torzult oktaéderes kristályok maximá-
lisan 1

/3 mm nagyságúak, általában sokkal kisebbek : 0-1 mm-esek
;
gyakran

egyik oktaéderlapjukkal vannak a darabhoz nve s ezek rendszerint az említett

lap szerint lapúltak. Binokuláris mikroszkóp alatt két kristálykán egy-egy okta-

éderéi helyén csillogó, hosszúkás lapocska (110 ?) volt észlelhet. Mérésre sajnos

nem lettek volna épen levehetk e kristálykák. Egyéb alakokat nem észlelhet-

tem. A megfigyelt alakok tehát
:
{111} és {110 ?}.

2.

Vivianit Luciabányáról

Ugyancsak 1939-ben Blunár FERENC-tl egy Luciabányáról való pirites,

kvarcos, pátstufát kaptam, melynek üregeiben kékesszín, hiányosan, csupán
2— 3-lappal kifejldött vivianitkristályok, illetleg többnyire párhuzamos össze-

növés halmazaik jelennek meg. Mérésre elegend épséggel nem voltak levehetk.

3.

Markazit Lesencenémetfaluról

Vendl Mária 1921-ben tartott eladásában ismertette a Nemesvitán (Zala

m.) agyagban elforduló markazitot.1 Ez az agyag egyik tagja az ottani pontusi

emeleti rétegösszletnek, melynek alkotásában az említett agyagon kívül még
homok, homokk, márga (esetleg, bazalttufával) is részt vesznek.

1940-ben Lengyel Zoltán budapesti kohómérnök »Lesencenémeti«-rl

(=Lesencenémetfalu) való markazitot ajándékozott a M. N. Múzeum ásvány-

kzettárának. Lesencenémetfalu légvonalban csaknem 3 km-nyire fekszik ÉNy-ra
Nemesvitától. A környékén található geológiai képzdmények azonosak a Nemes-
vita-környékiekkel. 2

)

1 Vendl Mária : Calcit Vaskrl, antimonit Hondolról, gipsz Óbudáról és

markazit Nemesvitáról
;
Földt. Közi. 51—52 , 39—45 [44—45], [1921—1922 (megj.

[1923)]. Német kivonat: Kalkspat von Vask, Antimonit von Hondol, Gyps von
Óbuda und Markasit von Nemesvita; loc. cit., 102—104 [104].

2 Lásd : A Balaton-tó környékének részletes geológiai térképe 4 lapon. Szer-
kesztette : Lóczy L. Budapest, 1920.
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Az ajándékozó közlése szerint a markazitot a falu mellett, az akkor épül-
félben volt lporraktár területén létesítend kút ásásánál, 15 méter mélyen a fel-

szín alatt y2 m vastagságú »szürke agyagiban a következ szelvény alján talál-

ták :

humusz homokos kavics

markazitmentes szürke agyag konglomerát
édesvízi mészk (3 méter) sárga agyag
sárga agyag markazitos szürke agyag.

(Egy kvalitatív, tájékoztató iszapolási próbám tanúsága szerint a markazitos

szürke agyag nem csekély mennyiség csillámos kvarchomokot tartalmaz.)

A markazit az agyagban kristálycsoportokban és gumókban jelenik meg ;

utóbbiak felületérl kristályok nnek ki. A markazit kristályai 1 cm nagyságot is

elérnek. Elfordulása nyilvánvalóan lényegben azonos jelleg a nemesvitaival.

Ennek ellenére a lesencenémetfalui anyagot mégis megvizsgáltam közelebbrl,

mert elzetes átnézésénél a kristályokon egy olyan kombinációtípust figyelhettem

meg, amilyent Vendl Mária nem említ Nemesvitáról. Az észlelt alakok 1 {011}, e

{101}, m {110} különben azonosak a Vendl M. által megfigyelt formákkal a c

{001} kivételével, mely a lesencenémetfalui kristályokon sohasem észlelhet jól

differenciálható lapokkal ; helyén, görbültnek látszó, rovátkolt lapkomplexum
jelenik meg, amely hosszú, a látmez 3-szoros átmérjével egyenl méret reflex-
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sávot ad, melybl egyes reflexek nem különíthetk el biztosan. {011} lapjai olykor

részben rovátkoltak a (011) (01 f) éllel párhuzamosan. A megmért 13 kristály,

illetleg kristálytöredék lapjai csaknem kivétel nélkül rossz, többszörös reflexeket
(reflexsávot, vagy két dimenzióban szétszóródott reflexeket [reflexterületeket])

adnak, melyekbl a normális helyzet lap reflexe csak nehezen vagy egyáltalában

nem állapítható meg. A (011): (011) szögre a különböz, illetleg azonos kris-

tályokon nyert szélsséges értékek különbsége kerek 3%°-ot is elérhet. Egyedül
{101} lapjainál figyelhettem meg egyszer reflexeket. Az alanti összeállításban az
észlelt szögeket) Gehmacher 3 elemeibl számítottakkal összehasonlítva adom

:

Észlelt
határértékek középérték Számított

11"' (011): (011) 78° 5'—81°43' 79°53' 78°50'

ee'" (101)
:
(lOl) 64° 7-65° 6' 64°36' OO

o

mm' (110): (110) 105°53' 105°53' 105°22'

lm (011): (110) 57°33'—65° 7 61°20' 62° 4i/
2

'

em (101): (110) 47°53'-47°56' 47°54' 47°37i/
2

'

le (011): (101) 69°34'— 70°54' 70°10' OO
OO

11 (011): (011) 53°30'— 57°27' 55°15' 55° 51'

mm (110): (110) 31°18'-31°28' 31°23' 30° 44'

Vendl M. a következ egymagában fellép alakot (ikreken), illetleg kom-
binációkat sorolja fel Nemesvitáról :

1. {011} egymagában 4 vagy 5 egyénbl álló ikreken 1 leggyakoribb

2. {011}, {001} 4 vagy 5 egyénbl álló ikreken
]

kristályok

3. {011}, {110} 2 egyénbl álló ikreken

4. {011}, {110}, {001} 4 egyénbl álló ikreken

5. {001}, {011}, {110} 2 kristály összenövésébl keletkezett egészen lapos

táblákon

6. {110}, {011}, {101} egyszer kristályokon.

Az általam megvizsgált lesencenémetfalui anyagban a kristályok legnagyobb
része — mint Nemesvitán — (110) szerinti egyszer, vagy hármas ciklikus iker,

melyeken csupán {011} egyik lappárja jelenik meg ; ez ikrek gyakran egymással

párhuzamosan vannak összenve (kakastaréj-habitus). Kevésbbé gyakran a

bázist helyettesít, említett görbült lapkomplexum (a továbbiakban »görb.

kompi. «-mal jelölve) és — fleg beugró szögekben — {110} észlelhet. {001} alakot

nem észlelhettem s így a VENDL-féle fent 2., 4. és 5. sorszámozású kombinációkat
sem figyelhettem meg. Néhány egyszer kristályon, melyek közül kettt meg is

mérhettem {101} is megjelenik. Az egyik —csonka — kristályon {011} és {101}, a

másikon {011}, {101}, {110} és a »görb. kompi. « kombinációja jelenik meg, de ezen

az utóbbi kristályon az els három forma lapjai más kifejldések (\. ábra,) mint

a Vendl M. által leírt sáli. ábrájában ábrázolt kristályon. Kristályunk viszont

hasonlít a Jugovics által leírt4 kósdi markazit egyik kombinációjához. Anyagom-
ban hiányzik még a Vendl M. 10. ábrájában közölt (fenti 5. számú) ikertípus.

3 Gehmacher A. : Morphologische Studien am Markasit ;
Zeitschr. f. Krvst.,

13, 242—262, [1888].
4 Jugovics L. : Kósdi markazit; Földt. Közi., 43, 202—204 [203], [1913];

Markasit von Kósd
;

loc. cit. ,
290—292 [291 [.
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Az általam észlelt egymagában fellép alak, illetleg kombinációk tehát :

{011} egymagában

A falubattyáni szárhegyi ólomércelfordulás ásványaival Vendl A., majd
késbb behatóbban Koch S. foglalkozott. 5 Utóbbi a szekundér ásványok tárgyalása

során két barnás, sárgás ásványról emlékezik meg. Az egyik a cerusszitosodott

galenitet néhány milliméter vastagságban rendszerint barnás-sárgás kéregként

burkolja s »e kéreg a repedések mentén benyomul az érc belsejébe is és vékonyan
kérgezi az üregek falait borító cerusszit kristályokat «.

Ez az anyag vegyi összetételére nézve piromorfit és apatit izomorf elegye.

A másik »a cerusszitosodott galenitpéldányokat az oxidációs utak mentén sárgás-

barnássárgára fest amorf földes anyag. Vegyi vizsgálata alapján az anyag
alumíniumot, vasat és kevés ólmot tartalmazó víztartalmú szilikátnak bizonyult.

Sárgásszín változata kevesebb, a barna szín több vasat tartalmaz « (Vendl
sárgás-zöldes piromorfitkéregrl tesz említést, mely helyenként bevonja a gale-

nitet.)

Az általam 1940 júniusában gyjtött szárhegyi cerusszitos darabokon citrom-

sárgába, illetleg narancssárgába hajló okkersárga, porszer, földes anyagot észlel-

tem, mely a repedések mentén járja át azokat. Bitskei J. egyetemi magántanár úr

elemzése alapján — melynek szíves elvégzéséért e helyen is hálás köszönetemet
fejezem ki — az anyag bindheimitszer ásványnak minsíthet. Képzdését,
illetleg antimontartalmát megmagyarázza, hogy a szárhegyi érc galeniten kívül

antimontartalmú szulfósót is tartalmaz, melynek jelenlétét Erdélyi J. az általa

1950-ben gyjtött szárhegyi darabok vizsgálatánál — melyeken ugyancsak sárgás

bomlástermék jelenik meg — állapította meg. Ez az érc Sztrókay K. ércmikrosz-

kópi vizsgálata szerint, melyet Erdélyi felkérésére végzett el — antimonfakóérc

(Erdélyi szóbeli közlése).

Az irodalmi adatok szerint a bindheimitek összetétele tág határok között

változik. A közölt elemzések határértékei — figyelmen kívül hagyva a »Hintze-

ben felvett6 elemzések közül a nagymértékben inhomogén anyagra vonatkozó 18.

és 22. számú elemzéseket, azonkívül Natta és Baccaredda7
, valamint Le Me-

surier8 elemzéseit is, mert PbC0
3
-tartalmú anyagra vonatkoznak — a követ-

kezk :

6 Vendl A. : A Somlyó és Szárhegy geológiája s egykori hévforrásai
;
Hidro-

lógiai Közi., 4—

6

(1924—26-ra), 37—44 [41—44], [1928]. Über die geologischen
Verháltnisse dér Somlyó- und des Szárhegy-Berge und ihre einstigen Thermen

;

loc. cit., 124—133 [129—133]. — Koch S.: A fejér-megyei Szárhegy ólomérc elfor-
dulása ; Acta universitatis szegediensis Sectio scientiarum naturalium (Pars min.
petr.) = Acta mineralogica, petrographica, 1 ,

1—6, [1943]. Das Bleierzvorkommen
auf dem Szárhegy im Komitat Fejér ; loc. cit., 7—12.

6 Hintze : C. : Handbuch dér Mineralogie, I. Bd., 4. Abt., 2. Hálfte, 838—840,
[1933].

7 Natta G. és Baccaredda M. : Tetrossido di aritimonio e antimoniati

;

Zeitschr. f. Krist., 85
, 271—296 [278], [1933].

8 Le Mesurier C. R. : Carminite and bindheimite from the Ashburton dis-

trict
;

Journ. Roy. Soc. Western Australia, 25 , (1938—39-re), 137—140, [1939],
(Min. Abstr.-ból [9, 36] véve).

{110}, »görb. kompi.

«

{101} csonka egyszer kristályon

{101}, {110}, »görb. kompi. « egyszer kristályon.

4. Bindheimit-szer ásvány Faluhattyánról
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PbO : 36-54—61-83% (a leggyakoribb érték 40—50% közötti),

Sb2
05 : 31-71—51-94% (a leggyakoribb érték 40—50% közötti),

H20 : 1-15—11-98% (a leggyakoribb érték 5— 8% közötti).

A bindheimitre megadott képletek :

1. 3Pb0.2Sb205
.6H20 (Secret Cafion [Nevada, U. S. A.])9

(Stewart Lode-bánya [Sevier Co., Arkansas] és

Secret Cafion [Nevada, U. S. A.])9

(Nercsinszk [Szibiria]),10

a Hypotheek-bányáinál (Idaho, U. S. A.)12 : n= y2
a Gornoinál (Valié Seriana) és

Camerata Cornello-inál (Val Brembana, n=2
Olaszország)13 :

a Mt. Amy-inél (Ashburton district, Nyugat-
Ausztrália)14 : n=l

2. 3Pb0.2Sb2
0-

o
AH

2
0

3. 3Pb0.Sb205
AH20

4. 2Pb0.Sb90,.nH90n

A szóbanforgó szárhegyi ásvány kémiai összetétele Bitskei elemzése szerint

:

% Molekulaviszony

PbO 63-42 0-2841 3-708

Fe
203

2-78 0-0174 0-227

Sb2
0

6
24-55 0-0766 1-000

HgO 7-00 0-3886 5-071

ai
2o3

0-26 0-0025 0-033

SiOa
1-32 0-0219 0-286

99-33

Sajnos a vas oxidációs foka nem volt megállapítható, ami a képlet felállítá-

sánál némi bizonytalanságot okoz.

A következkben a fenti elemzési adatok értelmezését kétféle módon kísérlem

meg.
1. Ha a kismennyiség vasat, alumíniumot és kovasavat az ólomantimoniát-

ásványunkat szennyez anyagoknak tekintjük s a képlet felállításánál figyelmen

8 »HiNTZE»-bl véve ; loc. cit., 831, 839 (a 14/b alatti elemzési adatokból az
PbC03 levonása után). Ha a secret canoni bindheimitnek H2S04 felett eltávozó vizét
higroszkópikusnak tekintjük, akkor összetételét a 2. számú képlet fejezi ki, különben
az 1. számú.

10 »HiNTZE«-bl véve ; loc. cit. 831, 838.
11 »Hintze« : loc. cit., 831. — Natta és Baccaredda :

(Ca, Pb , SbOH, . . .)t Sb207.nH20
(antimonokker és bindheimitre vonatkozó közös képlet) ; loc. cit. 293. — Ferrari
A. és Cavalca L. : PbSb206.Pb(0H) 2.7H20 [

= 2Pb0.Sb20s.8H20], La struttura dél

clorocadmiato di bario e le sue relazioni con i minerali dél gruppo dél pirocloro ;

Gazz. cbim. ital., 74, 117—126, 11944], (Min. Abstr.-ból [10, 209] véve). —
HAgele G. a vizet tekintetbe nem véve a oo Pb20 [SÉ>206 ]

képletet tételezi fel.

Röntgenographische Untersuchung des Bindheimits von Waitschach bei Hüttenberg,
Kárnten Zentralbl f. Min. etc. Abt. A, 45—50 [48], [1937]. — Strunz H. :

Pb2Sb2060 diadoch helyettesítésben Ca (~8H201%val; Mineralogische Tabellen, II.

kiad., 111, 1949. — Hey M. H. : 8 [Pb2Sb207.nH20] ; An index of mineral species
& varieties arranged chemically, 244, [1950].

12 »HiNTZE«-bl véve ; loc. cit., 840.
13 Natta és Baccaredda: Pb2Sb207.2H20, ill .(Pb, Ca) 2Sb207.2H20

;

loc. cit.,

291, 296 (p. 296-on 2H20 helyett tévesen 8H 20 szerepel
;
Natta és Baccaredda

képletei már PbC0 3-mentes anyagra vonatkoznak).
14 Le Mesurier ; loc. cit.
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kívül hagyjuk : az PbO, Sb
2
0 5 és H

2
0-ra megállapított fenti molekulaviszony-

értékekbl kiadódó képlet

3,71PbO.Sb2
O-.5.07H

2
O 1)

nem kielégít.15

2. Ha pedig csupán a kismennyiség alumíniumot és kovasavat hanyagoljuk
el, a vasat pedig az ólmot izomorf módon helyettesít ferrovasnak tekintve, mint
FeO-ot az PbO-hoz számítjuk,16 akkor a

4.16 (Pb,Fe)0.Sb
205 .5.07J72O 2)

képletet vezethetjük le.

Az 1) képlet a 4 Pb0.Sb
20s

.5H
20 3) képletet csak rosszul,

a 2) képlet a 4 (Pb,Fe)0.Sb205.5H2
0 4) képletet kielégíten

közelíti meg.
A 4) képlet figyelembevételével, a következ táblázatban a talált és a 4)

képlet összevont, leegyszersített alakjából a

4Pb0.Sb
205

.5H
20

képletbl számított17 értékek vannak egymással összehasonlítva :

talált számított különbség

PbO 69-29 67-51 -1-78%
Sb205

23-90 25-68 + 1-78%
h

2o 6-81 6-81 0-00%

100-00% 100-00%

Szárhegyi ásványunk összetétele magasabb ólomtartalmával különbözik
az eddig ismertetett különböz összetétel bindheimitektl. Ezért »bindheimeit-

szer ásvány« névvel megjelölni tartom célszernek.

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-kzettára, 1950. december.

Mineralogische Beitráge

Von VlCTOR Zsivny

1. Cuprit von Vysní Medzev (Felsomecenzéf)

Gelegentlich meiner Sammelreise im Jahre 1939 erhielt ich in Luciabánya für

das Magyar Nemzeti Múzeum, vöm dortigen Betriebsleiter, Herrn Ingenieur F.

Blunár zwei limonitische Stufen mit Cuprit. Die Stücke stammen nach Blunár’s
Mitteilung aus dér Grube Kalte Rinne in Vysní Medzev. An dér Oberfláche dér

Stücke (= in den Rissen des Limonites) erscheint dér Cuprit in frei aufgewachsenen
Kristallen, oder mit unbewaffneten Auge als érdig erscheinender Überzug, welcher

15 A szennyezésnek tekintett alkotórészek egyébként a Koch által említett
alumíniumot, vasat és kevés ólmot tartalmazó víztartalmú szilikát alkotórészei
lehetnek. Ha ilyeneknek fogjuk fel azokat, akkor az 1) képlet felállításánál e szili-

káthoz tartozó vizet és igen kevés ólmot is elhanyagoltuk ; ezeket számításba venni
ugyanis nincsen módunkban.

16 0,227 molekula Fe203-dal 0,454 m. FeO egyenérték. 3,708 + 0, 454= 4,162.
17 A »talált« rovat adatai a kísérletileg talált eredeti adatokból úgy adódtak ki,

hogy a Fe 203-ot equivalens PbO-ra s aztán az alumínium és a kovasav elhagyásával
az egészet 100%-ra számítottam át.

Földtani Közlöny LXXXI. 4— 6. 11
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unter dem binokularen Mikroskope mikrokarfiolig ist, oder aus dicht aneinander-

gewachsenen winzigen Kristállchen besteht. Freie Kristállchen finden sich auch
in den erdigen Partién des Limonites eingewachsen. Die háufig mehr oder minder
verzerrten oktaedrischen Kristalle erreichen die maximale Grsse von x

/3 mm, sind

aber im allgemeinen bedeutend kleiner : 0-1 mm. Oft sind sie mit einer Oktaeder-

fláche an das Stück gewachsen und nach dieser abgeplattet. Unter dem binokula-

ren Mikroskope konnte ich an zwei Kristállchen je eine einzige glánzende, láng-

liche Fláche (110?) an dér Stelle einer Oktaederkante wahrnehmen. Leider hátten

diese Kristállchen unversehrt nicht abgetrennt werden können. Sonstige Formen
konnte ich nicht feststellen. Die beobachteten Formen sind alsó

: {111} und

{
110 ?}.

2. Vivianit von Luciabánya

Ebenfalls im Jahre 1939 erhielt ich von F. Blunár eine Spatstufe mit Quarz
und Pyrit von Luciabánya stammend, in dérén Hohlráumen bláuliche, mangelhaft,

blos mit 2—3 Fláchen entwickelte Vivianitkristalle, beziehungsweise dérén Aggre-

gate mit paralleler Verwachsung sitzen. Sie konnten zr Messung nicht genügend
- unversehrt losgetrennt werden.

3. Markasit von Lesencenémetfalu (Komitat Zala)

Mária Vendl besprach in einem Vortrage im Jahre 1921 das Vorkommen des

Markasits im Tón von Nemesvita.1 Dieser Tón gehört dem dortigen pontischen

Schichtenkomplexe an, in dessen Aufbau ausser dem vorgenannten noch Sand,

Sandstein, Mergel (eventuell mit Basalttuff) teilnehmen.

Im Jahre 1940 spendete dér budapester Hütteningenieur Z. Lengyel Mar-
kasitkristalle von »Lesencenémeti« (=Lesencenémetfalu) dér mineralogisch-petro-

graphischen Abteilung des Magyar Nemzeti Múzeum. Diese Ortschaft liegt bei-

nahe 3 km in Luftlinie nordwestlich von Nemesvita. Die geologischen Bildungen

dér Gegend sind dieselben wie in dér Umgebung von Nemesvita.2

Nach dér Mitteilung des Spenders wurde dieser Markasit neben dér genannten
Ortschaft bei dem Graben eines Brunnens auf dem Areal des damals im Bau
befindlichen Pulvermagazins 15 Meter unter dér Oberfláche in »grauem Ton«
von l/2 m Máchtigkeit an dér Basis des folgenden Profiles gefunden :

Humus
grauer Tón ohne Markasit

Süswasserkalk (3 Meter)

gelber Tón
sandiger Schotter

Konglomerat
gelber Tón
grauer Tón mit Markasit

1 Vendl Mária : Calcit Vaskrl, antimonit Hondolról, gipsz Óbudáról és
markazit Nemesvitáról, Földt. Közi., 51—52 ,

39—45 [44—45], [1921—1922 (erschie-
nen 1923)]. Deutscher Auszug : Kalkspat von Vask, Antimonit von Hondol, Gyps
von Óbuda und Markasit von Nemesvita

; loc. cit., 102—104 [104].
2 Siehe die geologische Karte dér Umgebung des Balatonsees : »A Balaton

környékének részletes geológiai térképe 4 lapon. Szerkesztette Lóczy L. Budapest,
1920«.
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(Nach meiner qualitativen, zr Orientierung unternommenen Schlámmprobe
enthaltet dieser Tón mit Markasit nicht geringe Mengen glimmerigen Quarz-
sandes.)

Dér Markasit findet sich im Tone als Kristallgruppen und Knollen; aus letz-

teren wachsen Kristalle heraus. Die Markasitkristalle erreichen die Lángé von
1 Centiméter. Das Vorkommen ist offensichtlich wesentlich von demselben
Charakter als dasjenige von Nemesvita. Trotzdem entschloss ich mich zr Unter-
suchung des Materials von Lesencenémetfalu ,weil bei dér vorláufigen Durchsicht

desselben mir ein solcher Kombinationstyp auffiel, welchen M. Vendl von Nemes-
vita nicht erwáhnt. Die von mir beobachteten Formen.

1 {011}, e {101}, nx {110}

sind übrigens dieselben die M. Vendl beschrieb mit Ausnahme von c {001}, welche

an den Kristallen von Lesencenémetfalu nie mit gut differenzierbaren Fláchen
zu beobachten ist, vielmehr erscheint an dér Stelle dér Fláchen dieser Form ein

gekrümmt erscheinender geriefter Fláchenkomplex, dér ein langes, den drei-

fachen Durchmesser des Sehfeldes erreichendes Reflexband liefert, aus dem ein-

zelne Reflexe nicht sicher herauszuheben sind. Die Fláchen von {011} sind biswei-

len teilweise gerieft parallel dér Kanté (011) (01 1). Die Fláchen dér gemessenen 13

Kristalle, beziehungsweise Bruchstücke gaben beinahe ausnahmslos schlechte,

mehrfache reflexe (Reflexbánder, oder zweidimmensional zerstreute Reflexe

[Reflexareale]) aus welchen dér Reflex dér Fláche von normaler Lage nur schwer,

oder überhaupt nicht zu bestimmen ist. Die Differenz dér Werte des Winkels

(011)
: (011) an verschiedenen bezw. an demselben Kristalle gemessen kann

rund 3y2
°
erreichen. Einfache Reflexe lieferten blos die Fláchen von {101}. Fol-

gende Zusammenstellung gibt die beobachteten Winkelwerte mit denjenigen aus

Gehmacher’s3 Elementen berechneten verglichen an

:

beobachtet
Grenzwerte Mittelwert

berechnet

ír (011)
:
(01 f) 78° 5'—81°43' 79°53' 78°50'

ee'" (101) : (lOl) 64° 7'— 65° 6' 64°36' 64° 8'

mm' (110) : (110) 105°53' 105°53' 105°22'

lm (011): (110) 57°33'— 65° 7 61°20' 62° 4i/
2

'

em (101)
: (110)

47°53'—47°56' 47°54' 47°37 y2
'

le (011): (101) 69°34'— 70°54' 70°10' 70°18'

ll (011): (011) 53°30'— 57°27' 55°15' 55°51'

mm (no) : (Tiö) sns'-si^s' 31°23' 30°44'

M. Vendl gibt folgende Kombinationen bezw. die folgende alléin auftretende

Form an :

1. {011} alléin an Zwillingen von 4 oder 5 Individuen
|
die háufigsten

2. {011}, {001} an Zwillingen von 4 oder 5 Individuen
j
Kristalle

3. {011}, {110} an Zwillingen von 2 Individuen

4. {011}, {110}, {001} an Zwillingen von 4 Individuen

5. {001}, {011}, {110} (ganz flache Tafeln entstanden durch Verwachsung

zweier Individuen)

6. {110}, {011}, {101} an einfachen Kristallen.

3 Gehmacher A. : Morpholö^ische Studien am Markasit ;
Zeitschr. f. Krist.,

13, 242—262 , [
1888 .]

11 *
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In dem von mir untersuchten Matériái von Lesencenémetfalu ist dér grösste

Teil dér Kristalle-wie diejenigen von Nemesvita-einfache oder dreifache zyklische

Zwillinge, an welchen blos das eine Fláchenpaar von {011} erscheint ; diese Zwil-

linge sind oft parallel miteinander verwachsen (HahnenkammVTypus). Seltener

sind dér erwáhnte gekrümmte Fláchenkomplex, dér die Basis vertritt (im folgen-

den als »gekrümmt. Kompi. « bezeichnet) und — hauptsáchlich an Zwillingen

mit einspringenden Winkeln — {110} zu beobachten. {001} war nicht zu beobachten

demzufolge ebenso nicht M. Vendl’s Kombinationen No 2,4 und, 5. An einigen

einfachen Kristallen, von denen zwei auch gemessen werden konnten, erschien auch

{101}. An dem einen-, unvollstándigen-Kristall konnten {011} und {101} am ande-

ren die Kombination von {011}, {101), {110} und dem »gekrümmt. Kompi. «-e

festgestellt werden ; die Flachen dér erstgenannten drei Formen bringen aber an
diesem letzteren Kristall einen anderen Habitus hervor (siehe Abb. 1. des ung.

Textes), als an dem von Vendl beschriebenen und in Ihrer Abb. No 11 dar-

gestellten Kristalle. Anderseits áhnelt unser Kristall einer von L. Jugovics von
Kösd (Komitat Nógrád, Ungarn) beschriebenen4 Kombination. Auch fehlt in

meinem Matériái M. Vendl’s in ihrer Abb. No 10 dargestellter, oben mit 5. be-

zeichneter Zwillingstypus. Die von mir beobachteten Kombinationen beziehungs-

-weise die alléin in sich auftretende Form sind :

{011} alléin

{011}, {110}, »gekrümmt. Kompl.«

{011}, {101} an einem einfachen Kristall [Bruchstück]

{011}, {101}, {110}, »gekrümmt. Kompi. « an einem einfachen Kristall.

Über die Mineralien des Bleierzvorkommens am Szárhegy bei Falubattyán

(Komitat Fejér, Ungarn) berichtete A. Vendl, spáter und eingehender S.

Koch .
5 In dér Beschreibung dér secundáren Mineralien erwáhnt dér letztere zwei

bráunliche, gelbliche Substanzen. Die eine findet sich als eine bráunlich-gelbliche

Kruste von einer Dicke von einigen Milliméter am in Cerussit umgewandelten
Galenit : »diese Kruste dringt lángs dér Spalten auch in das Innere des Érzés

ein und bedeckt dórt die an den Wánden dér Hohlráume sitzenden Cerussitkristalle

ebenfalls in einer dünnen Schicht« . . . »Die Krustensubstanz stellt . . . eine iso-

morphe Mischung von Pyromorphit und Apátit dar.« Das andere Mineral erscheint

als »amorphe, erdartige Substanz, welche die zu Cerussit umgewandelten Exem-
plare des Galenits lángs dér Oxydationswege gelblich-bráunlichgelblich fárbt. Bei

dér Chemischen Analyse erwies sich diese Substanz als ein Aluminium, Eisen und
geringe Mengen von Blei enthaltendes, wasserháltiges Silikat. Ilire gelbe Variante

enthált weniger Eisen, die braune mehr.« (Vendl erwáhnt eine gelblich-grüne

Kruste aus Pyromorphit welche den Galenit stellenweise überzieht.)

4 Jugovics L. : Kósdi markazit ; Földt. Közi., 43 ,
202—204 [203] [1913] ;

Markasit von Kösd
;

loc. cit., 290—292 [291].
5 Vendl A. : A Somlyó és Szárhegy geológiája s egykori hévforrásai ;

Hidroló-
giai Közlöny (Zeitschrift für Hydrologie), 4—6 .(für 1924—26), 37—44 [41—44],
(1928). Über die geologischen Verháltnisse dér Somlyó- und des Szárhegy-Berge und
ihre einstigen Thermen

; loc. cit., 124—133 [129—133]. — Koch S. : A fejér-megyei
Szárhegy ólomérc elfordulása

; Acta universitatis szegediensis Sectio scientiarum
naturalium (Pars min. petr.) = Acta mineralogica, petrographica, 1 , 1—6, [1943].
Das Bleierzvorkommen auf dem Szárhegy im Komitat Fejér ; loc. cit., 7—12.

4. Bindheimitartiges Mineral von Falubattyán
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An den cerussitischen Handstücken, die ich im Jahre 1940 am Szárhegy
sammelte konnteich eineinszitronengelbe bezw. orangegelbe neigende ockergelbe,

staubartige, erdige Substanz beobachten, welche die vorgenannten lángs dér Risse

durchwebt. Auf Grunde dér chemischen Analyse des Herrn Privatdozenten J.

Bitskei (1940)) dem ich fiir seine Gefálligkeit auch an dieser Stelle herzlichst

danke, ist diese Substanz als bindheimitartiges Mineral zu betrachten. Ihre

Entstehung bezw. ihr Antimongehalt findet in dem Umstand eine Erklárung,

dass das Erz vöm Szárhegy ausser Galenit auch ein antimonháltiges Sulfosalz

enthált, welches Herr J. Erdélyi gelegentlich dér Durchsicht seiner im Jahre

1950 am Szárhegy gesammelten Stücke, an denen ebenfalls sich eine gelbe erdige

Substanz vorfand, feststellte. Nach dér erzmikroskopischen Untersuchung
dieses Érzés, welches Kálmán Sztrókay (Universitát, Budapest) auf die An-
regung Erdélyi’s unternahm — ist es ein Antimonfahlerz (Erdélyi’s mündliche
Mitteilung).

Nach den Literaturangaben wechselt die Zusammensetzung dér Bindheimite

zwischen weiten Grenzen. Die Grenzwerte dér publizierten Analysen — ausser

Acht gelassen die auf stark inhomogéné Substanz sich beziehenden Analysen No
18 und 22 im »Hintze«,6 ausserdem diejenigen von Natta und Baccaredda,7

sowei von Le Mesurier8 da sie sich auf PbC0 3
-haltiges Matériái beziehen — sind

folgende :

PbO : 36-54—61*83% (dér haufigste Wert liegt zwischen 40—50%)
Sb

2
0

6 : 31*71—51*94% (dér haufigste Wert liegt zwischen 40—50%)
HaO : 1*15—11*98% (dér haufigste Wert liegt zwischen 5— 8%)

Für dem Bindheimit wurden folgende Formeln angegeben :

1. 3Pb0.2Sb
2
0

5
.6H

20
2. 3Pb0.2Sb

20b
AH

20

3. 3Pb0.Sb205AH20

4. 2Pb0.Sb
20,.nH20íl

(Secret Caííon [Nevada, U. S. A.]), 9

(Stewart Lode-Grube [Sevier Co., Arkansas] und
Secret Canon [Nevada, U. S. A.]),9

(Nertschinsk, [Sibirien]),10

demjenigen

von dér Hypotheek-Grube [Idaho, U. S. A.]

entspricht : n= y2 12

von Gorno [Valié Seriana] und
|

Camerata Cornello [Val Brembana, > entspricht

Italien] I n=2 13

vöm Mt. Amy [Ashburton district, West-
australien] entspricht : n= l 14

* Hintze : Handbuch dér Mineralogie, I. Bd., 4. Abt., 2. Halfte, 838—840 [1933].
7 Natta G. und Baccaredda M. : Tetrossido di antimonio e antimoniati

;

Zeitschr. f. Krist., 85, 271—296 [278], [1933].
8 Le Mesurier C. R. : Carminite and bindheimite from the Ashburton dis-

trict
;

Journ. Roy. Soc. Western Australia, 25 (für 1938—39), 137—140, [1939],
(aus Min. Abstr.

[ 9 , 36] entnommen).
9 Aus »Hintze« entnommen; loc. cit, 831, 839 (aus den Analysendaten unter

14/b nach Abzuge des PbCO,). Betrachtet mán das über H2S04 fortgehende Wasser
als hygroskopisches, so enthált mán die Formel 2. sonst die Formel 1.

11 Aus »Hintze« entnommen; loc. cit., 831, 838.
11 »Hintze«

;
loc. cit., 831. — Natta und Baccaredda :

(Ca , Pb, SbOH, . . .) 2S&20 7 .ni/20
(gemeinsame Formel für Antimonocker und Bindheimit); loc. cit., 293. — Ferrari
A. und Cavalca L. : PbSb2Oe .Pb H20 \ =2PbO . Sb2Ob ,8H20]. La struttura dél

clorocadmiato di bario e le sue relazioni con i minerali dél gruppo dél pirocloro :



Die chemische Zusammenzung des untersuchten Minerals vöm Szárhegy ist

nach dér Analyse Bitskei’s :

% Molekülverháltnis

PbO 63-42 0-2841 3-708

Fe
203

2-78 0-0174 0-227

Sb
2
05

24-55 0-0766 1-000

h
2
o 7-00 0-3886 5-071

ai
203

0-26 0-0025 0-033

Si0
2

1-32 0-0219 0-286

99-33

Leider konnte die Oxydationsstufe des Eisens nicht bestimmt werden was
einige Unsicherheit in dér Berechnung dér chemischen Formel mit sich bringt.

lm folgenden sollen zweierlei Auslegungen dér obigen Analysendaten versucht

werden.

1. Wenn die geringen Mengen von Eisen, Aluminium und Kieselsáure als

Verunreinigungen unseres Bleiantimoniatminerals betrachtet und bei dér Auf-

stellung dér chemischen Formel vernachlássigt werden, so ist die Formel zu

welcher die Molekülverháltniswerte von PbO, Sb205
und H

20 führen

3‘7\PbO.Sb
2O5 .S-07H20 1)

nicht befriedigend.15

2. Wenn mán blos die geringe Mengen Aluminium und Kieselsáure als Ver-

unreinigungen ansieht und vernachlássigt, das Eisen aber als das Blei isomorph

vertretendes Ferroeisen betrachtet und als FeO mit dem PbO zusammenfasst18

so erhált mán die Formel

4-16 (Pb,Fe)0,Sb
205.5-07H20 2)

Die Formel 1) ist eine schlechte Annáherung zr Formel

4Pb0.Sb
205

.5H20 3)

die Formel 2) eine befriedigende zr Formel

i(Pb,Fe)0.Sb
t05.5Hi0 4)

Gazz. chim. ital., 74, 117—126, [1944], (aus Min. Abstr. }10, 209] entnommen) —
Hagele G. nimmt ohne weitere Berücksichtigung des Wassers die Formel oc Pb20
[Sí>206 ] an. Röntgenograpische Untersuchung des Bindheimits von Waitschach
bei Hüttenberg, Kárnten

;
Zentralbl. f. Min. etc. Abt. A, 45—50 [48], [1937]. —

Strunz H. : Pb2Sb2060 mit diadochen Vertretung durch Ca (~8H20?) ;
Mineralo-

gische Tabellen, II. Ausg., 111, [1949]. — Hey M. H. : 8 [Pb2Sb20 7
. nH20] ;

An
index of mineral species & varieties arranged chemically, 244, [1950].

12 Aus »Hintze« entnommen
;
-loc. cit., 840.

13 Natta und Baccaredda : Pb2Sb207 . 2H20 bezw. (Pb, Cá) 2 Sb20 7
.

2

H20 ;

loc. cit., 291, 296 (p. 296 steht falsch 8H20 statt 2H 20 ; die Formeln von Natta und
Baccaredda beziehen sich auf bereits PbC03-freie Substanz.

14 Le Mesurier
; loc. cit.

15 Die als Verunreinigungen betrachteten Bestandteile können übrigens eventuell
zum von Koch erwáhnten Aluminium, Eisen und geringe Mengen von Blei enthalten-
den wasserháltigen Silikat gehören. Bei dieser Auffassung wurde bei dér Auftstellung
dér Formel 1) das zu diesem Silikat gehörige Wasser und sehr geringe Mengen von
Blei vernachlássigt

; diese in Berechnung zu ziehen ist námlich nicht möglich.
16 Mit 0 227 Moleküle Fe

20, sind 0 454 Moleküle FeO equivalent. 3’708 + 0'454 =
4162.
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Die Forrnel 4) in Betracht gezogen, sind in dér folgenden Tabelle die gefunde-

nen17 mit den aus dér zusammengezogenen, vereinfachten Gestalt dieser Formel,

das heisst aus dér Formel

berechneten Werte mit

4Pb0.Sb
2
0r

o
.5H

2
0

einander verglichen

;

geíunden berechnet Differenz

PbO 69-29 67-51 -1-78%
Sb

2
0

5
23-90 25-68 + 1-78%

h
8
o 6.81 6-81 0-00%

100-00% 100-00%

Die Zusammensetzung unseres Minerals vöm Szárhegy weicht durch höherem
Bleigehalt von den bisher publizierten Bindheimiten verschiedener Zusammen-
setzung — ab. Deshalb scheint mir zweckmássig dasselbe als »bindheimitartiges

Mineral« zu bezeichnen.

Budapest, Mineralogische-petrographische Abteilung des Magyar Nemzeti
Múzeum, Dezember 1950.

17 Die Zahlenwerte dér Colonne »gefunden« ergaben sich so aus den experimen-
tell gefundenen Originaldaten, dass das Fe 203 auf equivalentes PbO und dann nach
Weglassung des Aluminiums und dér Kieselsáure das ganze auf 100% umgerechnet
wurde.
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A vivianit transzlációja és redözése

Tokody László

Az Országos Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kzettára, 1950-ben

néhány Chiuzbaia-i (kisbányai) vivianit-kristállyal gyarapodott. Ezek közül, az

egyik stufa vivianit-kristályán a mechanikai hatásra bekövetkezett plasztikus

deformáció kiválóan érvényesül, és ezenkívül a vivianiton eddig még nem ismer-

tetett »redzés« jelensége ismerhet fel.

A megvizsgált vivianit-kristály kísér ásványai lényegében ugyanazok,

mint a legutóbb leírt feltnen nagy (a : b : c = 4 : 9 : 14, 13,2 : 11,3 : 18 és

-25,1 : 16,6 : 42 mm) vivianit kristályoké
:

galenit, szfalerit, pirít, kalkopirit,

pirrhotin, kvarc, sziderit és szferosziderit.1

E nagy vivianit kristályok mind pirrhotin-táblákra nttek, a most tanul-

mányozott kristály ellenben sárgás kvarc-kristályokon ül. A kristály színe kissé

szürkés árnyalatú zöldeskék. Vastagsága miatt átnemlátszó. Egy hozzántt

kristályka zöldeskék színné’: átlátszó, vékonyabb részén színtelen-átlátszó. A
chiuzbaiai (kisbányai) vivianit-kristályokbán gyakorta megjelen plumozit-zár-

1 L. Tokody : Vivianit von Kisbánya. — Schweiz. Min. Petr. Mitt. 29 • 1949.

510—516.
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ványok hiányzanak. A kristály felületére, a mátrixhoz való odanövés közelében,

sárgás kvarc-kristályok telepedtek.

A most tanulmányozott kristály mérete szintén jelents: 9x12x21 mm.
A mechanikai igénybevétel eltt hosszúsága még nagyobb volt, egyik felének

teljes hosszúsága kb. 26 mm. lehetett. A kristályformákat a darab feláldozása

nélkül nem lehet meghatározni.

A kristály érdekessége, hogy ráejtés, nyomás vagy ütdés, valószínbben
leesés következtében tranzlációt (párhuzamos eltolást) és ugyanakkor erteljes

»redzést« (Fáltelung ;
Mügge) szenvedett.

A vivianit tranzlációs elemei : T = (010) t = [001] (Mügge)
1

A vivianit kristály igen könnyen meghajlítható. A vizsgált kristályon a

tranzláció kitnen megfigyelhet, miként a fénykép baloldalán jól látható.

A kristály és a fénykép jobboldalán nemcsak a tranzláció, hanem a »redzés«

is kétségtelenül megállapítható. Az ers mechanikai hatásra aT = (010) mindkét
oldalán tranzláció következett be. Ugyanakkor a T = (010) síkjában t = [OOlj-re

merleges irányban többszörös redzés lépett fel. A redzés iránya, / egyenl a

[259.0.69] övtengely irányával. A vivianit c-tengelyére merleges lap ugyanis

{69.0.259} ; (69.0.259)
: (100) = 90°.

A kétoldali ellentett értelm párhuzamos eltolás, hajlítás eredménye a »red-
zés«. A jelentékeny mechanikai igénybevétel oly ervel hatott a kristályra, hogy
az nemcsak egyszer és egyirányban, hanem kétszer és az elzvel ellentett irányban

is redzdött. (1. a fényképet.)

Translation und Fáltelung des Vivianits

von L. Tokody

Die Mineralogisch-Petrographische Abteilung des Ungarischen National-

museums vermehrte sich im Jahre 1950 um einige Vivianitkristalle aus Chiuzbaia

(Kisbánya). An dem Kristall einer dieser Vivianitstufen áussert sich vortrefflich

die durch mechanische Wirkung hervorgerufene plastische Deformation (Trans-

lation) und ausserdem lásst sich an ihm auch die Erscheinung dér Fáltelung

erkennen, die an Vivianit bisher noch nicht beobachtet worden ist.

Die Begleitmineralien des untersuchten Vivianitkristalls sind wesentlich '

dieselben wie die dér unlángst beschriebenen, auffallend grossen (a : b : c =
4:9:14, 13,2 : 11,3 : 18 und 25,1 : 16,6 : 42 mm) Vivianitkristalle : Galenit,

Sphalerit, Pyrit, Chalkopyrit, Pyrrhotin, Quarz, Siderit und Sphaerosiderit. 2

Wáhrend diese grossen Vivianitkristalle sámtlich auf Pyrrhotintafeln auf-

gewachsen sind, sitzt dér jetzt untersuchte Kristall auf gelblichen Quarzkristallen.

Die Farbe des Kristalls ist grünlichblau mit etwas gráulichem Stich. Wegen seiner

Dicke ist er undurchsichtig. Ein an ihr angewachsenes Kristállchen ist in grünlich-

blauejr Farbe durchsichtig, dér dünne Teil desselben farblos-durchsichtig. Plumo-

1 O. Mügge : Beitr. zr Kenntn. d. Cohásionsverhaltnisse einiger Mineralien. —
Neues Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. 50—62. (Kobaltbliithe und Vivianit 53—54). —
Ueber Translationen und verwandte Erscheinungen in Krystallen. — Neues Jahrb.
f. Min. etc. 1898. I. 71—159. ( Vivianitgruppe 98—99.)

2 L. Tokody : Vivianit von Kisbánya. — Schweiz. Min. Petr. Mitt. 29 . 1949.

510—516.
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siteinschlüsse, wie sie in den Vivianitkristallen von Chiuzbaia (Kisbánya) oft vor-

koramen, fehlen. Auf die Oberfláche des Ivristalls in dér Náhe dér Anwachsung
an die Mátrix, habén sich gelbliche Quarzkristalle gelagert.

Dér neuerdings untersuchte Kristall ist ebenfalls von bedeutender Grösse :

9x12x21 mm. Vor dér mechanischen Inanspruchnahme war er noch lánger, die

volle Lángé dér einen Hálfte mochte cca. 26 mm gewesen sein. Die Kristallformen

können ohne Aufopferung des Stückes nicht bestimmt werden.

Interessant ist an dem Kristall, dass er infoige von Druck, Stoss oder Fali —
das letztere ist wahrscheinlicher — , Translation (parallelé Verschiebung) und
gleichzeitige kraftige »Fáltelung« (Mügge) erlitten hat.

Die Translationselemente des Vivianits sind : T = (010), t = [001] (Mügge)
1

Die Vivianitkristalle sind sehr leicht zu biegen. An dem untersuchten Kristall

kann die Translation ausgezeichnet beobachtet werden ; die linké Seite des Licht-

bildes zeigt sie deutlich. An dér rechten Seite des Kristalls und des Lichtbildes

lasst sich nicht nur die Translation sondern auch die »Fáltelung« zweifellos feststel-

len. Durch die starke mechanische Einwirkung erfolgte zu beiden Seiten des

T= (010) Translation. Gleichzeitig trat in dér Fláche von T = (010) senkrecht

auf t = [001], mehrfache Fáltelung auf. Die Richtung dér Fáltelung, / = Rich-

-tung dér Zonenachse [259-0-69]. Die auf die c-Achse des Vivianits senkrechte

Flache ist namlich
:

{69-0-259}
;
(69-0-259)

: (100) = 90°.

Das Ergebnis dér zweiseitigen parallelen Biegung in entgegengesetzten Rich-

tungen ist die »Fáltelung«. Die bedeutende mechanische Inanspruchnahme übte

auf den Kristall eine so gewaltige Wirkung aus, dass er sich nicht bloss einmal

und in einer Richtung, sondern zweimal und auch dér vorangehenden Richtung
entgegengesetzt faltete. (S. das Lichtbild.)

1 O. Mügge : Beitr. zr Kenut. d. Cohasionsverhaltnisse einiger Mineralien. —
Neues Jahrb. f. Min. etc. 1884. I. 50—62. (Kobaltblüthe und Vivianit 53—54. —
Ueber Translationen und verwandte Erscheinungen in Krystallen. — Neues Jahrb.
f. Min. etc. 1898. I. 71—159. (Vivianitgruppe 98—99.)

l
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Magyarország permo-karbon koralljai

Kolozsváry Gábor

(Folytatás)

Pentaphyllum (Tachylasma) cf. variablie Schindewolf.

(XIV. tábla 11-12. rajz.)

A mályinkai márgából kimállva 15x12 mm kehelyátmérj és 10 mm
hosszú, de csonka cilindrikás polipdarab. Testalkata hajlott. A szélesebb

átmér irányában oldalt egy vertikális szélredvel, mely a poliptesten végig

húzódik. Küls hosszanti bordázata nincs. Kizárólagosan csak keresztredk
húzódnak végig rajta. A derékban elkészített csiszolat igen rövid fsövény és

nem túl hosszú ellensövényt mutat. A sövények vékonyak, számuk 25, a fal is

vékony. A Pentaphyllum variabilevál nem tökéletesen egyezik meg. A fsövény
szektorában 1—2 metaseptummal kevesebb van, mint az ellensövényszektorban.

Schindewolf szerint sövényrendszerképlete a következ

:

Az én példányom sövényrendszerképlete ezzel szemben a következ :

5

5

6 5 21 -f e . f . 00 = 25 (bázis)

Genus : Bradyphyllum.

Központi oszlopocska nincs. Toula szerint van, de megfigyelése téves-

nek bizonyult, mert látható központi képletek csak a megvastagodott sövény-

végek egyszer összeérésébl adódnak, még csak ál-oszlopócska sem jön létre.

Idegen testek is, valamint üledék és sztereoplazmatikus anyag is lerakódik a köz-

pontban, ami tévedésekre vezet a központi képletek kiértékelése tárgyában.

Magányos polipok.

Bradyphyllum sp.

(V. tábla 4—7. rajz.)

A Málbércen szürke, syringoporás, korallos mészkben fekszik. A polip

hossza 15 mm. Kehelyszélessége 12 mm (V. tábla 4., 5. r.) Felében hosszában

elkészített csiszolatában láthatók oldalt a sövények és a központban összefutó

végzdéseik s azok központi anyagi részek, melyek az oszlopocska látszatát

keltik. A kehely keresztcsiszolatában (mely fele az eredetinek) a hosszanti
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csiszolat miatt 25. I. r. sövény számolható meg részben a hiányzó fél központig

ér I. r. sövényvégzdéseinek beszámításával. Nem mindenik I. r. sövény hatol

a központig, mert több közülük a központ eltt beleolvad a szomszédos I. r.

sövénybe. Egy küls disszepimentális zóna megfigyelhet, de ez nem kifejezett

Rendszerint 2—4 sorból áll, de lefutása a kehely küls részén nem egyöntet.
A mályinkai példány szürke, márgás, kalciteres mészkben van keményen

beágyazva. A polip hossza kb. 20 mm lehet. Kehelyátmérje 7x14 mm. A küls
disszepimentális zóna 2—4 soros, az I. r. sövények száma 29 (V. tábla 6. rajz).

Dacára annak, hogy a leletek nem a legrosszabb megtartásúak, fajra nézve

még sem tudtam közelebbit megállapítani. Valószín, hogy mind egy fajhoz

tartoztak, de a leletek keveseknek bizonyultak ahhoz, hogy a faji azonosítást

megkíséreljem.

Genus : Phineus nov. gén.

Magányos polipok. Epithecájuk vékony. Jellemz rájuk a küls disszepi-

mentális zónának terjedelmes kifejldése és egy bels zonális rész kialakulása is,

a kett között pedig lazább kötések és így egy tágabb kamrácskákból álló rész

kialakulása. A sövények vékonyak és míg a kehelyben a központban összefutok,

addig a bázis felé a kehely központjától eltávolodók. Testalkatuk zömök és

nem nagyon hajlott alakjuk subcilindrikus.

Phineus confluentiseptatus n. sp.

(XVI. tábla 7-12. rajz.)

Egyik polip fusulinás, branchiopodás, márgás mészkbl származik. A fel-

színen kimállva feküdt. Magassága 21 mm. Kehelyátmérje 17 x 13 mm. Gyen-

gén hajlott. Subcilindrikus. Sövényrendszere ersen és jól kifejldött (cyatho-

phyllída típusú). Fsövénye kicsiny, ellensövénye hosszú. A II. r. sövények is

hosszúak. A szélti disszeptimentális zóna terjedelmes, de kiterjedése szabálytalan,

amennyiben helyenként a kamrácska sorainak száma változó. A sövényszám

nagy. Az I. r. sövények száma 31-ig emelkedik.

Sövényrendszerképletei a következk :

6

7

6

5

7

5

4

5

_4
10 27 + e . f . 00 = 31 (kehely)

4

9 24 + f . e . 00 = 28 (kehely)

_5
8 25 + e . f . 00 = 29 (bázis)

I_3?

I

7 19 + e . f . 00 = 23 (bázis)

A polipok külseje durván redzött. A hosszanti bordázat elemei finomak*

alig láthatók. Három nagy harántbefzdés látható a külsejükön, melyek után
(alulról számítva) a két következ már ferde lefutású a polip kelyhi részének

elhajlása miatt. A polip elhajlása inkább a kehely felé észlelet, mint a bázis felé.

A II. r. sövények az I. r: sövényeknek kb. a felét érik el s a középs, gyér

disszepimentális részbe, a bels falon belül csak itt-ott ér be a hegyük.

A küls disszepimentális zóna 3—6 kamrácskasort alakíthat.
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A másik polip (melynek sövényrendszerképlet-adatai már fent bennfoglal-

tatnak) 11 mm hosszú, subcilindrikus. A példány azonban csonka, fels átmérje
13x18 mm, alsó átmérje 12x15 mm. A sövények alul megvastagodnak a

gyengén fejlett disszepimentális övén belül, a kehelyben viszont egyenl vékony-
ságúak. A bázis felé az I. r. sövények nemcsak megvastagodnak, hanem lefutá-

sukban hullámosak lesznek.

Az ellensövény a kehelyben nagy, a bázisban kicsiny. A fsövény hossza

nem változik.

A bázisban a sövények nem érnek össze a központban I

Família : Zaphrentidae.

Magányosak. Tölcsér-, kúp- vagy hengerded alakúak. A sövények száma
nagy. Elrendezdésük bilaterialis tendenciát mutat. A sövények vége a küls
felületen thecát képez. Oszlopocska és tabulák, valamint disszepimentális elemek
vannak, utábbiak mélyen behatolnak a sövényközi rbe.

Genus : Sinophyllum.

Magányos polipok áloszlopocskával, melyet az ellensövény alakít ki. Az I. r.

sövények elérhetik az áloszlopocskát. A II. r. sövények viszonylagosan hosz-

szúak, az epitheca jól fejlett, disszepimentális zóna kevés vagy nincs, a fsövény
jól fejlett 1

Sinophyllum gracile n. sp.

(XVI. tábla 5—6. rajz.)

Magányos polipok. Alakjuk karcsú, kehelyben 7x5 mm, bázisközeiben

3x3 mm. Az I. r. sövények száma 20. A II. r. sövények száma ugyanennyi.
Sövényrendszerképlete a következ :

4

3

5 5 15 + e . f . 00 = 20 (kehely)

A kehelyben 8—9 sövény éri el az oszlopocskát, a bázisban mindenik I. r.

sövény eléri. A II. r. sövények hossza itt az I. r. sövények hosszának feléig ér.

Az áloszlopócska az ellensövény fejébl 'alakul. Disszepimentum nincs, de

néhány I. r. sövény a kehelyben a központ felé es végével összeér és ívet alkot

a köztük lev II. r. sövény felett. Fal viszonylagosan vastag és ers, de különösen

a kehely szintjében.

A polipok a bázis felé elvékonyodnak. A sövények lefutása kissé hullámos,

nem merev. A kehely átmetszete ovális, a bázisban azonban köralakú. Az ellen-

sövény és a fsövény az ovális hosszabbik átmérje irányában fekszik. A f-
sövény hosszú, de néhány melléksövény még hosszabb. Az oldalsövények nem
kirívóak. A bázisban minden I. r. sövény egyforma és tökéletesen eléri a kis,

kerek átmetszet oszlopocskát.

Példányaim leginkább még a Sinaphyllum pendulum Grabau fajhoz hason-

lítanak.

Genus : »Carcinophyllum<i.

A sövények kifejldése itt is, mint a Plerophyllumohban és a Polycoelidákban
lemezes, de míg ez utóbbiakban az oszlopocska hiányzik, ebben a nemzetségben
megvan. Az oszlopocska szerkezete önálló, tehát valódi columella.
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*Carcinophyllum« (Carruthersella) wichmanni (Rothpl).

(XVI. tábla 1—4. rajz.)

Mindkét lelet ersen márgásodott mészkbl való. Elbbi Mályinkáról
Fusulinák és Brachiopodák melll. A nagyvisnyói példány 15 mm magas, bázisa

hegyben végzdik, alig hajlott. Ritkás hosszanti bordázattal a küls felszínén.

Négy harántred is fut a polip testén körbe.

Kehelyátmér a csiszolás után 7x11 mm. A kehely közepén egy kis alma-
mag alakú oszlopocska keresztmetszete látható. A kis sövények nincsenek kifej-

ldve. A f- és ellensövény egyformák. Az összes sövények száma 22—23.
A mályinkai példány jobban hajlott, bázisa azonban hiányzik. Kehely-

csiszolati felszíne 12x10 mm átmérj. A polip magassága (csonkán) 20 mm.
Küls felületén hosszanti bordák futnak le, harántvonalak nem észlelhetk.

A jól megolvasható sövények száma 26. A sövények ersek, tömzsik, kis-sövények
csak a fsövény egyik félszektorában észlelhetk. Fsövény rövid, az ellen-

sövény is rövid, de feltnen vastag és összefügg a comullával. Ez az összefüggés

azonban csak másodlagosan fejldik ki. Az oszlopocskában S-alakú központi

lemez, e körül harántlemezek vannak.

Az alsó csiszolati felszín tanúsága szerint valamennyi sövény az oszlopocs-

káig összefut és eléri a központban lev és területileg megkisebbedett oszlo-

pocskát.

Az epitheca vastag, a polip alsó részén körvonala hullámos-csipkés, a

kehelyszintben azonban sima. Az alsó csipkézettség megfelel a sövényvégzdé-
seknek, melyek a küls falba behatolnak és a felszínt hullámossá teszik. Kis
sövényeket az alsó szintekben sem észleltem.

Az oszlopocska nem egyszer folytatása az ellensövénynek, hanem a bázis-

ból kiinduló önálló képzdmény.
Ezt a fajt a Baselo melletti fels-permbl ismerjük és jelenléte a Bükk-

hegységben szintén csak a fels-permre utalhat, bár a nagyvisnyói példány kissé

eltér a típustól és így felvetdik a kérdés, hogy a nagyvisnyói márgás mészkben
való elfordulása vájjon nem régebbi korra utal ?

Fajunk sövényrendszerképletei a következk

:

Kehelyben

:

4

4

5 6 19 + e . f . 00 = 23

4 3

5 5 18 + e . f . 00

Bázisban

:

4 4

5 6 19 -f e . f . 00 = 23

22

3. Subordo : Cyclocorallia.

Perforata.

Familia : Eupsammidae.

Telepesek vagy magányosok. Egyes fajok oldalbimbózással telepeket

alkotnak. A sövények száma nagy. Olykor synapticulumokkal összekötve.

Más csoportokban kifejldésük csökevényes. A theca az epithecával összentt.

A sövények bázisainak megfelelen bordázott vagy fogacsolt. Képviseliket

a szilurtól máig megtaláljuk. Az egyetlen Cyclocorallia csoport, mely már a

paleozoukumban fellép és me'gelzi a mezozoos Cyclocoralliák fellépését.
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Subfamilia : Spongiomorphinae.

A telepet trabecularis és synapticulumos váz tartja össze. A kelyhek a

coenenchymából kiválnak. A sövények tökéletlenül, azaz csökevényesen vannak
kifejldve. A sövények közti disszepimentumok kifejldése szórványos.

Genus : Palaeacis.

A nemzetség eddig Észak-Amerika és Skócia karbonjából volt ismeretes.

A koralltelep maga kicsiny, alacsony, kelyhei nagyok és szabadok. Alakjuk
széles, lapos s egymással többé-kevésbbé érintkeznek. A kelyheknek ez az érint-

kezése a kelyhek alakját méhsejtszervé teszi. A kelyhek meglehetsen mélyek,

bennük a sövényeket csak szemcsesorok képviselik. A coenenchyma küls felület

apró, féregalakú, parányi vonalkákkal és szemcsesorokkal díszített, ami az egész

felületnek kissé érdes, durvás tapintatot kölcsönöz. Ezek a sorok és felületi

képletek a csiszolatban egyenesebb lefutást mutatnak. A coenosteum különben
szerkezetében szivacsos, porózus.

Palaeacis obtusa legányi n. ssp.

(XVII. tábla 5—9. és 13. rajz.)

(Palaeacis obtusa Knuth synonimái : Sphenopoterium obtusam Meek &
Worthen. Proc. Acad. Philadelphia Oct. 1860. p. 418. — Palaeacis cymba K. v.

Seebach. Zeitschr. deutsch. Geol. Ges. XVIII. p. 300. 1866. Tab. 4. Fig. 4. a. —
Palaeacis umbonata K. v. Seebach u. a., u. o. p. 309, Tab. 4. & 3a— b. 1866.)

A nagyvisnyói 1. sz. vas. bevágásban a pala-alaprétegek mindenképpen
karbonkorú Palaeacis elfordulását igazolják. Közvetlen mellle nem kerül ki

más korall. A kezeim közt megfordult tizenegy kis telepbl egy elveszett.

A talált telepek méretei a következk voltak

:

1. Magasság 1.5 cm, szélesség 3.5 x 2.5 cm
2. » 0.4 » » 3.5 x 2.5 »

3. » 0.5 » » 2 xl »

4. » 0.8 » » 2 x 1.5 »

5. * 0.7 » » 2 x 15 »

6. * 0.8 » » 1.5x1 »

7. » 1 » » l.öxl.5 »

8. » 0.3 » » 1.7X1.5 »

9. » 0.7 » » 2 xl.5 »

A tizedik telep csonka, melynek méreteit pontosan megadni nem lehet,

de nagysága és szélessége a fenti határok között mozog.

Nagyság tekintetében leleteink megfelelnek a KuNTH-féle méreteknek és

így a faji hovátartozóság nem kétséges. F jellemvonásukban, azaz laposságuk-

ban szintén megvan a megegyezés. Különösképpen mutatja ezt a 8. sz. telep,

mely mentes minden márgás rárakódástól. E méretek azért fontosak, mert
az e nemzetségbe tartozó másik két faj : a Palaeacis cuneiformis és a Palaeacis

cyclostoma telepei jóval nagyobbak, amennyiben a telep magassága túlszárnyalja

az otbusa-telepek magasságát.

Leleteink telepének külseje ráncos, apró féregszer vonalkákkal és szem-

csézettséggel díszített. A vonalkák anasztomozisokat képeznek. A KuNTH-féle
típusból különböznek abban, hogy a coenenchyma a kelyhek között szélesebb,
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minek következtében a kelyhek megtartják eredeti köralakú átmetszetüket
és nem válnak szögletesekké, sejtszervé, mint a KuNTH-féle Palaeacis obtusa
törzsalakjában. Ezért a kelyhek egymástól távolabb állnak. A kehelyhatárok
mentén finom árok húzódik végig, mely különösen a csiszolaton látszik jól. Ez
az árok a kelyheket elválasztja egymástól. E választó árokról a KuNTH-féle
leírásban szintén nincs szó.

Etheridge és Nicholson szerint a Palaeacis cuneiformis és Palaeacis cyclo-

stoma csupán varietása az oMusa-fajnak, minthogy azonban fajunk nem annyira
külalakban, mint a coenosteum szélességében s a kehelyközti árkocskában, tehát
mindenképpen a coenenchyma szerkezetében tér el, úgy vélem, megalapoztam

új alfaj i kiértékelésüknek jogosságát.

A leleteink kehely-átméri 7—9 mm közt ingadoznak. A kelyhek színültig

tele vannak sötét márgás üledékkel, ami arra magyarázható, hogy a szemcse-

sorokból képezett »sövényrendszerük« az üledéket jobban visszatartja, mint
ha jobban elkülönült képletek lennének, ahogy az a többi koralloknál általában

elfordul. A kehelyben sugarasan lefutó szemcsesorokat csak egy esetben sikerült

részben feltárva megtalálni, ezt a XVII. táblán a 10. rajz mutatja be. A szemcse-

sorok számát azonban itt sem tudtam megolvasni.

A telep alakjának kifejldésében a kelyhek elhelyezkedése dönt, a szélek

felé es kelyhek a telep formáját a szélek felé tovább fejlesztik. Ezért jönnek
létre oly telepalakok, melyek részben keresztalakot, részben sokszög alakzatokat

hoznak létre.

A Palaeacis nemzetség eddig jellegzetesen karbonkorúnak volt elköny-

velve. Minden valószínség megvan arra, hogy azokat a nagyvisnyói rétegeket,

melyekben elfordul, valóban karbonkorúaknak tartsuk, tehát az 1. sz. vasúti

bevágás pala-alaprétegét, melybl közvetlenül a Palaeacisok melll gyjtöttek
Vadász és Legányi korallokat. Az egyik telephez azonban egy Brachiopoda-

tekn van hozzákövesedve. Ennek a Brachiopodának pontos meghatározása
kívánatos lenne, mivel a nagyvisnyói Brachiopodák a rétegtan szempontjából

szintén fontos és lényeges faunaelemek. Ezen kistermet Brachiopoda-tek.no-

töredéken az egyik oldalon hét és a másik oldalon négy borda fut végig. A kett
közt a központi árok van, mely bordamentesnek látszik. Leginkább a Spirifer

zitteli var. dobsinensis Rakusz alakhoz hasonlít, amint azt a RAKUsz-féle mono-
gráfiából meg tudtam állapítani. Bár ennek oldalanként 15 bordája van, az én
példányomban, mely két szélén csonka, csak 7+11 = 18 látszik. A RAKusz-féle

faj 22 mm hosszú, 30 mm széles, az én csonkám 13 mm hosszú és 10 mm széles.

Míg e kis Brachiopoda sorsa eldl, addig is minden valószínség megvan arra,

hogy mind a Palaeacis, mind a hozzátapadt Spirifer a dobsinai karbonnal egyids
és így a nagyvisnyói legidsebb kövületrétegeket jelzik.

CLASSIS: HYDROZOA

Ordo v Hydroidea.

Subordo : Tabulariae.

Fám. : Sphaeradinidae.

Meszesvázú Hydrocoralliumok. Vázuk körkörös lemezekbl áll. E lemezek
fedik az alattuk lev úgynevezett velsrészt, mely vertikális oszlopocskákból
áll. A kéreg és velsrész nyílásokkal van átjárva. A váz alakja kerekded, hen-

geres, korongos vagy lebenyes.
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Genus : Circopora.

Többé-kevésbbé szabálytalanul cilindrikus, megnyúlt hydrocoralliumok

tömege oldalkarokkal. Fels része haemispaerikus, alsó része elhegyesed. Nagy-
ságuk igen változó.

Circopora sp.

(XVII. tábla 10-12. rajz.)

A szendri hegységi Nagykbányahegy fekete, márgás palából származó
lelet teljesen lapított, csonka maradvány s ersen kétes 1 Körvonalai szerint

a 8 cm széles és 6 cm magasságot érhette el. Lapítottsága miatt nemcsak a faj

meghatározása lehetetlen, hanem a generikus hovatartozás is kétes.

A kérgi rész több helyen felpúposodott és több rétegre bomlott. Nyolc ilyen

szétnyomott kéregrészt lehet kivenni.

A velrész vertikális oszlopocskái nehezen kivehetk és látni lehet a haránt-

kommisszurákat is. A keresztezdések helyén enyhe duzzanatot látni, mely
rácsszervé teszi az egész képletet.

A lelet silánysága miatt egész közlésem róla csak provizórikusnak

tekinthet.

7. SYNOPSIS

A) Tabulata.

0 A fal perforált, csövek egymás mellett.

(:) A perforatio rendszertelen Michelinia.

0 A fal nem perforált, csövek harántkomisszurákkal

vannak összekötve Syringoporidae.

B) Pterocorallia.

0 Sövények száma nagy. Prnárius sövények nehe-

zen különíthetk el a többitl, Viscerialis elemek

jól vannak fejldve

(:) Központi oszlopocska van.

(— ) Központi oszlopocska az ellensövénnyel össze-

függ.

(*) Bels fal van, hólyagos zóna nincs

(x) A columella valódi.

I. r. s. sz. 16—19 ..

I. r. s. sz. 15—17
I. r. s. sz. 20—25
I. r. s. sz. 25—40

(x) Ál-columella van

(*) Bels fal nincs, 1—2 disszepiment-gyr van

(*) Magányosok ;
bels fal és hólyagzóna van .

.

I. r. s. sz. 30—40 ‘

(*) Telepesek
;

ellensövény rövid, fsövény
hosszú

I. r. s. sz. 32

I. r. s. sz. 29

(*) Telepesek ; epitheca alig fejlett

I. r. s. sz. 11—14

Cyathophyllidae.

Waagenophyllum.

W. indicum indicum.

W. indicum mongol.

W. indicum kueich.

W. columbicum.

W. chitralicum.

Siphonodendron.

Londsdaleoides.

L. bükkiense.

Dibunophyllum.

D. yüi.

D. mülleni (aff.).

Polyihecalis.

P. rsifórmis.

Földtani Közlöny LXXXI. i—6. 12



178

(— )
Coluinella az ellen- és fsövénnyel összefügg,

epitheca jól fejlett

I. r. s. sz. 14—25

(:) Központi oszlopocska nincs.

(— ) Fsövény fossulában ; kicsi.

(*) Sövények a központban a kehelyben össze-

érnek

(*) Sövények a központban a kehelyben nem érnek

össze

I. r. s. sz. 40

I. r. s. melletti sövények vastagok .

.

I. r. s. sz. 38—46
(*) Sövények kehelyben, központban nem érnek

össze, jelents bels fal van és stereoplasma-

tikusan vastag

I. r. s. sz. 30—35
I r. s. sz. 28—40
Magányos, kis alak

0 Primárius sövények jól felismerhetk, a sövények
száma nem nagy

(:) Központi oszlopocska nincs.

(— )
Disszepimentum-rendszer nincs, bels fal nincs.

(*) Ellensövény hosszú vagy nagy
s. sz. 19—21
s. sz. 23 -
s. sz. 24 . . .

.

(*) Fsövény jól fejlett

s. sz 5—7
(*) Ellensövény csökevényes ,

s. sz. 24-27
s. sz. 20

(*) Fsövény csökevényes

s. sz. 22—23
s. sz. 22
s. sz. 22

s. sz. 15—16
s. sz. 24

(*) Ellensövény csökevényes vagy nincs.

Oldalsövények jól fejlettek

Fsövény hosszú

(— ) Disszepimentum-rendszer van.

(*) Disszep. csak periferikusán

s. sz. 24
s. sz. 28—29

(*) Disszep.-rendszer csak 1—2 gyrbl áll

(*) Disszepimentum rendszertelen és sövények
csökevényesek

s. sz. 16

(*) Disszepimentumok központig egyönteten fej-

lettek

I. r. s. sz. 35

Peiálaxis.

P. timanicus.

Caninophyllum.

Siphonophyllia.

S. sophiae.

S. nikitini.

S. ruprechti.

Caninia.

C. pannonica.

C. kiaeri major.

C. kiaeri minor.

Polycoelidae.

Polycoelinae.

P. mályinkae.

P. profundiformis.

P. hungarica.

(Tetralasma.)

P. (T.) 4-septata.

Plerophyllirxae.

Pl. australe.

Pl. radiciforme.

(Ufimia.)

Pl. (U) longisepiatum.

Pl. (U) baloghi.

Pl. (U) longicontra-

seplatum.

Pl. (PJ cuneiseptum.

Pl. (U) rakuszi.

Pentaphyllinae.

P. variabile.

Prosmilia.

P. cyathophylloides.

P. helenae.

Amplexocarinia.

Pleramplexus

Pl. vadászi.

Schréteria.

S. megastoma.
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(
#
) Disszepimentum rendszeres, sövények a kehely-

ben központig érnek ;
bázisban nem Phineus.

I. r. s. sz. 30 Ph. confuenti-

septatum.

(*) Disszepimentum-rendszer laza, sövények a

bázisban összeérnek Bradyphyllum.

(— ) Bels fal van, disszepimentum-zóna nincs Endothecium.

I. r. s. sz. 23—25 E. decipiens.

(:) Központi oszlopocska van. Valódi columella.

(—) Sövények nem érnek el a központi oszlopocs-

káig Carcinophyllum.

I. r. s. sz. 26 C. wichmanni.

(— ) Sövények a központi áloszlopocskáig érhetnek Sinophyllum.

I. r. s. sz. 20 S. gracile.

C) Cyclocorallia

0 Vázuk perforált Perforata.

(:) Magányosok vagy telepesek. Sövényszám nagy.

Sövények olykor csökevényesek. Theca és

epitheca összentt Eupsammidae.

(— ) Sövények csökevényesek.

(*) Vázuk trabecularisan és synapticulumosan fel-

épített Spongiomorhinae.

(x) Kehely lapos, coenosteum szivacsos ; sövé-

nyek helyett szemcsesorok Palaeacis.

(o) Telepesek ; kehely lapos ; kelyhek sejt-

szeren érintkeznek P. obtusa.

(+) Kelyhek nem sejtszerek, hanem kere-

kek P. obtusa legányii.

D) Hydrozoa

0 Váz körkörös lemezekbl és kéreg alatti rácsos vel-
részbl áll Sphaeradinidae.

(:) Cilinderikus, megnyúlt, változó nagyságú telepek Circopora.
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P KojiouiBapn:

ÍJepMO-Kaponoebie KopcuiAti Bempuu.

Abtop oópaöoTaji h onpeaejiHJi nepMO-KapöoHOBbie Kopajuibi kojijickuhh Toc. TeojiorH-

uecKoro HHcrnTyra. BeHrepcKoro HaunoHaAbHoro My3ea h SiepcKoro My3ea. Ha ocHOBe

pe3yjibTaTOB paoT oh ycTaHOBHji, hto Bee Kopajuibi npoHcxoAHT H3 Tpex MecTopojKAeHHH.

1. Kecap-xeAb, \b OKpy>KHOCTH CaöaAÖaTHH, r^e KopajiAbi OKa3biBajiHCb HH>KHe-Kap6oHO-

BbiMH; 2. fopa-CeHApé, BepxHe KapöoHOBHM B03pacT0M; 3. Topbi Eiokk rae hmciotch

BepxHe-KapöoHOBbie h nepMCKHe Kopajuibi.

BoJIblHHHCTBO KOpajIJIOB HaXOAHJIOCb B MepreJlHCTblX TeMHblX H3BeCTHHKax BMecTe c

BpaxHonoAaMH (Lyttonia) KpuHOH^aMH n npHjioÖHTaMH (Phillipsia)

.

HaJiee aBTop 3aHHMaeTca cj)HJioreHeTHHecKHMH cbh33mh AByx ochobhhx rpynn TeTpa-

KOpajIJIOB H XeKCaKOpaJIJIOB. B CBH3H c STHM OH BBOAHJl H HOBbie MeTOAbI HCCAeAOBaHHH,
HanpHMep AaKKHpOBKy.

8. Tbe permO’CarbonUeroas corals of Hungary

By: G. Kolosváry.

I have researched the Permo-Carboniferous corals of Hungary on the

materials of the Hungárián State Geological Institute at Budapest, of the Hun-
gárián National Museum at Budapest and the official Museum of the Province

Heves at Eger in Hungary.
All the matériái was from the Mountains Bükk and Szendr (comitat Borsod)

and Szabadbattyán-Kszárhegy (comitat Fejér).

The young palaeozoic corals of the Mt Bükk are Upper Carboniferous and
Permian, the corals of the Mt. Szendr are all Upper Carboniferous and the

corals from Szabadbattyán are all species of the Lower Carboniferous limestone

of the Mt. Kszárhegy.
The collectors in the Mt. Bükk are as follows :

E. Vadász, Gy. Rakusz (1908); Z. Schréter (1912—13); F. Legányi
(1922—1950) ; G. Kolosváry, H. Vereb, I. Lovászi (1950) ; K. balogh, G.

Pantó (1950) ; The collectors in the Mt. Szendr in the year 1948 are as follows :

Z. Schréter, J. Kiss, L. Sikabonyi and K. Kopek. In 1950 : G. Kolosváry,
G. Kopek and I. Orbán. The corals of Szabadbattyán-Kszárhegy, are collected

by J. Kiss (1950).

In the Mt. Bükk three beds are to be found with corals.

1. Upper Carboniferous bed inclosing essential solo corals [p. e. Plerophyllum

(Ufimia) longisteptatum

]

and the Cyclocoralla: Palaeacis, by the first gap of the

railway at Nagyvisnyó.
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2. Permian limestone with more or less many corals, Fusulinas, Brachyopods
and Crinoidean rests. Here are dominant the genera and species of Waageno-
phyllum and Siphonophyllia.

3. Upper Permian beds with Lyttonia nobilis, Pseudophillipsia hungarica-

Trilobita and with 3 corals : Waagenophyllum indicum, Siphonophyllia, and
Syringopora sp. in the 5. gap of the railway by Nagyvisnyó.

In the Mt. Szendr are the beds with Upper Carboniferous age. The corals

of this beds are somatimes identic with species of the 1. gap of the railway by
Nagyvisnyó.

The finding of Kszárhegy by Szabadbattyán is a Lower Carboniferous

liith : Zaphreatoides, Aiscophyllum and Campophyllum corals in a dark grey

wmestone.

Upper Permian Eacles 1. of 5, gap by
Nagyvisnyó Mt. Bükk

Facies 2. by Mályinka,
Fnlsszölköve Mt. Bükk

Permian limestone Mt. Bükk with Waagenophyllum and Siphonophillia corals

Upper Carboniferous Facles 1: of 1, gap by Facies 2. of the Carboni-
Nagyvisnyó in Mt. Bükk ferous of Mt. Szendr

Lower Carboniferous Mt: Kszárhegy by Szabadbattyán

I have to sum up 55 species observed ; from these are 12 new, respective

9 new species and two new genera and a nmén nudum.
From the Mt. Bükk were 49 species, from the Mt. Szendr 10 species and

from the Kszárhegy 5 species collected. Tabulae are 2, Pterocoralüa are 51,

Cyclocorallia was 1 and Hydrozoa alsó 1 species collected.

The Bükkian Perm is analogous with the Salt Rangé formations of India,

draw near to the Yugoslavian »Jadar-Faciesa and has more or less likeness with

the russian Artinsk-bed. The Carboniferous beds of the Mt. Bükk and Szendr
have an analógia with the Carboniferous of the Mts. Karpathes, respective alsó

of Dobsina (Ceskoslovensko).

DESCRIPTION OF NEW SPECIES

The new species collected in the Bükk and Szendr-mountains, are as

follows :

Lonsdaleoides biikkiense n. sp.

(T. IV. F. 3, 4, 5.)

The corallium is solo. 3. complete specimens arre collected. Diameters
of the calyx : 30; 35x45; 24x16 mm. The corallium is 19 mm long. Clayx
3—4 mm deep. External surface of the corallium with vertical striae. Associated

with Bryozoas. Basis obtuse pointed.

Like to the Lonsdaleia enormis and Lonsdaleoides boswelli; Numbers of

the septae 30—41 (in clayx) or 24 (in middle section). Counter-septum is connected
with the columella.
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The septae I. order extending to the centre near the columella. The septae

II. order nt only those, which are in vicinity near the counter septum. Internál

wall present and between this wall and columella are dissepiments nt to observe.

Between the internál wall and the bubble-zone is an irregular part with dissepi-

ments. Bubble-zone large, with 18— 2 series of bubbles. The bubbles are innerly

convex.

The columella with vertical lamellae and a médián lamella. System of the

septae :

8 11 5

9 ~9 8

5 9 9

8 9 9
(calyx) and (middle section).

Socality : Mt. Bükk, Permo-Carboniferous beds.

Counter-septum extremely long alsó in the calyx, a little curved and the

Central end is thick. The 2—4 septae near the counter septum with a big basis.

The basis of the cardinal-septum without such a big basis. The 2—4 septae

near the counter-septum are relatively long. Cardinal-septum is very short.

Two specimen are collected. Mt. Bükk, Upper Carboniferous beds. All

these having 23 septae. The system of the septae in the basis

4 5

6 5 = 24

In the basis is the counter-septum relatively shorter than in the calyx, bút
extremly big. The cardinal-septum is unalterably very short. The lateral septae

are in the basis rudimentally developed, the mateseptae very well developed.

Prosmilia helenae n. sp.

(T. XVIII. F. 6. and XIX. T. F. 1, 2.)

Asingle corallium ; 14 mm. long, calyx diameter 11 mm. Basis 7x4 mm.
External surface with longitudinal and vertical striae. Epitheca wanting or

extremly thin.

Calyx enlarged ; in middle section cylindrical. Series of the dissepiment-

zone 4 ; the septae II. order do nt stáb trough the internál wall
;

septae I.

order extending nt to the centre. Somé septae I. order confronting with the

Central ends developed. Dissepiments between the septae I. ord. within the inter-

nál wall are rare. In the calyx are all septae equally developed, bút in the basis

are the protoseptae better developed. Her is the counter-septum very long and
big, dissepiments are upwards of a calyx-dissepiments. The septae alsó nt extend-

ing here to the centre and the periferical dissepiment-zone is solely pro parte

developed here.

System of the septae in the calyx 5 8 in the basis 7 6

6 = 29 5 = 28

Socality : Mt. Bükk, Upper Permian beds.

Schréteria nov. genus.

The dissepiments are equally divided in the interseptal spaces extending

to the centre. A zonally disposition of the loculi interseptales is nt to be

observed. Counter-septum very long and undulated and bigger than the others.

Epitheca thin or wanting. The corallium is big and solo.
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Schréteria megastoma n. sp. -

(T. XII. F. 1.)

Two sections.

1. Calyx elliptical, diameter 34x20 mm. Septae of II. ord. long, longer

than the y2 of the septae I. order. Number of the septae I. and II. orders egál

(23—34). System : 6 6

8^70 = 34

Series, of the dissepiments 10+X. In the cardinal-quadrant only 4—6
series. Here are these series regularly, bút in the counter-quadrant irregularly

developed.

Septae of the III. order are alsó present, respective in the counter-quadrant.

Columella wanting. In the centre are only somé sedimentary formations

to be seen.

2. The second section is in a jBryozoa-limestone enbedded. The section is

oblique the diameter 30x40 mm. The corallium and his visceral chambers
are very strongly calcified and so are only the ends of the septae I. ord. to be seen.

Alsó 10 ends of the septae of II. order are to be observed. The Central part of

- the corallium is large and without sedimentary particuli. Socality : Mt. Szendr,
Upper Carboniferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) baloghi n. sp.

(T. XIII. F. 9, 10.)

A 4 mm thick fragment of a corallium was collected. I have both sides

of them polished. Calyx with a normál Plerophyllid-character, the lowerside

with big septae. The »little-septae« are small as in the isophyl-phyllum-group

(Schindewolf). The new species is like the Plerophyllum (Ufimia) isophyllum,

bút differs from these with an exceptionally long counter-septum. The corallium

is subcylindrical, external surface with fine longitudinal striae. The transverse

lines are weakly developed.

The number of the septae 22.

System of the septae 4 3

5 5 = 22 (basis).

The “little-septae” are V-formed, the other septae are all very thick. The-

differentiation of the 4 primary septae is very well developed. Near the Cardinal

septum are small septae to be seen. In the counter quadrant the septae are with

their ends grown together near the centre. Socality : Mt. Bükk, Upper Carboni-

ferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) longicontraseptatum n. sp.

(T. XIII. F. 8.)

Alsó a Plerophyllid-coral with a long counter-septum, bút this species belong

does nt to the isophyllum-group of the Plerophyllum-genus, bút the persym-

metricum-group (Schindewolf).
The Cardinal septum is very short. The septae in the cardinal-quadrants

are in the symmetrical-line grown together with their ends. In this one can
observe the extremely long counter-septum, in their quadrants are the other

septae alsó grown together with their ends near the symmetrical-line.

The external surface of the corallium with longitudinal striae. The size

is a little curved, diameter elliptical.
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System of the septae 3

6

Socality : Mt. Bükk, Upp
6 = 22 (in the basis).

ler Carboniferous beds.

Plerophyllum (Ufimia) rakuszi nmén nudum.
(T. XIV. F. 8.)

The specimen was írom Gy. Rakusz (s. cit. Work p. 168) as nmén nudum
and n. sp. described.

The description of this speciment from Rakusz is as follows :

Corallium solo. Length 12 mm. Size conical, a little curved. Diameter
of the calyx 10 mm. Length of the septae. I. ord. : 1 — 1.2 mm. The number
of these septae is 24. The counter-septum and the cardinal-septum are situated

in the shorter diameter of the calyx, equally developed.

Epitheca thin, and the species is like the “ Ufimia carbonaria” Stucken-
berg, bút this is longer, larger having big septae. Dissepiments wanting.

Septal-system in the calyx 5 I 5

5
|

^ = 24.

Basis section wanting, it was nt described.

The original-specimen I have nt seen.

Socality : Mt. Bükk, Upper Carboniferous beds.

Plermaplexus vadászi s. sp.

(T. XIV. F. 13, 14.)

A single, sound specimen was collected. Length 16 mm. Calyx-diameter

11x19 mm. External surface longitudinally striated, near the basis diagonally

lobated, like the Pleramplexus dissimilis.

In the calyx are short septae, cca. equally developed : the “little-septae”

alsó equally in growth. The reduction of the septae is consequently already

in the calyx to be observed.

In the basis are the septae with a single dissepiment-ring connected, bút

this ring is nt complet. The counter-septum is long, the neighbour septae

relatively thick or reduced. The reduction is in the cardinal-quadrants better

to be observed. Cardinal-septum is very short.

The number of the septae is 16, bút because of the dissolvations and reduc-

tions this number is uncertain. Septas in the centre of basis occludent bút a Central

disc wanting.

System of the septae in the basis 2 2

4 4 = 16.

Socality : Mt. Bükk, Upper Permian beds.

Phineus nóvum genus.

Corallium solo. Epitheca thin. The periferic dissepiment-zone large.

A internál wall (internál dissepiment-zone) present. Septae in the centre occludent.

Columella and pseudocolumella wanting. In the basis the septae nt occludent.

Size robust subcylindrical.

Phineus confluentisepiatus n. sp.

(T. XVI. F. 7, 8, 9, 10, 11, 12.)

1. Length 21 mm. Calyx-diameter 17x13 mm. Cardinal-septum small

counter-septum long. The septae II. order alsó long. The periferic dissepiment-

zone large and irregularly developed.
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slénytani adatok a Kisalföld D-i részébl

Strausz László

Az Állami Földtani Intézet igazgatósága feldolgozásra átengedte Hegeds
Gy. és Tregele K. 1950. évi földtani felvételei során a Pápától DNy-ra, Sümeg-
tl É-ra es területen gyjtött smaradvány-anyagot.

Ezt a területet a dunántúli olajkutatással kapcsolatban Kretzoi M. térké-

pezte s több slénymaradvány-lelhelyet is talált, melyek a felspannónikum
alsó és fels részeibe tartoznak. A szomszédos területekrl számos pannóniai

kori lelhely ismeretes. A délnyugatra fekvket Sümeghy J. írta le (4), a K-re

levket magam (2) ; az egész vidéket ismerteti Szádeczky K. E. monográ-

fiája (5).

Az új lelhelyek közül az ungula caprae-szintnek felel meg Szentimrefalva,

jóllehet a Congeria ungula caprae-faj nem került ki. Két tüskevári lelhelyen és

Zalagalsán az általam leírt faunát Hegeds gyjtései gazdagították. A követ-

kez faunalistába a tüskevári és zalagalsai lelhelyekrl csak azokat a fajokat

vettem be, amelyek odavonatkozóan újak. A tárgyalandó lelhelyeket a mellé-

kelt térképvázlat tünteti fel.

0 10 iO km

1. ábra

Az ungula-caprae-szintbe tartozó lelhelyek faunáját a következ táblázat

foglalja össze : 12 3 4

Unió sp. -f
Unio avatus Pa. ..

-f- +
Limnocardium apertum M. +
Limnocardium hantkeni F. +
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1 2 3 4

Limnocardium cfr. schréteri Str. +
Limnocardium banaticum F. +
Pisidium krambergeri B. ?

Dreissensia sp. +
Congeria sp. +
Congeria neumayri Andr. + + +
Congeria sümeghyi Str. +
Neritina sp. +
Melanopsis impressa Kr. +
Melanopsis pygmaea F. + +
Melanopsis bouéi Fér. + +
Melanopsis kupensis F. +
Planorbis cfr. cornu Brong. +
Helicigona gaáli Soós. +
Cepaea neumayri B. +
Lelhelyek száma a táblázatban és a térképvázlaton :

1. Tüskevár, temettl ÉK-re.
2. Tüskevár, temettl ÉNy-ra.
3. Zalagalsai temetnél.
4. Szentimrefalvától D-re nagy homokbánya.

A felspannonikum Congeria balatonica-szintjébe tartozik a lelhelyek több-

. összesített faunájukat a következ táblázat adja

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + + + + +
Limnocardium vicinum F. +

* +
Pisidium aff. amnicum Müll.
Pisidium krambergeri B. +

+

Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr.
Congeria balatonica Pa.

+

Neritina radmanesti F. -k +
Valvata helicoides Stol. + + +
Valvata kupensis F.

Viviparus semseyi-lóczyi átm.
+

+ +
Melanopsis entzi B. + + ? ? + + +
Melanopsis sturi F. + + +
Melanopsis cfr. vitaiisi Str.

Limnaea sp.

Planorbis cfr. cornu L. ?

+
+

Planorbis grandis Halav. + + ?

Helix sp. + + + + +
Tacheocampytaea doderleini B. + + + + 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Lelhelyek száma a fenti táblázatban és a térképvázlaton :

5. Kiscssztl K-re 1 km-re.

6. Nemesszalók É-i széle.

7. Bánhalmapuszta és Adorjánháza közt, a 145.5 m-es magassági ponttól

250 m K-re,
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8. Egeralja.

9. Alsóságtól DK-re.
10. Duka, templomtól 200 m DK-re.
11. Nemeskeresztur, templomtól és temettl D-re.

12. Csonkáshegy, Ötvös és Dabronc közt.

13. Türjétl É-ra.

Ezek szerint a Tüskevár környéki ungula caprae-rétegek É és Ny felé, esetleg

D felé is a fiatalabb balatonica-szintbe tartozó rétegek alatt tnnek el.

Megjegyzések egyes fajokról

Unió sp. Tüskevárról került el egy az U. atavusnál lényegesen zömökebb
példány.

Limnocardium cfr. schréteri Str. A búb kövérebb, a széls bordák gömbölyí-

tettebbek, mint a faj típusánál
; az utóbbi a közeli Somlójenn hasonlóan az

Ungula caprae szintben fordul el (2).

Limnocardium vicinum F: A bordaközök aránylag egyenletesek, a bordák
közül sem emelkednek ki nagyon a középsk.

Limnocardium hantkeni F: Körvonala meglehetsen ingadozó : az eredeti

FucHS-féle leírás szerint oválisabb, az általam megfigyelt példányokon a búb
néha ebbl az enyhén ívelt vonalból kissé fölfelé kiszögelik.

Dreissensia auricularis F: Elég nagy az ingadozás a szélesség és hosszúság

arányában ; a búb is néha karcsú, néha igen tompa. Van olyan karcsú alak is,

mely talán átmenetnek tekinthet a D. serbica felé.

Congeria sümeghyi Str.: Üj példányunk igen kevéssel domborúbb, mint az

eredetileg leírt alak, de minden lényeges tulajdonságban egyeznek. Els el-
fordulási helye, Nyárád, a közelben van, de ott balatonica-szintben található,

itt pedig az ungula caprae-szintben.

Congeria neumayri Andr: A változékonyság a gerinc görbiiltségében és a

búbszög nagyságában is jelentkezik. Elválasztása a Congeria batuti B. fajtól

néha bizonytalan.

Valvata helicoides Stol: Néha szinte egysíkban felcsavarodott, gyakrabban
azonban kissé kiemelkedik a spira.

Valvata (Aphanotylus) kupensis F: Az eredetileg Fuchs által a közeli Kúp-
lelhelyrl leírt példányok aránylag laposabbak ; itt elfordul magasabb spirájú

példány is.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. átmenetek.

A középs-dunántúli pannóniai kori Viviparusok változékonyságáról szóló

értekezésemben (3) a tág értelemben vett V. sadleri fajhoz tartozó változatok

vagy alfajok egyikének tekintettem a V. lóczyi-1 ; társai a V. cyrtomaphorus B.

és V. pseudogracilis Str. A nyárádi felspannón lelhelyen, amely a most tárgyalt

terület közelébe esik, találtam ugyan néhány olyan példányt, melyek a V. semseyi

és V. lóczyi közti átmeneteknek tekinthetk (3., p. 19—20), de ezen kevés adat
alapján nem foglaltam arra vonatkozóan állást, hogy a V. semseyi alak is a tágabb
értelemben vett V. sadleri alakkörbe tartozik-e. Most a dukai lelhelyen száz

körüli példányon figyelhettem meg a V. semseyi és V. lóczyi közti átmeneteket.

Négy ftípus különböztethet- meg ezen anyagban. Egyik a V. semseyinek elég

jól megfelel : alcsony spira, kevéssé duzzadt kanyarulatok. Másik a V. lóczyi:

elég magas spira, domború oldalú kanyarulatokkal ; az itt talált példányok
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azonban nem érik el azt a karcsúságot, mint a balatoni lelhelyek formái. Har-

madik típus az, amelynél a spira magas, de a kanyarulatok nem duzzadtak, az

oldalvonal aránylag sima
; negyedik az, ahol a spira alacsony, de a kanyarulatok

domborúak, az oldalvonal nem sima.

Ezen négy típus közt minden irányban átmenetek vannak. Ezeknek az

átmeneteknek, valamint a négy ftipusnak gyakoriságát százalékokban feltün-

teti a következ rajz

:

Az átmeneti jelleg példányok tehát jóval számosabbak, mint a szélssé-

gek ;
sokkal gyakoribbak a középalakok, mint a valóban V. lóczyi-nak tekint-

het (jobb alsó) és a V. semseyivel elég jól azonosítható (bal fels) típusnál. Ez
a példa is igazolja tehát azt a véleményemet, hogy a tág értelemben vett Vivi-

parus sadleri-nak több változatát mindenütt átmenetek kötik össze. Ezek a vál-

tozatok sem idbeli fejldési soroknak nem felelnek meg, nem »leszármaznak«

egymásból, sem pedig hibrideknek nem tekinthetk. Nagy változékonyságú

Viviparus sadleri tenyészetekben kikereshetünk ugyan szélsséges alakokat

s azoknak nevet adva, túlhangsúlyozhatjuk fontosságukat, — de azért a statisz-

tikai adatok mindenütt azt bizonyítják, hogy az átmenetek folytonosak és gyako-
ribbak a szélsségeknél. A dákai elfordulás tanulságai alapján véleményem
szerint a V. semseyi alakot is belevonhatjuk a V. sadleri fajba s helyes neve így

tulajdonképpen »Viviparus sadleri var. semseyia lenne. A V. sadleri s. I. közép-

dunántúli elterjedési területének ÉNy-i részén találtam a V. lóczyi változat el-
fordulásait (3. p. 43.) ; nincs ellentétben ezzel a jelen lelhely sem.

Melanopsis impressa Kr. A tüskevári lelhelyen fordul el olyan példány,

melyet spirájának alacsonyabb, tompább volta miatt a M. martiniana felé átmenet-

nek tekinthetünk
;

jellemz M. martiniana-1 azonban ezen a területen nem
találtunk.

Melanopsis kupensis F: Aránylag kicsi az elterjedési területe ennek az érde-

kes, feltn és jól meghatározható fajnak. Eltéren legtöbb Melanopsistól ez

nem képez átmeneteket vagy keverék-alakokat más fajokkal. Kisebb változé-

konyságot mutat az utolsó kanyarulat bordáinak erssége.

Melanopsis cfr. vitálisi Str. A kiscsszi lelhelyrl származó egyetlen példány

azonosítását bizonytalanná az teszi, hogy spirája valamivel alacsonyabb és kissé

lekoptatott. E fajnak egyetlen eddig ismert elfordulási helye a közeli Nyárádon

(2) van, szintén a balatonica-szintben.

Melanopsis pygmaea-bouéi átmenetek. B irodalmuk van. Az itteni lel-

helyeken is megvannak a tiszta típusok mellett a középalakok is.
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Melanopsis sturi F: Ezt a fajt Soós a M. entzi fajjal hozta kapcsolatba

(4), magam a M. bouéival tartottam rokonnak vagy azonosnak. Kétségtelen,

hogy a balatonica szintbe tartozó lelhelyeinken számos példányt jogosan tekint-

hetjük M. sturi és M. entzi közti középalaknak, ha ez utóbbi fajt úgy jellemezzük,

hogy kevéssé tüskés, illetve alsó kanyarulatai simák. A termet zömök vagy karcsú

volta mindkét fajnál igen nagy változékonyságot mutat.

Melanopsis decollata Stol. (?) Anyagunkban számos olyan töredékes Mela-
nopsis-példányt találtunk, mely esetleg e fajhoz volna sorolható ; Sümeghy
közeli területrl származó faunalistáiban is szerepel (4).

Helicigona gaáli Soós. A spira magassága, az egyes kanyarulatok szélessége

fels nézetben, valamint a fels-oldal-szöglet éles vagy tompa volta is változé-

kony. Éppen ezért a Soós által leírt (1) többi öcsi Helicigona fajtól (H. pelissae,

H. gracilenta) és a HALAVÁTS-féle Helix ponticus-tói alig különböztethet meg.

IRODALOM

1. Soós L.: Az öcsi fels-pontusi molluska-fauna. The upper pontié molluscan
fauna of öcs. (Állattani Közi. 31., 1934.) — 2. Strausz L.: Das Pannon des Mitt-
leren Westungarns. (Ann. Mus. Hist. Nat. Hungar. 35, 1942.) — 3. Strausz L.:

Viviparusok a Dunántúl középs részének pannóniai kori rétegeibl. Viviparen
aus dem Pannon Mittel-Transdanubiens. (M. Földt. Int. Évkönyve. 36, 1942.)— 4. Sümeghy J.: Földtani megfigyelések a Zala—Rába közé es területrl. Geloo-
gische Beobachtungen über das Gebiet zwischen dér Rába (Raab) und Zala. (Föld.
Közi. 53, 1923.) — 5. Szádeczky K. E.: Geologie dér Rumpfungarlandischen Kleinen
Tiefebene. 1938.

IlaneoHToaorHHecKiie namabie na fowHott lacra MeaKott BeHrepcuoö HnauenHocTB

JI. III t p a y c

Abtop oöpaöoTaJi naJieoHTOJiornnecKnii MaTepnan To . reojioraaecKoro Hhcth-
TyTa, coöHpaHHbiíí npn cbeMKe 1950 róna b paiiOHe Memny nana h IIIioMer. ropn30HT
congeria ungula caprae BCTpeaaeTcn b cjienyK>mnx oHajKemiflx :

TioiuKeBap, 3ajiarajima, CeHTHMpe<j)ajibBa. Abtop omicaeT 21 bhhbi sthx oÖHa-
memiii. Bnnbi othochtch k CJienyroinuM ponaM : Uniós, Limnocardium, Pisidium,
Dreissensia, Congeria, Noritina, Melanposis, Planorbis, helicigone.

OHajKeHHH BepxHero naHHOHa [ropii30HT (Congeria balatonice)] Kiimnec, HeMern-
cajioK, 3repaJin, Ajimomar, JXyna, HeMemnepecTyp, UoHKamxenb. Hayna nx coctoht
Tanme H3 21 bhuob. KpoMe y*e ynoMHHyTbix ponoB BCTpeaaioTCH 3necb h ponH
Valvata n Viviparus. Ponu Viviparus h Malanopsis oÖHapymnBaiOT xapaKTepHyio
HSMeHUHBOCTb.

Palaeontoiogisehe Daten aus dem Südbucht dér Kleinen Ungarisehen

Tiefebene

L. Strausz

Wáhrend dér geologischen Kartierung im Jahre 1950. habén Gy. Hegeds
und K. Tregele schöne Pannonversteinerungen im Gebiete zwischen Sümeg
und Pápa, am Südrand dér KI. Ung. Tiefebene, NW vöm Bakony-Gebirge gesam-
melt und mir zr Bestimmung übergeben. Pannonfaunen dér benachbarten
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Gebieten habén zuletzt Sümeghy (4), Szádeczky (5) und Verfasser (2) beschrieben.

Unter den 12 neuen Lokalitáten gehört eine in den Congeria ungula caprae-

Horizont. Ausser diesen liaben Gy. Hegedüs’s Sammlungen drei bereits bekann-

ten Fundstátten von Tüskevár und Zalagalsa (2. p. 16, 17) etwas bereichert. Von
diesen drei Lokalitáten werden in dér nachfolgenden Tabelle nur die neu gefundene

Arten aufgezáhlt. Fundstátten sind in Fig. 1. und in den Faunenlisten mit selben

Nummern bezeichnet. (Fig. 1. siche im ungarischen Text.)

Fauna des Ungula caprae-Horizontes : 12 3 4

Unió sp.

Unió atavus Pa.

Limnocardium apertum Mü.
Limnocardium hantkeni F.

Limnocardium cfr. schréteri Str.

Limnocardium banaticum F.

Pisidium krambergeri B.

Dreissensia sp.

Congeria sp.

Congeria neumayri Andr.
Congeria sümeghyi Str.

Neritina sp.

Melanopsis impressa Kr.
Melanopsis pygmaea F.

Melanopsis bouéi Fér.

Melanopsis kupensis F.

Planorbis cfr. cornu Brong
Helicigona gaáli Soós
Cepaea neumayri B.

+

+

+

p

+
+
+

?

•p

+
+
+

+
+
+
+
+

+ +

+

+

+
+
p

Fundstátten:
1. NO vöm Tüskevárer Friedhof.

2. NW vöm Tüskevárer Friedhof.

3. Neben dem Friedhof von Zalagalsa.

4. Grosse Sandgrube S von Szentimrefalva.

Die Mehrzahl dér Fundstátten gehörten in den Congeria balatonica-Horizont.

Vielleicht das Altér dér Lokalitáten 11. und 12. kann als fraglich bezeichnet

werden.

Fauna des B a 1 a t o n i c a - H o r i z o n t e s :

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unió atavus Pa. + + -P + + +
Limnocardium vicinum F. + +
Pisidium aff. amnicum Müll. +
Pisidium krambergeri B. +
Dreissensia sp. +
Congeria sp. + + + +
Congeria neumayri Andr. +
Congeria balatonica Pa. *P

Neritina radmanesti F. + +
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5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valvata helicoides Stol. + 4- +
Valvata kupensis F. +
Viviparus semseyi-lóczy Übg. 4- +
Melanopsis entzi B. + + ? ? 4- + +
Melanopsis sturi F. 4- + 4-

Melanopsis cfr. vitálisi Str.

Limnaea sp. 4-

Planorbis cfr. cornu L. ? +
Planorbis grandis Halav. + + +
Helix sp. + + + 4* 4-

Tacheocamplylaea doderleini B. 4- + 4- 4- +
Cepaea neumayri B. ? +

Fundstátten:
5. 1 km 0 von Kiscssz.

6. Nordende des Dorfes Nemesszalók.

7. Zwischen Bánhalmapsz. und Adorjánháza, 250 m. 0 von Höhepunkt
145.5.

8. Egeralja.

9. SO von Alsóság.

10. Duka, 200 m SO von dér Kirche.

11. Nemeskeresztur, S von dér Kirche und vöm Friedhof.

12. Csonkás-Berg, zwischen Ötvös und Dabronc.

13. N von Trje.

Bemerkungen über einige Arten.

Limnocardium c/r. schréteri Str. : Wirbel dicker, vordere und hintere Rippen
mehr abgerundet, als beim Typus ;

letzterer wurde zuerst in dér Náhe (Somló-

jen) und gleichfalls in Ungula caprae-Schichten gefunden.

Limnocardium hantkeni F. : Umriss veránderlich, nicht immer óval, Wirbel

mehr oder weniger hervorspringend.

Dreissensia auricularis F : Gestalt veranderlich ; ein sehr schlankes Exem-
plar kann vielleicht als Zwischenform D. auricularis—D. serbica betrachtet

werden.

Congeria sümeghyi Str. : Mehr aufgeblasen, als die typische Form, die aus

einer nahen Fundstelle, Nyárád, stammt. Das dortige Vorkommen gehört in

den Balatonica-Horizont, das hiesige (Tüskevár) aber in den Ungula caprae-

Horizont.

Congeria neumayri Andr. : Gestalt veranderlich, oft von C. batuti schwer

zu unterscheiden.

Valvata helicoides Stol. : ganz flach oder mit sehr niedrigem Gewinde.

Valvata kupensis F. : Höhe dér Gewinde sehr verschieden.

Viviparus lóczyi Lr. — V. semseyi Halav. Übergánge.

In meinem Aufsatz über die Variabilitát dér Viviparen betrachtete ich

die Form Viviparus lóczyi als eine Varietát oder Unterart des Viviparus sadleri

sensu lato. In dér Oberpannonfundstátte Nyárád, die nicht weit von dem jetzt

behandeltem Gebiet liegt, fand ich einige Examplare, die ich für Übergánge
zwischen V. lóczyi und V. semseyi hielt (3. p. 19—20), doch wagte ich nicht auf

Grunddes zu kleinen Materials- eine Stellung nehmen in Bezug auf die Zugehörig-

keit des V. semseyi zum Formenkreis des V. sadleri. Jetzt zeigt das reiche Matériái

dér Fundstátte Duka (über 100 Exemplare) allé möglichen Übergánge zwischen
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V. semseyi und V. lóczyi. Vier Haupttypen sind hier zu unterscheiden : 1. Ge-

winde niedrig, Umgánge flachseitig : V. semseyi

;

2. Gewinde hoch, Umgánge
aufgeschwollen : V. lóczyi ; 3. Gewinde niedrig, Umgánge aufgeschwollen

; 4.

Gewinde hoch, Umgánge flachseitig. Übergange zwischen all diesen Formen
sind vorhanden, uqdzw. zahlreicher, als die vier Extrémén. Die Háufigkeit dér

vier Typen und dér Übergánge in samtlicher Richtung in Prozenten zeigt Fig. 2.

(s. im ungarischem Text).

So soll auch V. semseyi ins Formenkreis oder in die Grosse Art »Viviparus

sadlerU eingereicht werden, als eine dér 5 Unterarten oder Varietáten (V. sadleri

s. str.y V. cyrtomaphorus, V. pseudogracilis, V. lóczyi, V. semseyi). Diese sind

in allén ihren Vorkommnissen,durch Übergánge verbunden, wo die Mittelformen

immer haufiger sind, als die »reinen« Typen ; so handelt es nicht um Abstammungs-
reihen oder sogar um Hybriden, — nur um grosse Veránderlichkeit. Es kann
noch bemerkt werden, dass so V. lóczyi, wie V. semseyi, im NW-Teil des Ver-

breitungsgebietes des V. sadleri s. 1. verkommen.

Melanopsis sturi F : Soós erwáhnt (4) die Voraussetzung, dass diese Art
mit M. entzi B. identisch sein könnte

;
Verf. hielt sie für verwandt oder iden-

tisch mit M. boáéi. Es ist wohl möglich, dass die wenig verzierte Form (M. entzi

)

und die stark gestachelte (M. sturi

)

zwei Extrémé derselben Art des Balatonica-

Horizontes bilden ; sie könnte wohl von M. bouéi (Unterpannon und Ungula
caprae-Horizont) abgestammt sein.

Melanopsis decollata Stol. (?) Unser Matériái enthált viele Bruchstücke
oder beschádigte Examplare, die wohl zu dieser Art gehören könnten. Sümeghy

' beschrieb sie aus vielen Lokalitáten SW von diesem Gegend.

Helicigona gaáli Soós : Die Höhe dér Gewinde, die Breite dér Umgánge,
sowie die Stumpfheit oder Eckigkeit dér Seiten-Oben-Kante variieren stark

;

darum sind die von Soós beschriebenen Helicigona-Arten von Öcs (H. pelissae,

H. gracilenta, H. gaáli

)

und Helix ponticus Halav. voneinander kaum unter-

schieden werden.

(Literatur s. im ungarischen Text.)

13Földtani Közlöny LXXXI. 4—6.
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Uj Theodoxus-faj a tortonai rétegekbl.

Schréter Zoltán.

(VI. tábla

)

Az új faj a középs miocén tortonai-emeletének rétegeibl került el, Horu-
sitzky Henrik gyjtésében, a Pozsony megyei Bélaháza mellett lev Dolina

Zbankári nev területen. Horusitzky néhány soros elzetes leírásomat közölte

a Nagyszombat vidékének agrogeológiai térképéhez írt magyarázójában,

1915-ben.

A ház alakja változó. Néha gömbölyded, máskor a tengely irányában kissé

megnyúlt, ismét mások a tengely irányában kissé lapítottak, zömökebbek. F-
képpen az élekkel és dudorokkal ellátott alakok körvonala többé-kevésbbé szög-

letes, szabálytalan hatszögü. Mérete a tengely irányában 7— 9 mm, erre mer-
legesen 5.5—8 mm.

A ház három kanyarulatból áll, ebbl kett alkotja a tekercset (spirát).

A közepes példányoknál a tekercs kissé, a karcsúbbaknál valamivel jobban

kiemelked, viszont a zömök alakoknál az utolsó kanyarulaton alig valamivel

felülemelked.

A ház legnagyobb részét tev utolsó kanyarulat oldala kissé behomorodó,
élesen elválik a lankásabb lejtés fedsíktól és az alapsíktól (bázistól). Az utolsó

kanyarulat feltnen és jellegzetesen díszített. Az oldal és fedsík határán élt

találunk, amelyen dudor-koszorú lép fel. Ez a díszítés a faj egyik f jellege. A kar-

csúbb példányoknál a dudorok, vagy bütykök rendszerint gyengébbek, a zömökeb-
beknél erteljesebbek. A dudorok száma 8—13, tehát egyénenként változik

s a szájnyílás felé lassan fokozódva erteljesebbek. Némely példánynál azonban
az utolsó 2—3 dudor megint gyengébb.

Az oldal- és alapsík között lev határt tompa él szolgáltatja. Ez az él az

orsólemez fölött mindig jól észlelhet, kijjebb azonban fokozatosan lelapul s a

küls ajak felé sokszor egészen lekerekedik. A zömök és ersebb dudorkoszorú-

val ellátott példányoknál ez az alsó él is erteljesebb. A jobboldali ábrán fel-

tüntetett példány alsó élén igen gyenge kidomborodások észlelhetk, amelyek
megfelel bemélyedésekkel váltakoznak. Tehát e faj erteljesebben díszített

példányainál az alsó élen is gyenge hajlandóság mutatkozik dudor képzdésére.
Az alapsík sima. A szájnyílás nagyjából félholdalakú, felül hegyes szögben

végzd. Az orsólemez széles és ersen domborodó. Az orsólemez szélének,

a bels ajaknak fels egyharmadán kis tompa fog látható, néha ez alatt még
néhány apró fogacska is van.

A színezés jól megmaradt. Alapszín többnyire sárgás-fehér, ritkábban
barnássárga. A rajzolat élénk barnaszín vonalakból áll, amelyek nagyjából

párhuzamosak a tengellyel. A rajzok fellépésében szabályszerség nincs. Több
példányon a ház behomorodó'középs része rajzolattól mentes. Színezése a Theo-

doxus (Clithon) piclus Fér. színezéséhez hasonlít. Ennek a fajnak barnaszín
rajzolata szintén igen változatos. Feltételezhet egyébként, hogy a leírt faj a
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Theodoxus (Clithon) pictus Fér. dudorosan kifejldött változata. Mindenesetre
azzal közeli rokonságban van. Legjobban hasonlít a Hörnes M.-nál Neritina

picta néven közölt ábrához. 1 Ennek az alaknak az oldalai is behomorodók, az

utolsó kanyarulat fels és alsó részén él húzódik végig, de dudorok az éleken nem
látszanak az ábrán és a leírás se szól róluk. Kétségtelen, hogy ez az alak nem
a T. pictus. Erre vonatkozólag Sandberger megjegyzi2

(p. 480), hogy a Hörnes
által ábrázolt alak nem a N. picta, hanem a N. pachi P a r t s c h. Ennek az

utóbbinak a leírását és ábráját nem találtam meg. Evvel a fajjal az új faj közeli

rokonságban van ugyan, de a dudorok fellépte következtében attól elkülönítend
s így új fajnak írom le.

Egyébként dudorokkal díszített Theodoxus-okát (Neritinákat) Brusina
írt le, de sokkal fiatalabb földtörténeti korú rétegcsoportokból. Ilyenek a N.
imbricata, amely Dalmácia püocénjében és a N. reiseri, amely Bosznia pliocénjé-

ben fordul el. Mindkett azonban a leírt fajtól annyira különbözik, hogy velük
vonatkozásba nem hozhatjuk. így a leírt fajt újnak tekintve, legjellemzbb
tulajdonsága után Theodoxus (Clithon) tuberculatus n. sp.-nek nevezem el. Az új

faj a Neritininae alcsaládon belül a Theodoxus-nembe s ezen belül a Clithon al-

nembe tartozik.

Eine neue Theodoxus-Art aus den Tortonischen Schiehten

von Z. Schréter.

Diese neue Art ist aus dér tortonischen Stufe des Mittelmiozáns zum Tagé
gekommen, gelegentlich den Sammelarbeiten von Heinrich Horusitzky, dér

sie im Dolina Zbankári genannten Gebiet bei Bélaháza vorgefunden hat. Horu-
sitzky veröffentlichte im Jahre 1915 meine vorláufige Beschreibung in seinen

»Erláuterungen etc. Die Umgebung von Nagyszombat^ pag. 22.

Die Form des Geháuses ist veránderlich. Manchmal ist sie kugelig, manch-
mal in dér Richtung dér Achse verlángert, oder aber etwas abgepláttet, gedrun-

gener. Dér Umriss mancher, hauptsáchlich mit Knoten und Kantén versehener

Exemplare ist eckig, unregelmássig sechseckig. Die Grösse betragt in dér Rich-

tung dér Achse 7—9 mm und senkrecht hierauf 5.5—8 mm.
Das Geháuse besteht aus drei Umgángen, dérén zwei die Spira bilden. Bei

den mittelmássigen Exemplaren ist die Spira etwas erhoben, bei den schlankeren

erhebt sie sich stárker, wáhrend sie sich bei den gedrungeneren Exemplaren kaum
etwas über den letzten Umgang erhebt.

Dér letzte Umgang bildet den grössten Teil des Geháuses. Die Seite des

Geháuses ist im letzten Umgang etwas konkav ; sie sondert sich von dér weniger

schief fallenden Deckfláche, sowie von dér Grundfláche (Basis) scharf ab. Dér
letzte Umgang ist auffallend und charakteristisch skulpturiert. An dér Grenze

zwischen Seite und Deckfláche ist eine Kanté vorzufinden an dér ein Knoten-
kranz (tuberculum) ersichtlich ist. Diese Verzierung stellt ein charakteristisches

Merkmal dér Art dar. Bei den schlankeren Formen sind die Knoten meistens

schwácher, bei den gedrungeneren Formen dagegen kráftiger entwickelt. Die

Anzahl dér Knoten betrágt 8—13, ist alsó individuell verschieden. Sie werden

1 Hörnes

:

Die íossilen Mollusken des Tertiársbeckens von Wien. — Abhandl-
dér k. k. geol. Reichsanst. Wien Bd. III., Tab. 47. Fig. 14.

5 Sandberger

:

DieLand- und Süsswasserconchylien dér Vorwelt. pag. 480.

13 *
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dér Mündung zu allmáhlig kráftiger. Bei manchen Exemplaren sind aber die

letzten 2—3 Knoten wieder schwácher ausgebildet.

Die Grenze zwischen dér Seite und dér Grundfláche wird durch eine stumpfe
Kanté markiért. Diese Kanté lásst sich über dér Spindellamelle immer deutlich

erkennen, nach aussen zu dagegen wird sie allmáhlich sanfter und in dér Náhe
dér Aussenlippe ist sie manchmal völlig abgerundet. Bei den gedrungeneren
Exemplaren, die auch mit einem kraftigeren Knotenkranz versehen sind, ist

auch diese untere Kanté kráftiger entwickelt. An dér unteren Kanté des auf dér

rechtseitigen Figur dargestellten Exemplares sind sehr schwache Erhebungen zu
erkennen, die mit entsprechenden Vertiefungen alternieren. Bei den kráftiger

verzierten Exemplaren dieser Art ist alsó auch an dér unteren Kanté eine gewisse

Neigung zr Knotenbildung zu beobachten.

Die Grundfláche (Basis) ist glatt, die Mundöffnung im grossen und ganzen
lialbmondförmig, oben zugespitzt, die Spindellamelle breit und stark gewölbt.

lm oberen Drittel des Spindellamellenrandes dér inneren Lippe sitzt ein stumpfer

Zahn, darunter befinden sich in manchen Fállen auch einige kleine Záhnchen.
Die Fárbung dér Geháuse ist gut erhalten geblieben. Die Grundfarbe ist

meistens gelblich-weiss, seltener bráunlichgelb. Die Zeichnung besteht aus leb-

haft braunen Linien, die mit dér Achse beinahe parallel ablaufen. Eine Gesetz-

mássigkeit in den Zeichnungen lásst sich nicht wahrnehmen. Bei mehreren
Exemplaren ist dér mittlere, konkave Teil des letzten Umganges jeder Zeichung
bar. Die Fárbung des Geháuses dieser Art erinnert an die von Theodoxus (Clithon)

pictus Fér. Die an dem Geháuse dieser Art ersichtliche braune Zeichnung ist

ebenfalls sehr abwechslungsreich.

Mán könnte übrigens annehmen, dass die beschriebene Art eine mit Knoten
versehene Varietát von T. pictus Fér. darstellt. Jedenfalls scheint sie mit jener

in naher Verwandschaft zu sein. Am meisten ist sie jener Abbildung áhnlích, die

von M. Hörnes in seinem grossen Werk, mit dem Namen Neritina picta (1)

beschrieben ist. Auch bei dieser Form sind die Seiten konkav, auf dér oberen

und unteren Fláche dér letzten Windung verláuft entlang dérén eine Kanté,
doch sind die Knoten dér Kantén an dér Abbildung nicht sichtbar und auch ihre

Beschreibung fehlt. Es ist zweifellos, dass diese Form mit T. pictus nicht iden-

tisch ist. Dies bezüglich schon F. Sandberger bemerkt (2.) dass die von M.
Hörnes abgebildete Form nicht N. picta, sondern N. pachi Partsch ist. Die
Beschreibung und Abbildung dér letzteren habé ich nicht gefunden. Mit dieser

Art ist wohl die neue in naher Verwandschaft, ist aber wegen Vorhandensein dér

Knoten von dieser zu separieren ; deswegen will ich sie als neue Spezies be-

zeichnen.

Fossile Theodoxen (Neritinen) mit Knoten beschrieb bereits Brusina, aber
aus geologisch viel jüngeren Schichtengruppen. Solche Arten sind : N. imbricata

aus dem Pliozán Dalmatiens, sowie N. reiseri aus dem Pliozán Bosniens. Unsere
Art aber unterscheidet sich von diesen beiden in solchem Grade, dass sie nicht

mit diesen in Beziehung gebracht werden kann.
Die beschriebene und somit als neu betrachtete Art will ich nun zufolge

ihrer am meisten charakteristischen Eigenschaft : Theodoxus (Clithon) tubercu-

latus n. sp. benennen. Demnach wird diese neue Spezies innerhalb dér Sub-
familie Neritininae, dem Genus Theodoxus und innerhalb dessen dem Subgenus
Clithon zugereiht.

1 M. Hörnes: Die fossilen Mollusken des Tertiársbecken von Wien. Abhandl.
dér k. k. geol. Reichsanst. Wien, Bd. III. Tab. 47, Fig. 14.

2 F. Sandberger: Die Land- und Süsswasserconchylien dér Vorwelt- pag. 480.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK
• Zavaricklj kzetnormái

A legutóbbi években megjelent orosz szakfolyóiratokban a kzetek kémiai
elemzéseinek kiértékelésénél a szovjet szerzk nem a Niggli- és az amerikai (CIPW)-
értékeket használják, hanem a ZAVARicKiJ-féle normákat. — ZAVARiCKiJ-nek 1950-
ben megjelent munkájából : »Bevezetés a vulkáni kzetek petrokémiájába« — meg-
ismerhetjük a ZAVARiCKiJ-féle normák kiszámítási módját és azoknak alkalmazá-
sát. — Zavarickij a kémiailag megelemzett kzeteket négy csoportba osztja :

1.

amelyeknél az Na20 molekulasúlya + K 20 molekulasúlya kevesebb az Ah03

molekulasúlyánál
;

2. amelyeknél az Na20 + K aO -j- CaO molekulasúlya kevesebb
az A1 203 molekulasúlyánál ; 3. amelyeknél az Na20 + K 20 molekulasúlya több
az A1203 molekulasúlyánál

;
4. amelyeknél az Na20 + KaO molekulasúlya több

az A1,03 molekulasúlyánál s ezenkívül még fennáll ez az eset : [K
20 -f Na20 —— A1203 ]

. 2 > FeO'. (Ahol FeO^ = 2 Fe2Os + FeO + MnO.)
A használt normák : S, C, (C), B, A, N, a, c, Te), s, a', f', m', c\ n', n, t, <?

kiszámítását a mellékelt táblázat foglalja össze, mely Zavarickij számításai nyomán
készült.

De legfontosabbnak tartj aZAVARicKiJ a Q-értéket, mely az els két csoportban:

Q = s — [3a 4- 2c + b] ;

az utóbbi két csoportban pedig :

Q = s — [3a + 2c + b].

A Q értékek szerint osztja be tudniillik Zavarickij a kzeteket 23 csoportba, ille-

tleg 6 osztályba.
Fenti normák mutatják : Zavarickij újabb és az eddigieknél részletesebb meg-

világításba helyezi normái segítségével a kzetek kémiai alkatrészei közti kapcso-
latokat.

Összehasonlítást is közöl Zavarickij a NiGGLi-féle és a ZAVARicKiJ-féle nor-
mák közt

:

1. a : c : b : s = 2 alk : [al—alk] : [fin -p c— (al—alk)] : si

;

2. a : b : s = 2 alk : c : [fm + 2 (al—alk) — 2c] : si

;

3. a:c:b:s = 2al:2 [alk—al] : [fm + c — 2 (alk—al)] : si
;

n = 100 [1 — k] ;

1 . f' : m' : c’ = fm [1—mg] : fm . mg : [c — (al—alk)] ;

2. a' : f' : m' = [(al—alk)—c] : fm [1—mg] : fm . mg ;

3. f' : m' : c' = [fm — 2 (alk—al)] . (1—mg) : [fm — 2 (alk—al)] mg : c.

Ügyszintén összehasonlítja Zavarickij normáit az amerikai CIPW normák-
kal is. Pl.:

A C
B

s
Fe' Mg' Ca'

Q 32,5 541
or 23,4 84 252
ab 22,0 84 252
an 13,6 49 98

(
fs 0,13 1 1

di
{

en 0,70 7
1

16
1 wo 0,93 8 i

hv r fs 0,53 4 \hy { en 2,9 29 / 33
mt 1,3 21

168 49 26 36 8 1192

70
A c B 8

N = A + C + B-fS = 168 + 49 + 70 + 1192 = 1479.
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Zavarickij kzetnormái alapján az eruptív kzeteket a következ osztá-

lyokba, illetleg csoportokba sorolja, fleg a Q értékek alapján :

1. oszt. Q> 45 1. csoport [Q >45] Q
’

2. csoport c = O ; vagy c = c Q
3. csoport a : c > 7 Q
4. csoport 7 >a : c> 4 Q

2. oszt. IT.ACAIC 5
5. csoport 4 >a : c>

2 Q

6. csoport
5 .

y >a:c Q
7. csoport c = O ;

vagy c = c Q
8. csoport a : c > 3 Q

3. oszt. 15 > Q > 6 9. csoport 3 >a : c> 3

2 Q

10. csoport
3 .

2
>a:c Q

11. csoport c = O ; vagy c = c Q
12. csoport a : c >7

aj alcsoport b < 15

b) alcsoport b> 15

• 13. csoport 7 >a:c>|
a) alcsoport b <20

4. oszt. -f 6 > Q > — 6 J
b) alcsoport b > 20

14. csoport
O V V O

2
>a:c>

2
aj alcsoport b <20
b) alcsoport b >20

15. csoport 2" >a:C

a) alcsoport b <45
a : c

b) alcsoport b >45
16. csoport c = 0 ;

vagy c = c a : c

17. csoport a : c > 7
aj alcsoport b< 20 a : c

bj alcsoport b > 20

18. csoport 7 > a : c > 2
5. oszt. —6>Q>—15 aj alcsoport b < 20 a : c

b) alcsoport b > 20

19. csoport 2 > a : c

aj alcsoport b < 20

bj alcsoport 20 >b < 45 a : c

ej alcsoport b > 45

20. csoport c = O ; vagy c = c

aj alcsoport b< 25
b) alcsoport 25<b< 45 Q
c) alcsoport b> 45

21. csoport a : c > 7

a) alcsoport b < 25
b) alcsoport 25<b< 45 Q

6. oszt. Q<—15
c) alcsoport

22. csoport 7 > a : c > 2
b> 45

a) alcsoport b< 20
b) alcsoport 25<b< 45 Q
c) alcsoport b> 45

23. csoport 2 > a : c

a) alcsoport b < 25
bj alcsoport 25 <b < 45 Q
ej alcsoport b> 45

Herrmann Margit
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A Bükkhegység még feltáratlan, Ismeretlen barlangrendszerei.

A Bükkhegység alaphegységtömbjének felépítésében nagy részt foglal el a
Schrbter által ladini korúnak jelzett, világosszín mészk rétegsor. Bélapát-
falvától, st Felstárkánytól széles (5—8 km) vonulatban Diósgyrig, illetve Göröm-
bölytapolcáig nyomozható módon, több száz méteres települési vastagsággal, föld-

tanilag megszakítatlan, fennsík jelleg egységet képvisel. A mészk felszíni karszt-
jelenségekben igen gazdag. Víznyelk, dolinák, mély zsombolyok egész sora mutat-
kozik benne. A peremi részeken nagy vízhozamú karsztforrások vannak, melyek
a fennsík mészköve által elnyelt vizet felszínre hozzák.

Már Dancza J. barlangkutató sejtette, hogy ez alatt a bükkhegységi mészk-
fennsík alatt hatalmas karsztbarlang-rendszernek kell húzódnia. Élete munkájának
javarészét, fáradtságot nem ismerve, e barlangrendszer felkutatásának szolgálatába
állította. Kutatásai azonban úgylátszik ötletszerek voltak, eredményük teljesen

a véletlenre volt utalva. így a bükkhegységi barlangrendszerek els lelkes kutatója
nem találta meg, amit keresett.

Múlt év nyarán, a Bükkhegység vízföldtani feldolgozása közben olyan meg-
figyeléseket végeztem, amelyek alapján nemcsak az vált kétségtelenné, hogy a
bükkhegységi fennsík mészktömege mélyén jól fejlett karsztjelenségek, barlang-
rendszerek vannak, de a vízfestéses vizsgálatok alapján azt is sikerült megállapí-
tani, hogy a barlangok milyen irányban futnak, nagyjából milyen kiterjedések
és hol közelíthetk meg a legkönnyebben a felszínrl.

Ezeknek a vizsgálatoknak a részletes leírását az Állami Földtani Idézethez
beadott jelentésem tartalmazza. A vizsgálati eredmények egyönteten bizonyítják
Dancza régi megsejtésének helyességét, a jól fejlett, ma még feltáratlan, hosszú
barlanghálózatok létezését, melyeknek feltárása több tekintetben kívánatos
lenne.

A bükkhegységi barlangrendszerek a pliocén, illetve ó-pleisztocén karszt-
vízrendszerekkel, karsztforrásokkal állanak kapcsolatban. Fejldésük ettl az
idtl kezdve végigkísérhet a jelenkori karsztvízrendszerek képének kialakulásáig.
Az Aggteleki barlangrendszerhez hasonlóan, legnagyobbrészt emeletes barlang-
rendszerek. A terület morfológiájából, földtani fejldéstörténetébl következtetve,
lényegében a pliocén idszakban alakultak ki. A pliocén végén, az ópleisztocénben
már fejlett, tágas rendszerek voltak, st a pleisztocénben már megindult — a
karsztvízegységek szintjének süllyedése következtében — víztelenedésük, agyaggal,
ktörmelékkel való részleges feltöltdésük.

A teljes határozottsággal kimutatott rendszerek a következk :

1. A királvkuti Fels-forrás kb. 7—8 km-es barlangja.
2. A Garadnaforrás kb. 8—10 km-es emeletes barlangrendszere.
3. Az Alsó-Sebesvíz-forrás kb. 4—5 km-es barlangja.
4. A Margit-forrás kb. 8—11 km-es emeletes barlangrendszere.
5. Az annabarlangi források 6—9 km-es emeletes (?) barlangrendszere.
6. A Szalajka-forrás kb. 8—10 km-es emeletes barlangrendszere.

Ezek közül a barlangrendszerek közül a Fels-forrás barlangja, a Sebesvíz
barlangja és a Szalajka-forrásrendszer barlangja a pleisztocén folyamán nyitottak
voltak, a tekintélyes barlangszájakat csak késbb zárta el a felszínrl hulló ktör-
melékek, esetleges barlangi kürtk kialakulása közben hulló ktörmelékek és agyagos
lerakódások üledékfelhalmozódása: A Szalajka-forrás feletti Istállóski-barlang
a szalajkai karsztvízegység barlangrendszerének csak a legutolsó szakasza, a tetemes
nagyságú barlangrendszer fels emeletének ma is ismeretes vége. Ugyanezt lehet
mondani a Fels-forrás barlangjára, melyet szintén törmelékfelhalmozódás zár el

a külvilágtól és a Sebesvíz-forrás barlangjára is. A Fels-forrás barlangjában tud-
tommal már Dancza megpróbálta átásni magát a törmelékfelhalmozódáson, azon-
ban mieltt még eredményt ért volna el, abbahagyta ezt a munkát. A múlt rend-
szerben valószínleg pénzügyi nehézségek miatt.

Ezeknek a barlangrendszereknek a feltárása a legbiztosabb eredményeket
ígéri. A barlangjáratok ismert szakaszának a végében, csak a továbbjutást jelenleg
akadályozó agyagos-ktörmelékes felhalmozódás — minden valószínség szerint— nem jelents hosszúságú szakaszán kell átásni a feltáróknak magukat.

A Garadna-forrás, Margitforrás barlangrendszerének nincs ilyen biztos kiindu-
lási alapot szolgáltató barlangvégzdése. Ezeknek feltárása legcélszerbben a víz-
nyelkön keresztül történne, illetve a Margit-forrás rendszerének további feltárása,
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a jelentésben említett, már megkezdett eredményes úton. Az annabarlangi források
rendszerének ismert szakasza az István-barlang. Ezen a helyen még részletesebb
vizsgálatokra van szükség, hogy a rendszer további szakaszainak feltárási lehetsé-
gével kapcsolatban véleményt mondhassunk.

A barlangrendszereknek (elssorban a legkönnyebben kivitelezhet szalajkai,
felsforrási és sebesvízi rendszereknek) feltárása országunkat több, hatalmas kiter-

jedés, az Aggteleki-barlanghoz hasonló kifejldés cseppkbarlanghoz juttat-
hatja. A feltárási munkák eredményessége igazolná a Bükkhegység víz-földtani
képérl kialakított — jelentésemben ismertetett — nézetemet és megállapításaim
helyességét. Egyben biztosabb képet nyernénk a bükkhegységi karsztvízegységek
határaira vonatkozólag is. A feltárt barlangokban, a jó feltárások révén, ideális

szelvényeket kapnánk a bükkhegységi fennsík mészkövén keresztül, közelebb jut-

hatnánk a Bükkhegység tektonikájának megfejtéséhez. A régi barlangrendszerek-
ben a barlangi agyag sok értékes paleolit és csontleletet tartalmazhat, melyeknek
ásatása révén a magyarországi sember és gerinces állatvilág fejldésére vonatkozó
adatok kerülnének birtokunkba.

Mindezek a szempontok indokolttá teszik a megállapított és pontosan kör-
vonalazott bükkhegységi barlangrendszerek feltárási munkáinak elrendelését.

A feltárási költségek olyan minimálisak (néhány napszámos munkabére), hogy
nem haladják túl egy átlagos barlangi ásatási munkálat költségeit, a várható ered-
mény viszont tudományos és gyakorlati szempontból egyaránt, sokszorosan
nagyobb, mint egy ismert kfülke vagy kisebb barlang ásatásának bármilyen
jelents paleontológiái eredménye.

Jakucs László.

J ásványok a Szovjetunióból*

Fersmit. (E. M. Bohnstedt—Kupletszkaja—T. A. Burova : Compt. Rend.
Ac. Se. U. S. S. R. 1946. 52. 69—71.) Rombos, a : b : c = 0,377 : 1 : 0,356. Kristály-
alakjai : (010), (111), (110), ritkán (130), (131), (021). Nem hasad. Törése kagy-
lós. Keménysége 4,5. Srsége 4,69. Színe fekete, pora szürkésbarna. Áttetsz,
átlátszó. Kéttengely, valószínleg pozitív. 2Y nagy, törésmutató közelítleg 2.

Kémiai összetétele szerint az AB 2Oe típusba tartozó kalciumniobát ;
(Ca, Ce, Na)

(Nb, Ti, Fe, Al) 2 (0,OH, Fe)6 . Elfordulási helye Vishnevye, a Buldym-tó kör-
nyéke, a Közép-Uraiban, szienitpegmatitban biotit, piroklor, amfibol, apatit, Utá-
nit, kvarc, pirít, magnetit, muszkovit, cirkon és xenotim társaságában.

Lovozerit. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. S. S. R. 1939.
25. 753—756.) Sötétbarna feketés. Porszíne barna. Átnemlátszó. Törés egyenetlen-
kagylós. Keménység : 5, fajsúly 2,384. Egytengely negatív. 3 = 1,561, w =
= 1,549. Vékony lemezei halvány rózsaszínek

;
gyenge pleochroizmus. Poli-

szintetikus ikrek gyakoriak. Kalcium, magnézium, nátrium cirkonszilikát hidrát.

(H, Na, K) 2 O . (Ca, Mn, Mg) O . (Zr . Ti) 0 2 .

6

Siö 2
. 3H 20. Lelhelye : Lovo-

zero, Kola-félsziget murmanit, lamprofillit, nefelin és más ásványok társaságában.

Mangano-orthit. (L. N. Ovchiunikov—M. N. Cimbajenko : Compt. Rend.
Se. U. S. S. R. 1948. 63. 191—194.) Mangántartalmú ortit. Színe szurokfekete.
Kétoptikai tengelv, negatív. 2V = 70°. Kioltás szöge a hasadási irányhoz 19°.

a = 1,770, 7 = 1,795. MnO tartalma 5.37% ! (Ce, Ca, Mn ) 2 (Al, Fe)3 (Si, TiO )3

(O, OH) 13 . Elfordulás : Vishnevy-hegy.

Metaloparit. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. R. S. S. 1941.

33. 61—63.) Átalakulási termék. Barnássárga-zöldessárga. Gyémántfény. Töré-
keny. Nem hasad. Törése egyenetlen. Keménység : 5, fajsúly : 4,41. Vékony
lemezei zöldes árnyalatú feketésbarnák. n = 2,24 ± 0,03. Összetétele Si0 2 1,27 ;

Ti0 2 44,01 ; Nb2Os 10,78 ;
Ta205 0,66 ; Th0 2 + ritka földfémek 34,20 ;

CaO +
+ SrO 5,35, K, + Na20 0,23 ;

H2Ö 3,49. Összesen 99,99. — Lelhely : Lovo-
zero, Kola-félsziget.

Nordií. (V. I. Geraszimovszki : Compt. Rend. Ac. Se. U. R. S. S. 1942. 32.
496—498.) Rombos ; a : b : c = 0,730 : 1 : 0,527. Kristályalakjai

: (100), (010),

(110), (120), (101), (212). Világosbarna. Féligátlátszó. Törése egyenetlen-kagylós.

• Lásd: Földt. Közlöny 19 . 1949. 294—279. 80 . 1950. 325—326.
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Törékeny. Keménysége : 5—6, fajsúly 3,430. « = 1,69, p = 1,630—1,640, v =
- 1,642. 2V = 32° (Li), 31°30’ (Na), 31°30’ (TI). Összetétele : Siö 2 45,43 ;

Ti,

Nb, Ta 0,00 ; Fe 203 1,84 ; Ce 20 3 8,77 ;
(La, etc . . .)* 0 3 10,48 ;

(Y, etc . . .) 20 3

0,95; MnO 6,04; SrO 7,40; CaO 4,46; MgO 2,00; Na20 11,70, K 20 0,08; F
nincs, Cl nyomokban, összesen 99,27. Lelhely Chinglusai Lovozero-masszivum,
Kola-félsziget, szodalit (hackmannit), ussingit, chinglusuit, lomonosovit, lampro-
fillit, eudialit, mikroklin, nefelin, egirin, szfalerit és neptunit társaságában.

Norilskit. (O. E. Zviaginitzev : Compt. Rend. Ac. Se. U. S. S. R. 1940. 26.

788—791.) Összetétele: Pt 35,50 ; Pd 3,57; Fe 25,30; Ni 25,64; Cu 9,28;
S 0,71 ;

oldhatatlan 0,40, összesen 100,40. Lelhelye : más változó összetétel
Pt, Pd, Fe, Ni, Cu ásványokkal, Norilsk.

Paragearksutit. (N. A. Smolyaninov—E. N. Isakov. Ac. Sc. U. S. S. R. 1946.
145—151. D. S. Belyankin jubileumi kötet.) Fehér. Tömött, n = 1,454. 4CaF2 .

. 4A1 (F . OH)3 . 3H 20. Transbaikaliában kaolinnal fordul el.

Saamit. (M. I. Yolkova—B. V. Melentiev : Compt. Rend. Ac. Sc. Ü. S. S. R.
1939. 25. 120—122.) Strociumtartalmú (6—11%) apatit. Lelhely: Kóla félszige-

ten Poachvumchorr, Takhtarvumchorr és Aevesogchorr.

Tokody.



ISMERTETÉSEK

E. N. Permjakov: Az Orosz Tábla tektonikus töredezettsége. A szerz az

Orosz Tábla különböz helyein tíz éven keresztül végzett kutatásai alapján ismer-
teti a szerkezeti törések és a brachiantiklinális szerkezetek felépítése közötti össze-

függéseket.
A tábla alapzatának állandó epirogenetikus mozgása következtében, idk

folyamán a fölötte lev táblarészek is kimozdulnak eredeti helyzetükbl. Ezáltal
az alapzat mozgásától függen különböz irányú és természet mozgások során,
különböz irányú törések keletkeznek. Az üledékes kzetek és a mozgások termé-
szete szerint nyomó vagy széthúzó erk lépnek fel. Üledékes kzetekben a törések
legtöbbször függlegesek, vagyis az enyhén dl rétegekre merleges széthúzás
folytán keletkeznek. A szerz az epirogenezis folytán keletkezett töréseket epiro-

klázisoknak nevezi. Az epiroklázisok tulajdonságait, továbbá azoknak a rétegek-
hez való viszonyát tekintve két ftípust és azok kombinációját különbözteti meg.

1. Hosszanti irányú töredezettség. Ebben az esetben a firányok a csapás
vonalának megfelel hosszanti helyzetek.

2. Haránt töredezettség. A törések firányai a csapás irányához képest átlós

helyzetek.
3. Diagonális irányú töredezettség. Ellentétes és egymáshoz szög alatt hajló

széthúzó erk. Ezt a helyzetet találjuk például a brachiantiklinálisoknál is. A dia-

gonális típus a táblás szerkezetben igen gyakori és jellemz törvényszerséggel,
amely a táblás szerkezetek tanulmányozásánál igen jól felhasználható.

Az ismertetett módszer egész gyakorlati felhasználása a diagonális töredezettség
jellegzetes tulajdonságain alapul.

A diagonális töredezettség egyik legfontosabb törvényszersége a parallelo-
gramma-szabály, amely valamely szakaszon, a szerkezeti tengely állását és a rétegek
fekvését határozza meg.

A részlet és az összesített törésdiagramm diagonális sugaraival szerkesztett
parallelogramma átlója a boltozat csapásának irányában fekszik.

Ez a szabályszerség a törések irányát és egymáshoz való viszonyát, általános
alakját és a brachiantiklinális szerkezetek csapásirányát tekintve nem váratlan.
A törések a rétegekben lev feszültség megnyilatkozásai, melyeket a rétegek-
ben végbemen deformálódások idéznek el. A szerkezet általános alakja és elhelyez-
kedése, de elssorban ennek alapvet megnyilvánulása — a szerkezeti tengely
egyazon ered okok következményei. Éppen ezért természetes, hogy a szerkezet
tengelyének iránya és a rétegek feszültsége között az adott szerkezet szárnyainak
különböz pontjaiban kapcsolatot tételezünk fel. A töréseknek a firányokban
mutatkozó gyakorisága kétségkívül kifejezje kell legyen a valamikor létezett

feszültség nagyságának. Éppen ezért a törésdiagrammok sugarai nagyság és irány
szerint kell, hogy kapcsolatban álljanak a réteg adott szakaszán a feszültség nagy-
ságával és irányával. Ezért természetes, hogy a törések és a szerkezet tengelyének
iránya közötti kapcsolatot a sok közül választható parallelogrammával fejezzük
ki, amelyet az adott esetben szerkeszteni lehet.

Ezzel a módszerrel tehát a töredezettség adatai alapján szerkesztett diagram-
mok és a parallelogramma segítségével ki tudjuk számítani a brachiantiklinálisra
vonatkozó méreteket. Ha ugyanis a diagonális sugarak végeit párosával össze-
kötjük és a tengellyel párhuzamos egyeneseket húzunk, ezek a parallelogrammát
szabályos vagy ferde hatszöggé alakítják át, amely kitölti a brachiantiklinális egész
területét. Az ilyen hatszög minden jellemzjét egyszer trigonometriai számítással
ki lehet számítani, csupán az egyesített szerkezeti törés-diagramm adataiból kell

kiindulni éspedig a firányok százalékban kifejezett viszonylagos hosszából és a
közöttük lev szögbl. A százalékban megadott adatokból az eredeti hatszögek
viszonylagos méreteit kapjuk meg, ebbl pedig a térkép mérete alapján abszolút
értéket kaphatunk.
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Ez a módszer a geofizikusok módszeréhez hasonló. A kapott adatokon kívül
még általános földtani adatokra is szükség van, vagyis nem lehet függetleníteni
a terület általános földtani tanulmányozásától, azonban lehetvé teszi, hogy általa

a geológiai kutatás elzetes adatait gyorsított menetben lényeges pontossággal
igazoljuk és kiegészítsük.

A fenti módszerrel a szerkezetek következ adatait tudjuk megállapítani :

1. A pontos kiterjedést, vagyis a ftengely irányát.
2. A szerkezet alakját.

3. A térbeli fméreteket a hosszúságot és szélességet méretekben kifejezve.
4. A szárnyak és külön minden periklinális hosszát ugyancsak méretekben.
5. A felboltozódás amplitúdóját az utolsó bezárt rétegszintvonal határain belül.

6. A szárnyakon és periklinálisokon a rétegek dlésének átlagos szögeit.

7. Egyes esetekben a szerkezet keletkezésének és -kialakulásának történetét
és kapcsolatait a környék más szerkezeti képzdményeivel, továbbá a szerkezet
bonyolulttá tev diszlokációk jelenlétét.

Abból, hogy a töredezettség irányából és intenzitásából a szerkezetet tudjuk
megállapítani következik, hogy fordított módszerrel a felrajzolt földtani szerkezet-
bl megállapíthatók a töredezettség fbb diagonális irányai és srsége is.

Az elmondottak helyességének igazolására a mben sok számítást és példát
találunk, a végén pedig részletes gyakorlati útmutatást kapunk a terepmunkák
végzésére és a begyjtött adatok feldolgozására. Jantsky.

A. E. Ferszman, B. I. Kogan: Mineralnoe szre zarubezsnüch sztran. (A kül-
földi országok ásványkincsei.) Ferszman és Kogan hatalmas (565 oldal) terjedelm
munkája 1947-ben jelent meg a Szovjetunió könyvpiacán. A legfrissebb statisztikai

adatok alapján a Szovjetunió területének kivételével az egész világ hasznosítható
nyersanyagkincs készletét tárgyalja. Adatainak mintegy 80%-át az 1940-es évek
kimutatásai alapján állították össze a szerzk.

A tárgy csoportosításában a kontinensek, ezen belül az országok szerinti cso-
portosítás elve érvényesült. Minden egyes országnak megadja a nyersanyagkataszter
térképét is. A hasznosítható nyersanyagok felsorolásánál közli a kitermelés alatt

álló lelhelyek valószín készletének, továbbá a már eddig kitermelt anyagoknak
mennyiségét is. Pontos részletességgel ismerteti, hogy a kibányászott ásványi
nyersanyagokat milyen célokra, hol és milyen formában használják fel az egyes
országokban. Közli a nyersanyagok minségének adatait is. Az egyes országok
tárgyalásának a végén szemléltet áttekintést ad az illet ország szükségleteirl,
kiviteli lehetségeirl, illetve behozatali kényszerérl.

Ezt a nagyon értékes összefoglaló munkát a geológusok talán még inkább
tudnák használni, ha röviden a keletkezési körülményekre vagy legalább a kelet-

kezési korra vonatkozó adatokat is kapnánk. Ezeknek hiányában is azonban
nélkülözhetetlen ez a munka az iparban dolgozó geológus számára.

A könyv végén értékes irodalmi felsorolást találunk, országonkénti csoportosí-
tásban, majd a lelhelyek részletes betrendes mutatóját. Jakucs.

N. A. Gvozdeckij: Karszt Ez az 1950-ben megjelent munka az általános
karsztismerettan kérdéseivel foglalkozik. A könyvben tárgyalt anyag három f-
kérdés köré csoportosítható.

1. A világirodalomban talán legelször itt kapjuk meg a karszt gyakorlati
vonatkozású jelentségének kiértékelését. Rámutat, hogy a karszt hidrögráfiájá-
nak ismeretével hogyan tudunk megoldani karsztos területeken olyan fontos kér-
déseket, mint a vízellátás, a bányászati vízveszély kérdéseit. Ugyancsak itt foglal-

kozik a karsztos területeken való építkezések, gátépítések, duzzasztómvek létesí-

tésének kérdéseivel is.

2. A karsztmorfológia kérdéseit korszer szemlélettel illeszti bele a geomor-
fológiai kutatás egységébe. A karszt fejldésének magyarázásakor a földtani,

a geomorfológiai és a vegyi vizsgálatok adják fejtegetésének alapját. Kritikailag
értékeli ki a nyugati karsztirodalomban szerepl általános karsztelméleteket.

3. Ugyanakkor megkapjuk a karsztnak földrajzi típus szerint való osztályo-
zását is. A Szovjetunió karsztterületeinek vizsgálata és a világirodalom tanulmá-
nyozása alapján három típust különít el éspedig a földközitengeri, a középeurópai
és a sarkvidéki karszttímisokat. Elkülönítését részletesen indokolja a példák és

a tapasztalat meggyz erejével.
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Nagy érdeme GvozDECKiJ-nek, hogy a barlangkutatás régen meghaladott
fogalmát felváltja karsztkutatással s rámutat, hogy a barlangok kutatása öncél
nem lehet, ennek mindig szervesen bele kell kapcsolódnia a karszt földtani, víz-

földtani és geomorfológiai kutatásának szoros egységébe.
A könyv részletes altalános karsztirodalmat közöl, elssorban szovjet szerzktl.

Jakucs.

A. M. Avcsinyikov: Mineralnüje vodi. (Ásványos vizek.) Avcsinyikov
1947-ben megjelent könyve a Szovjetunió geológusképzésében a vízföldtan egyik
tankönyve. Ennek megfelelen a nagy szovjet hidrogeológus könyvében a teljes,

de a szükségesnél sehol sem részletesebb összeállításra törekedett, amit igen elisme-
résreméltóan oldott meg.

Az ásványos vizek tanulmányozásának és felhasználásának történetét ismerteti,

majd a vizek fizikai-kémiai sajátságaival foglalkozván eljut a csoportosítás leg-

kézzelfoghatóbb kémiai kiindulási alapjáig. Az ásványos vizek gázos alkatrészeirl
beszélve, párhuzamot állít fel a vegyi összetétel, a gáztártalom és az egyes, már elbb
megkülönböztetett víztípusok között. A vizek hmérsékletével foglalkozva, nem-
csak a magasabb hfok okát igyekszik szemléltet és rávezet módon tanítani,

hanem párhuzamot állít a hfok és a vegyi összetétel között is s ezen az alapon
még jobban elválasztja és részletezi a víztípusokat. Amikor a következ fejezetek-

ben a víz földtani települési feltételeit vizsgálja, az elbbi csoportosítások alapján
már szinte maguktól adódnak az ásványvíztípusok genetikai megkülönböztetései.
Az ásványvíztípusok megalkotása után az egyes vízfajták lelhelyeinek jellegzetes

földtani adottságaival, elfeltételeivel foglalkozik. Külön fejezetet szentel a radio-

aktív anyagot tartalmazó vizek és azok lelhely-típusainak tárgyalására.
A könyvnek utolsó, mintegy harmadát kitev részében az ásványos vizek

földtani kutatási módszereivel foglalkozik, majd a zárófejezetben a kitermelés
célszer módozataival.

A könyv 240 oldal terjedelm. A végén hasznos szovjet és külföldi irodalmi
tájékoztatót kapunk. Jakucs.

A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közle
ményei. I. 1951. Ebben az els számban az Akadémiai Ünnepi Hét eladásait
és hozzászólásait találjuk. A földtan szempontjából kiemelked eladást jelentett

Vadász Elemér akadémikusnak »A magyar ásványkincsek föltárásai címmel
megtartott eladása. Eladásában a termelés és földtan kapcsolatát elemezte az
ötéves terv szempontjából. Végigvizsgálta feladatainkat az energiaszolgáltató
nyersanyagok, ércek, ipari nyersanyagok, építanyagok, végül a víz szempontjá-
ból. Külön kiemelte azokat a munkamódszereket és szervezési kérdéseket, amelyek
eredményeinket nagymértékben fokozhatják. Az eladást a hozzászólások igen
értékesen egészítették ki.

»Kszén- és tzegtelepeink felkutatása« címmel Vitális Sándor vezette be
a hozzászólásokat. Kiemelte, hogy a tudományos kutatás milyen nagyjelentség
eredményeket hozott kszénkészleteink feltárása szempontjából. Vázolja e téren
elért eddigi eredményeinket és jöv feladatainkat. Kiemeli a geofizikai módszerek
fontosságát a kszénkutatásokban. Pantó Gábor az érckutatás lehetségeivel
és nehézségeivel, Papp Ferenc a hazai magmás kzetekkel kapcsolatban szólt

hozzá az eladáshoz. Sümeghy József az Alföld és az ország vizeinek kitermelési
és hasznosítási kérdését tárgyalta. Kertay György a szénhidrogének kutatásának
eddigi eredményeit és további lehetségeit vázolta. A nyersanyagkutatás geofizikai

kutatás kilátásait Egyed László, a geofizikai vizsgálatok eddigi eredményeit pedig
Renner János ismertette. A mélyfúrások szerepérl és eredményeirl Szurovy
Géza számolt be. Egyéb ásványi nyersanyagainkkal kapcsolatos eddigi kutatási
eredményekrl és feladatokról Majzon László adott tájékoztatást.

A nagygylés másik kimagasló eladása Szádeczky K. Elemér »Kzetátala-
kulás és szénkzetek« cím tanulmánya volt. Eladásában a kzetátalakulást
befolyásoló tényez közötti kvantitatív összefüggéseket vizsgálta, különös tekin-
tettel a szénkzetekre. Igen értékes eredményeihez Vadász Elemér, Kertai
György, Egyed László és Müller László szólt hozzá.

A harmadik kiemelked értékes eladást Vendel Miklós tartotta : »Össze-
függések a magmák és ércesedések között* címmel. A rendkívül alapos és komoly
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meglátásokat tartalmazó eladás tudományos megállapításainak igen nagy gyakor-
lati jelentsége is van. Az eladáshoz Földvári Aladár és Tokody László szól-
tak hozzá.

Ki kell még emelnünk Kántás KÁROLY-nak a tellurikus áramokról tartott
szép eladását, amelyben a földtani kutatást szolgáló új geofizikai módszerrl szá-
molt be. Egyed.

Koch—Grassely—Donáth: Magyarországi vasércelfordulások ásványai. Köz-
iem. a Szegedi Tud. egy. Ásvány-kzettani Int. Az eddigi kutatások ered-
ményeit összefoglaló és a lelhelyek ásványtársulásait nemcsak kristálytani, de
ásványkémiai, genetikai és paragenetikai szempontból is felölel rendszeres munka
els eredményeit közli a dolgozat a magyarországi vasércelfordulások teljes fel-

dolgozásával. M
Részletesen foglalkoznak a magmás elkristályosodásból ered szarvaski,

a hidrotermális-metaszomatikus rudabányai és martonyi és üledékes tornaszent-
andrási, nekézseny-upponyi-szendrládi (residualis jelleg) és mád, regéc, zeng-
várkonyi (vegyi eredés) vasércelfordulások viszonyaival.

Az irodalom rövid tökéletes összefoglalása, a legkorszerbb szempontok szerint
történt feldolgozásba számtalan elemzés és a kitn képek igen értékes munkát
jelentenek, amelynek folytatására a magyar szakirodalomnak igen nagy szüksége
van. Jakucsné.

F. J. Turner: Mineralogical and structural evolution of the matamorphlc rocks
(Az átalakult kzetek ásványtani és szerkezeti fejldése.) (Geol. Soc. Am., Memoir
30. 1948.) A munka az átalakulási folyamatok összefoglaló bemutatására
készült s e téren a kérdések éles beállításával, a fogalmak pontos körülírásával igen
jó szolgálatot tesz. A metamorf kzettan aktuális, nyugvópontra nem jutott kér-
déseit részletesen tárgyalja, de a felmerült vélemények között állást nem foglal,

ezért kissé mozaik-jelleg.
A metamorfózis általános alapjelenségei után a kzettani fácies fogalmát,

fajtáit tárgyalja behatóan és érdekes példákon világítja meg. Ehhez csatlakozik
a metaszomatikus metamorfózis és metamorf differenciáció folyamatának és fajtái-

nak érdekes bemutatása.
A m férdeme a »szerkezeti kzettan «-nak (petrofabric) szentelt hat fejezet.

Mindazok, akiket a kérdésnek túl elvont és bonyolult tárgyalása (Schmidt, Sander)
elriasztott, itt egyszer, élvezetes modorban áttekintést kaphatnak e tudományos
eredményeirl és alkalmazási lehetségeirl. Fontos itt is az egyes szerzk által

különböz értelemben használt fogalmak (foliacio, lineacio, S-tektonitek, B-tekto-
nitek) tisztázása. Bségesen ismerteti a metamorf szövet kialakulásának mecha-
nikai magyarázatait és erre vonatkozó kísérletek eredményeit.

A befejez fejezet a regionális metamorfózis okainak kérdésösszletével foglal-

kozik és rámutat az egyoldalú magyarázatok (megterhelési vagy sztatikus metamor-
fózis), fleg a merev zónabeosztások hibáira, amivel az újabb részletvizsgálatok
(fabric) összhangba nem hozhatók. Végül röviden, szellemesen tárgyalja a migmatit-
kérdést. Pantó.

H. Leitmeier : ElnfUhrung In dle Gesteinkunde. (Bevezetés a kzettanba.)
(Spiringer, Wien, 1950.) Kezdk számára írt kzettani tankönyv, mely az e téren
fennálló hiányt (Rosenbusch, Osann, Rinne utolsó kiadásai kifogytak) kívánja
pótolni. A szerz a meglehetsen szkén szabott keretbe (275 oldal) rengeteg adatot
kívánt beszorítani, ami az áttekinthetséget és kezd számára az érthetséget
nehezíti.

A rendkívül tömör általános bevezet részben a vizsgálati módszerek össze-

foglalásán kívül vázlatos képet ad az eruptív kzetek képzdésérl — a granitizáció

szétágazó problémáját is bevonva — és ennek sokféleségét szellemes, de nehezen
áttekinthet diagrammal ábrázolja.

A magmatikus kzeteket Rosenbusch rendszerétl némileg eltéren családok
szerint tárgyalja. Jó mikro- és makro-típusképeket ad, de igen sok helyet szentel— fleg ausztriai és németországi — elfordulások leírásának. Különös, hogy az

eruptivumoknál tufákról és agglomerátumokról meg sem emlékezik, ezeknek az

üledékes kzetek között egyetlen oldalt szentel.
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Az üledékes kzeteket Kayser—Brinkmann beosztásában ismét családok
szerint tárgyalja. A vizsgálati módszereket nem érinti, az elfordulások leírását

rétegtani ismertetéssel terheli.

A metamorf kzetekrl szóló, rövidre fogott rész típusok szerint halad (ezek
köré ismét családot képez), ezeken azonban sem a zóna, sem a (metamorf) fácies-

beosztás nem tükrözdik, csupán csökken savanyúság sorrendjében felállított

vegyes (ortho és para) eredet csoportok. Pantó.

H. Tertsch: Das Geheimnis dér Krlstallwelt. (A kristályvilág titkai.) (Román
einer Wissenschaft.) Wien, 1947. Gerlach—Wiedling kiad. Szerz a természet-
tudományok iránt érdekld nagyközönségnek szánta ezt a mvet. Célja az volt— mint maga mondja —

,
hogy a *szép« mineralógiának barátokat szerezzen, az

ifjúságot megnyerje e tudomány mveljének. Kétségtelen, hogy soraiból áradó
targyszeretete, könnyed, de mégis alapos és szakszer tárgyalásmódja érdekes
olvasmányt nyújt. Amikor olvasóját végigvezeti a mineralógia múltjának kor-
szakain, a fejldés viszontagságos eseményein, számos érdekes és kevéssé vagy
alig ismert adatot tár az érdekld elé. Széles látókörrel mindig összefüggéseket
keres és a mveldéstörténet tükrében mérlegeli a szakismeretek bvülésének
kereteit. Nagyon értékes fejezetekben foglalja össze a korszer eredményeket
az anyagszerkezettan nagy távlatait és a megoldásra váró feladatokat. A könyv-
ben több mnyomó papíron készült tábla, számos ábra, köztük sok eredeti rajz

könnyíti meg a szöveg olvasását.
Mvének elnyére válnék, ha a német nyelvterület kútfinek és kutatóinak— sokszor érdemen felüli — hangsúlyozása helyett, több elismeréssel és tárgyila-

gossággal mérlegelné más nemzetek fiainak jelentségét is. Sztrókay.

M. J. Buerger : X-ray crystallography. (New York — London. 1942. 531. old.

A kristályszerkezeti kutatások nemcsak a kristálytan, hanem az anyagvizsgálat
szempontjából is egyre növekv fontosságra tesznek szert. A szervetlen és szerves,

a természetes és mesterséges kristályos anyagokat szerkezetük kiderítése céljából

behatóan tanulmányozzák, de a nem kristályos anyagok vizsgálata is mindinkább
tért hódít. Buerger különösen az egykristályok röntgengoniométerrel történ
vizsgálatával foglalkozik. Részletesen tárgyalja a rácselmélet geometriai alap-
fogalmait és részletesen ismerteti a reciprok-rácsok elméletét. Behatóan foglalkozik
a röntgensugarak interferenciájával elméleti és gyakorlati vonatkozásban. Üj
eszközt ír le és annak alkalmazási módját ismerteti. A rácsállandó precíziós mére-
teken nyugvó meghatározását egykristályok alkalmazása esetén részletekbe menen,
három fejezetben fejti ki. A rácspont-helyzetek meghatározása hiányzik, ezek
megállapítására az erre vonatkozó nemzetközi táblázatokra utal. A könyv értékét
nagyon emelik az új ábrák, táblázatok és görbék. A szerkezeti kutatásokkal foglal-

kozóknak ez az új irányelveket és eljárásokat ismertet munka nagyon ajánlható.
Tokody

.

G. Tnél és K. J. Murata: The atomle arrangement and Chemical composltion
of krennerite. (A krennerit atomrácsa és kémiai összetétele.) Am. Min. 35. 1950.
959—984. A krennerit szerkezetével Tnél már 1936-ban foglalkozott, a Dana 7.,

1946. évi kiadásában megjelentek a részeredmények : a rácsállandók, tércsoport
és a kémiai összetétel adatai. Tnél és Murata a kristályszerkezet megállapítására
különböz kolorádói kristályokat használt és Weissenberg- és porfelvételeket

készített. Az elemi cella méretei a0 = 16,54, b0 = 8,82, c0 = 4,46A, a hiba mind-
o

három értékre ± 0,03A. A fajsúly meghatározását Cripple Creek, Kolorado-ból
származó kristállyal piknométerben határozták meg, ez 8,63, a röntgenografiailag
számított fajsúly 8,86. Ugyanennek a kristálynak elemzési adatai : Au 36,16 ;

Ag 4,87 ;
Te 58,50, Fe 0,05 (a hozzántt piritbl)

;
oldhatatlan 0,09 ;

összesen
99,70. Az elemi cellában nyolc molekula van, a képlet 8 (Au, Ag) Te 2 ;

az arany
és ezüst aránya 4,07 : 1 és 3,56 : 1, középértékben 4:1. Sipcz megfelel értékei

3,26:1 (Sácárámb = Nagyág), anyagát azonban kvarc, réz, vas és antimon szeny-
nyezte

; az általa mért fajsúly 8,63 és 8,18. A tércsoport Cf„ Pma. A ponthelyzet
meghatározását a legkorszerbb eljárásokkal állapították meg

;
a koordináták

értékeit e helyen mellzve, az eredeti munkára utalunk. A szerkezet Fúrier-

vetületét a (OOl)-síkban ábrázolták és a krennerit szerkezeti modelljét elkészí-

tették. Tokody.



TÁRSULATI ÜGYEK

1951. tavaszi ülésszakában Társulatunk egy ünnepi ülést, 5 földtani és 4
slénytani szakülést és 2 választmányi ülést tartott.

Ünnepi ülés:

1951. március 7-én a Szovjet-Magyar barátsági hónap alkalmából rendezett
a Társulat ünnepi ülést. A bevezetben Vadász Elemér elnök méltatta a Szovjet-
Magyar barátság nagy jelentségét a tudományos vonal különös kiemelésével.
Utána a szovjet földtani, slénytani és pedologiai kutatások általános, illetve

magyar vonatkozásait ismertették az eladók egy-egy nagyobb munka példáján.

Boros István az 1917. után a Szovjet birodalom gazdasági és társadalmi
újjáépítésével kapcsolatban megindult és ma is folyó hatalmas slénytani kutató-
munka egy részérl számolt be. Ez a munka a Szovjetunióval határos területekre
is kiterjedt, elssorban a Mongol Népköztársaság területére. Itt 1946-ban Jefremov
professzor, a Szovjet Tudományos Akadémia slénytani intézetének tagja vezetett
igen nagy eredményeket hozó expedíciót. Jefremov a Szovjet kormány által leg-

messzebbmenen támogatott expedícióval a Közép-Góbi terület déli részének hegy-
vonulatait kutatta át. Tizenegy olyan fels-kréta lelhelyet tártak fel, amelyek
Dinosaurus és teknsbéka állatvilága gazdagabb, mint a világ bármely pontján
feltárt lelhelyek, beleértve az amerikaiakat is. Gigantikus méret ragadozó Dino-
scmmsok mellett hatalmas növényev Trachodonták, krokodilusok, egész tekns-
páncélok kerültek el, kisebb Dinosaurusok maradványain kívül. Az alsóbb szin-

tekben dinosaurus-tojáshéjakat találtak, köztük eddig teljesen ismeretleneket is.

Az anyag preparálása, feldolgozása még folyamatban van és bár évtizedekig
eltart, elreláthatólag nemcsak a krétakori hüllkre vonatkozó ismereteinket fogja
nagy mértékben bvíteni, hanem Bels-Ázsia földtani viszonyainak tisztázásához
is nagy mértékben hozzájárul.

(Az eladás teljes szövegben a Természet és Technikában kerül sajtó alá.)

Jantsky Béla a Kárpátok hegységszerkezetérl számol be a legújabb szovjet
irodalom alapján. Ismerteti a Kárpátokkal foglalkozó szovjet irodalmat, majd
a Kárpátok hegységszerkezeti felosztását : az Északi-Kárpátok, a Keleti-Kárpátok,
a Déli-Kárpátok, az Erdélyi Szigethegység, az Erdélyi-medence és a Magyar Alföld
egységeit.

Az eladás els részében az Északi szerkezeti egység kialakulását ismerteti,

majd részletesebben foglalkozik a Keleti-Kárpátok szerkezeti egységével, annak
kialakulásával és a kialakulásban az Orosz tábla szerepével. Rögzíti a geoszinkli-

nálisok és geoantiklinálisok változásait a permtl a neogénig. Ehhez kapcsolja
az Erdélyi-medence és Magyar Alföld kialakulásának magyarázatát is. Ézután
a Déli-Kárpátok hegységszerkezeti felosztását és egységeinek kialakulását tárgyalja.
Végül az egész Kárpáti vonulat kialakulására vonatkozó adatokat közli, hang-
súlyozza azokat, melyek az Alföldi peremhegységek, fleg a Dunántúlra vonatkozó
eddigi ismereteinkkel állnak kapcsolatban.

Ballenegger Róbert a magyar talajkutatás szovjet kapcsolatairól beszél.

Ezek a kapcsolatok közel félévszázados múltra tekintenek vissza. Századunk
elején csak az Állami Földtani Intézetben folyt rendszeres talajkutatás és térképe-
zés. Ez a munka a porosz földtani intézet módszere szerint folyt, de nálunk semmi-
képpen sem váltotta be a hozzáfzött reményeket. Az Alföld egészen különleges
és a poroszországi viszonyoktól eltér természeti viszonyai között ez az eljárás
kezdettl fogva sikertelenségre volt ítélve. Agrogeologusaink figyelme tehát Orosz-
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ország felé fordult, ahol Dokucsajev a talajtani kutatásokat már a 70-es években
új alapra fektette. Ez az alap a talajképzdés módja. Dokucsajev és tanítványai
erre az alapra új tudományt építettek fel, a pedologiát. Ennek a tudománynak
századunk elején Oroszországban más számos kiváló mvelje volt. Külföldön
azonban az orosz pedologia a nyelvi nehézségek miatt ismeretlen maradt mind-
addig, míg a Földtani Intézet két geológusa, Treitz Péter és Timkó Imre 1907-
ben és 1908-ban végzett tanulmányútjukon az orosz rendszert meg nem ismerték
és annak helyességét belátva, nálunk alkalmazták. E tanulmányutakból született
meg Budapesten a Talajkutató Nemzetközi Szövetségének eszméje, mely 1909-ben
a Földtani Intézet 40. éves fennállásának alkalmával tartott értekezleten meg-
valósult. A budapesti konferencia ismertette meg a Nyugat talajkutatóival orosz
kartársaik mvét és ezáltal rendkívül termékenyítleg hatottak a talajtannak,
az egész Földre kiterjed tudományos fejldésére. A magyar talajkutatók mind-
máig fenntartották kapcsolataikat a dokucsajevi iskolával, figyelemmel kísérték
tanítását és alkalmazták azokat a hazai problémák megfejtésénél. Ma els fel-

adatuknak tekintik, hogy tanulmányozzák és a hazai viszonyokra alkalmazzák
a Dokucsajev lángesz tanításából és megállapításaiból fakadt talajfejldéstani
szemléletet, amelyet a Szovjetunióban Viljamsz nagy átfogó elméletté teljesített

ki. (Az eladás anyaga a szerz közeljövben kiadásra kerül, a magyar talajtan
történetével foglalkozó munkában részletesen megtalálható.)

Vadász ELemér: Geológusképzésünk a szovjet pedagógia mérlegén cím
eladása fejezi be az ünnepi ülést. A mélyenjáró eladást a Földtani Közlöny
e számában közöljük. Arra a megállapításra jut, hogy az egyetemi reformmal
kapcsolatban megvalósított geológusképzés általánosságban és részleteiben is a
szovjet pedagógia irányelveit követi.

Földtani szakülések.

1951. január 17.

Tárgysorozat :

Jantsky Béla: A Velencei-hegység a legújabb kutatások tükrében.
Kiss János : A szabadbattyáni Szárhegy ércgenetikai adatai.

Jantsky eladásában ismerteti a Velencei-hegységben a fedkzet jellegét

és gránithoz való viszonyát. Beszél a termikus és injekciós kontaktmetamorfózis
kérdésérl. Fleg kvarc- és turmalin-injekciók találhatók ezen a területen. A gránit
differenciációjának termékei az egyes gránitfajták, a porfir és aplit. Megvilágítja
e differenciációs termékek egymáshozi viszonyát. Kifejti megfigyeléseit a gránit
kvarcosodásával, pneumatolitos jelenségeivel, turmalinos, fluoritos és epidotos
kifejldéseivel kapcsolatban. Ismerteti az epitermális ércesedést a gránitban és

a fluorit és barittelérek viszonyát az ércesedéshez. A kvarcosodás és ércesedés
viszonyát, a kaolinosodást, melyet újabb területen is felismert. Rátér a harmad-
idszaki vulkánosság gránitra és mellékkzetekre gyakorolt hatásaira. Gránit-
zárványokat említ az endezitbl. Üj andezitlelhelyekrl és fiatal harmadidszaki
abráziós jelenségekrl számol be.

Az eladással kapcsolatban igen élénk és termékeny vita alakult ki. Mauritz
Béla a turmalinosodást a mellékkzet B-tartalmának tulajdonítja, az eladó és saját

elz álláspontjával szemben. Horusitzky Ferenc a gránit elkvarcosodását nem
tartja szingenetikusnak a kvarctelérekkel. A telérek csapása ugyanis kárpáti és

nem varisztikus irányt követ, tehát inkább fiatal magmatizmussal hozható kapcso-
latba. Földvári A. érdekes adatokkal egészíti ki az eladást. A pátkai fluorit -

telér volt az els, amelyet felszíni törmelékek alapján találtak. A fluorit feltárása

során fedezték fel az ércet (galenit, szfalerit). Az újabb kutatások a mélység felé

még komolyabb ércfeldúsulást találtak. Ez már akkor sejthet volt, de a bányá-
szati nehézségek miatt a munka félbemaradt. A Velencei-hegység ércei általában
hintett ércek, de itt megvan a telér, ami bányászatilag igen elnyös. Éppen ezért

ez a feltárás jobb helyzetben van, mint a falubattyáni. Jantsky baritról és fluorit-

ról kimutatott eredményei nagyon jelentsek. De kifogásolható az eladásban,
hogy az egész nagy anyag minden adatát egy okra akarja visszavezetni. Nem

14Földtani Közlöny LXXXI. 4—6.
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vesz tudomást a régóta tudott harmadkori vulkánosságról. A Meleghegy kvarcitja
egészen más szövet, mint a hegység keleti részén lev kvarcitok. Másrészt a kvarcit-
telérek, amint azt Vendl A. kimutatta, nem köthetk össze a keleti és nyugati
részek között. A kvarcitosodást három fázisban kell elképzelni. Az alunitosodást
is csak szolfatára-mködés hozhatta létre. Ezen felül a turmalin kapcsolata a kvarc-
cal és érccel nagyon is kérdéses, mert a fluorit érccel kapcsolatban mindig hidro-
termális.

Erdélyi J. kiegészíti Földvári hozzászólását azzal, hogy az eladó a hegység
keleti részén található alunitosodásról nem beszélt. Ez ers szulfátos feltörésekkel
kapcsolatos, ami már független a gránittól és csak harmadkori vulkánosság követ-
kezménye lehet. Szerinte a gránit kaolinosodása is a harmadkori vulkáni tevékeny-
ség C0 2

feltörésébl adódik. A lamprofiros telérek mibenlétét még nem látja tisztá-

zottnak. A barit szerinte epitermás hidrotermális eredet, ezt a csökken hmérsék-
letet bizonyító három különböz kifejldés baritgeneráció ersíti meg. Fontosnak
találja a plutónizmus korának megállapítását.

Jantsky válaszol a hozzászólóknak : a turmalinosodással kapcsolatban ki-

jelenti, hogy az mindig kvarcosodással kapcsolatos és határozott csapásirányokban
mutatkozik, tehát nem származhat a mellékkzetbl, mert akkor mindenütt meg
kellene lennie.

Horusitzky hozzászólásához annyit fz, hogy tökéletesen egyeztethet kze-
teket talált a hegység nyugati és keleti részén, a Meleghegy és Templomhegy között
pedig fokozatos átmenetet észlelt. A harmadkori vulkánosságot nem tagadja,
de itt csak az új adatokat kívánta ismertetni. Az érc sajnos nem teléres, mint azt
Földvári mondta, hanem hintett. Az intruzió korát a grafitpalák alapján jelölte

karbonnak.

Az eladást követ vita során felmerült kérdések kivizsgálására folyó évi
február hó 25-én a kérdéses területrészeket Vadász Elemér, szádeczky-Kardoss
Elemér, Vitális Sándor, Földvári Aladár, Kertai György, Pantó Gábor,
Kiss János és Jantsky Béla a helyszíni bejárással kivizsgálta.

A bizottság megtekintette a Velence—Nadap közötti út K-i oldalán található
kvarcosodott gránit és kontakt-pala kibúvást. A gránit a Meleghegy kvarcosodott
gránitjával azonos, tehát a gránit Székesfehérvártól húzódó kvarcosodása ide is

átterjed.
A Csúcsoshegy É-i oldalán található kaolinosodott gránit és aplit megtekinté-

sébl kitnt, hogy a gránit a Nadaptól K-re húzódó hegykúpokat is körülveszi.

A harmadidszaki vulkanizmussal kapcsolatos gejzirmködés ebben a gránitban
tört fel és rakta le ásványi anyagát, elssorban a kovasavat, amellyel az esetleg

már korábban, a gránit intruzió után elkvarcosodott gránitot még inkább elkvarco-
sította és abban alunitosodást és bomlási folyamatot hozott létre.

Az Antónia-hegy K-i oldalán lev turmalinos kvarcinjekciós sávon a kvarco-
sodott gránit és a turmalinos kvarc injekciós pala érintkezést mutató darabok vol-

tak, úgyhogy a kett egymáshoz való viszonyának meghatározása még további
kutatást igényel. Ez vonatkozik a kvarcosodott gránit és az alunitosodást el-
idéz hidrotermális folyamatok viszonyának felderítésére is. A Meleghegy kvarco-
sodott gránitja és a Templomhegy, továbbá a Csúcsoshegy alunitos kzete között
az átmenet mindkét helyen megvan.

A Pátka közelében lev Krakás-hegy fluoritbányászata közben 28 m mélység-
ben talált összefügg galenites ércesedést. Munkaszünet miatt nem lehetett meg-
vizsgálni, a hányón talált darabokból komoly ércesedésre lehet következtetni.
Az ércesedés Földvári Aladár ismertetése alapján a felszín alatt 12 m-re kezddött
és a mélységgel mind intenzívebb lett. Elször csak behintés, majd mind nag}mbb
és nagyobb szemek-fészkek alakjában jelentkezett, míg végre a most nyitott mellék-
vágatban összefügg galenites érctestet kaptak. A telér földvári A. szerint asszim-
metrikus, vagyis egy korábban kialakult és agyaggal kitöltött hasadék mentén
tört fel. Az egyik érces darab üregében szádeczky-kardossE. cinnabarit szemet
talált, ami a képzdmény keletkezésének hfokára utal.

A Pákozdtól Ny-ra a Suhogó dlben ÉK—DNy irányban futó fluoritos kvarc-
teléren megfigyelhet volt a kvarcosodás mechanikai folyamata és a gránitnak
kvarchajszálerekkel átjárt volta. A kvarc mozgékonyságát valószínleg a fluoros
oldatok fokozták.

Innen tovább keletnek a Pákozdtól Ny-ra talált barit telérek elbukkanását
tekintette meg a bizottság. Ez alkalommal a baritban a székesfehérvári és krakás-
hegyi karbonát-kristály benyomatokkal egyez szabályos kristályüregeket talált
(dolomit után), ami kétségtelen bizonyítéka az eladásban elhangzott azon meg-
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állapításnak, hogy a pátkai érces fluoritos kvarc és a sukorói érces fluoritos baritos
kvarc azonos eredet, a gránit-intruziót követ hidrotermális folyamatok ered-
ménye. Mindkettt a székesfehérvári szlktl végig kísérhet kvarcosodás vezeti
be, mindkett a kvarcosodással együtt jelenik meg. A karácsonyhegyi kfejtben
a porfir biotitjának kioldása és eltnése valószínleg a kzetet átjáró gzök hatásá-
nak tudható be.

Mindezeknek a kérdéseknek további vizsgálata a nyár folyamán Jantsky
Béla részletes anyagvizsgálattal egybekötött feladata.

Kiss János eladásában a Szárhegy ércgenetikai adatairól beszél. A Szár-
hegyrl kikerült szerves maradványok a paleozoos összlet korkérdéseire adnak
közelebbi felvilágosítást. Az ércesedést illetleg, a vizsgálatok kimutatták annak
fiatal korát. Neogén utómagmás folyamat keretében jöhetett létre. Megvan a tek-
tonikai összefüggés a pátkai ércesedésscl és a polgárdi aplitelfordulással is. Hang-
súlyozza, hogy a vizsgálatok még nincsenek véglegesen lezárva és újabb eredmények
várhatók.

Földvári A. hozzászólásában gratulál az eladónak. Csak kiegészíteni tudja
az eladást. A területet régen ismeri és jobb feltárási körülmények között is látta.

A paleozoos mészkben nincsenek Fusulinák, tehát fels-karbon korú nem lehet.

Talált egy visé-i szintbe tartozó ritka korallt és egy nagy Productus-fajt, melyet
azonban eddig nem tudott meghatározni, irodalom híján. Mindenesetre keleti és

nem nyugati típusnak látszik. Van még néhány más kzet is, melyeket az eladó
feltárások híján nem láthatott.

Zsivny V. megemlíti, hogy másodlagos ásványokat is talált ezen a területen.
Egyed L. ajánlja a galenit korának tömegspektrográffal való kormeghatározásának
megkísérlését. Földvári A. szerint ilyen vizsgálatok történtek negatív eredménnyel.
Az ólom nem aktív. Kolosváry G. néhány, errl a területrl kikerült karbonbeli
korallfajt említ.

1951. február 21.

Tárgysorozat : Tokody László: A vivianit transzlációja és redzdése.
Zsivny Viktor: Ásványtani adalékok.
Lengyel Endre: A Dunazughegységi andezitek zárványai.
Szts Endre: Eocén molluszkumok Gánt környékérl.

Bevezetben Szádeczky-Kardoss Elemér elnök megemlékezik a küszöbön-
álló pártkongresszus jelentségérl. Különösen kiemeli, hogy sok mindent várha-
tunk tle hivatásunk, de legfképpen a béke és a békés építés vonalán.

Tokody László ismertet egy chiuzbaiai (kisbányai) vivianit kristályt, melyen
párhuzamos eltolódási síkokkal jellemzett transzláción kívül hajlítási alakváltozás
is észlelhet igen magas index lap síkjában. Ezt a jelenséget eddig vivianittal
kapcsolatban az irodalom nem említi.

Az eladással kapcsolatban §zádeczky-Kardoss E., Vadász E. és Erdélyi J.

tettek észrevételeket.

Zsivny Viktor ismerteti a Vysni-Medzevi (Fels-Meczenzéf) kuprit és Lucia-
bányai vivianit elfordulását, a lesence-németfalui markazit kristálytani viszonyait
és a falubattyáni bindheimitszer ásvány vegyi összetételét és elfordulási viszo-
nyát.

Lengyel Endre beszámol a dunazughegységi andezitben talált zárványokra
vonatkozó vizsgálatairól. Az eladás teljes szövege a Földtani Közlöny ezen füzeté-
ben megtalálható. A sok újat tartalmazó eladáshoz fzd élénk vitában részt

vettek : Horusitzky F., Szentpétery Zs., Gedeon T., Szádeczky E., Vadász E.
és megvilágították a zárványok jelentségét az áttört mélyebb kéregrészek föld-

tani megítélése szempontjából.

14 *
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Szts Endre: újabb nagyobbarányú gyjtésekrl számol be, melyeket Gánt
környékén eszközölt a bauxit eocén fedrétegeiben. Az eredmény mintegy 200
fajból álló molluszka-gastropcrda fauna, fleg kistermet fajok nagy számmal
szerepelnek. Ezek a Párizsi-medence hasonló alakjaival rokonok, míg a nagyobb
termetek az északolaszországi és dalmáciai fajokkal azonosak. A kistermet
alakok közül 92 új fajnak bizonyult.

Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy klasszikus, európaszerte
ismert lelhelyrl van szó és mégis milyen sok újdonság került ki belle. Az eddigi
felfogással szemben, itt nem fels, hanem az alsó eocén van meg. Vadász E. még
a keletkezésre vonatkozóan tesz fel kérdést. Bizonyosnak mondja, hogy sekély-

vízi képzdmény, de mi hordta össze a faunát ? Szörényi E. szerint elegyesvízi

keletkezés, mert a sztenohalin alakok hiányoznak. Szts E. koraitokat is talált

a faunában, tehát határozottan transzgresszív rétegsornak tartja. Horusitzky F.

visszatér a korkérdésre :
paleocén vagy annál fiatalabb ? Vadász E. válaszában

kifejti, hogy Magyarországon nincs paleocén.

1951. március 21.

Tárgysorozat : Pantó Gábor: Az eruptivumok földtani helyzete Diósgyr—
Bükkszentkereszt között.

Balogh Kálmán: Hámor környékének földtani viszonyai.
Szalai Tibor: Adatok a Balaton-felvidék földtanához.
Kertai Gy. üdvözli a Kossuth-díjasokat.

Pantó Gábor eladása a Földtani Közlöny ezen számában teljes szöveggel
megtalálható. Szentpétery' Zs. megállapítja, hogy sokat foglalkozott a terület
kzeteivel és igen sokfélének találta azokat. Szerette volna, ha az eladó külön szól

a diabáz és porfirit földtani szerepérl. Elismeréssel adózik PANTÓnak, aki a mészk-
zárványok szerepét tisztázta és figyelemreméltónak tartja az injekciókra vonat-
kozó megállapításait. Mauritz B. kifejti, hogy sok kzet makroszkóposán fel sem
ismerhet, különösen a sok porfir és porfiroid fajta nem definiálható pontosan.
Ezek elkülönítésére több elemzésre lesz szükség. A kormeghatározás is pontosabb
lesz a Szinva-völgyben végzend további vizsgálatok alapján. Kertai Gy\ a vizs-

gálatok nagy jelentségét ismeri el, gyakorlati szempontból az Alföld mélyében is

mutatkozó hasonló kzetfajták azonosításával kapcsolatban.

Balogh Kálmán eladása ugyancsak teljes szövegben megtalálható a Földtani
Közlöny ezen füzetében. Schréter Z. hozzászólásában üdvözli az új eredményeket.
Annakidején szerves maradványok hiányában tette a most középs triásznak
bizonyult rétegösszletet alsó-triászba. A tektonikát az eladó nagyon leegyszersí-
tette. Scherf E. a lillafüredi tufa és dolomit kormeghatározó jelentségére mutat rá.

Pávai-Vajna F. szerint Lillafürednél egy fiatal tektonikai vonalnak is kell lennie.

A pikkelyes tektonikára vonatkozóan érdekes adatnak tartja, hogy a tardi fúrás-

ban mélyebben kapták meg a ladini-mészkövet. Balogh K. kiegészíti az eladást
azzal, hogy dolomit nemcsak a déli szárnyban található és hogy a dolomitokat
és tufákat begyjtötte. A pikkelyek kétségkívül megvannak. Végül megköszöni
Schréter szíves segítségét vizsgálatai során.

Szalai Tibor ismerteti eladását. A terület rétegtani viszonyaival kapcsolatban
megemlíti, hogy fúrási adatok alapján Várpalotán a fillit és permi vörös homokk
új kibukkanását állapította meg. A Várpalotai triászban hét új szintet különböztet
meg. Kvarc- és dolomitkavicsokról számol be, melyek a triász képzdményeken
177—217 m magasságban települnek. Foglalkozik a Balaton-felvidék fejldés-
történetével, a terület szerkezetével.

Horusitzky F. hozzászólásában kifejti, hogy a budai és bakonyi pikkely
összekötése geomechanikailag nem képzelhet el. Véleménye szerint azonban
az eladáshoz érdemben csak nyomtatásban való megjelenése után lehet hozzá-
szólni. Balogh K. megkérdezi, hogy miért kapcsolható itt ki a kimmériai és larami
mozgások között lev tektonizrpus, amikor a Bükkhegységben kétségtelenül kimutat-
ható ? Összekapcsolható-e a bakonyi kifejldés a Kárpátokéval, amikor Gömörben
és a Bükkhegységben észak-alpi kifejldést találunk ?
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Jantsky B. szerint a gránit mezozoos voltát bizonyító adat nincsen. A permi
homokkben és konglomerátumban a gránit és pala kavicsai megtalálhatók.
A Mecsekhegységben a triász kontakt hatás nélkül van a gránit mellett. Erdélyi J.

megkérdezi, mire alapítja az eladó a szóbanforgó andezitvulkánosság neogén voltát
és a bazaltvulkánosságot megelz kovasavas oldatok feltörését ? A tektonikai
tárgyalásból pedig a Móri-törésvonalat teljesen kihagyta az eladó. Pávai-Vajna F.

üdvözli az eladót, mert tektonikai nagyvonalúságot lát benne. Bendeffy L.
a geodéziai mérések fiatal tektonikát bizonyító adatait említi. Vadász E. csatla-

kozik Horusitzky F. véleményéhez, hogy érdemben csak a megjelenés után lehet
az eladáshoz hozzászólni, úgyszintén PÁVAi-VAJNA-éhoz, hogy szükség van nagy-
vonalú összesítésekre.

1951. április 11.

Tárgysorozat : Scherf Emil: A telkibányai ércbányászat fejlesztése.

Székyné Fux Vilma—Herrmann Margit : Telkibánya kör-
nyékének ércgenetikai adatai.
Miháltz István— Ungár Tibor : Folyóvízi és szélfújta
homokok megkülönböztetése fúrásmintákban.

Bevezetben Vadász Elemér elnök röviden megemlékezik id. Noszky Jen
haláláról és önzetlen, kötelességtudó munkásságáról. Felhívja a figyelmet a békeharc
jelentségére, amely most a békeívek aláírásában jut kifejezésre.

Scherf Emil beszámol az si telkibányai ércbányászat felélesztésével kapcso-
latban a terület 10.000 méret részletes bányaföldtani térképezésérl és a bánya-
nyitás módozatairól és lehetségeirl. Végül felhívja a figyelmet a kányahegyi
trachyt feltnen nagy K 20-tartalmára. Az itteni K-mennyiség a magyar mez-
gazdaság szükségleteit évezredekre képes lenne biztosítani.

Székyné Fux Vilma a külszíni és mikroszkópi vizsgálatok eredményeként
a telkibányai kitörések sorrendjének megfelelen a piroxénandezit-riolit-alkáli-
trachyt differenciációs kzetsort állapítja meg. Az alkálitrachyt a mészalkáli
területen ers mediterrán beütést jelent és az arany-ezüst kvarctelérek is ehhez
a kitöréshez kapcsolódnak. A két eladáshoz együttesen történnek a hozzászólások.
Liffa Aurél a földtani kutatásra vonatkozó történeti adatokkal egészíti ki az el-
adásokat.

Mauritz B. hozzászólásában feltnnek találja az ortoklász jelenlétét a tra-
chytban, holott alkata szerint szanidinnak kellene lenni. A I< 20 feltn mennyiségét
esetleg K-metaszomatózis magyarázhatná. Vadász E. kiemeli az eladások nagy
jelentségét, rámutat a népi demokráciában lehetvé váló nagyszabású kutatási
lehetségekre és kívánatosnak tartja a terület vulkanológiai feldolgozását.

Miháltz István eladásában ismerteti az alföldi munkákkal kapcsolatos
nehézségeket, ami legfképpen a homokfajták gyors és exakt megkülönböztetésében
mutatkozott. Ez a megkülönböztetés a pleisztocén és holocén klimaperiodusok
felismerésénél igen fontos. Fényképészeti úton elállított 0.1 milliméteres hálózat
és kézinagyító segítségével történ vizsgálati módszert ismertet, amely lehetvé teszi

a szemcsenagyságok %-os eloszlásának és a koptatottsági foknak azonnali, gyors,
exakt meghatározását.

Vitális S. hozzászólásában kiemeli az alföldi finom képzdményhatárok
megállapításában igen fontos módszer jelentségét. Vadász E. még további, hasonló
módszerek kidolgozását és ismertetését fontosnak tartja.

1951. május 2.

Tárgysorozat : Zsivny Viktor : Cerusszitok Rudabányáról.

Zivny Viktor a rudabányai cerusszitokon új kristálytani formákat állapí-

tott meg.
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Papp F. felhívja a figyelmet arra, hogy a Földtani Társulat nemcsak tudomá-
nyos, de tagjainak családias együttese is, ezért megemlékezik a kitn tudós és tanító
Mauritz Béla május 3-án lev 70. születésnapjáról. A szakülés résztvevi melegen
üdvözlik a jelenlev Mauritz Bélát ezen alkalomból.

slénytani Szakülések.

1951. január 30.

Tárgysorozat : Szörényi Erzsébet : Echinida tanulmányok.
Moessné Rásky Klára : Fosszilis Charophyták a Dunán-
túlról III.

Kopek Gábor : Délszlovákiai miocén korallok.

Szörényi Erzsébet az Echinocorys-nem szerepével foglalkozik. Rámutat
az Echinocorys fontos szerepére a kréta szintezésében. Ismertet néhány új alakot
is, amelyek a sztratigráfiai adatok alapján már nem a krétában, hanem a harmad-
korban éltek.

Horusitzky F. az Echinida tüskék generikus vagy specifikus meghatároz-
hatóságának kérdéséhez szól hozzá. Vadász E. a magyar szakkifejezések haszná-
latát ajánlja és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a magyar nevezéktant
következetesen vigyük keresztül.

Szörényi válaszában bejelenti, hogy tüskehatározó táblázat összeállításával
.foglalkozik. Tapasztalatai szerint azonban a tüskéket csak nemre lehet meghatá-
rozni. Elektronmikroszkópos vizsgálatok talán faji különbségeket is kimutatnának.

Horusitzky gyakorlati szempontból is fontosnak tartja ezt a munkát, mivel
a kszéntelepek fekvjében és fedjében egyaránt gyakoriak a tüskék.

Moessné Rásky Klára bemutatja a dunántúli barnakszén és érckutató
fúrásokból legújabban elkerült Carophytákat. Ezek a maradványok részben a

krétából, részben pedig az oligocénbl származnak. Csak egy-két termés került
el fiatalabb rétegekbl. Egyes fúrásokból nagyobb, másokból kisebb számú ter-

mések, illetleg szártöredékek kerültek el.
Vadász E. hozzászólásában hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az ilyen vizs-

gálatoknál, hogy a kutató pontosan meghatározott rétegsorrendet kapjon. Kretzoi
M. a fejldési sorok tisztázását tartja rendkívül fontosnak. Szörényi E. a sima és

díszített alakok közötti különbségek hmérsékletkülönbségre való visszavezetésének
gondolatát veti fel.

Kopek Gábor a délszlovákiai gyjtésekbl származó korallanyagnak mintegy
10 faját mutatja be. Köztük egy új fajt és alfajt ismertet. Röviden vázolja a lel-
helyek földtani viszonyait és összehasonlítja a határos hazai lelhelyekkel, illetleg
a délszlovákiai faunát a magyar miocén korallfaunákkal.

Horusitzky F. hozzászólásában a mogyoródi koraitokra hívja fel az eladó
figyelmét.

1951. február 27.

Tárgysorozat : Kiss Kocsis Imbéné: Eocén korallok Felsgalláról.
Reményi K. András : A hazai semlsmaradványokat kísér
Mollusca faunák rétegtani értéke.
Gaál István: Az Ursus Böckhi kora.

Kiss Kocsis Imréné elmondja, hogy a begyjtött anyag koralljai a fels-
gallai eocénbl eddig nem voltak ismeretesek. Az elfordulás korallzátonyokra
enged következtetni. A fauna mediterán jelleg, aranylag sok endemikus alak-
kal. Kora a középs eocén fels szintjében rögzíthet.

Kolosváry G. hangsúlyozza, hogy új gyjtések mindig sok új adatot ered-
ményeznek, amint azt az eladó munkája is igazolja. Gaál I. örömének ad kifeje-

zést, hogy a korallok tanulmányozása magyar viszonylatban ilyen szép eredmé-
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nyékhez vezetett. Telegdi Roth K. hangsúlyozza, hogy a gyjtéseknél mindig
nagy figyelemmel kell lenni az életföldtani viszonyokra. A földtörténeti mull
korallzátonyaiban nagy szerepet játszottak az algák is. Kopek G. bejelenti, hogy
a visegrádi miocén korallzátonyban négy különféle szintet sikerült kimutatnia.

Reményi K. András a Kislángról elkerült semlsfaunát kísér Molluscákról
számolt be. Végeredményben arra az eredményre jut, hogy a pliocén semlsöket
kísér Moluscáknak nincsen elhatároló rétegtani jelentségük.

Kretzoi M. hozzászólásában kifejti, hogy a rétegtani beosztás általában a puha-
testekre épül fel, de a legfiatalabb földtörténeti múltban az emlsöknek van
nagyobb jelentségük. A két fauna összehangolása nagy nehézségekkel jár.

Gaál István a Barót-Köpeci medence semlösmaradványait tárgyalja és

kimutatja, hogy ez a fauna éppen az Ursus böckhi törzsfejldési fokozata alapján
a szarmatába helyezhet.

Kretzoi M. egyetért az eladóval abban, hogy a Mastodon arvernensis nem
igazol kort és a Mollusca fauna sem korhatározó., A Parailurus azonban fiatalabbnak
látszik az ajnácskinél és szerinte az Ursus böckhi is a.-pleisztocénnek tekinthet.
Erre utal a nagytermet ló is. Andreánszky G. megjegyzi, hogy a miocén-pliocén
határon talált növénymaradványok nem elégségesek a kormeghatározáshoz. A
Liquidambrium a helvéti emeletbl ismeretes, de megvan a szarmatában is. A
Ficutiliaefolia a pliocén eltt nem szerepelt, nálunk a pannonban ismeretes. Gaál
arra utal, hogy Rózsaszentmárton és a köpeci lignitelfordulás egykorú. Kretzoi
szerint vannak más pleisztocén lignittelepek is, példának egy olaszországi telepet
említ.

1951. március 27.

Tárgysorozat : Strausz László : slénytani adatok Kisbér és Tata környé-
kérl.
Kolosváry Gábor: 1950. évi Balanida-gyjtéseim eredményei.

Strausz László több lelhely pannóniai faunáját ismerteti, eltérbe helyezve
a kormeghatározó jelentségüket. A dolgozat egész terjedelmében a Földtani
Közlöny következ számában jelenik meg.

Bogsch L. az eddig csak mélyfúrásokból ismert Limnocardium abichi, Szörényi
E. és Csepreghy B.-né a nomenklatúra, Vigh Gy . a faunarevizió szükségességének
kérdéséhez szóltak hozzá.

Kolosváry Gábor Ba/am'da-gyüjtéseirl számol be-. Különösen kiemeli a

Dédes-Dezsvölgyi lelhelyet, ahol nagymennyiség faunából 5 centiméteres,
óriási példányok is kerültek el. Végül kiértékeli a Balanidák rétegtani jelentségét.
Vigh Gy. és Vigh G. gerecsei törpefaunákat említenek, Csepreghy B.-né mátra-
verebélyi nagyalakú példányokra hívja fel a figyelmet. Szörényi E. a sztenohalin
alakok sótartalomingadozással kapcsolatos termetváltozásának kérdéséhez szó
hozzá.

1951. május 8.

Tárgysorozat : Kolosváry Gábor : Paleozoos-korall tanulmányok.
Novák Erzsébet : A kisegedi oligocén-flóra fenyféléi.

Kolosváry Gábor a Szárhegyi paleozoikumból legújabban elkerült, kor-
határozó korallfaunát ismerteti. Ez a fauna eldöntötte a szárhegyi mészkelfor-
dulás oly soká vitás a.-karbon korát.

Novák Erzsébet a hatalmas kisegedi oligocén flóra rendszeres feldolgozása
során elvégzett, fenyfélék feldolgozásáról ad számot. Néhány feltnen hosszú
tlevelet és tobozokat ismertet.
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Andreánszky G. és Kretzoi M. a fenyfélék harmadkor elejétl meginduló
területi differenciációjának, Szörényi E. a flóra esetleges szállítottságának kérdé-

séhez szólt hozzá. Telegdi Roth K. a rendszeres anyagfeldolgozó munka fon-

tosságára hívta fel a figyelmet.

Választmányi ülések.

1951. március 21.

A társulat legégetbb problémája a Földtani Közlöny kiadásának ügye. Ennek
kérdéseit és lehetségeit tárgyalja meg a választmányi ülés. Szóba kerül még a
tagdíjak kérdése és a Közlöny elfizetésének módozatai. A Társulat belekapcsolódik

a Népmvelési Minisztérium »ismerd meg hazádat« mozgalmába és felelsül Meisel
Jánost jelöli ki. A Társulati eladások közül az általánosabb érdekldésre számot-
tartó, nagyobb jelentség eladásokat az akadémiai földtani felolvasó üléseken
fogják a jövben bemutatni.

1951. május 2.

A választmány megállapítja a közgylés idpontját és háromtagú elkészít
bizottságot választ : Majzon László, Szörényi Erzsébet és Sztrókay Kálmán
személyében. Szóba kerül a május hó folyamán rendezend vándorgylés elkészí-
tése és programmja is.

A következkben Kertái György röviden beszámol romániai tapasztalatairól.
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A magyar földtani és ásványkzettani irodalom jegyzéke. 1948— 1950.

1948—1950.

összeállította :

Dévényi Magda.

Ajtay Z.: A pilisi bányászat. — Bányászati és Kohászati Lapok. LXXXII. 1949.
46—52.

Andreanszky G.: Alsókrétakorú fatörzsek. — Baumstámme aus dér unteren
Kreidzeit. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 243—252.

Balogh K.: Adatok a Göinör-tornai karszt geológiájához. — Beitráge zr Geologie
des Gömör-Tornaer Karstes. — Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 107

—

128.— Az északmagyarországi triász rétegtana. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950.
231—237.

Balyi K.

—

Papp F.: Kzeteink hvezetképessége. — O szvojsztve teploprovod-
nocti nekotorik pornik párod Vengrii. Rí — La conductibilité calorique des
roches Hongroises. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 390—394.

Bogárdi J.: A lebegtetett hordalék töménysége. — Suspended silt concentrations.
R! — Hydrológiai Közlöny. XXVII. 1947. 113—123, 146.

Boros Á.: A mészk képzdésében közremköd növények. Természettudomány.
I. 1946. 112—117.

Csajághy G.

—

Liffa A.: Az ungvárit (klóropál) újabb elfordulása. Földtani
Közlöny. LXXVII. 1947. 38—43.

Csepreghyné Meznerics I.: A hidasi (Baranya m.) tortonai fauna. — Verhne-
mediterranszkaja fauna Hidasa (obi. Baranya.). R I — Die tortonische fauna
von Hidas. (Kom. Baranya Ungarn.) — Földtani Intézet Évkönyve, XXXIX.
1950. 2. füzet.— Néhány eddig ismeretlen új forma a K-Cserhát tortonai rétegeibl. — Ne-
szkolkie do szih por neizbesztnie, novie vidi iz plaztov tortona Vosztocsnogo-
Cserhata. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 395—404.

Dobos Gy.: A magyar és külföldi alumíniumipar.— Bányászati és Kohászati Lapok.
LXXXII. 1949. 60 :—64. (Alumínium.)

Domony A.: A világ bauxitérckincsének eloszlása. — Raszpredelenie bokszitnogo
imusesztva v mire. R I

— Die Verteilung des Bauxiterzvermögens dér Welt.
R I — Bauxite re reserves of the world. R I Bányászati és Kohászati Lapok,
LXXXII. 1949. 39—41.

Egyed L.: Eötvös Lóránd emlékezete. — Gedenkrede über Lóránd Eötvös. —
Földtani Közlöny. LXXVIII. 1948. 18—21.— Az anomáliák magassági redukciójáról. — The elevation correction of ano-
malies. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 92—108.— Átlagsrségmeghatározás gravitációs módszerekkel. — Average density
determination bv gravimetrical methods. R 1 — Bányászati és Kohászati
Lapok. LXXXII. 1949. 1—5.

Emszt K.

—

Herrmann: Adatok a Rézbánya-vidéki Szárazvölgy kzeteinek ismere-
téhez. — Beitráge zr Kenntnis dér Gesteine von Szárazvölgy in dér Umgebung
von Rézbánya. — Földtani Közlöny. LXXVIII. 1948. 169—185.

Esztó P.: A magvar föld kincse a kszén. — Természet és Technika. GVIII. 1949.
165—167.

Földváry A.: A magyarországi radioaktív anyagkutatás földtani és kzettani
vonatkozásai. — Geological and petrographical principles applied in rese-

arches fór radio-active elements in Hungary. — Beszámoló a Vitaülésekrl.
X. 1948. 35—51.
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Földváryné Vogl M.: Spektrográfiai molibdén-meghatározások a Velencei hegység
kzeteiben. — Examination of inolybdenum-ocntent in rocks of the Velence-
Mountain with spectral analityc methods. R ! — Beszámoló a Vitaülésekrl.
IX. 1947. 21—34.— A nagytétényi fullerföld (bentonit) cirkontartalmának színképanalitikai meg-
határozása. — Spectral analitic determination zirkonium content in the Fuller’s
earts (bentonites) of Nagytétény. Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 65
—73.— A szarvaski wehrlit vanádium-tartalmáról. — Földtani Közlöny. LXXX.
1950. 181—183.

Földváryné—Pantó G.: lásd Pantó G.

Gaál I.: Pleisztocén emlscsoportok változásáról és az interstadiálisokról. Föld-
tani Közlöny. LXXVII. 1947. 75—82.

Gedeon T.: A magyar föld kincse : a bauxit. Természet és Technika. CVI1I. 1949.
47—51.

Grassely Gy.—Mezsi J.: A bajpataki (Mátra hgs.) termésréz elfordulása. — The
Occurrence of Native Copper in the Mátra Mountains at Bajpatak. — Acta
Univ. Szegediensis. 1947. III. 44—48.

Grassely Gy.—Koch S.—Mezsi J.: Lásd Koch S.

Greguss P.—Szalai I : A »mélyvölgyi kfülke« pleisztocén faanyagának xiloto-
miai vizsgálata. — The Xilotonie líxamination of the Pleistocen Wood-Material
of the Cavity at »Mélyvölgy«. R I

— Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 266

—

270.
Hegeds Gy.: Bástya község artézikútja. — Artezianszkij kolodec sz. Bástya. —

Hydrológiai Közlöny, XXX. 1950. 197, 237.
Herrmann M.: Pseudobrookitos andezit Bicsardról. (Sepsibükszád.) — Pszevdo-

brokitovij andezit v Sepsibíkszád-e. R I — Pseudobrookit haltiger andesit
von Bicsad. (Sepsibükszád.) — Földtani Közlöny. LXXX. 1950. 381

—

389.

Herrmann M.—Emszt K.: Lásd Emszt K.
Illés Gy.: Módosított földtani irányt. — Földtani Közlöny. LXXX. 1950.

418—419.
Jakóby L.: A magneziumkohászat nyersanyagai. — Raw Materials fór the Magne-

sium-Production. R 1 — Rohstoffe dér Magnesiumerzeugung. Rí — La
nuova indutria ungarica dél Magnesio. R !

—
- Sziremateriali dija metallurgii

magnija. R I — Bányászati és Kohászati Lapok. LXXX II. 1949. 125—131,
154—159.

Jakucs L.: A dolomitporlódás kérdése a budai hegységben. — Dannie po voproszu
szvosztva raszpiljacmoszti dolomit a v gornoszti Buda. R I —La question de
la Dlésintégtaion en poudre de la dolomie dans monts de Buda. R I — Föld-
tani Közlöny. LXXX. 1950. 361—380.— Üjabb hozzászólások a Budai-hegység hidrotermáinak eredetéhez. — Iscso
adno primecsanie k vapeoszu proiszhozsdenija gidrotermocseszkih vöd Budai-
szkih gór. R ! Hidrológiai Közlöny. XXX. 1950, 233—237, 238.

Jantsky B.: Az európai Szovjetunió hidrogeológiai viszonyai. Hidrológiai Köz-
löny. XXX. 1950. p. 164—170.

Jaskó S.: Lepusztulás és üledékfelhalmozódás Magyarországon a kainozoikumban.— Erózión and sedimentation in the Hungárián Basin during the Kainozoic
Éra. — Földtani Közlöny. LXXVII. 1947. p. 26—38.— A mátyáshegyi barlang. — A new cave in the Mátyás-hill near Budapest. R I— Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. p. 133—147.— A nyugatvasmegyei barnakszénterület. — Das Lignitgebiet im westlichen
Teile des Komitates Vas (Ungarn). Földtani Közlöny. LXXVIII. 1949. p.
112—120.— Adatok a palócföldi oligocén rétegtanához. — Dannije k statigrafij oligocena
v szevernoj caszti Vengrij. R ! — Daten zr Stratigraphie des Oligocans im
»Palóc-Lande« in Nordungarn. Földtani Közlöny LXXX. 1950. p. 151

—

155.
Jugovics L.: Adatok a Tátika—Prága—Sarvaly-hegyek vulkánologiai felépítésé-

hez. — Beitráge zum vulkanologischen Aufbau dér »Tátika—Prága—Sarvaly-
Berge«. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 196—205.

Kálmán G.—Peth J.: Úrkút és Ajka környékének részletes karsztvíztérképe.— A detailed karst-water map of the Ajka—LTrkut region. Hidrológiai Köz-
löny XXX. 1950. p. 175—179, 239.
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Kálmán Gy.—Peth J.: Az Úrkút környéki karsztvizek elemzései. — Hidrológiai
Közlöny XXX. 1950. p. 179—184.

Káposztás P.: Üjabb adatok a csapás-dlés feladataihoz. — Földtani Közlöny
LXXVII. 1947. p. 3—11.

Koch S.

—

Mezsi J.

—

Grassely Gy.: A gyöngyösoroszi Zgyerka altáró kzetei
és ásványai. — Rocks and Minerals exposed bv the Zgyerka adit of Gyöngyös-
oroszi. Acta Univ. Szegediensis III. 1949. p. 1—17.

Koch S.: A lévai (Levice, Csehszlovákia) és köröndi (Corund, Románia) forrás-

kövek. — Limestones (Levice, Czechoslovákia) and Korond (Roumania).
Acta Univ. Szegediensis III. 1949. p. 17—30.— A Szovjetunió ásványi különlegességei. Természet és Technika CVIII. 1949.

p. 599—603.

Kolosváry G.: Helvéti emeletbeli új-Balanidák Várpalotáról. — New Balanids
írom the Middle-Miocen of Várpalota in Hungary. Földtani Közlöny LXXVIII.
1948. p. 102—112.— Üj Balanidák a hazai harmadkorból. —

- New Balanids írom the Hungárián
Tertiary age. Földtani Közlöny LXXIX. 1949. p. 108—116.— Dunántúli eocén korallok. — The eocene corals of the hungarian transdanubian
province. Földtani Közlöny LXXIX. p. 141—242.— Négy új Balanida a magyar harmadidszakban. — Descriptions of 3 new
fossíl tertiary barnacles írom Hungary. — Földtani Közlöny LXXX. 1950.

p. 271—276.
Korim K.: Adatok a Keszthelyi-hegység nyugati elterének földtani felépítéséhez.— Beitráge zum geologischen Aufbau des westlichen Vorgebietes beim Keszt-

helyer Gebirge. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 126—430.

Korim K.

—

Szebenyi L.: Hidrológiai megfigyelések Sátoraljaújhelyen. — Hidro-
logical observations at Sátoraljaújhely. Hidrológiai Közlöny. XXX. 1950.

p. 293—298, 319.
Krenner J. (Tokody L.): Pulyszkyit, új magyar ásvány. — Pulszkyit, ein neues

Mineral. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. p. 205—206.

Kretzoi M.: Az ipolvtarnóci lábnyomos homokk és az aktiván kérdés. Föld-
tani Közlöny LXXX. 1950. p. 259—261. -

— Stegoloxodon nov. gén. a loxodonta elefántok esetleges ázsiai se. — Stego-
loxodon nov. gén., a possible asiatic ancestor of true Loxodonts. Földtani
Közlöny LXXX. 1950. p. 405—408.

Láng S.: Geomorfológiai és hidrológiai tanulmányok Gömörben. — Etudes geo-
morphologiques et hvdrologiques dans le bassin de Gömör. R ! Hidrológiai
Közlöny XXIX. 1949. p. 2—10, 52.

Liffa A.

—

Csajághy G.: lásd Csjághy—Liffa.
Majzon L.: Centenaria nov. gén. és Cassidula Vitális nov. sp. a budai alsó-rupéli

rétegekbl. — Centenaria nov. Gén. und Cassidula Vitaiisi nov. sp. aus den
Budaer unter Rupelischen Schlichten. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948.
22—25.— Üjabb slénytani adatok Ipolytarnócról. — Novie dannie o doisztoricseszkih
zsivotnih v szele Ipolytarnóc. R I Földtani Közlönv LXXX. 1950. 262

—

265.
Marx Gy.: A geológia segít az atomtudománynak. Természet és Technika CVIII.

1949. 52—53.
Mauritz B.: A dunántúli bazaltok petrokémiai viszonyai. — Die pertologischen

Verhaltnisse dér transdanubischen Basaltgesteine. Földtani Közlöny.
LXXVIII. 1948. 134—169.

Mezsi J. : A mistbányai (Nistru) Kisasszonypatak völgyi telércsoport geológiai
helyzete és felépítése. — Geological Constitution and Position of the Kisasszony-
creek Lode Group of Misztbánva (Nistru). Acta Univ. Szegediensis III. 1947.
48—56.

Mezsi J.

—

Grassely Gy.: lásd Grassely Gy.—Mezsi J.

Mezsi J.

—

Koch S.—Grassely Gy.: lásd Koch S.

Nagy B.: Adatok a budapesti északi hévforráscsoport ismeretéhez. Mountain’s
structure and points of overflow the Northern Thermal springs of Budapest.
R ! Hidrológiai Közlöny XXVII. 1947. 134—137, 147.

Jakucsné N. Erzsébet: Óriásnövés Pyrgulifera-faj Ajkáról. — Gigantisch ge-
wachsene Pvrgulifera Species aus Ajka. Földtani Közlöny LXXIX. 1949.
117—123.
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ifj. Noszky J.

—

Telegdy Roth K.: A Rézhegység fiatal harmadkori képzdményei.
Die jungtertiren Deckgebilde des Réz-Gebirges. Földtani Közlöny LXXVIII.
1948. 73—80.
A magyaregregyi lajtamészkfeltárások sztratigrafiai viszonyairól. — Die
stratigraphischen Verháltnisse dér Leithakalk-Aufschlüsse von Magyaregregy.
Földtani Közlöny LXXX. 1950. 4—6.

Obrucsev V. A.: A földtan jelentsége a kommunizmus ifjú építinek nevelésében.
Természet és Technika CVIII. 1949. 451—458.

Pantó G.: Szerkezeti és ércképzdési megfigyelések a rudabányai vasércvonulaton.
-— Structural control of Metasomatism in the iron re deposits of the Ruda-
bánya region. — Beszámoló a Vitaülésekrl X. 1948. 77—101.

Pantó G.—F'öldváriné Vogl M.: Nátrongabbró a Bódog-völgyben. — Natrievoe
gabbro v doline Bodvi. — New occurence of ophiolitic gabbro in the Bódog-
valley (North-Hungarv). Földtani Intézet Évkönyve XXXIX. 1950. 3. füzet.

Papp F.—Balyi K.: lásd Balyi K.
Pákozdi V.: Kémiai vizsgálatok a tetraedrit család ásványain. — Examinations

of the Minerals of the Tetrahedrite Group. R ! Acta Üniv. Szegediensis 1949.
III. 30—44.

Páter J.: A harka kórházi hidrokarbonátos savanyúvíz. — Alimentation en eaux
des Chemins de Fér d’Etat. R. 1 Hidrológiai Közlöny XXX. 1950. 198

—

200, 238.
Peth J.—Kálmán Gy.: lásd Kálmán—Peth.
Radnóty E.: Földtani vizsgálatok a borsodi kszénmedence déli részén. — Obser-

vations géologiques dans la Partié Meridionale Bassin ligniteux de Borsod
en Hongrie. — Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. 121—126.

Rásky K.: Nipadites Burtini Brong. termése Dudarról. —- The crop of the Nipa-
dites Burtini Brong. in Dudar. — Földtani Közlönv LXXVIII. 1948. 130

—

134.
Schmidt E. R.: A Föld felszínének geomechanikája. — Geomechanik dér Erdober-

fláche. Földtani Közlöny LXXVIII. 1948. 94—102.— A Föld belsejének geomechanikai hatása a földkéregre. — Die Geomechanik
des Erdinneren und ihre Auswirkung auf die Erdkunste. — Geomechanics of
the interior of the Earth and its effects on the crust. — Le mécanisme des mou-
vements de l’interieur de la térré et són influence sur l’écorce terrestre. —
Beszámoló a Vitaülésekrl X. 1948. 159—230.— A barlangi kürtk és a gleccserüstök képzdésének geomechanikája. — Geo-
mehanika obrazovanija trubooraznik otversztij peser i glecserovih kotlov.
R. ! — Geomechanics of the formation of caveshafts and glacier caverns. R. I

-— Geomechanik dér Höhlenschlot- und Gletschermühlen-Bildung. R. ! Bányá-
szati és Kohászati Lapok LXXXII. 1949. 110—113.— A Föld keletkezésének új elmélete. Természet és Technika CIX. 1950.
86—91.
A Kárpátok és átalában a lánchegységek szerkezetének geomechanikai szin-

tézise. — Kszint ziszu cepnih gór vooscse i Karpatszkih gór v csaszroszti. —
Zr Synthese dér Tektonik dér Kárpátén und dér Kettenbirge im allgemeinen.— Ly synthése de la structure des Carpates et des chaines de montagnes en
général. — Synthesis of the Carpatliians and generally of the tectonics of

chain-mountains.
Schf.ffer V.: A hegyes vidékeken végzett graviméteres mérések magassági korrek-

cióiról. — Elevation corrections of gravity meter surveys excented in moun-
tainons regions. Földtani Közlöny LXXVII. 1947. 12—26.

Schréter Z.: A Láposhegység északnyugati részéhez csatlakozó harmadkori domb-
vidék földtani viszonyai. — Geologische Verháltnisse tertiáren Hügellandes
anschliessend an den NW-lichen Teil des Lapos-Gebirge. — Földtani Közlöny
LXXVII. 1947. 49—75.— Kormos Tivadar emlékezete. — Gedenkrede über Tivadar Kormos. Földtani
Közlöny LXXVIII. 1948. 16—18.— Trilobiták a Bükkhegységhl. — Trilobiten aus dem Bükk-Gebirge. — Föld-
tani Közlöny LXXVIII. 1948. 25—39.— A Haragosi (Preelukai) kristályospalahegység montmorillonitjának földtani
viszonyai. — Geological data of the monmorillonite in the crystallineslate
mountains at Haragos (Preluka). Földtani Közlöny LXXIX. 1949. 257

—

263.— A Borsod—Heves vármegyei miocén barnakszénmedencék hidrogeológiai
viszonyai. — Hidrogeologicseszkie uszlovija v bureugolnom bassejne rajonov
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Borsod i Heves. R. I
— Gidrogeological conditions of the brown-coal basin

in Borsod—Heves county. R. Hidrológiai Közlöny XXX. 1950. 355—364,
398.

Straub J.: Erdélyi gyógyvizek (ásványvizek) kémiai összetétele, különös tekin-

tettel a ritkább alkatrészekre és ezek biokémiai jelentségére. — Lecsebnie
vodi v Erdély (Mineralnie vodi) u ih himicseszkij szosztav v oszovim ucsetom
na redko vsztrecsamie szosztavnie csaszti i ih biohimicseszkogo znacsenija. R 1— Composition chimique d’eaux médicinales (eaux minérales) de Transylvanie,
leurs composants plus rares et rimportance biochimique de ceux-ci. — Föld-
tani Intézet Évkönyv XXXIX. 1950. 1. füzet.

Strausz L.: Cerithium-tanulmányok. — Cerithium-Studien. Földtani Közlöny
LXXVlII. 1948. 59—71.— Miocénképzdmények a DNy-dunántúli fúrásokban. — Miocenobie obrazova-
nia po dannin burovih szkvazsin v juzsno-zapadnoj csaszti zadunajszkoj ni-

zmennoszti. R. I
— Miocéné in the S. W. Transdanubian Bereholes. R. I

—
Földtani Közlöny LXXX. 1950. 247—258.

— slénytani adatok Baranyából. — Paleontologicseszkie dannie iz komitata
Baranya. R. I Deux Faunes Miocénes de la Montagne Mecsek, Hongrie. R. I

Földtani Közlöny LXXX. 1950. 238—246.— A Dunántúl DNy-i részének kavics-képzdményei. — Gravels of SW Trans-
danubia. — Földtani Közlöny. LXXIX. 1949. 8—66.

Sümeghy J.: Hidrológiai tanulmány a Duna—Tisza köze ipari és ivóvíz ellátásának
kérdéséhez. — Gidrologiéseszkije isszledovanija otnoszjasieszja k voproszu
sznabzsenija oblaszti mezsdu Duna I Tisza pitevoj i promislennoj vodoj. R. 1— A hydrological study to the problems of industrial and drinking water
supply in the region between Danube and Tisza. R. ! Hidrológiai Közlöny
XXX. 1950. 280—293, 317.

Szabó A.: Székelyföldi ásványvizek és forrásgázok rádióaktív vizsgálata. — Ana-
lyse au point de vue radiactivité des eaux minérales et des gas naturels emer-
gant dans le pays des Sicules. R. 1 Hidrológiai Közlöny XXIX. 1949. 37

—

42, 55.

Szalay I.—Greguss P.: lásd Greguss—Szalai.
Szalay S.: Kutatások urán és thorium magyarországi elfordulása után korszer

atomfizikai módszerekkel. — Investigation int the thorium and uránium
contents of eruptive rocks in Hungary by means of Geiger—Müller counter
tubes. — Beszámoló a Vitaülésekrl. X. 1948. 5—35.

Szalai T.: At északkeleti Kárpátok geológiája. — Geology of the Northeastern
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the output of the thermal waters R. I Bányászati és Kohászati Lapok LXXXII.
1949. 236—243.

Szalánczy Gy.: Földtani adatok Somogyból (az Igali mélyfúrások). — Geologische
Beitráge aus dem Komitat Somogy. — Földtani Közlöny LXXVlII. 1948.
80—94.

Szádeczky-Kardoss E.: A dunántúli Középhegység karsztvíztérképe. — Karst-
water contour map of the Transdanubian mountains in Hungary. —- Hidrológiai
Közlöny XXVIII. 1948. 2—4. és 58—60.— A kontinensvándorlás kérdése. Természet és Technika CVIII. 1949. 198

—

204.— A kokszképzdés szénkzettani megvilágításban. — Obrazovanie kokca e petro-
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Szebényi L.—Korim K.: lásd Korim K.—Szebvnyi L.
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systems im alpinen Orogen. Földtani Közlöny LXXIX. 1949. 87—92.

Szentpétery Zs.: Az újhutai Lrinchegy diabázfajtái a Bükkhegységben. — Dia-
basarten des Lörincberges bei Üjhuta im Bükkgebirge. Földtani Közlönv
LXXX. 1950. 316—323.
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Szentpétery Zs. : Adatok a bükkhegységi diabáz ismeretéhez. Földtani Közlöny
LXXX. 1950. 168—180.

Székyné Fux V. : Bentonitosodott riolittufa Budapest—Kbányáról. —
- Ben-

tonitisierter Rhyolittuff von Kbánya. — Földtani Közlöny LXXVIII. 1948.
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Szurovy G.: A Nagy Magyar Alföld fejldéstörténete. — Erdgeschichtliche und
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TÁBLA MAGYARÁZAT

I, tábla — Planche I.

1. Kordieritkristályok
;
ketts és hármas ikrek. Kordieritszirtben. + Nic. 80 x

.

Pilisszentlászló, Pálbükk.
Cristaux de cordiérite, jumeaux doubles et triples. Dans une roche á cordiérite.

Nic + Gross. 80 x . Pilisszentlászló, Pálbükk.
í 2. Magnetitdús keret hiperszténamfibolomdezit és epidot-kordieritszirt érintkezési

zónájában. // Nic. 70x. U. o.

Bordré riche en magnétite dans la zone de contact d’une andésite á hyper-
sténe-amphibole et d’une roche á épidote-cordiérite. Nic. II. Gross. 70 X. Mérne
endroit.

3. Zárványokkal telt andaluzítoszlop. Kordieritszirtben. // Nic. 50 x . U. o.

Colonne d’andalusite pleine d’inclusions, dans une roche á cordiérite. Nic. II.

Gross. 50 x . Mérne endroit.

4. Epidotdús keret kordierit-andaluzitszirt szélén. // Nic. 50 x . U. o.

Bordré riche en épidote au bord d’une roche á. cordiérite-andalusite. Nic. II.

Gross. 50 x . Mérne endroit.

II. tábla — Planche II.

5. Wollasztonit-kristályok andezit és mészkzárvány érintkezési zónájában. // Nic.
120 x. U. o.

Cristaux de wollastonite dans la zone de contact d’andésite et d’une inclusion
de calcaire. Nic. II. Gross. 120 x. Mérne endroit.

6. Zoizit-burkok ismétldése kordieritdús agyagzárvány peremére. // Nic. 75 X . U. o.

Répétition de gaines de zoizite au bord d’une inclusion argileuse riche en cor-
diérite. Nic. II. Gross. 75 x . Mérne endroit.

7. Ércesedett biotit és gránát dolomitroncsok körül. // Nic. 50 x . U. o.

Biotite et grenat métallisés autour de fragments de dolomie. Nic. II. Gross.
50 x. Mérne endroit.

8. Diorit-zárvány hiperszténamfibolandezitben. // Nic. 60 x . U. o.

Inclusion de diorite dans une andésite á hypersténe-amphibole. Nic. II. Gross.
60 x . Mérne endroit.

III. tábla — Plate III.

1. Cseppalakú kvarcporfirinjekció fluidális rajzzal kvarcporfirtufában. Alsó-Bagoly-
hegy.
Drop-like quartz porphyry injection in its tuff showing fluidal structure.

2. Kvarcporfirinjekció diabáztufában. Salakhányói vasút.
Quartz porphyry injection in diabase tuff.

3. Diabáz kvarcporfir-átitatással. Bükkszentlászló, darálóval szemben.
Quartz porphyry permeation in diabase.

4. Kvarcporfirinjekciók diabáztufában. Salakhányói vasút.
Quartz porphyry injections in diabase tuff.

5. Kvarc- és kvarcporfir erek-injekciók diabáztufában. Kerekhegyi rakodó.
Quartz and quartz porphyry veins and injections in diabase tuff.

IV. tábla — Plate IV.

1. Hólyagos diabáz. 12 x
, // N. Óhutai völgy fels része.

Vesicular diabase. 12 x , // N.
2. Diabáztufa kvarcporfirátitatással. 12 x , // N. Tölgyes.

Quartz porphyry permeation in diabase tuff. 12 x
, // N.
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3. Gránátos átalakult diabáztufa. 20 x , // N. Óhutai völgy fels része.

Garnetiferous metamorphosed diabase tuff. 20 x , // N. \

4. Injiciált kvarcporfirtufa 12 x , // N. Alsó-Bagolyhegy.
Quartz porphyry injection it its tuff. 12 x , // N.

5. Kvarcporfir reszorbeált kvarcszemekkel. 30 x , // N. Fels-Bagolyhegy.
Quartz porphyry with resorbed quartz grains. 30 x , // N.

6. Kvarcporfirátitatás diabázban. 20 x ,
N. Óhutai völgy.

Quartz porphyry permeation in diabase. 20 x
, // N.

V. tábla — Plate V.

1. Fedtufa, földpátszemeken a kezdd agyagos bontás látható.
Beginning argillizátion of tuffa above »blue schale«.

2. Kékpala, gélnem agyagásványok tömege pirittel.

»Blue schale« colloidal argillized tuff with pyrite impregnatio.
3. Fekütufa, teljesen szericitesedett földpát szemekkel.

Sericitized tuffs below »blue schale«.

VI. tábla: 1.—2. Theudoxus (Cliihun) tuberculatus n. sp. Tortonai emelet Bélaháza.

gy. Horusitzky H.

Felels szerkeszt: Meisel János. — Felels kiadó: a Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat

Vezérigazgatója. — 2-514798. Athenaeum. (F. v. Soproni B.)
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