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ELNÖKI MEGNYITÓ*

Fölszabadulásunk hetedik évében, a fordulat évétl számított harmadik
évben, a Magyar Földtani Társulat új századot nyitó mködésében új utakra tért.

Utunk a nép szolgálatában álló szocialista országépítés útja, melynek irányát és

ütemét a Magyar Dolgozók Pártja és bölcs vezetnk, Rákosi Mátyás szabja

meg. Többizben reámutattunk arra hogy a Magyar Földtani Társulat ezt az utat

és irányt, kezdettl fogva vállalta s most azt is megállapíthatjuk, hogy ma má:
Társulatunk minden mköd tagja, ezt az utat tudatosan, épít tevékenységgel
járja is.

Tervgazdálkodásban vagyunk. A hároméves terv teljesítésében még bizony-

talanul, sok nehézséggel mködtünk. Most, ötéves tervünk kidolgozásában, a

Szovjetunió példájával s annak reánk méretezett követésével, határozottabb keretet

alakítottunk. Annak idején alkalmunk volt itt ismertetni a Szovjetunió háború-
utáni els ötéves tervének földtani irányelveit, amelyek hatalmas eredményekkel
meg is valósultak. Magunk további okulására, lássuk ezúttal röviden, a Szovjet

Tudományos Akadémia ismertetése alapján a földtani tudományok szerepét a

második* ötéves tervben.

A természet átalakításának sztálini terve és a kommunizmus nagy építkezé-

sei, a szovjetgeológusokat kétirányú föladatok elé állítja. Ezek között els helyen

állnak a kujbisevi, sztálingrádi víziermvek, a sztálingrádi és turkmén fcsator-

nák létesítésével kapcsolatos komplex földtani kérdések. Ezeknek a föladatoknak,

a legmesszebbmen elméleti vonatkozásokig terjed, igen részletes kzettani, s-
lénytani, rétegtani és tektonikai elvégzésére, egész geológus-seregek vannak fog-

lalkoztatva. Különös figyelmet fordítanak itt a hatalmas fö’tárások anyagának
begyjtésére és gyors földolgozására, hogy az eredmények a munka folyamán, a

munka menetére irányítólag fölhasználhatók legyenek. Nyomatékosan föl ke

figyelnünk erre a követend munkamódszerre, mert mi még az utólagos anyag
földolgozásban is csak a kezdet-kezdetén vagyunk. Nagyszabású építkezéseinkben

és létesítményeinkben pedig többnyire csak utólag és már elkésve jut számításba

a földtani szakszolgálat, nem is szólva a munka folyamán történt nagyszabású föl-

tár ások folyamatos, rendszeres vizsgálatáról, anyaggyjtésérl és földolgozásáról.

Rengeteg, soha nem pótolható földtani megismerési adat megy így kárba, srégé-
szeti és más tudományokat is érdekl leleteken kívül. Nem ritka az sem, hogy csal-

az e'hibázott munka befejezésével értesülünk az elkövetett földtani hibákról.

A szovjetföldtan ötéves tervének másik föladata az ideológiai harc kérdése

a tudományos szaklapok munkájának, az intézmények és laboratóriumok tudomá-
nyos tevékenységének gyökeres megjavítása. Elsrend kötelességül szabja meg a

szovjettudósok szerepének és jelentségének, a világtudományban való elsségük-
nek megmutatását. Külön figyelmet fordít a terv a kutató-geológuscsoportok fej-

lesztésére, kibvítésére és továbbképzésére, nehogy a kutatóintézetek megfelel
utánpótlás nélkül maradjanak. A tudományok sikeres fejlesztése és a tudományos
kutatások eredményeinek a népgazdaságban való alkalmazása, nálunk is nagy-
mértékben a képzett szakemberek létszámának további növelésétl, függ.

* A M. Földt. Társulat 1951. VT. 6-án tartott közgylésén.
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Az ideológiai-harc kérdését, magunkra nézve is köteleznek tartjuk. Válla 1 -

juk, mert Sztálin szerint „A leninista nem lehet csupán kedvelt tudományágá-
nak specialistája, hanem egyúttal politikusnak és társadalmi embernek is kell" len-

nie, élénken érdekldnie ke 1 országa sorsa iránt, ismernie kell a társadalmi fejl-

dés törvényeit, tudnia kell alkalmazni ezeket a törvényeket és arra kell törekednie,

hogy az ország politikai vezetésében aktív része legyen.“ Természetesen a szak-

emberek számára ez még külön megterhelés. Azonban o'van megterhelés, amely
bségesen meghozza a maga gyümölcsét. A dialektikus materializmus a korszer
földtan kutatómódszere. Oknyomozó vizsgálataink a filozófiai módszert nem nél-

külözhetik és nem kétséges, hogy ez a módszer számunkra csak a dialektikus

materializmus lehet, amely a földtanban tárgyszeren benne van, eddig is ösztö-

nösen gyakoroltuk, most pedig tudatosan kell vele élnünk, vizsgáltaink tökéle-

tesebbé tételére.

Nem utolsó sorban, a szovjetpélda nyomán foglalkozunk tudományos eladá-
saink és közleményeink színvonalának tárgyi és formai emelésével szaknyelvünk
fejlesztésével, egységes, magyaros nevezéktan létesítésével. Ezen a téren szak-

társaink részérl kevés megértésre, még kevesebb közremköd segítségre ta'áltunk.

Ennek oka a kényelmesebb megszokottság, ritkábban makacs megrögzöttség,

önkritika hiánya és a kritikával szembeni érzékenység. Tudatosítanunk kell, hogy
a kéziratok lektorálása, a szükséges kollektív munka egyik formája, kölcsönös

' segítés abban, hogy munkamódszereinket javítsuk, szakmai látókörünket bvítsük.

Mindez pedig a szocializmust-építés gyakorlatához tartozik.

A szovjetföldtan ötéves tervének központi föladata a tektonika; e köré kell

tömöríteni az egyes földtani tudományágak egyéb föladatait. Ezek között kiemelik

a kzetek részletes ásványos és vegyi összetételének megismerését, azok idbeli

és térbeli elterjedését, keletkezését és az ásványtársulások vizsgálatát. A Szovjet-

unió földtani munkálatainak széles kerete az összehasonlító szintézis érdekében

sürgeten elírja az egységes rétegtani táblázat kidolgozását, ami nélkül bár-

milyen ásványi nyersanyag elfordulásának elzetes földtani meghatározása 'ehe-

tetlen. Ennek érdekében, az egyes területrészek alapos fejldéstörténeti megismeré-

sében nagy szerepet kap a szárazföldi és partszegélyi üledékek pollenvizsgálati

módszere, valamint a szerves élet fejldési szakaszosságának mennyiségi és min-
ségi elemzése. Tektogenetika terén a szovjet-geológia, Karpinszkij sföldrajzi

módszere szerint, az üledékképzdés és a fáciesvizsgálatok tökéletes kivitelével,

kétségtelenül élenjáró. Nagy gyakorlati eredményeiknek egyik alappillére ez a tudo-

mányos munkamódszer, amit el kell sajátítani és követni kell nálunk is, megindu'ó

anyagvizsgálataink kivitelében. Nem könny feladat, mert alapos fölkészültséget

igényel, de csak így tudjuk fölszámolni azt a könny fajsúlyú „tektonikai szinté-

zist", amely fölépítményt ad, megfelel alapépítmény nélkül.

További föladatai az ötéves tervnek az Obrucsev által neotektonikának

nevezett, a földkéreg fiatalkori mozgásainak rendszeres, intézményes továbbfej-

lesztése. Életbevágó tektonikai föladatokként jelölik ki a szerkezeti formaelemei'

(redk, törések) mikrotektonikai részletvizsgálatát, mert ezek határozzák meg a

hasznosítható anyagok lokalizálódását. A kéregmozgási fo’yamatok és a magma-

tizmus kölcsönösségét, a mozgásmechanikai vizsgálatokat és a szovjet-geotektonika

tudományos-elméleti, általános alapelveinek kimunkálását. Az utóbbi nagyjelen-

tség lesz számunkra is, mert a szovjetgeológiai kutatásokból ezen a téren jutott

legkevesebb bele a földtani irodalomba.

Az ötéves tervben valamennyi földtani föladat a tektonikai irányelvek szerint

van kitzve. A kzettani kutatásokban az üledékkzettani vizsgálatok szükséges-

sége és nagy népgazdasági jelentsége ersen kihangsúlyozódik, még pedig az

üledékkéozdés elméleti részeinek, a tektogenez issei való kapcsolatnak, a geo-

szinklinális-képzdésnek kidomborításával. Különösen idszer a bauxit, a vas-

és mangánércek, foszforit kvarckzetek és glaukonit képzdésének kritikai vizs-

gálata. Meg kell szervezni a kzetek diagenezisére és epigenezisére vonatkozó

munkálatokat is. Mindezek, a- vizsgá’ati módszerek tökéletesítésével, a legkorsze-



rübb eszközök és eljárások fölhasználásával történhetnek. Az agyagkzetek vizs-

gálata spektrofotometriás, elektronmikroszkópos, elektronografiás módszerek foko-

zottabb alkalmazásával történik.

Jelents teret kap az ötéves tervben a Szovjetunióban nagykiterjedésu
negyedkori üledékek komplex-tanulmányozása, a geológusokon kívül geo-

morfológusok, geográfusok, paleonto ógusok és más idevágó különleges tudomány
ágak szakembereinek bevonásával és együttes összefogásával. Ezeknek a tanul-

mányoknak nagy elméleti és népgazdasági jelentséget tulajdonítanak. A negyed-
idszak összesített vizsgálata, a szervetlen és szerves világ fejldésének megisme-
résével, módot ad itt is elssorban a negyedkori üledékekkel kapcsolatos haszno-
sítható anyagok keletkezési törvényszerségeinek s ezáltal azok kutatásának meg-
állapítására, de ezen túlmenen, biztosan megalapozza az ezekben mindenütt vég-
zett építési hidrotechnikai, talajjavítási és telepítési föladatok tökéletes kivitelét.

Nem utolsó sorban az ember fejldésének megismerésére is vezet, mert az ember
föllépése a negyedkor alakulásával kapcsolatos. A Szovjetunió európai részére,

slénytani a’apon kidolgozták a negyedkor rétegtani tagolódását ,s az ötéves terv

ennek továbbfolytatását, ásatásokkal való kiegészítését, a neotektonikai és az s-
földrajzi viszonyok vizsgálatát tzte ki célul. Idekapcsolódnak a leningrádi Jég-

kutató Intézet vizsgálatai is, melyek a maguk nemében els helyen állnak ezen

a téren.

A 'kszénkutatások feladata a háború utáni második ötévben, a szénkzettani

vizsgálatok továbbfejlesztésén kívül, azoknak az á'talános törvényszerségeknek
megállapítása, amelyek a kszénösszletek keletkezési módját és a különböz föld-

tani korú kszéntelepek medencealakulatát, szerkezeti kiterjedését megszabják.

A vizsgálat középpontjában ezúttal a kanszki, pecsorai, bureinszki és Szovjetunió

keleti részén lev egyéb medencék állanak.

Az olajföldtan vonalán, az Orosz-tábla, Uralvidék és a Káspi-tenger süllye-

dkének északi szegélyén palaeozoós, az Északi-Kaukázus-vidék harmadidszaki,
az Embrusz jurabeli-, valamint Turkménia neogén-üledékeinek vizsgálata van el-
írva. Az olajkutatás irányelvei: 1. az olajmezk kzettani, geokémiai, hidrokémiai,

vízföldtani, élet-földtani és sföldrajzi viszonyainak részletes megállapítása; 2. az

olajtartalmú ikzetek táróóképességének és elterjedésének megállapítása; 3. az

oiaj migrációs feltárása; 4. a bitumenek geokémiájának és fázisállapotának vizs-

gálata.

Hasonló részletességgel szabja meg a terv a magmás kzetek vizsgálatának
irányelveit is, mindenütt kihangsúlyozva az általános elméleti vizsgálatok alap-

vet voltát. A petrogenetikus e’méleti megállapításokat kísérletileg ellenrizni kell

s ezek a kísérletek egyszersmind a technológiai célokat is szolgálják. Az ötéves

teiv során, a Szovjet Tudományos Akadémia földtani-földrajzi osztálya mellett

mköd általános és kísérleti kzettani kutatóintézet összszövetségi tanácskozáson,

az eddigi tapasztalatokat és vizsgálati eredményeket a népgazdaságban való föl-

használás tekintetében fogják megvitatni.

Külön érdekesség lehet számunkra a világszerte elismert Vernadskij—
Fersman nyomdokán haladó ásványtan és a geokémia szovjet kutatási terü-

lete. Ásványtani vonalon, az eddigi nagy teljesítmények fölemlítésével, rámutatnak
aira a hiányra, hogy még nincs megírva a szovjetmineralógia története, amely a

világ elé tárná kétségbevonhatatlan elsségüket ezen a téren, másrészt az ásvány-
képzdés elmélete még hiányosan van kidolgozva. Az ötéves tervben elírt fel-

adatok közül kieme'jük a következket:

1. Az ásványképzdés törvényszerségei, különös tekintette! a földtani kör-
nyezetre. 2. A földkéreg ásványainak, közös-elfordu'ási együttesének (paragene-
zis) törvényszersége. 3. Izomorfia, metaszomatózis és kristályszerkezeti jelen-
ségek vizsgálata. 4. Az ásványok tér- és idbeli eloszlásának földtani törvényszer-
sége. 5. Üj ásványterüietek tanulmányozása, a népgazdaság érdekében. Mindezek
a? elméleti vizsgálatok szoros összefüggésben vannak a Szovjetunió nyersanyag-
kutatási föladataival.
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A Vernadszkij - tói vitathatatlanul legteljesennen és legjobban kiépített

geokémia, a Föld összetételében résztvev elemek történetével, térbeli és idbeli
elterjedéséve: mozgásával és genetikai kapcsolatával foglalkozik. A legtöbb elem
földkéregben szerepét és elterjedését szovjettudósok tisztázták. Különöset részlete-

sen és alapveten vizsgálták, az ugyancsak Vernadszkij - tói kialakított bio-

kémia útján, a bioszféra összetételét. Az ötéves terv geokémiai föladatai: 1. Egyes,
a népgazdaság szárnál a legfontosabb kémiai elemeknek geokémiai vizsgálata, a

ritka fémekre ya!ó tekintettel, a különböz kzetfajtákhoz való viszonyukban.

2. Különfé'e anyagok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásvá-

nyok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásványok eredete és

földtani kora tekintetében. 3. Az atommódszer bevezetése a földtani vizsgálatokba.

Ezeket a föladatokat a népgazdaság jelölte ki az ásványi nyersanyagok komplex
fölkutatása érdekében. Ezenkívül foglalkozik az ötéves terv az ércelfordu iásokra

és az ércképzdésre vonatkozó megállapítások és elméletek fölülvizsgálatával i-.

Figyelemreméltó, hogy a szovjettudósok a gránit-batolitos ércképzdés összefügg,
egységes genezise helyett, a földkéreg különböz szerkezeti öveihez kötött, külön-

böz magmás képzdésekkel kapcsolatos ércképzdést veszik alapul. Ezek szerint,

az általános és helyi szerkezeti viszonyok szabják meg az érctelepek minségét és

térbeli megjelenési módját. Az érckutatás tekintetében ez a lényeges fölfogás-

beli különbség azt jelenti hogy' a szovjetgeológia a földtani viszonyok részletes

vizsgálatából indul ki s abból következtet az ércesedés módjára és kifejldésére,

'míg a nyugati elgondolás, az ércképzdést egyönteten történ, idtl függ, ter-

modinamikus szabályozásra vezeti vissza.

Az érckutatás területén szerepet kap a kolloidika, va’amint a dúsulási folya-

matok tér- és idbeli elemz vizsgálata is. Ezek alapján az ötéves terv a következ
fbb kérdéseket tzte ki célul: 1. Az ércképzdés és a szerkezeti magmatizmus
közötti kapcsolat s az egyes ércelfordulásokban az ércképzdés és a kzetkifejlö-

dés közötti összefüggés. 2. Gyrdéses és iöréses szerkezetek szerepe az érckáp-

zdés loka’izálódásában. 3. Egyes ásványos anyagok dúsulási sajátságainak geo-

kémiai törvényszersége és a földtani köryezethez való viszonya. 4. Az ércesedási

folyamatok fejldésmenete a földkéreg meghatározott helyén. 5. A megfelel föld-

tani környezetben várható érctelepek típusainak megállapítása. 6. Ilyen ércképz-

dési analízissel részletes térképek készítendk a Szovjetunió ércterületeirl, vala-

mint új és kevéssé kutatott területekrl.

Foglalkozik az ötéves terv a Szovjetunióban ugyancsak nagyjelentség vul-

knnológiai föladatok kijelö’ésével. Ezek részben a ma mköd, kamcsatkai és a

Kurili-szigetek vulkánjaira vonatkoznak, kísér jelenségeikkel, geizirtevékenységge!

és földrengési vizsgálatokkal együtt. Külön kutató-expedíciók foglalkoznak a Kau-
kázuson-túli vidék harmadidszaki vulkanizmusával, valamint a Szibériai-tömb

központi részén, a Bajkál- és a Bajká’on-túli terület neotektonikus pleisztocénbeli

vulkáni megnyilvánulásokkal. Ezek a vizsgálatok külön vulkanológiai kutató-inté-

zetek és megfigyelállomások útján történnek, ugyancsak komplex-módon, a föld-

tani, ásványtani, kzettani és geofizikai módszerek és anyagvizsgálatok együt-

tesében.

Nagy szerepe van az ötéves tervben a vízföldtani kutatásoknak, amelyeknek

szükségességét és jelentségét a nagyszabású építkezések, ipartelepek és mezgaz-
dasági létesítmények fokozzák. Ezeknek a föladatoknak minél jobb tudományos
alapozottságú megoldása széleskör, általános vízföldtani vizsgálatokat igényel.

Ilyenek a mélyvizeknek a felszíni vizekkel való kapcsolata, a talajvízáramlás ala-

kulása, a rétegvizek földtani tevékenysége, az éghaj'at szerepe, a talajvíz kémiai

alkata, ásványos gyógyvizek tanulmányozása. Mindezekben a kutatásokban, a

Szovjetunióban nagy jelentsége van a földkéreg fiatal mozgásainak, a neotekto-

nikai vizsgálatoknak is, mert ezek nélkül, nagy vízgyjt-medencék, csatornák és

öntöz berendezések vízellátását biztosítani nem lehet.

Valamennyi szovjetföldtani tevékenységben elfeltétel a pontos földtani térké-

pezés. A térképezés is a ’egkorszerbb módszerekkel történik. Ezek között látjuk

a fotogeológiát s a rendszeres légi fölvételeket is.
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Messzevezetne, ha a szovjetgeológia ötéves tervének rendelkezésemre álló

szovjet akadémiai ismertetését, akárcsak kivonatosan is, folytatni akarnám. Az
•elmondott hézagos vázlattal csak a földtani kutatások minségi kivitelezését kíván-

tam érzékeltetni. A Szovjet példamutatásból ugyanis, bennünket nem a méretek,

hanem fként a kivitelezés minsége, a kiteljesítés módja, érdekelhet. Ezt a töké-

letes összehangoltságot, az élettel és a gyakorlattal való egybekapcsolódást, az

elméleti vizsgálatok szükségességét, fokozott kötelezettségét és teljes értékelését

kell nálunk követend példaként tekinteni. Fö’készültségünk, szervezettségünk,

szakmabeli létszámunk még messze van ettl. Folyamatban lev ötéves tervünk
nagy haladást mutat ugyan, de még sok van benne a múlt rendszertelenségébl,

személyi tekintetek indokolatlan eltérbehelyezésével. Nagyot fejldtünk már eddig,

de fejldésünk nem forradalmi fejldés, sokat visz még a múlt tehertételeibl. Ipar-

kodjunk minél gyorsabban, véglegesen megszabadulni t'e. A szovjetpéldára való

hivatkozással s annak követésére való figyelmeztetéssel mondhatom: hátranéz
arccal nem lehet elremenni!

A hiányok általános fölemlítésével, örömmel és megelégedéssel mondhatjuk,
hogy földtani kutatásainkban a tervgazdálkodás alapelveit és lényegét teljes mér-

tékben megértettük és érvényesíteni tudjuk. Elméleti vizsgálatainkban is a nép-

gazdaság szükségleteihez és kívánalmaihoz igazodunk. Tervkutatásainknak vannak
már érdemleges eredményei is. Az elmúlt évben megindult alföldi térképez- és

komplex-kutatásaink, mezgazdaságunkban vízgazdálkodásunkban és nem utolsó

sorban az Alföld negyedkori és jelenkori földtani alakulásának vizsgálatában

oiyan általános eredményeket jelentenek, amelyek méltón csatlakozhatnak a Szov-

jetunió mintaszer negyedkori tudományos eredményeihez. Lehetségeinkhez mér-

ten, nagy teljesítményekkel dolgozunk kutatási területeken is. Kutatási tervünk

mindenben megfelel a szovjetgeo'ógia minségi kívánalmainak. További eredmé-

nyeink elfeltétele, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Bizottsága, az

Állami Földtani Intézet, az Egyetemi Intézetek és a föladatainkhoz kapcsolódó
kutatóintézetek, valamint a Magyar Földtani Társulat között, szerves kapcsolat és

teljes egyetértés legyen. Kövessük a szovjet-tudományt, anélkül, hogy a nyugati

tudományt elhanyagoljuk. A nyugatiakkal szemben mégis fokozottabban kell követ-

nünk a szovjettudományt, mert ennek tudománymvetése, a dolgozók ders sza-

bad életének szolgálatában lett- naggyá s mert a munka optimizmusára, a mun-
kában való hitre s a munka szeretetére tanít, olyan optimizmusra, mely a célok

elérésében nélkülözhetetlen hajtóer.

A Magyar Földtani Társulat mködése szorosan kapcsolódik népgazdaságunk
földtani kutatási tervéhez. Szaküléseink annak végrehajtásából veszik tárgyukat.

Szaktársaink ma már, mondhatjuk kivétel nélkül, tudatosan és készséggel követik

a Magyar Dolgozók Pártjának reánk vonatkozó irányelveit. Átérezzük mindannyian,
Fogy nem magunkrahagyottan és munkánk íigyelemreméltatása nélkül dolgozunk,
hanem munkánk eredménye a népé, tudományunk az országépítés egyik alappillére

s kormányzatunk figyelme rajtunk van, olyan értékeléssel és megbecsüléssel, amire
a múltban még kivételesek sem számíthattak. Munkaeszközeink állandó javítása,

munkalehetségeink folytonos bvülése, Kossuth-díj és más jutalmazások, küls
bizonyítékai ennek. Most, ettl a helytl megválva, úgy találom mégis, hogy a Tár-

sulat mködésében megállapítható fejldés és fölfogásbeli javu’ás mellett, sok még
a véletlenen múló esetlegesség, hiányzik még a tervszerség és a szaktársak egy
részének aktív bekapcsolódása is. A Társulat életmködését' nem lehet egy-két

vezet munkaképességére bíznunk s attól függvé tenni. Az egyéni munkaképes-
ség, st még a készség is, korlátozott, elbb-utóbb kihagyásra vezet, amit csak a

kollektív munka tömegbehatásával lehet fokozni és tartósítani. A munkaegyüttes
a csüggedket lelkesíti, az elfáradókat magával ragadja. Üj vezetségünk választá-

sánál legyen szabad mindezt tagtársaink figyelmébe ajánlani

Szaküléseink, társulati életünknek és munkánknak gerince, oktató-nevel-

önmüvel tevékenységünk nélkülözhetetlen kelléke, az idk megnövekedett küls
teendivel új idrendi munkaszervezést igényel. Errevonatkozó kísérletezéseink



230

eddig még nem vezettek eredményre. Legsürgsebb teendnk, hogy szaktársaink
szétszórt mködésében, a téli idszakban kongresszus-jelleg, egész napra vagy
több napra terjed ülés-sorozaton mindent föltárjunk és kölcsönös tapasztalatcseré-

ben szakmai vonalon értékesítsünk.

A Társulat mködése még mindig százéves kereteket követ és nem tudott még
aika’mazkodni a kongresszusi tárgyaláshoz. Vidéki üléseket nem tartottunk. Okta-
tási ankétünk is megvalósítatlanul maradt.

Tervszer mködésünk tekintetében szükséges volna, hogy foglalkozzunk
szovjetmintára, tudományunk hazai történetével és annak kritikai kiértékelésével,

nemkülönben kiváló szaktudósaink értékes munkásságának tudatosításával. Irány-

adó gondolatul vegyük azt, hogy mit szolgáltatott a magyar földtan vagy annak
kiválóságai a földtan általános érték megismeréseihez.

Egy másik társulati, kollektív munkatervül kínálkozik a földtani szaknyelv

fejlesztése magyarossá tétele, mondhatnám kimunkálása. Állandóan visszatér
vesszparipa, amelyen elérhetetlen felé lovagolunk! Sztálin legutóbbi nyelv-

tudományi iránymutatása szerint „a nyelv szerszám, eszköz, melynek segítségével

az emberek egymással érintkeznek". Sokkal inkább áll ez a szaknyelvre, amely
nemcsak eszköz, hanem kifejez módszere is a tudományos vizsgálatnak

Eredményeink most már nem magunknak, vagy néhány szakembernek szólnak

hanem a legkülönbözbb alapképzettség szaktársainkon kívül, népünk egészére
vonatkoznak. A szaknyelv tehát ne legyen fölösleges idegen szakkifejezések töm-
kelegéve’ telített tudálékos „tolvajnyelv" hanem világos, egyszer mondatszer-
kesztéssel tömören kifejezett fogalmazás. A szószaporítás nélküli, hosszadalmas
körülírásoktól mentes forma, a kifejezés egyszersége, lényeges tartozéka a tudo-

mányosságnak. A hitelességnek, szakszer bizonyításnak, nem szükségszer köve-

telménye a terjengsség, epikus bség, a „mindent közölni-akarás". A legalapo-

sabb megfigyelésnek mindent meglátni és följegyezni tartozó bsége, a leírásban

nyomasztóvá válik bizonyító értéke ellaposodik. Kritikai értékelésünknek itt kell

e'ször érvényesülnie. A terjengsség, a határozott állásfoglalás felelsségének
elhárítása!

Magunkra is vonatkoztathatjuk Révai Józsefnek a nemrég lezajlott írói

kongresszuson tett megállapítását: „Az önkritika nem ers oldala íróinknak". Hát
még földtani szakíróinknak, — mondhatnánk! Nagyon jó szakirodalomra kell töre-

kednünk. Azért, hogy neveljen, sugározza magából a tudomány mindenkori szín-

vonalát, árasszon világosságot maga körül, mely lidércfényként hív, csalogat és

követésre serkent. Kritikára neveljük fiatalságunkat, mert e nélkül, .szakirodal-

munk nagy része halomra dönti mindazt amit haladásuk érdekében részükre nyúj-

tunk. Haladó-forradalmi tevékenységre van itt szükség, amelynek a’apja a marxiz-

mus-leninizmus, módszere a dialektikus materializmus, aminek tudatosítása nélkül

megreked a tehetség, zavarossá lehet az egyénileg gyjtött bármilyen gazdag szak-

mai tapasztalat is, ha nem tudjuk azt tömören megformulázni. Gazdag földtan'

szakirodalmunk legkimagaslóbb értékeivel lehetne ezt megdöbbenten szemléTet-

nünk. Nem nevelhet, ne is tanítson az, aki szaktudását és tapasztalatait nem tudja-

kritikailag összefoglalni, általánosítani. Viszont ne általánosítson az, akiben az

önkritika hiányzik s az elméletet kell tapasztalattal alátámasztani nem tudja.

Szóltunk itt már többször a Társulat oktató-nevel szereperi. Áldozatkészsé-

get igényl föladat, de az áldozatkészség a szocializmus egyik alapvet követel-

ménye. Szaküléseink a kölcsönös tanítva-íanulásra és tapasztalatcserére vannak
hivatva. Buzdítunk mindenkit, ne rejtse véka a’á új megismeréseit, örömmel és

köszönettel vesszük bármily kicsi legyen is, de csak ismétlések nélkül. A szocia-

lista országépités méreteihez képest földtani vonalon is nagy alkotásokra töreked-

tünk, amihez minden téglára szükségünk van. Biztatásunk nem azt jelenti, hogy
elsietett, megalapozatlan vagy halvaszületett üres elmélkedésekkel hozakodjunk el,

ilyeneket nem kérünk, de nem kell túlérlelni sem a dolgokat. A munka végleges

lezárása eltt, a kérdések vizsgálati módszerének megismerésébl is okulni és javí-

tani akarunk, nehogy a véka alá rejtettség záptojást eredményezzen. Tervgazdái-
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kcdásunk érdekében azt jelenti ez, hogy föladatainkkal idre el kell készülnünk, a

munka iramát a minség fokozásával kell növelnünk.

Tisztelt Közgylés! Mindenkor tárgyi értékelésre törekedtem, e
1

ítél bírálat

nélkül. Némi önkritikával is tartozom még. A Társulat nevel szerepének kivite'é-

ben, kezd szaktársaink említett fejldése érdekében, szovjetpélda nyomán gon-
dosan ki kell válogatnunk szakirodalmunk példaadó jeleseit. Ugyanakkor különösen
ügyeljünk arra, hogy indulásukat ne nehezítsük e érhetetlennek látszó célkitzéssel.

A gyermek bátortalan tipegését, ne az óriások csizmáinak mértföldjárásáva! mérjük.
Önkritikámnak legsúlyosabb része ez, amit munkatársaim joggal hibáztattak ben-

nem. Megnyugtatásul és mentségemül állíthatom, hogy gazt-gyomláló törekvésem-
ben, múltbeli gyakorlati kertész-tapasztalatommal, az értékes palánták kímé'ésére
mindig ügyeltem.

Három év eltt, váratlan kényszerhelyzetben hárult reám a Társulat vezetésé-

nek nehéz föladata, amelyre sohasem törekedtem s amelyre a közösségi munkából
hosszú idn át kizárva, alkalmas nem is lehettem. *A föladatoí sokszorosan nehezí-

tették a forrada’mi átmenettel járó folytonos átalakulások, szervezdések és más-
irányú elfoglaltságok is. Kényelmetlen érzés egy elválla’t föladatnak megfelelni

nem tudni, különösen akkor, ha ez a föladat régóta várt és szükséges forradalmi

változás megvalósítása. Föladatom csak arra szorítkozhatott, hogy az átmenet
nehézségeiben a Társulat életét fönntartsuk és az éltet szocializmusba újragyöke-

reztessük. Ha ez sikerült s százéves, sok vihart kiállott társulati tölgyünk, duzzadó
életnedvkeringéssel, rendíthetetlenül áll, úgy köszönnöm kell azt elssorban, három
év alatt sokszor változó munkatársaimnak és a Társulat megért tagjainak. Fönn-
tartás nélküli, jövbeli derlátással val'om: a Társulat a megvalósult ígéret-földjére

eljutott már s részemre ketts öröm, hogy ezt a Társulaton belül megélhette 1 .

A Magyar Földtani Társulat fejldése, a magyar olajkutatás biztató kilátású

olajának hajtóerejével, .szédít iramúvá lehet. Többször jeleztem már, fél. hogy a

keretek meghaladják teljesítképességünket. Ez reám vonatkozóan bekövetkezett.

Ebbl a menetbl ki kell állnom hogy a Társulatot friss erre bízva, fogyatkozó
erimet más teendk elvégzésére összpontosíthassam.

A szükséges váltógazdaság érdekében, az egész Vezetség s a Választmány
fölmentését kérve, a Magyar Földtani Társulat második századának 3. rendes köz-

gylését megnyitom.

Vadász Elemér



EMLÉKBESZÉD ID. NOSZKY JEN FÖLÖTT

Szomorúan vesszük tudomásul, ha
báiki is elválik tlünk örökre. De kétsze-

resen fájdalmas, ha az eltávozó nemcsak
egy szkehbkörü család tagja volt, hanem
egy nagy közös családé, a tudomány m-
velinek családjáé, tehát maga a- tudo-

mány is súlyos veszteséget szenvedett.

1951 március 31-én elvesztettük id.

Noszky Jent, jeles tudósunkat, jó

barátunkat, kiváló munkatársunkat. Szen-

teljünk emlékének néhány percet.

Noszky Jen 1 880 november

3-án született Nagykereskényben, Hont
megyében. Középiskoláit a losonci áll. f-
gimnáziumban végezte, ahol érettségi bi-

zonyítványt nyert. 190l-ben beiratkozott

a budapesti Tud. Egyetem bölcsészeti fa-

kultására, ahol 1901— 1905 között a ter-

mészetrajz, földrajz és vegytani szakcso-

portokba tartozó szaktárgyakat hallgatta.

1906-ban középiskolai tanári oklevelet,

majd 1922-ben földtanból, mint ftárgyból,

slénytanból és földrajzból, mint mellék-

tárgyakból doktori okelevelet szerzett.

1905—6-ban a budapesti állami gyakorló

gimnáziumban volt gyakorló ! anár. 1906

szeptemberében a késmárki evangélikus lycéumba került, ahol 1920-ig mködött.

1920 október 22-én a M. Nemzeti Múzeum Ásvány — Öslénytárába került,

majd az Ásvány— slénytár kettéválasztása után a Föld- és slénytárban maradt,

mint múzeumi r, utóbb mint igazgató. Itt mködött hivatalosan nvugdijba lépé-

séig, 1942-ig.

Tudományszeretete már korán megnyilvánult. Az Egyetemen az akkor alakult

Természetrajzi Szövetségben fiatal kartársai bizalma az slénytan eladójává

választotta. Már egyetemi hallgató korában elnyerte a Fö’dtani Társulat egyik

pályázatának díját, a salgótarjáni barnakszénmedence egy részének leírásával

foglalkozó dolgozatával.

' 1905 nyarán Szontágh Tamás mellett, a Bihar-hegység keleti oldalának

földtani térképezésében segédkezett. Ekkor gyakorolta magát els ízben a rend-,

szeres fö'dtani térképezésben. A M. Áll. Földtani Intézet méltányolva a fiatal szak-

ember törekvését, 1908-tól kezdve állandóan megbízta nyári földtani térképezés

munkájával úgyhogy 1908-tól kezdve, mint küls munkatárs, térképezte a Salgó-

íarján-vidéki tágabb értelemben vett harmadkori barnakszénmedencét, a Mátra-
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és Cserhát-hegységeket, az Osztrovszki-^és Vepor-hegvség déli részét, valamint a

Börzsönyi-hegység egy részét. Térképez munkájával egészen Budapest határáig

eljutott, "úgyhogy egyike lett a legnagyobb teljesítmény térképez geológusaink-

nak, ezeken az osztrák átnézetes térképezés óta részletesen nem vizsgált terü-

leteken.

Térképez munkásságát a legnagyobb részletesség és pontosság jellemzik.

Mivel nagykiterjedés és egységes harmadkori medencét volt alkalma bejárnia,

módjában volt a medence harmadkori rétegcsoportjainak rétegtanát összefoglalóan

megállapítani és az egyes földtani korszakokon belül az egyes emeletek pontosabb

szintezését, valamint egyes rétegcsoportok párhuzamosítását végrehajtani. Mind-

addig e nagykiterjedésü medencevidék réíegtani beosztásában elég sok bizony-

talanság uralkodott. N o s z k y Jen egyebek között kimutatta, hogy a medence

nagy elterjedésit slir-fajtáinak jó része nem alsó- és középs-miocén korú, amilyen

korúaknak addig valamennyi „apokát“ vélték, hanem fels-oligocén korú. Ez a

megá’lapífása nagyíontosságú volt gyakorlati szempontból. Addig számos szén-

kutató fúrást mélyítettek az oligocén „apokába", abban a hiszemben, hogy a szén-

fed rétegcsoportba hatol le a fúró és nem értették az eredménytelenség okát.

Azóta az oligocén „apokába“ nem fúrnak le szénkutatás céljából. Figyelemreméltó,

hogy ezt a fontos rétegtani különbséget egy másik jeles geológusunk, néhai B ö ckh
Hugó se ismerte fel és számos fúrást mélyíttetett így teljes jóhiszemséggel a

fekv rétegösszletbe.

Számos évi jelentésén kívü’ két nagyobb jeles munkájában foglalkozik ezzel a

területtel. Ezekben ismerteti a medence oligocén- és miocén-rétegcsoportjait és

behatóan foglalkozik az oligocén és miocén közötti határ kérdésével is. Külön
munkában foglalta össze az „apokára“, a slirre vonatkozó tanulmányainak ered-

ményeit. Mindezek alapvet fontosságúak.

Nagy munkát, tanulmányt írt a Mátráról, amit a debreceni Honismerteíö
Bizottság adott ki 1926-ban. Ez máig az egyedüli forrásmunka a Mátrára és kör-

nyékére vonatkozólag. A Cserhátról készített kitn monográfiája igen részletesen

ismerteti a Cserhátnak és távolibb környékének rétegtani, föld szerkezeti és vulkano-

lógiai viszonyait. Ezt a munkáját a Földtani Társulat a m tartalmi értékéért és

a szerz személyének megbecsléseként 1948-ban a S z a b ö-emlékéremmel tüntette

ki. A fegnagyobbnak szánt földtani munkája, a salgótarjáni barnakszénmedence
részletes földtani leírása — sajnos — befejezetlen maradt.

Amilyen értékes munkát végzett Noszky Jen a földtani térképezés és

leírás terén, ugyanolyan érdemeket szerzett a leíró slénytan terén is. Számos
kövületmeghatározási sorozaton kívül részletes slénytani leírásokat adott közre a

hazai oligocén-képzdmények sállatvilágáról. így leírta a Budapest-vidéki középs-
oügocén kori úgvnevezett „kiscelli agyag" puhatest kövesült állatvilágát, amely-

nek sorozatát Hof marin Károly els meghatározásaihoz és leírásaihoz, vala-

mint Bogsch László kiegészítéséhez képest nagymértékben kibvített. Számos
új fajt is leírt.

A híres egri fels-oligocén korú rétegek kövesült puhatest állatvilágát telegdi

Roth Károly els leírása és Gábor Rózsa kiegészítése után újra feldol-

gozta az újabb gyjtések felhasználásával. Noszky feldolgozása alapján tudjuk,

hogy az egri fels-oligocén lelhely puhatest fajainak száma ma már az ezren

felül van. Tehát ez a lelhely lett ezidszerint Magyarország fajokban leggazda-

gabbnak tekinthet kövülete'fordulási helye.

slénytani leírásait is a legnagyobb gondosság és lelkiismeretes pontosság
jellemzi, úgyhogy slénytani munkái, eme jellemvonásuk, valamint tartalmi értékük

következtében alapvet fontosságúak.

A hivatalos földtani térképezéseken, földtani és slénytani munkásságon kívül

számos más földtani vizsgá'atot is végzett. Késmárki tanár korában tanulmányozta

a Magas- és Alacsony-Tátrát, a kisóci magánérctelepeket, a Szepes-Gömöri Érc-

hegység és a Rozsnyó és Torna közé e^ karsztterület egy részét. Ezekrl a vizs-
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gálatairól azonban nyomtatott közlemény nem maradt vissza Ezenkívül számos
népszer földtani és slénytani természet cikket irt a különböz újságokba.

A M. N. Múzeum megbízásából számos kisebb-nagyobb gyüjtúton gyarapí-

totta a Múzeum Öslénytárát. Összehasonlító tanulmányok végzése végett kétszer

járt Wienben és a bécsi harmadkori medencékben, valamint a Keleti Alpokban.
Noszky Jen nyugdíjbamenetele után se maradt tétlen. Éppen úgy dolgo-

zott a Múzeum slénytárában mint azeltt, st földtani térképez munkát is vál-

lalt. Csak kevéssel halála eltt bekövetkezett betegsége tudta munkásságát félbe-

szakítani.

Noszky Jen földtani és slénytani munkásságát a szakkörök a legnagyobb
mértékben elismerték és méltányolták. maga sohase igyekezett az els vonalba
kerü’ni. Szerénysége közismert volt. Ennek ellenére is, szinte észrevétlenül, .szak-

embereink els sorába került. Szaktársai és barátai, megbecsülésükön kívül, mind
tisztelték és megnyer egyénisége miatt szerették. A Földtani Társulatnak 1906
óta rendes tagja volt és 1920 után minden három éves ciklusban a Társulat választ-

mányi tagjává, majd 1945-ben tiszteleti taggá választotta. A debreceni Tudomá-
nyos Társulat és annak Honismertet Bizottsága 1924-ben szintén tagjává válasz-

totta.

Noszky Jen munkássága örökbecs marad a magyar tudományos iro-

dalomban és térképezés terén. Az az épület, amelynek alapjait rakta le az észak-

magyarországi harmadkon medence tanulmányozásával és leírásával, az ifjabb

nemzedék kezén kezd továbbépülni. De mindig az földtani és slénytani leírásai

és az térképei fogják szolgáltatni a biztos kiinduló alapot a továbbépítésnél.

Munkásságával maradandó nevet szerzett a magyar földtan és slénytan törté-

netében és ezért tisztelettel és megbecsüléssel fordulunk emléke felé.
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ÉRTEKEZÉSEK

A MULLIT-SZERKEZET ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ÉRTELMEZÉSÉRL

S z t r ó k a y Kálmán Imre.

(I táblával.)

I.

A mu Ilit kristályszerkezete hosszú id ó£a foglalkoztatja a kutatókat. A kér-

désnek igen b irodalma van, azonban a helyes megoldás tekintetében még ma is

bizonytalanságok tapasztalhatók.

Valójában a probléma még a múlt század második felében merült fel, amikor
elször kezdtek kerámiai termékeket polarizációs mikroszkóppal vizsgálni. Megfi-
gyelték azt, hogy bizonyos hfokon kiégetett Al-szilikátos kzetkeverékekben finom-

kristályos képlet j^Jenik meg, mely apró-ts halmazokban, avagy szövedék formá-

jában mutatkozik és amelynek megjelenése s fejlettségi foka egyenes összefüggésben
van a kerámiai termény minségével. A kristály alaki és fénytani sajátságai alapján

a rombos-rendszerbe tartozik, vegyi összetételére nézve pedig tiszta alumíniumszili-

kátból áll. Egész viselkedésében igen hasonlít a természetes szillimanithoz, s ezért

jó ideig a kutatók szillimanitnak is tartották, azzal a megjegyzéssel, hogy törés-

mutatója^ következetesen mindig kisebb a szillimaniténál, ugyanígy a srség-
értékben is kifejezett csökkenés mutatkozik. Hasonlóképpen a vegyelemzések is meg-
egyeztek abban, hogy az Al 203-tartalom némileg ingadozó, de mindig több, az Si0 2

-

mennyisége pedig kevesebb mint a természetes szillimanitban:

« fi •/ D A1
20 3% Si0.

2%

szillimanit ....

i

1.657 1 .658 1,667 3,24 62,9 37,1

kerám. szilikát 1,638 1,642 1,654 3,15 71.8 28,2

A kutatók megfigyelése megegyezett abban is, hogy a tzálló készítmények eme
kristályos szövedéke mindig egy kisebb (1,53) fénytörés, üvegszeren amorf
anyagba ágyazódik, melynek összetételében viszont az Si0 2

-tartalom van túlsúlyban.

Fontos lépést jelentett az, hogy 1922-ben ugyanezt a kristályos Al-szilikátot

természetes formában is megtalálták.. A nyugat-skóciai Mull-szigetén a harmadkori
dolerites kzetek agyagzárványai szegélyén anortit. hipersztén és korund társasá-

gában egy finom-ts, rombos optikájú ásvány is jelentkezett, melyet kezdetben szin-

tén szillimanitnak tartottak. A gondosabb vizsgálat azonban itt is k :

derítette, hogy
a fénytörésmutatók mindhárom irányban szintúgy kisebbek és a vegyi összetételben

megint közel 70% az AECVtartalom s így a formulája sokkal inkább a 3A] 20 3
.2S’02

-

nek felelne meg, mintsem a szillimanit Al 203:Si02 = 1 : 1 arányának.

Ennek a megismerésnek idejére esik a „tiszta*
1

Al-sz'likát rendszerek kísérleti

kivizsgálása. E téren különösen N. L. Bowen és /. W. Grieg (2.) munkáját

kell kiemelnünk. Az AI2O3 és Si02 kétkomponens rendszer fázisegyensúly-viszo-

nyairól nyert eredményeiket az alábbi diagramm foglalja össze:
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A vizsgálathoz kiindulásul természetes szillimanitot vagy tiszta AI2O3 és Si0 2

különböz arányú keverékét használták. A diagrammból jól kiolvasható, hogy a

rendszerben tulajdonképpen egy állandóbb kristályos képlet van: a 3Alo0 3 .2Si02

összetétellel jelzett fázis, mely minden olvadékból 1545° és 1810° között eláll; 1810°

felett inkongruensen szétesik kristályos korundra és szilikátolvadékra. Folyékony

fázisa a rendszernek lényegében szintén csak egy van: az Si02-ben igen gazdag
szilikátüveg. Amikor a próbához növekv mennyiség timföldet adunk, meg lehet

figyelni ennek az izotróp üvegnek a kevesbbedését és mellette, illetleg vele egyen-

súlyban a 3 : 2 = AI2O3 : Si0 2 arányú kr'stá lyfázis gyarapodását; továbbá azt, hogy
a korund keletkezése viszont e kristályfázis apadását vonja maga után. Lényeges az,

hogy a szillimanit molekulának megfelel kristály sohasem jön létre, bármily ará-

nyú összetételbl indulunk is ki. E helyett mindig 3 : 2 arányú kristályfázis alakul

ki, vegyesen az amorf szilikátiiveggel, mely utóbbi mintegy egyensúlyttartó, beágyazó
anyag szerepel.

Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy itt egy sajátos Al-szilikát-forma stabilis jel-

legével kell számolni, Bmén és Grieg a Mull-szigeti elfordulás anyagát
újból alaposan átvizsgálta. Az eredmény az volt, hogy a természetes szilikát a fenti

rendszer kristályfázisával azonos. így nyerte most már ez a fázis a természetes lel-
hely után a m u 1 1 i t nevet és így került mind elméleti, mind gyakorlati téren az
érdekldés középpontjába.

Elssorban a mullit rácsrendje és a szillimanittal való rokonságának tisztá-

zása foglalkoztatta a kutatókat. Hosszú idn keresztül a nehézséget az okozta, hogy
a röntgenvizsgálatok során sem a porfelvételek, sem a forgó-kristályos, sem pedig

a L a u-e - diagrammok nem árultak el jól értelmezhet különbséget. A bizonytalan-

ságokból eredleg külön elnevezések, st sajátos elméletek születtek. Végül is, több
kutatóval egybehangzóan H. Mark és P. Rosbaud (3.) megcáfolhatatlanul
kifejtette azt. hogy mindkét szilikátnak, t. i. a mullitnak és szillimanitnak, azonos
térrácsa lehet csak, mivel a két rácsrendben messzemenen megegyez sajátságok
jelentkeznek.

Mindezzel azonban a kérdés korántsem nvert megoldást azért, mert nem
tisztázódott sem a mullitban lév Al 203-többlet elhelyezkedése, sempedig az, hogy
adott körülmények között mért éppen a mullitszerkezet alakul ki és nem az ismert

természetes Al-szilikátok bármelyike. Szerencsés kézzel és korszer szemlélettel nyúlt

ekkor a kérdéshez W. H. Tay.lor (5., 6.) Szerkezeti vizsgálata'nak egyik eredmé-
nye szintén az volt, hogy a mullitszerkezet feltnen megegyezik a szillimanitéval.

A különbséget, illetleg a sztöchiometriai eltérés okát ped :

g a Si-iónok egy részének

Földtani Közlöny.
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Al-mal való helyettesítésében jelölte meg. Az alapgondolat fontossága és gyakorlati
j

jelentsége miatt röviden át kell tekintenünk a természetes Al-szilikátok rácsszerke-

zetének egy-két sajátságát.

II.

Mint ismeretes, három természetes aluminiumszilikát-módosulatról van tudo-

másunk. Mindhárom sajátos feltételek közt keletkezik s uralkodólag a metamorf-kze-
tek elegyrészeként jelenik meg. Kristálykémiailag a három (andaluzit—szillimanit—

disztén) módosulat közül közönséges viszonyok közt csak egy lehet stabilis. Azon-

ban a másik kettnek átalakulási sebessége rendkívül csekély, ezért ezek is, mint

„befagyott módosulatok
11

,
állandóknak tekinthetk. A három rácsszerkezetet egymás-

sal összehasonlítva kiderül, hogy a szoros rokonságon belül a különbségek csakis- >

az Al-iónok egyrészének koordinációs viszonyaiban jelentkeznek. A három AUSiCX-
szerkezet mindegyikének elemi cellájában 4 mol-nyi ión van és az Al-iónok felét

hatos koordinációval hat oxigén veszi körül kissé deformált oktaéder alakjában.

Ezek a szerkezeti oktaéderek éleikkel kapcsolódva, mindig a c-tengellyel párhuzamo-

san, lánc-szeren sorakoznak s a szerkezet alapvázát alkotják. (2. ábra.)

O-ÓO

o CX>C
OOC O O
O OÁO

QO
PISZTEN

0KTAEDE& LÁNC

2. ábra. Az alumíniumszilikát módosulatok uktaéderes váz-építménye c-tengelyre merle-

ges vetületben. Jobb alsó rajz az AlOo-lánc oldalnézetét tünteti fel. (T a y l o r után.)

A disztén rácsában az Al-iónok másik részlegét ugyancsak hatos oxigénszomszédság

veszi körül. Az andaluzitban ez az Al-csoport a rendkívül ritka 5-ös oxigén-koordiná-

cióval illeszkedik és szerkezete határozott átmenetet jelez az elbbi disztén és a har>-

madik változat, a szillimanit között (fi.). A szillimanit alapvázát szintén 6-os környe-

zet AlOe-láncok alkotják, de itt a közbüls térben köt-, i 1 1- szilárdító-csoportokkent
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tetraéderesen koordinált AIO 4 és SiOj-képletek szabályszeren váltakozva, ugyan-

csak láncformában sorakoznak. (3. ábra.) Éppen ezért újabban az els két szerkeze-

tet a nezo-szilikátok csoportjába sorolták, míg a szillimanit az ino-szilikátok egyik

típusát képviseli. (15.)

SZILLIMANIT

3. ábra. A teljes sz'llimanit-szerkezet vetületi ábrázolásban

Kétségtelen, hogy a három rácsmodifikáció közül a legszabályszerbb rende-

zettséget s egyben legszilárdabb kötésformát a szillimanit-szerkezet nyújtja. Ez egy-

úttal stabilitásának kérdését is megvilágítja s rámutat arra ,hogv miért kell ter-

mikus hatásra a szillimanit-szerkezetnek legkésbb felbomlania. U- i. e módosulatok

hevítés alkalmával a következképpen viselkednek (10, 13.):

disztén 1350°-on

andaluzit 1390°-on

szillimanit 1580°-on alakul át. Lényeges azonban, hogy a feltüntetett

hhatároknál nem egyszer elfolyósodás jön létre, hanem nvndhárom anyag pon-

tosan ugyanúgy viselkedik, mint ahogy azt a fentebb ismertetett kétkomponens
rendszer szabályszerségei elírják. Vagyis valamennyi szerkezet szétesik szilli-

manit-szer mullitra és szilikátüvegre. Tehát lényegében sajátos jelleg átépítödés-

rl van szó, ahol a kovasavtartalom csak részben mobilizálódik s így az adott rács-

rendi feltételek követelik meg, hogy az újabb Al-szilikát kialakulásakor olyan szerke-

zet jöjjön létre, mely a természetes kristály legstabilisabb formájához áll közel.

v
III.

Visszatérve mármost arra a kérdésre, hogy Taylor miként látta megold-

hatónak az átalakulást a jól definiált sziiliman't-szerkezetbl a mullitba: az Al-iónok

behelyettesítésénél a szerkezettan szigorú elméleti követelményeihez igazodott,

vagyis ahhoz, hogy minden geometriailag meghatározott rácspontot egy bizonyos

*
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atom, ül. ión töltsön be. Magyarázatképpen a földpátok akkor már jólismert példá-

jához fordult, ahol a tetraéderes állványzatban a Si-iónok egy részét Al-ión helyette-

síti. Ez a megoldás elfogadhatónak látszik, azonban a felmerül további kérdések-

nek csak egy részére tud feleletet adni. Azt jól tudjuk u. i., hogy iaz Al+3-iónnak
majdnem ugyanakkora a térigénye (iónrádiusza) és közel azonos a koordinác :ós

készsége mint a Si+ 4-nak, st az iónrefrakciója is alig tér el a Si-étól. Tehát meg
tudjuk magyarázni, hogy miért nem okoz az Al-nak részleges behelyettesítése jól

észlelhet különbséget a röntgenogrammokon. Másszóval az a csekély torzulás,

mely a behelyettesítéskor a tetraéderalakon eláll, kevés ahhoz, hogy a diagrammot
jól kivehetleg módosítsa és ez az oka annak, hogy csak egy-két gondosabb és

tapasztalt kutatónak sikerült az összehasonlító felvételeken némi bizonytalan elté-

rést tapasztalnia (12. 14.).

De magyarázni tudjuk azt is, hogy miért lehet az optikai állandók segítségé-

vel egyszerbben és sokkal biztosabban célhoz jutni: mert a mullitba belépett AIO4-
csoportok kisebb elektromos töltést képviselnek s ez a fénytörésben általános csökke-

nést idéz el. Vagyis az optikai állandók sokkal érzékenyebben reagálnak a behelyet-

tesítésre mint a röntgenogrammok. Minthogy a molrefrakció egyenes összefüggés-

ben van az anyag srségével, hasonló okból a srségérték-csökkenés (lásd elbb
229. old.) is mindenkor biztosabb kifejezje a mullitszerkezetnek, mint a rönt-

gen-elemzés.

Mindezek után azonban a feladatnak az a része, hogy a két azonos kristály-

szerkezet kémiai összetételét megfelel módon összehangoljuk, a földpát példájára

való utalással nem nyerhet kielégít megoldást. Elssorban azért, mert a szerkezei-

ben másodrend kation nem szerepel, tehát itt nem lehet a behelyettesítést diadoch
elempárral semlegesíteni. Másszóval a Si-nak Al-mal való szubsztitúciója tcltéscsck-

kenést jelent s így a rács elektrosztatikailag csak akkor lesz semleges, ha megfelel
számú negatív töltés a rácsból kilép. Erre nézve a következ egyszer rácsszerkezeti

elgondolás nyújt felvilágosítást (5.). Vegyük a 4 mólos szillimanit-cella helyett ennek

négyszeresét, akkor ez az együttes 32 A1-, 16 Si- és 80 O-iónt foglal magában.
Amikor a mullitösszetételnek megfelelen minden cella 4 Si-iónjából egyet A1 helyet-

tesít, az összegformula ekként módosul: 36 Al, 12 Si és 80 O. Azonban a rács így

nem neutrális, mert: 108 + 48 < 160 (= 156), tehát néggyel több a negatív töltés

vagyis két O-ión feleslegessé válik, ami cellánként egy fél oxigénión felesleget jelent.

Bizonyosan innen ered az a szokatlan formula, mellyel egyes késbbi szerzk (15.)

a szerkezetet érzékeltetik: Al 4 [Al 4 (AISÍ3) 0 19 .
~ 0,0Hj . Ez úgy áll el, hogy a négy

Al [SÍO5] -molekulát tartalmazó szillirhanitcella helyett az egy mólos (megnégyszere-
zett) és behelyettesített egységet veszik s így a 39 vegyértéket képvisel kationok

mellé 19-j- oxigént rendelnek, st a szilikátokban gyakori OH-t is felveszik, mint

az egy fölös vegyérték lekötésére -alkalmas elméleti lehetséget. Ha azonban ezt a

szokatlan formulázást el akarjuk kerülni, úgy — tisztára elméleti elgondolás alap-

ján — meg lehet kettzni a cellát s így a következ képlethez juthatunk:

Al 8 f
A1s (A12Sí6) 039 ]

.

Mindezzel azonban a kérdés megoldásának csak a megközelítésérl lehet szó
s korántsem annak megnyugtató lezárásáról. Ha ugyanis a szillimanit-szerkezeter

tökéletesnek fogadjuk el, a mullitban bizonyos tökéletlenségek mutatkoznak. A pro-

blémára W. Eltel (12.) hívta fei elször a figyelmet. Ha az érvelését kiegészít-

jük és azt saját vizsgálataink során szerzett tapasztalatokkal összekapcsoljuk, úgy a

fenti megoldás reálisabb érték módosítására van szükség.

Mindenekeltt figyelemre méltó az, hogy az Al-többlet behelyezkedése önálló

interferenciákat nem tud elidézni. E helyett az tapasztalható, hogy a forgó-kristály-

felvételeken a szillimanit-diagramm köztes rétegei nem mutatkoznak kell határo-

zottsággal, viszont sohasem hiányzanak teljesen. Bár mindkét diagramm jól

indexelhet s így az említett, állandó bizonytalanság csakis szórt (diffúz) sugár-

zásból eredhet, ami a mullit szubsztituciós rácshibáira, szabálytalanságaira enged

következtetni.



243

Mindez azt bizonyítja, hogy a behelyettesítésnek szabálytalan eloszlásban kell

történnie, mert ha rendezett (kötött) szubsztitúció menne végbe, akkor nemcsak bizo-

nyos új interferenciák jelentkeznének, hanem ez megmutatkoznék a rács szabályszer

megnagyobbodásában is. Másszóval a mullitnak következetesen a szillimanitrács

ú. n. „felsbb szerkezetedként (Überstruktur) kellene megjelennie, ami a rácsállan-

dók megnövekedésében vagy megsokszorozódásában jutna kifejezésre. L helyett meg-

állapítást nyert, hogy a mullitnál semmiesetre sem kell nagyobb cellát felvenni, st
a kiértékelt rácsállandók közt nagyfokú — a hibahatárokon belüli — egyezést talá-

lunk: szillimanit ao = 7.43,bo = 7.58,Co = 5.74,; mullit ao = 7.48,bo
= 7.61,

c

0 = 5.74.

(Nem érinti a felsbb szerkezet, ill. rácsdimenziók kérdését az a meggondolás, amit

fentebb az újszer formula ~ oxigéniónjának eltüntetése céljából említettünk,

ami kor is a co megkétszerezése tisztára csak elméleti lépést jelent és didaktikai célt

szolgál.) Másoldalról pedig a rendezett behelyettesítéssel esetleg torzulás, alacso-

nyabb szimmetria is jelentkezhetnék. De ennek nyoma sem tapasztalható, mert mind-
két szilikát rombos-pszeudotetragonális szimmetriát árul el s legjobban a

P n ma - D „h
tércsoporthoz áll közel.

Kapcsoljuk végül mindezekhez azt a lényeges megismerést is, hogy a mull t-

vegyelemzésekben a timföldtartalom nem mindig egyezik meg a 3AUO 3 .2SÍO 2 össze-

tételének megfelel 71,8% AUO3 értékkel. Tehát azok a kutatók, akik csakis a szer-

kezeti felépítést igyekeztek tisztázni, ezzel a fontos körülménnyel nem számoltak és

az összetételt rögzítettnek fogadták el. Pedig már az els idkbl nyoma van annak,
hogy egyes kutatók, így pl. Vernadszkij (14.) is, változó értékeket1 kaptak 6

ezért különféle, 11 : 8; 4:3, stb. arányok számításával próbálták az akkor még isme-

retlen kristály összetételét érzékeltetni. Ma azonban 0. Krause és H. Wöhler
(7.), továbbá E. Postijak és /. W. Grieg (9.) vizsgálataiból véglegesen tisztá-

zottnak vehet, hogy a timföldtartalom mennyisége jelentsen ingadozik s különösen
a már igénybe vett falazatminták esetében egészen 75%-ig is emelkedhetik. A mullit-

nak ez a változó és eléggé tág határok közötti kialakulása szintén és nagyon hatá-
rozottan ellentmond a kötött szubsztitúciónak.

A felsorakoztatott érveink tehát amellett szólnak, hogy a mullitképzdés alkal-

mával az Al-behelyezkedés nem egy bizonyos helyen megy végbe, hanem szabályta-
lanul a rácsban eloszlik. Vagyis szakítanunk kell a klasszikus rácselmélet követel-

ményeivel. Az elméleti szerkettan u. i. csak tökéletes rácsokat ismer, ahol a szigo-

rúan megszabott illeszkedés miatt a rácsban hézag vagy szabálytalan behelyezkedés

nem lehet. A korszer tapasztalatok alapján ez az elv számos vonatkozásban veszí-

tett szigorúságából és az újabb irodalom már részletesen foglalkozik a fogyatékos,

illetleg szabálytalanul rendezett rácsokkal. (11.)

Röviden tehát a tökéletesnek mondható szillimanit-szerkezettel szemben, a

mullitrácsban bizonyos rendezetlenséget kell felvennünk, amit az Al 3-kation izo-

morf behelyezkedésének statisztikus eloszlása von maga után. Ez pedig azt jelenti,

hogy az ilyen szerkezetekben a kation-anion arány csak közelítleg felel meg a töl-

tésszámnak és gyakran, miként ez több szilikátnál, aluminátnál, fképpen pedig ötvö-

zetnél tapasztalható, a sztöchiometriailag szinte elfogadhatatlan összetételek rács-

szerkezetileg mégis kielégíten definiálhatók.

Amikor a mullit termikus viselkedését ebben a beállításban mérlegeljük, tekintetbe

kell vennünk, hogy a tökéletlen rácsok ú. n. átmeneti képletként viselkednek, melyek-

ben a statisztikus rendezetlenség enyhe fokától, a szabálytalan ponthelyezkedéseken

át, az ersebben szétbontott st széteset atomhalmazokig minden fokozat elállhat.

Mivel esetünkben a szilikátokra jellemz stabilis oxigénion rácsrendet az A10 6
-

csoporíok láncváza biztosítja, a rácsépítménynek csak egy részlege, t. i. az oktaéde-

res láncolat közötti tere viselkedik rendezetlenül, aminek alapján a mullit-iszerkezet

— adott hfokhatárok közt — úgy tekinthet, mint a rácsfellazulás köz-

büls fokozata. De ez másként úgy is mondható, hogy átmeneti formát
képvisel a tökéletes szillimanit-szerkezet és részleges olvadékállapot között.
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IV.

A fenti értelmezéssel látszólag ellentétbe kerülünk az eddig vallott gyakorlati

felfogással, mely szerint a kerámiai terményekben megjelen mullit az egyetlen sta-

bilis kristályfázis. Az ellentmondás azonban könnyen kiküszöbölhet, ha az említett

megismerések figyelembe vételével és megfelel kristálykémiai szemlélettel vizsgál-

juk az összefüggéseket.

Amikor samot-keverékeket állítunk össze, akkor olyan durva diszperz rend-

szert létesítünk, mely lényegileg két f összetevbl áll: a szilárdabb kzetrlemény-
bl és a képlékeny agyagból. Ez utóbbi a rendszerben a diszperziós közeget képvi-

seli. Mindkét részleg uralkodólag Al-szilikátokból áll, melyek természetesen egyéb
„szennyez" alkatrészeket, fleg fémoxidokat is tartalmaznak.

A kiégetés során lezajló, nagyrészt szilárdfázisú reakciók menete a keverék

összetételétl, a keverés .módjától, az égetés hfokától, ennek idtartamától és a

szemcsemérettl függ (13, 16.) Alapjában véve ketts célt kell elérni: a jelenlév
szilikátok disszociációját, illetleg a kovasav és fémoxidok egymásrahatását és az
olyannyira fontos — stabilisnak mondott — mullitfázis kialakítását. A keletkezett

egyensúlyviszonyokkal elérhet az, amit az alkalmazásban tzálló viselkedésnek

hívnak: a bélelés vagy falazat az égetési hfoknál jóval nagyobb hmérsékleten is

tartósan szilárd, formaálló marad és a kemencetér salakja nem támadja meg. E köve-
telményeknek a samot túlnyomórészt a mullitosodásra való hajlamossága, ill. a

mullitfázis kialakulásának mértéke szerint felelhet meg.
A kristályszerkezeti viszonyoknak gyakorlati oldalról való értelmezése céljá-

ból újból utalnunk kell a 230. oldalon közölt Bowen— Grieg-diagrammra. Ebbl
kiderül, hogy a tzálló tégla fként olyan hfokhatárok közt
vanigénybevéve, mely éppen a mullit -j- olvadéka egyen-
súlymezejével esik egybe. Ahol tehát a kristályfázis a környezeti olvadé-

kával reverzibilis egyensúlyban van. Másszóval mérlegszer játék alakul ki és a

rugalmas szilikátolvadékba ágyazott mu Hittük szövedéke biztosítja az anyag szi-

lárdságát, formaállását.

Mindez azonban csak meghatározott ideig tarthat. U. i. a tzálló falazat egy
id múlva zsugorodik, lágyul, széiomlik: azaz tönkremegy, vagyis az elbb említett

folyamatba bizonyos irreverzibilitás vegyül. T. i. az egyensúly mindinkább a dia-

gramm jobboldala felé tolódik el s anélkül, hogy a kritikus 181CP-os szétesési határt

elértük volna, a mullit anyaga mégis inkongruenciának esik áldozatul.

üj értelmezésünknek megfelelen ez a jelenség kifejez bizonyítéka annak,
anrt a mulüt-szerkezetrl elbbiekben részleteztünk. Látszólagos stabilitása nem más,
mint olyan hosszan elhúzódó átmeneti fázis szereplése, melyben rendezetlen behe-

Ivezkedéssel az Al-térfoglalásnak határozottan elrehaladó tendenciája van. Ami-
kor a termikus igénybevétel során a behelyettesítés
eléri a rácstolernacia széls határát, a szerkezet A104

-

é s A!O f,-os csoportjai az igen tömött és' valóban stabilis
«- korund szerkezetté rendezdnek át. A samot szövetében a korund

elször kisebb helyi szigetek, illetleg szemcsés halmazok formájában jelenik meg,

miként a mellékelt kép azt szemlélteti (I .tábla, 1. kép), majd mind tovább terjesz-

kedik, végül a készítmény szövete jelentsen átalakul, amikoris a szemcsés korund
tömeges jelenléte, ennek kedveztlenebb viselkedés üvegkörnyezete s a vele kap-

csolatos szilikát-reakciók miatt a tzálló tégla minsége leromlik, a falazat „el-

öregszik".

V.

A mullitosodás, majd korundkeletkezés folyamatát olyan tényezk segíthetik

el, ill. gyorsíthatják meg, melyeknek szerepét azeltt nem állt módunkban kellleg
tisztázni. Ezek a tényezk a rendszerben szinte mindig jelenlév fémoxidok.
Az idegen fémoxidok (NaoO, K2O, CaO, MgO, FeO) különféle szilikát-kötésben pl.

földpátok, augit-amfibol és egyéb elegyrészek formájában kerülnek a kzetkeverékbe.
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Számos tapasztalati adat van arra nézve, hogy adott rendszerben és hfokon milyen

és mennyi a legelnyösebb fémoxidtartalom és hogy a termikus reakciókban a mullit-

képzdés ütemére milyen fémoxidok hatnak serkentleg. Éppen ezért a gyakorlati

irodalom e fémoxidokat összefoglalóan „mineralizátoroknak“ vagy „krisztallizátorok-

nak“ hívja.

Ez a serkent hatás az Al-szilikátos keverékekben csak bizonyos határig ked-

vez, ezen felül már túlérleli a folyamatot és a termény minségét nagyon leront-

hatja.

A samottermények vizsgálatakor V. Skola (12.) kimutatta, hogy a midiit

bvebb mennyiség alkáliák és földalkáliák jelenlétében könnyen korundra és szili-

kátolvadékra esik széjjel. A kísérlet szerint a folyamat jóval a teoretikus hfok alatt,

már 1400— 1500° között létrejön. E jelenség értelmezése tehát fenti felfogásunk

szerint az, hogy az alkálifémek itt egyrészt a mullit ágyát alkotó szilikátolvadékkal

reakcióba lépnek s ezzel a kristályfázis egyensúlyát zavarják meg, aminek kiegyen-

lítésére további mullitképzdés válik szükségessé. Másrészt az aktív térerhatású és

kis rádiuszu Na-, Ca-iónok könnyen benyomulnak a tökéletlen és fölös oxigéniónok-

kal jellemzett szerkezetbe s ezzel méginkább szabálytalanná válik a rács s így a

további Al-behelyezkedés mégjobban meggyorsul. Ez kezdetben serkentleg hat a

mullitképzdésre, azonban kell Al-felszaporodás, ill. behelyettesítés után, a szükséges

hfok elérése nélkül, bekövetkezik az anyag átrendezdése, az inkongruencia.

Ez volna tehát — egyebek mellett — a kristálykémiai oka egyes fémoxidok ú. n.

katalizáló hatásának, a korai mullitosodás, majd korundképzdés bekövetkezésének

és sokszor a tzálló termény váratlan elöregedésének

Ugyancsak a samotkutatás (C. Koeppel, 13.) mutatta ki azt, hogy a szili-

kátokkal bevitt, majd termikus disszociációval 'felszabadult fémoxidok reakcióképes-

sége az oxidszámtól függ. A megállapítás az volt, hogy a bázikus, tehát kisebb

O-számú (oxidul) oxidok a szilikátrendszer „viszkozitását" csökkentik, tehát serken-

tleg hatnak, míg a savanyú oxidok (szeszkvi-oxidok) növelik a viszkozitást s ezért

fékezik a reakciókat. Az oxidszámra vonatkozó megállapítást a gyakorlati tapaszta-

latokkal egybehangzóan, helyesnek kell elfogadnunk, azonban a belle vont követ-

keztetés, a fenti kristálykémiai vizsgálódás alapján, lényeges módosításra szr'.
Kihangsúlyoztuk, hogy a mullitszerkezetben az Al-behelyezkedés oxgénfelesleget idéz

el. Ha csak a kötött, T ylor-íéle behelyettesítést vesszük, akkor is 4-es cellánként

két oxigén-ión felesleggel kell számolni; az újabb, statisztikus és folyamatos behe-

lyettesítésekor még többel is. Nyilvánvaló tehát, hogy a mullit olyan környe-
zetben tud kifejldni, mely oxigén felvételére hajlamos,
azaz kisebb O- szám át növelheti, oxidálódni tud s ez ser-

kentleg hat a fázis kialakulására. Ez az összefüggés vizsgálataink során szembe-
-szöken és gyakran jelentkezett s nagyban hozzájárult a szerkezeti kép kialakításá-

hoz. Mindenekeltt tapasztalni lehetett, hogy olyan samot-készítményben, ahol a

mullitkeletkezés még meg sem indult, mutatkoznak színes fémoxid- (fleg FeO-)
szigetek, melyeknek közvetlen környezetében sajátos és igen fejlett mullitosodás

jött létre. (I. tábla, 2. kép.) Részletesebb vizsgálatkor kiderült, hogy a zavaros-

felhs, színes ferrooxid hatására erteljes mullitképzdés indult meg, egyben a kiala-

kult kristályszövedék körül, az oxidáció eredményeképpen apró magnetit-oktaéderek

jelentek meg; a környezet kitisztult s a kép egészen átlátszóvá, jellemzen hármas
fázissá (mullit + üveg + magnetit) változott át.

Ugyancsak feltn jelenség az is, melyre régebbi kutatások nem fordítottak

figyelmet, hogy a mulllitosodás folyamatának kifejldésével egyenes arányban gáz-

buborék-képzdés is létrejön A gömbformájú gázhólyagok következetesen mindig a

mullitszigetek belsejében jelennek meg és kristályszövet ágyát - alkotó, viszkózus

üveg zárja ket körül. Kisebb hfokon égetett termékekben, a gyengén fejlett kristá-

lyosodással kisebb, elszórt buborékok mutatkoznak. Míg ugyanazon keverékbl
készült, de nagyobb hfokon kezelt mintákban a kiterjedt, jókristályos mullit-szövet-

tel arányosan, nagyobb gázkiválás tapasztalható. (I. tábla, 3. és 4. kép.) Nyilvánvaló,
hogy nem az agyagásványokból (kaolinit-, dickit-, nakritból) a h hatására eltá-



vozó hidrátvíz gzének megjelenésérl van szó, mert az említett ásványok dehidrá—
lása 400°-on megkezddik s a víztartalom jelents része már itt eltávozik; a vissza-

maradó kisebb rész 600° felett lép ki a szerkezetbl és jóval 1000° alatt, még a

metakaolin-állapot beállta eltt, teljes dehidrálás következik be. Ami pedig annak
az SiOo-ben gazdag gzfázisnak a kifejldési lehetségét illeti, mely egyes* kísérletek

szerint a tiszta szillimanit-olvadéknak 1600° fölé történt hevítésekor eláll, itt ugyan-
csak nem lehet szó a lényegesen alacsonyabb hviszonyok és az ersen heterogén
jelleg miatt.

Tehát osakis a mullitszövedék jól körülhatárolt és lezárt rendszerén belüli

gáztermékre gondolhatunk és — bár a kell ellenrzés még hiányzik — minden jel

arra vall, hogy a következetesen jelentkez gömbszerü üregeket egyedül
a mullit szerkezet semlegesítésekor felszabaduló oxigén-
gáz hozza létre.

A felimerés helyességét megersíti az is, hogy egyéb term'kus szilikát-rend-

szerekben, pl. az ipari (zöld
)
üvegolvadékokban, a homogenitást zavaró Al-sziliká-

tos üveghibák, „kövecskék“ szegélyén ugyanez a gázképzdés jelentkezik. Dönt
körülmény azonban, hogy a buborékkoszorú csakis akkor jön létre, ha a kövecs-

kék szegélyén a mullitöv is kialakult. Mu llitkiistál yok hiánya esetén a gázképzdés
is elmarad. (4. és 5. ábra.)

4. ábra. Ipari (zöld-) üvegben keletkezett Al-szilikátos góc peremén, a sugarasan álló

mulli tkristályok között, oxigéngáz buborék-koszorú képzdik. Nagyítás 30X.

5. ábra. Ugyanabban az üvegben alkaliszilikát-góc képzdésekor, illetleg a mullitfázis

hiánya esetén a buborék-képzdés is elmarad. 30X.

Az ipari üvegben jelentkez mullitgócok gyakori fellépése egyébként komoly

üveghibát jelent és lényeges selejtveszélyt rejt magában. De éppen a fentiekben tár-

gyalt szerkezeti megfontolások nyújtottak segítséget ahhoz, hogy a hazai palack-

üveggyártásunk e veszélyét kiküszöbölhessük. Egyben újabb bizonyítékot szolgáltat-

tak ahhoz, hogy kristálykénrai elgondolásunk helyes nyomon halad. Amikor sikerült

kimutatnunk, hogy a Na—Ca-szilkát-olvadékba jelents mennyiség agyagos 6*zeny-

nyezés került, mely finom gócok alakjában Al-szilikát szigetet alkot, és hogy az

Al-szilikátból mullitosodás, st korundképzdés jött létre, az orvoslás módja arány-

lag egyszervé vált.

A megoldást a következ megfigyelés segítette el: a kövecskék körül kiala-

kult képlet jellegzetes reakcióterméke a folvadék és az agyagásványok egymásra-

hatásának. A folvadék alkálitartalmának serkentésére már az alkalmazott (1200

—

1300°-os) hmérsékleten mullitosodás indult meg s a sugarasan elhelyezked kris-

tályok koszorúja, a fázisegyensúlyt b ztositó amorf-ággyal együtt, mintegy védbur-

kot hozott létre a zárvány körül. (I. tábla, 5 kép.) De a folyamatnak további fokozatai

is elálltak: a mullit mellett gyakran korundkristályok is láthatók, st már sz. amorf

olvadék fázisnak c a r n e g i e i 1 1 é (NaAlSiOJ, vagy Na-üveggé történt átváltozása

is megkezddött. Ez utóbbi stádiumban a kristályos mullit a Na-dús környezetben



egyensúlyát vesztve, a küls (perifériára) végeken részleges oldódásnak indult.

(I. tábla, 6. kép.) Tehát, ha a nyersanyag összeállításakor a nátrontartalmat fokoz-

zuk, a több alkáli adagolással ketts célt érhetünk el: /. a használt hfokon a folva-

dék hígfolyósabbá válik s ezzel a gyors anyagmozgás segíthet el; 2 . ahogy az

alkálitartalom elsegíti és serkenti a mullitképzdést, éppúgy túl is érleli azt.

Az esetleg k'fejldött gócok könnyen felodódnak, továbbá (s ez a lényegesebb) már
a reakció kezdeti fokán mindjárt Na—Al-szilikát képzdik, a termikus egyensúly

nem jön létre s így a mullitosodás, buborékkeletkezés és korundképzdés elmarad

és a kellemetlen zárvány könnyen 'felemésztdik. így is történt: a kb. 2% -kai meg-
emelt nátrontartalommal a selejtveszély elmúlt, a makacs, mullitos gócok a formá-

zás és dermedés eltt eltntek az üvegbl, illetleg gyakoriságuk közel a minimumra
csökkent s a kívánt homogenitás biztosítva volt.

Összefoglalás. A kerámiai és tzálló készítmények fontos elegyrészérl, a mui-
litról a szakirodalomban igen eltér vélemények alakultak ki. A nehézséget az
okozta, hogy a 3Al 203.2Si02-nek tartott vegyület kristályszerkezete a szigorú rács-

elméleti követelményekkel nem volt megnyugtatóig összehangolható. Azt a legújabb
vizsgálatok minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a mullitrács felépítése a

legszorosabb rokonságban van a természetes szülimanit szerkezetével, tehát a helyes

megoldást csakis ezen a nyomon haladva, vagyis a szilTmanit-rács korszeren módo-
sított formájában kereshetjük. Másszóval a mullitot olyan szÜlimanit-szerkezetnek
kell tartanunk, melyben az SiCb-tetraéderek egy részét AlCU-csoport helyettesíti, de
rendezetlen (statisztikus) eloszlásban. Hogy ez a feltevés helyes úton halad, azt

számos saját megfigyeléssel is bizonyítani lehet s így az elméleti meggondolásokat
kiegészítve az mondható, hogy a rnullit nem más, mint átmeneti forma a stabil’s

szillimanit-szerkezet és a. nagyobb hmérsékleten kialakuló, még stabilisabb korund-
szerkezet között. A hkezeléskor lejátszódó folyamat úgv is felfogható, hogy a rács-

szerkezet átváltozása nem határozott átalakulási ponton, hanem hosszan elnyúló

termikus mez szerint megy végbe, ami megmagyarázza a mullitfázis látszólagos

stabilitását is. A folyamaton belül — néhány korábbi felfogással ellentétben — a

hézagos elegyképzdés bizonyos megnyilvánulásával is számolhatunk, amikor is

az eltér vegyérték Al-kaíion izomorf behelyettesítésének fels határa kb. a 75% -os

Al 203-tartalommal vonható meg.

Ezzel az értelmezéssel a mullitkérdés korszer megvilágítást nyer s a vele

kapcsolatos jelenségekbl nagyarázhatók. így: 1 . A laza és tökéletlen, fölös oxigén-

iónokkal jellemzett rácsszerkezetre az ersen pozitív és kis rádiuszu alkálifémek

folyamatserkent hatást gyakorolnak, ami fejlett mulüttosodást, st ,,túlérlelést“ és

esetleg korai korundosodást idéz el. 2 . Ugyanígy az oxigén felvételére hajlamos
környezet, a rács semlegesítésnél feleslegessé váló oxigén lekötésével, szintén növeli

a mullitosodást. 3 . A mullitszövedék üvegfáz ; sában állandóan jelentkez hólyagocs-

kák oxigéngáz-buboréktól származhatnak, melyet a rácsba behelyezked, kisebb

cegyérték Al'-ión szabadít fel.

Mindezek a megfigyelések nemcsak az újszer értelmezés helyességét igazol-

ják, hanem fontos segítséget és tájékoztatást is nyújtanak az ipar részérl felmerül
problémák megoldásához.
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K. M. CTpoKan

TeopeTiiieeKan 11 iipaKTimeeKan nHTepnpeTamia

CTpOeUpK MW)JIiIHTa

MlO.II.TIHT KepaMHHeCKHX npOflyKTOB CHHTaeTCH CHJIHMaHHTOBOH CTpyKTJ’pOH

b KOTopofi Si0
4
- OBbie TeTpaeAPM OTHacTH 3aMsmaioTCH rpynnaMii A10, b CTaracTii-

necKOM pacnpeAeJieHUH. CrpyKTypa MioJLAirra CAeAOBaTejibHO HBJiaeTCH nepexOAHOií

Aie*Ay CHJiJiHMaHHTOM h KOpyH/jOM. üepexoA b KOpyHA coBepraaeTCH BAOJib ajihhhoh

repMHqecKofi 30Hbi. OrcioAa bhahMán CTadHJiboocTb MioJiJiHTa. üepexOA conpOBOac

AaeTCH cAaH3íí KHCJiopoAa. 3to oScroHTe.TbCTBO npHMeHHJio am ycKopeHHH hjiii

3aMeAJieHHH npopecca nepexoAa

SUR LA STRUCTURE CRISTALLINE DE LA MULLIT E
pár K. /. S z t r ó k a y.

Selon les derniéres recherches la structure cristalline de la mullite est en

relation étroite avec celle de la sillimanite naturelle. W. H. Taylor est d’avis

'que la mullite représente une structure sillimar.itique dans laquelle une partié des

tétraédres SÍO4 est remplacée pár le groupe AIO4. Cette représentation permet
d’expliquer plusieurs propriétés de la mullite (poids spécifique, réfraction, etc.), mais
certaines propriétés et surtout l’attitude thermique de la mullite sont en contra-

diction avec une substitution ordonnée. C’est W. Eitel qui a le premier appelé

notre attention á cette question. Si nous complétons són argumentation et si nous y
joignons les résultats obtenus dans nos recherches nous arrivons á une modification

plus réelle de la solution mentionnée plus haut.

Tout d’abord une substitution ordonnée devrait avoir pour suite un change-

ment des constantes de la maille ou une diminution de la svmétrie. Mais tout au

contraire nous observons un bon accord, et une apparition constante de phénoménes
diffus sur les radiogrammes á rayon X, dönt il faut conclure á des défauts dans la

maille causés pár la substitution. Et enfin des analyses précises prouvent que dans

la mullite la quantité de AI 2O 3 varié cons
:

dérablement (68—75%). En conséquence,

au lieu d’une structure sillimanitique bien définie, nous devons admettre dans la

maille de la mullite une certaine désordonnance, causée pár la répartition stati

-

stique de la substitution isomorphique de A104 . La maille de la mullite est donc une
maille défectueuse dans laquelle le rapport cations-anions ne correspond qu’ap-

proximativement au nombre des charges. Sor. comportement thermique représente

donc une forme intermédiaire, dans laquelle l’espace entre les chatnes

AlOo est remplie successivement avec des groupes A104 ,
jusqu’a ce que la substi-

tution arrive jusqu’á la limité de tolérance. Alors la structure se transforme dans la

structure dense et stabilé du corindon-*

Cette transformation ne se fait pás en un point défini. mais selon un champs
thermique Lrtement allongé, et c’est ce qui cause la stabilité appirente de la

phase mullit’que des produits céramiques. Cette interprétation nous permet d’expli-

quer d’une faqon satisfaisante les phénoménes qui se produisent pendant l’échaufíe-

fement:
1°. Les métaux alcalins á petits ravons ioniques, possédant une forte charge

positive, exercent une influence accélérante sur la structure láche et imparfaite,

caractérisée pár des ions oxygéne en surabondance, ce qui cause une formation

avancée de mullite, et mérne une formation précoce de corindon.

2°. Comme la formation de la mullite est accompagnée de libération d’oxigéne.

une ambiance propre á capter l’oxvgéne (p. ex. du protoxvde de fér) accélére aussi

le procés.
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3°. Les vésieules qu’on observe constamment dans le voisinage des cristaux
de mullite proviennent de bulles d’oxygéne, liberé par l’ion Al+3 Se substituant
dans la maille.

Tous ces phénoménes prouvent que notre hypothése suit une bonne piste et
qu’elle peut servir d’aide á la solution de problémes présentés par l’industrie.
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TELKIBÁNYA-ALSÓKÉKED KÖRNYÉKÉNEK PETROGENEZISE

S zé ky né F ux Vilma — H er r maiin M a r g i t.

(II— III. táblával.)

Az Eperjes-Tokaji hegység cszak-déli irányban 120 km hosszúságban húzódik.

Rioüt és andezit építi fel. Déli részén (Bodrogolaszi, Bodókváralja vonalig) a
riolit uralkodik, középs részében (Ronyva patakig tart) a riolit mellett már az

andezit kerül eltérbe. Az É-i rész kizárólag andezitbl áll, a riolit teljesen hiányzik.

Délrl észak felé haladva tehát az uralkodó kzetek fokozatosan mindig
bázikusabbá válnak. A minket közelebbrl érdekl középs részt a riolites és andezi-

tes lávák váltakozása jellemzi. Els adatait e területnek Wolf, Richthofen,
Doelter és Roth S. szolgáltatták. Els összefoglaló földtani és kzettani fel-

dolgozását Szádeczky K. Gyula készítette el. Késbbi szerzk fi affér és

Pálfy részben az adatai alapján a kitörések sorrendjére a következket álla-

pították meg:

Hoffer szerint az Eperjes-Tokaji hegységben — a Szerencsi Szigethegy-

séghez hasonlóan — a vulkanizmusnak 7 ciklusát különíthetjük el:

fels mediterrán: riolit (ortoklászriolit),

„ „ : piroxénandezit,

,, ,, : riolit (ortoklászriolit),

szarmata
: piroxénandezit,

„ „ : riolit (plagioklászriolit),

,, :
piroxénandezit,

pannon : plagioklász-ortoklászriolit.

Telkibánya—AlsóRéked környékén Pálfy felfogásában a kitörési sorrend

a következ módon alakul:

fels mediterrán; piroxénandezit,

szarmata ; riolit,

„ v. pannon; amfiboltrachit,

,. „ ; amíibolandezit,

pannon
;

piroxénandezit,

A terület legidsebb képzdménye tehát Pálfy szerint a fels-mediterrán

piroxénandezit, amelyet a szarmata elején riolit tört át és lávájával nagyrészt el is

fedett. A piroxénandezit kora pontosan rögzíthet. Gönc közelében a piroxénande-

zitre ugyanis riolittufa települ, melyben S eh rété r Zoltán szarmata elejére

mutató kövületeket határozott meg. A riolit kitörését amfiboltrachit és amfibolandezit

követték, melyeket legutoljára a pannonban ismét piroxénandezit tört át. Liffa, a

terület alapos ismerje, fels mediterrán zöldkövesedett piroxénandezitet, szarmata

riolitot és fiatalabb pannon piroxénandezitet különít el. A Pálfy által utóbbi

mögé helyezett amfibolos írachitot riolitnak határozta meg.



S eh rété r szerint a terület legrégibb magmás képzdménye a zöldkövese-

dett fels-mediterrán piroxénandezit, melyet a szarmatában riolit hamuhullás köve-

tett. A minket közelebbrl érdekl Alsókéked, Kányahegy, Hasdad, Lápisvclgy stb.

területen a riolittufa hiányzik, csak a hamuszórás utáni riolit-lávaömlések kzeteit

találjuk meg. A vulkanizmus következ fázisának S chr éter a fiatal piroxén-

andezit feltörését tartja, mely különösen a terület nyugati részén szép kúpalakú

hegyeket vagy teléreket hozott létre. Ezzel egyidsnek vagy talán k ssé fiatalabbnak

•véli S chr éter a Kánya-hegy amfibolos trachit kitörését. Lengyel Endre a

Schréter- féle kitörési sorrendet fogadta el, st Bem Boleszlav, aki 1950.

évben dolgozott a területen, szintén a magáévá tette ezt.

1950. augusztusában Scherf Emil felvételez fgeológus mellett a Föld-

tani Intézet megbízásából S z é k y ti é, mint kzettani szakért járt a területen.

Scherf 1 ;
10.000-es mértékben, gyakorlati célokra is kitünen használható for-

mában végezte az Alsókéked, Hasdad-völgv, Baglyas-völgy, Kányahegy határolta

területen a térképezést. Tekintettel arra, hogy részletes térképezése egyelre még
csak a Kányahegy északi lejtjét érte el, s a délre fekv területet csak az idén járja

1 = lejttörmelék
;
2 — alkalilraehit

; 3 — riolit 4 = piroxénandezit
j
5 — középmiocen agyag -

pala.

1. ábra. A Telkibánya— Alsókéked-i bányaterület földtani vázlata Pálfy nyomán.

Fig. 1. Geologische Kartenskitze des Bergbaugebietes von Telkibánya—Alsókéked

’nach Pálfy.

Fig. 1 . Geologic sketch of the Telkibánya—Alsókéked mining district,

aecording to Pálfy.
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be, következ fejtegetéseink alapjául a Pálfy- féle térképvázlatot használjuk. D'e

a vulkáni képzdmények viszonylagos települését már az új, Scherf-ié\e felvételi

eredmények alapján jellemezzük.

A terület legelterjedtebb és legidsebb képzdménye a fels mediterrán sötét-

szín piroxénandezit, mely a völgyek talpát képezi s pl. Baglyas-, Hasdad-, Lapis-

völgyben igen nagy tömegben található. Területünkön a riolit a piroxénandezitet

lepel módjára borítja be. Különösen áll ez a Telkibánya—Alsókéked-i terület keleti

részére, a Kányahegy, Nagy-Oszrótet, Pálhegv stb. környékére. Ahol ez a riolit-

takaró vékony volt, vagy erózió révén lekopott, jól megfigyelheten pl. Nagy-Oszró
oldal, kibukkan alatta az andezit. A riolit kitörési centruma a Kányahegy közelében
a Nagy-Oszró lehetett. A riolit e centrumból reáfolyt a már meglév tagolt andezit
térszínre. Ez a sárgás-fehér tömött riolit, mely a Nagv-Oszrón közvetlenül az ande-
zitre települ, részben talán már meg is szilárdult, mikor az Oszrón egy utolsó ki*

buggvanás következett be, mely jól térképezhet fluidális szerkezet, gázhólyagos
riolitot hozott létre. Ez a riolit takaró módjára borítja be a Nagy-Oszrón és a Pál-

h.egyen a régibb lávarétegeket. A fluidális szerkezet riolit fokozatosan aprószem,
lemezes, ersen kovasavas riolitféleségbe megy át. Scherf terepmegfigyelései

szerint, melyeket több közös kiránduláson igazolhattunk, nem indokolt a területen

egy „fiatalabb" piroxénandezit telérszer „áttöréseit" feltételezni (Liffa, Se krá-
ter). A Hasdad-tet és a többi hasonló magas andezitkúp Scherf felfogásában

tulajdonképpen a vulkáni lávaárok alján lév, a régibb szerzk szerint „idsebb"
-

piroxénandezit kiemelked és a riolit által körülfolyt részei.

Az alsókékedi terület K-i részén a legfiatalabb kitörést a kányahegyi alkáli-

trachit — a Pálfy- féle amfibolos trachit, Liffa amifbolos riolitja — Képvi-

seli. Ezt a kzetet egy É— D-i irányú hasadékerunció hozta létre. Ez az erupció

áttörte a riolitot, kivéve az északi részt, ahol jelenleg a riolit rajta fekszik a kánya-

hegvi kzeten, noha idsebb nála. Viszont más helyen pl. az Akalkútnál a hasadékon
kitör alkálitrachit folyt reá a riolitra. A ^itörési sorrend a terület keleti részén tehát

a következ;
fels-mediterrán; piroxénandezit helyenként propilitesedett),

szarmata ; tömeges megjelenés
]

„ : fluidális szerkezet ( riolit

„ : lemezes szerkezet \

szarmata : alkálitrachit.

A piroxénandezit és a riolit kora — mint már említettük -— rögzíthet, az

alkálitrachit korára pontos adatunk nincs, bizonyos, hogy a legfiatalabb, de nem
tartjuk indokoltnak a pannonba való helyezését. Felfogásunk szerint minden valószí-

nséggel szintén a szarmatában jött létre. Pálfy és a késbbi szerzk felfogásá-

tól eltéren ezen a területen, tehát csak egy piroxénandezit erupciót tételezünk fel.

E mellett szól, hogy a piroxénandezit kzettani szempontból teljesen egységes

és a riolitot a piroxénandezit seholsem töri át.

A fent elmondottak igazolására mellékeljük a Máriabánva tárójának

Scherf- féle szelvényét. A táró mintáit Scherf és 5 z. Fux gyjtötték be,

a mintákat S z. Fux és Herrmann M. vizsgálták meg mikroszkóposán.

A Máriabánya tárója 511.44 m tengerszint feletti magasságban egyenesen

keleti irányban hatol az ércesedés központi helyére, a Kányahegy ftömegébe.

Az altáró finomszem riolitban kezddik, amelyet hidrotermális hatások ersen
átalakítottak. Alapanyaga finomszem, uralkodólag földpát- és kvarc-szemekbl áll.

Porfirosan csak a szanidin fordul el néhol jelentsebb szemnagyságot elérve,

(átmérje 1
— 1,5 mm; 2., 3., 5. számú kzetminta), gyakran szercitesedve (2.. 3.

számú kzetminta), ritkán kaolinosodott állapotban. Porfiros színes elegyrészt igen

ritkán találni, legtöbbször csak limonitos foltok utalnak jelenlétére, s csak néhány

csiszolatból (6. számú kzetminta) került 1—2 magnetitkoszorúval körülvett porfiros

amfibol el. A riolit a Lobkowitz-telérig húzódik. A 0,8— 1 m széles nemesfémtar-

talmú telér, K-i, hegyfelli oldalát mái a hidrotermiálisan igen ersen elbontott
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2. ábra. Mária-táró szelvénye. Készítette Scherf E.

Fig. 2. Profil des Mária-Stollens. Hergestellt von E. Scherf.

Fig 2. Profile of the Maria shaft. Prepared by E. Scherf.

alkálitrachit képezi (7., 8., 9., 10 .számú kzerainta). Csak a 11. minta után talá-

lunk szilárd, kemény kzetet. A szilárd alkálitrachit ellimonitosodott amfibol-oszlo-

paival, lilás-rózsaszínes színével amfibolandezitre emlékeztet. Helyenként keskeny,

szekundér hematit pikkelyekben gazdag (15. számú kzetminta), vagy szegény

kvarc-telerek járják át. A 16. számú gyjtési helytl 1— 1,5 méterrel K-re ismét a

Lobkow'tz-telér mellett fekv kzethez hasonló szekundér kvarcban gazdag, ersen
elbontott alkálitrachitot találunk. Ez az elbontott alkálitrachit a „Jó szerencsét"

telérig, mintegy 8 m vastagságban húzódik. A telér keleti hegyfelli oldalát ismét

szilárdabb alkálitrachit képezi. (Kzetminták lelhelyeit 1. a 2. ábrán.)

A szelvény tehát kétségtelenül igazolja, hogy a kányahegyi alkálitrachit a

piroxénandezitet és riolitot egy É— D-i irányú repedés mentén keresztültörte.

Az alkálitrachit feltörése utáni É—D-i irányú tektonikai elmozdulások a riolit és

alkáltrachit határán, i'letve az alkálitrachitban jellegzetes repedésrendszert hoztak

létre. Ebben jöttek létre a hidrotermális oldatok nemesfémtartalmú kvarctelérei.

A kzetféleségek ásványos és kémiai összetétele

1. A terület legelterjedtebb kzete a fels mediterrán piroxénandezit. A völ-

gyek (Hasdad, Lapis stb.) bázisát a nyugati részen a csúcsokat és gerinceket képezi.

Sötétszürke, porfiros szövet kzet, nagy beágyazásai, üvegfény, csillogó föld-

pátjai, apró, fekete, oszlopos piroxénjei már szabad szemmel is láthatók. Az üde

kzet alapanyaga mikroszkóposán barnásszürke, üveges, hialopilites, vagy pilo-

taxitos szövet. Feltn, porfiros földpátjai (1—2,4 mm-ig terjed átmérvel) zónás

szerkezetek, gyakran a Ibit ikerlemezesek. — (Lásd a II. tábla 1. sz. mikrofotográ-
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fiai felvételt.) — A plagioklászok An-tartalma a szimmetrikus zónában mért kioltá-

suk alapján 30—40% között váltakozik. A plagicklász több generációban is el-
fordul. Mellette a porfiros elegyrészeket, hipersztén és augit képviseli. A hipersztén

(átlagos átmérje 0,3— 1,7 mm között) nem tipikus, inkább ensztatitba hajló, az

augittal gyakran orientált összenövést! Pleokroizmusa alig észlelhet, helyenként

srn tele van magnetit zárványokkal, melyek c-tengelv irányában rendezdnek el.

Az augit átlagos átmérje 0,3— 1,5 mm között változik, a (01Ö) lapon mért kioltása

nj/-c 41—51°. Mennyisége a rombos piroxénnél általában valamivel kisebb. A kzet
alapanyaga, legtöbbször hialopililes, benne plagioklász-lécek, augit- és magnetit

szemek láthatók.

Az egyes andezitekben a hipersztén, illetve az augit az uralkodó, így augitos

hipersztén, illetve hiperszténes augit-andezitrl kellene beszélni. A térképezésnél a

két típus azonban nem különíthet el, ezért egységesen piroxénandezitnek neveztük

a kzetet.

A Rózsahegy oldalában (lásd a II. tábla 2. számú mikrofotográíiai felvételt)

a piroxénandezit jelentsebb mennyiségben amíibo'.t is tartalmaz. Kisebb számban
az amfibol ersen elopacitosodva a Hasdad- és Baglyas-völgy néhány piroxénandezit

iróniájában is megtalálható. Pálfy a térképen a Baglyasban külön is kijelölte az

amffbolandezitet, azonban nem tartjuk indokoltnak, mivel a magma intermedier

jellegének megfelelen csupán az amfibol helyenkénti felszaporodásáról van szó.

A fent leírt piroxénandezit legtöbbször ersen átalakult. (Pl. Helénbánya táró-

jánál, a Baglyas-völgyi kaolintárónál stb.) Sárgás, vörhenyes-szürkévé, lilás-vörös

színvé változik, porfiros földpátjai elkaolinosodnak, piroxénja és amfibolja ersen
ellimonitosodik. (Lásd a II. tábla. 2. számú mikrofotográíiai felvételt.)

A tektonikai vonalakhoz közel a piroxénandezit, még jobban átalakul, pro-

pilitesedik. A plagioklászok teljesen elkaolinosodnak, a színes elegyrészek a felis-

merhetetlenségig elváltoznak, a kzetben markazit és pirít impregnáció gyakori.

A tekton'kai hasadékok mentén a kzet tehát hosszú ideig volt vulkáni gzök
és gázok, illetve alacsony hfokú hidrotermák hatásának kitéve. Ez a fázis azonban
teljesen nemesfémmentes, s a Kányahegy, Andrásbánya stb. ércesedésével nem
azonos.

Ilyen hidrotermálisán ersen elváltozott, utólagosan elkovásodott amfibolos

piroxénandezitnek tartjuk a Lengyel E. által a Hasdad-völgyi Péntek-telértl

leírt „rioandezit“-et is. A teljesen elváltozott kzet pilotaxitos szövete még jól fel-

ismerhet, porfiros földpátja elkaolinosodott, kalcitosodott, illetve kvarcosodott.

A színesek helyén egy-két eredeti amf'bol körvonalát kivéve csak kloritból, kvarcból

és zeolitból álló produktum látható. Véleményünk szerint a kzet földtani helye is

kizárja a beolvasztást.

Teljesség kedvéért közöljük a Nagy-oszrói piroxénandezit S iir ü J.-féle

elemzési adatait;

Súly % Niggli f. értekek
és bázisok

Kata-moJ- normák

SiO, 55.04 si 162,7 or : 7,2 í

TiOjj 0,76 al 35,4 ab : 23,5
\

L = 6S'

ALÓ, 20,27 fm 31,6 art 37,3 l

Fe,0 3
1,54 c 23,6 ap : 0,2 \

1-eO 5,78 alk 9,4 mt L7
MnO 0.12 k 0,23 hi 9.2 = 18,3
MgO 3,06 rag 0,43 en 1.9

(

CaO 7.45 c/fm 0,75 sp 5,3 /

Na,0
K.Ö

9 s,9
L')L,U

1.19

oz
L

+ 25,1

40,8
ru 0,6

j
Q = 13,7

H.,04- ',08 M 15,5 9 lö, 1

H„0- 0,58 Q 43,7

P,0. 0,12 n 0,549

99,56 Y o,

U 0,093
a 3,194
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- rendszer; peléites. V. metszet.

A Nagy-oszrói kzet összetétele a hegység elterjedt piroxénandezitjének jól

megfelel.

2. A piroxénandezitet a Nagy-Oszró és a Pálhegy rioliterupciója törte át.

A riolit sárgás-fehér szín, aprószem, benne feltn makroporf ros elegyrészt elkü-

löníteni nem lehet. Területünkön a Nagy-Oszró, Pálhegy környékén fordul el
nagyobb mennyiségben. E két kitörési centrumból folyt reá a Kányahegy, Hasdad-,

Baglyas-völgy elzetesen preformált andezit térszínére. Az E— D-i irányú tektonikai

mozgások telérszer vonulatokká formálták. Eredeti állapotban csak ritkán találjuk.

A tektonikai vonalak mentén kovasavas oldatok járták át. Ezért legtöbbször igen

ersen elkovásodott, gyakran kaolinosodik. Érintkezése az andezittel sok esetben

tektonikus, a törésvonalak mentén pl. a Hasdad-, Lapis-völgyben jellegzetes 1 m
vastag tektonikai riolitbreccsa alakul ki.

Mikroszkóposán elég változatos Az alapanyag tömött, finomszem uralkodó-

ig kvarc- és földpátszemekbl áll. Sokszor vitrofiros, vagy szép szferolitos szövetet

mutat. A porfiros elegyrészek száma nem nagy. leggyakoribb a kvarc (0,06—0,1 mm
átlagos átmérvel) és a szanidin (0,2—0,4 mm átmérvel). Por f ros plagicklászt

(oiigoklász — andezin típusút) csak a Nagy Oszró egyik kzetpéldányában talá-

lunk, ugyanebben a kzetben a szanidin 0,2—0,5 mm átlagos átmért is elér. Por-

firos színes elegyrész a riolitban igen ritka, csupán 1
—2 egészen apró elércesedett

amfibol-vázat sikerült találnunk.

A felszíni kzetektl bizonyos fokú eltérést mutat a Mária-táró már tárgyalt

riolitja, benne a porfiros kvarc egész kivételes, uralkodó porf ros elegyrésze a helyen-

ként tekintélyes méreteket elér szanidin. A kzet bizonyos átmeneti jelleget mutal
az áttör kányahegyi alkálitrachit felé.

A rolit és az áttör alkálitrachit határának pontos megvonása különösen a

Kányahegy északi részén nem könny feladat. A két kzet határán több méter vas-

tagságban a legváltozatosabb színezdésü és a legkülönbözbb hidrotermális átala-

kulást mutató típusokat találunk, (fehér átkovásodott kzet, zöld pettyekkel, vagy
sárga laza kzet, limonitos barna foltokkal). A kányahegyi kzet helyenként kontak-
tizálta a riolitot és kvarcból, klorit szálakból, muszkovit pikkelyekbl xenomorf
albitból és leukoxénesedett magnetitekbl álló kontaktot hozott belle létre. Máshol
a riolit a tektonikai vonalak mentén ersen elkovásodott, ilyen szekundér kvarcban
gazdag riolitot találunk a Mária-táróban, s gyakran ersen elkovásodott a Kánya-
hegy és a Nagy-Oszró riolitja is.

A fent leírt riolittól jól elválasztható a Nagy-Oszró fluidális szerkezet, gáz-

hólyagos, jellegzetes kzete. Ez a rioliit még az elznél is finomabbszemü és sokkal

jobban hasonlít a kárpáti vonulat riolitjaihoz, mint a telkibányai terület elbb tár-

gyalt, elterjedt riolitíélesége: A fluidális szerkezet riolit a Nagy-Oszró krátere felé

Súly % Niggli f. értékek
és bázisok Kata-ruol.-normák

SiO, 75,
1

1 SÍ : 470,8 o r 21,8 y
TiO, ny al . 45,7 ab 30,5 L -= 59
ALÓ, 12,45 f n 9 au 5,2

f/2o. 0.46 c : 11,2

FeÖ 1,3 ) alK 34,1
c 1,5

MnO 0,02 k : 0,42 ap 0,9 i

n k.
M == 3,4

MgO ny- mg I1V.
Ilii

Vív 9
CaO 1,69 c'ftn 1.24

Na.,0 3,28 qz + 242 5 q 37,6 - Q == 37,6

K,Ö 3,56 L 36,0

Po0 5 0,25 M 2,9

H..O+ ny Q 61,1

H„0

—

0,99 7t 0,086

ICO, 18
7
u

0,

0
,.

3 Földtani Közlöny.
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fokozatosan egészen aprószemíí, ütésre lemezesen elváló és ütésre cseng hangot
adó ersen kovasavas riolitféleségbe megy át. A terület uralkodó riolitféleségének

kémiai összetétele, Niggli-ié\e értékei és bázisai a következk. A kzet a Pál-

hegyrl származik és Sürü J. elemezte.

Ni gg l i - rendszer: aplitgránitos. VI. metszet.

3. A riolitot törte át ED-i irányú tektonikai vonal mentén az alkálitrachit,

A kzet külsleg teljesen amfibolandezit benyomását kelti, halvány rózsaszín, vagy
lilás-vörös alapanyagú, s csillogó üvegfényü, vagy elkaolinosodott 1—3 mm-es átmé-

rt mutató földpátok s gyakran ellimonitosodott barna, oszlopos amfibolok makro-
porfiros elegyrészei.

Mikroszkóposán az alapanyag szövete igen változatos, legtöbbször hialopilites
— lásd III. tábla 1. számú mikrofotográfiai felvételt — vagy pilotaxitos, de gyakran
mutat igen szép szferolitos szövetet -— lásd III. tábla 2. számú mikrofotográfiai fel-

vételt — illetve trachitos jelleget is. E változatos szövet is elárulja a kzet külön-
leges összetételét. Legfeltnbb elegyrésze a kzetnek és térfogatban 60—70% -át

jelenti az 1,2—4 mm átlagos átmért mutató szanidin — III. tábla 1. számú mikro-
fotográfiai felvétel. A szanidin mellett csak kivételesen találunk 1—2 oligöklász ösz-

szetételü plaigoklászt. A színes porfiros elegyrészek is ersen háttérbe szorulnak.

Átmetszeteirl jól fel lehet ismerni a legtöbbször opacitos szegély amfibolt és egye-

nes kioltásáról az opacitos szegély hipersztént. Gyakran ersebb hidrotermális

hatásra a szanidin szericitesed ; k. kaolinosodik, az amfibol, hipersztén helyét klorit-

ból, epidotból, kalcitból, limonitból stb. álló halmaz foglalja el.

Gyakori különösen a riolittal való érintkezéshez és a tektonikai vonalakhoz

közel a kzet utólagos erteljes elkaolinosodása. máskor az alapanyag teljesen

elkovásodik.' Ilyen erteljes hidrotermális hatásra a kzet külsleg is teljesen meg-
változik, fehér, az ersen elkloritosodott amfiboloktól zöldpettyes, kemény kzetté

alakul át. Ez az elváltozott alkálitrachit a trachit és riolit határán a Kányahegy É-i

részén jól kitérképezhet.

Igen érdekes az alkálitrachit kémiai összetétele. Ugyanis már a mikroszkópos-

vizsgálatkor feltnt a szanidin ersen uralkodó mennyisége, ezért Földváriné
Vogl Mária kérésünkre megelemezte a kzetet. A kzet elemzési adatai a

következk:

Kata-mil.-normák

or : 68,7 )

ab : 9,3 > L = 81

an : 3
‘

mt : 7,3 )

hy *: 0,4 V

t-n : 1,3 ) M = 10

sp : 1 -v

iu 0.6 (

q ^ 8,145 Q = 2

Súly % Niggli f értékek

és oázisok

SiÖ
2 61.57 si 25,49

tío: 0,90 al 36.6

ALÓ, 14,99 fin 27,6

Pe
203 6,64 c 2,5

FeO 0,25 alk 33,3

MnO 0,02 k 0,88

MgO 0,96 mg 0,21

CaO 0.58 ti 2,7

Na.,0 0,97 c/fm 0,09

K.,Ö 11,07 q + 21,7

P-A ny. L 48,6

H.,0~ 0,66 M 9.6

h2o+co2 1,13 Q ' 41,8

99,74
71 0,022

y 0

fi 0,104
a 2,938

N i gg l i - rendszer; k-gibelites szienitgránitos, ill. tasnagránitos jelleggel.

A kémiai összetétel is jól mutatja, a mészalkáli provinciáiban teljesen szokat-

lan összetételt- A Burri— Niggli magmatípusok közül, mint az alább' táblá-

zatból is látszik, kányahegyi kzetünk a következ 3 típushoz hasonlít a legjobban.
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si al fm C alk k mg

Mószalk. sor.

tasnagránitos

:

300 36 £8 9 27 0.45 0.35

K sor

k .-gibeliios

:

„ ^60 35 21 9 35 0.4 0.2

K. sor.

szienitgrámtos

:

£50 30 29 13 28 0-5 0.4

Alkalitrachit.

Kányahegy
£54.9 36.6 27.6 2.5 33.3 0.88 0.21

A kányahegyi alkálitrachitban — mint látjuk — a c érték a felsorolt típusokénál is

alacsonyabb, a k érték viszont még a K sorhoz tartozókénál is lényegesen maga-

sabb. Ezért nevezzük nem egyszeren trachitnak, hanem alkáli — ill. kálitrachitnak

a kzetet.

Az amerikai normákból számított ásványos összetétel: ortoklász 65,61%, albit

8,38%, anortit 2,78%, kvarc 10,68%, korund 0,31%, hipersztén 2,4%, hematit

6,72%, ilmenit 0,61%, rutil 0,56%, tekintve, hogy a színes elegyrészek, így az amfi-

bol is ersen ellimonitosodott, s a hipersztén is elváltozott, az eredeti ásványos ösz-

szetétel hen nem tükrözi. "

A Niggli -'féle bázisokból kiszámított kata-mol.-normák L (földpát) =
81%, M (színes szilikát) = 10%, kvarc = 9% híven mutatják az eredeti ásványos
összetételt, és jól egyeznek a mikroszkópos vizsgálat alapján kiintegrált értékekkel.

A földpát és színes szilikát uralkodólag porfirosan, a kvarc kizárólag az alap-

anyagban foglal helyet.

Legfeltnbb a K2O rendkívül kiugró mennyisége, ezért kérésünkre Föld-
váriné Vogl Mária és Nemes né Varga Sarolta számos minta K2O és

Na20-tartalmát határozták meg. Elemzési adataikból néhányat alább közlünk.

Az azóta végzett nagyszámú elemzés bebizonyította, hogy a Kányahegy egész

tömege nagy7 KsO-tartalmú (átlagos 9— 10% K2O) trachitból áll.

Lelhely I< 20% -Na.,0%

kányahegyi gúla 9.31 0.35

kányahegvi gúlától É-ra 85 m-el S.77 0.70

kányahegyi gúlától D-re 80 m-el 11.31 1.21

Kányahegy nyugati lejt Mária-bánya felett .... 11.78 0.54

Kányahegy nyugati lejt 80 m-re É-ra a Mária táró

vonalától • 8.38 0.72

Mária táró, 9. sz. sokszögponttól 9.87 0.84

Mária táró 13. sz. sokszögponttól 8.71 1.48

A feltnen magas K2O tartalma miatt az országos Tervhivatalnak S c he rf,

mint káli-mtrágya alapanyagot ajánlotta a kzetet. A kzet feltárására vonatkozó

kísérletek folyamatban vannak. A Mária-bánya tárójának mellékelt szelvényébl jól

látszik, hogy a kzet könnyen, nagyobb nehézség nélkül fejthet, s ez a könnyen

kitermelhet rész is többszáz évre tudja biztosítani az ország megnövekedett káli-

mtrágya szükségletét.

3
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Az alkálitrachit helye a Kárpátok vulkáni övében

A magas K20-tartalom, ha nem is alkáli, de határozott mediterrán jelleget

kölcsönöz a kzetnek. A mediterrán orogén területén a sinorogén és postorogén vul-

káni mködés a jellegzetes mészalkáli lávák között K és Na sorbeli tagokat is létre-

hozott. St a Kárpátok övén belül, a kányahegyi alkálitrachithoz hasonló összetétel,

magas KsO-tartalmú kzetet is felemlíthetek. Ilyen a Pálfy által a nagybányai
Morgó-gerincrl leírt kzet, mely már külsleg is igen hasonlít a kányahegyi kzet-
hez. Világosszürke alapanyagú, makroporfirosan nagy szanidineket, vörös, ellimoni-

tosodott amfibolokat tartalmaz. A Morgó-gerinc nyugati részén egészen fehér, a

kányahegyi alkálitrach'thoz hasonlóan ersebben elváltozott, kemény kzetté alakult

át. A kzet külsleg — szandin-tartalmától eltekinve — Pálfy megálliapíása sze-

rint is teljesen amfibolandezit benyomását teszi. Még jobban mutatja a hasonlóságot

a kzet kémiai összetétele, Niggli- féle értékei és bázisai. A kzetet Emszt K.

elemezte.

Súly o/o
Niggli-féle érték

és bázisok
Kata-mol.-normák

S>0„ 66. 22 si 319.5 or 62 2

tío: 0.37 al 44.22 ab 3 7 L - 70.7

AI..Ö3 1 5 . f 8 fai 21.7 a 11 0 5

Fe.,0, 5.29 <; 1 . *4 C 4 3

F<‘0 0.33 alk 32.7 mt f> 7

MnO 0.01 k 0.95 hy 0 5 M - 6.6

MgO 0.17 mg 0.0H sp 0 4

CaO 0.27 ti 1.33 ru 0 3 Q. - £3.4

Na.,0 0.39 c / m 0.06 q 23 1

K.Ö
'

10.02 qz + 88.56
P,0, 0.07 L 44.1
íz. V. 1.05 M 6.7

99.77 Q 49.2
7t 0.007

7 0.

f* 0.

a 8.866

Xiqgli rendszer k-gíbelites. I metszet.

N iggl i - rendszer; k-gibelites. I. metszet.

Pálfy egy régi dolgozatában riolitnak, „Magyarország arany- és ezüstbányáinak
geológiai viszonyai és termelési adatai

11

c. munkájában porfiros trachitnak minsíti
a kzetet. A morgói riolitról ,,A Magyarország-i riolittípusok“ c. munkájában V endl
Aladár ie megemlékezik és a következket állapítja meg: Igen feltn a K2O
óriási mennyisége a NaaO-hoz képest. A vastartalom is magasabb, mint általában

a riolitokban. A kovasav aránylag csekély. Mindezek és az amfibol jelenléte a káli-

provincia trachitjaira emlékeztetnek. A Niggli-féle rendszerben a kányahegyi alkáli-

trachithoz hasonlóan a K sorba tartozó gibelites magmához hasonlít legjobban az

összetétele.

Hasonló jellegek mutatkoznak a Szádeczky K. Gyula által az Erdély

i

Érchegységbl Veres-patak. Vajdójáról leírt és megvizsgált riolitban is. A kzetet
Ruzitska B. elemezte.

A k érték a kányahegyi alkálitrachitéval pontosan egyezik. Itt is feltn a kánya-

hegyi kzeténél magasabb, de aránylag alacsony SÍO 2 , s az igen magas K2O tar-

talom. A fent felsoroltakon kívül a Kárpátok övén belül csak a vihnyei riolitban ér

el a K20-tartalom 9%-nál magasabb értéket. A mellékelt háromszögben, melyben

a Niggli-féle bázisokból számított L, M, Q értékeket tüntettük fel, jól látszik a fent-

említett kzetek közeli rokonsága. A verespataki, de fleg a morgói valamivel

savanyúbb és inkább riolitoe jelleg, mint a kányahegyi alkálitrachit. A földpát-

tartalom a színes szilikátok mennyisége a kányahegyi kzetben legmagasabb

(3. ábra).
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Súly % Niggli-féle értékek

és bázisok
Kata- mól. -normák

SiO„ 69.18 si 361.5 or 67.7)
A 1,0, 15.33 al 47.1 ab 9 í
b e a0a 0.42 fm 7-6 an 2.7)
FeO 1.24 c 2.7 c 0.3
MgO 0.07 alk 42.6 mt 0.5)
CaO 0.48 k 0.88 hy 3.9}
Na,0 0-96 mg 0.07 sp 0.3)
K

aÖ +
B

20 _
H a0
S

11.30
0.75
0.08
0.12

99-88

c/fm
qz
L
M
Q
71

y
u

a

0.36
91.1
47.9
3.7

48.4
0.033
0.

o.

13.350

<1 15.6

Niggli- rendszer: k-gránitaplitos. III. metszet.

3. ábra.

1 = alkáli trachit. Kányahegy
2 = alkáli trachit. Nagybánya
3 = alkálitrachit, Verespatak
4 = piroxénandezit Oszrótet

Alsókéked

Niggli-f. bázisok.

5 = riolit, Pálhegy—Alsckéked
6 = magmaközépérték, Telkibánya

környékén
7 = magmaközépérték az Eperjes—

Tokaji hg. középs részén.
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Ilyen magas K>0 értekéket a rendelkezésre álló elemzési adatok alapján a

Kárpátok fiatal vulkáni övén belül osak a hidrotermálisán ersen elbontott és nemes-
fém-tartalmú lelhelyekkel kapcsolatosan találunk. Igen érdekes tehát az az össze-

függés, mely a magas K^O-tartalom és az Au ércesedés között fennáll.

A K20-ban gazdag kzet — mint majd lentebb látjuk — egy maradék láva,

többszörös diíferenciáció útján létrejött, kzeteként fogható fel. A lávamaradékban
az Au relatív mennyisége is n. A K és Au iónrádiusza nagyjából megegyezik, ezért

a KaO-ban dús kzet esetleg nagyobb mennyiség Au-t képes felhozni magával.

A K-kzet feltörését követ, s a kzetet átjáró hidrotermális oldatok a lassan hl,
sokáig melegen maradó telérrészekben, ftelérek, valamint vulkáni kürtök mentén
koncentrálhatták az aranyat.

Or

Ab

4. ábra.

1
= alkálitrachit, Kányahegy

2 = alkálitrachit, Nagybánya
3 = alkálitrachit, Verespatak
4 = piroxénandezit, Oszrótet

—

Alsókéked

5 = riolit, Pálhegy—Alsókéked

6 = magma középérték Telkibánya

környékén
7 = magmaközépérték az Eperjes

—

Tokaji hg. középs részén.

A kata-mol-normákból számított or, ab, an értékek mutatják a legjobban a

különböz helyrl (Telkibánya, Nagybánya, Verespatak) származó alkálitrachitok

közeli rokonságát és az Alsókéked, Te!kibánya-i terület differenciációs viszonyait.

A terület felépítésében uralkodó szerepet játszó piroxénandezit (4.) differenciációs

produktuma a riolit (5.) és a kányahegyi alkálitrachit (1.). A Telkibánya—Alsóké-

ked környékén a kzetek tömegviszonyainak megfelelen és az Eperjes—Tokaj-hegy-

ség középs részén a rendelkezésre álló andezit- és riolit-elemzésekbl számított

középértékek a háromszög megfelel mértani közepeivel is jól egyeznek.
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1

A terület genetikai adatai.

A Telkibánya—alsókékedi terület kialakításában a magmás diífereneiác : ó

igen fontos szerepet játszott. Közismert, hogy a különböz kiömlési kzetek külön-

böz differenciációs sorokba helyezhetk: Pl.

bazalt — andezit — riolit,

bazalt — trachiandezit — trachit,

bazalt — alkálitrachit — fonolit stb.

Az els a mészalkáli, orogén területekre, a másik kett az alkáli kzetekre
jellemz. De az eredeti magma differenciációs tendenciáját a környez földtani vi-

szonyok is ersen befolyásolják, ezért típusos mészalkáli lávák között, mint a kár-

páti orogén területén is látjuk, alkáli láváik is megjelenhetnek. A kányahegyi alkáli-

trachit, mint a piroxénandezit láva kristályosodási derivátuma, mintegy maradék
láva kzete fogható fel (4. ábra). A magmában lév könnyen ill alkatrészek külö-

nösen alkalmasak arra, hogy elsegítsék alkálimagmáknak mészalkáli magmáktól
való elválását. Ilyen vízben gazdag maradék magmából jöhetett létre alkálitrachi-

tunk is. De ez a genezis egyszersmind a magas K20-tartalomra is fényt derít.

A maradék magma magas víztartalma K- földpát albit + anortit egyensúlyt

ersen a K- földpát javára tolja el. A kányahegyi kzet keletkezésénél a differenciá-

don kívül ez a tényez is fontos szerepet játszhatott.

Ha már most a kzetgenezist a terület nemesfém-tartalmú kvarcteléreinek

szempontjából vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a kárpáti orogén területen belül

— mint márt láttuk — hasonló összetétel kálikzetekkel kapcsolatosan találunk

aranytartalmú kvarcteléreket.

A telkibányai terület telérei savanyú és intermedier magmák együttes fellépé-

sénél jelennek meg. Az ilyen differenciált területek ércesedése különösen alkalmasak.
Vendel Miklós reámutatott arra a szoros összefüggésre, amely valamely terü-

leten a magmakémizmus és az ércesedés között fennáll. Kiértékelése szerint Au éle-
sedésnek valamely területen a 61—63% SiOo-tartalom (si 205—240) a legkedvezbb.

Az Eperjes—Tokaji hegység középs részének átlagos magmaösszetétele
Vendel Miklós megállapításai szerint, a rendelkezésre álló elemzések alapján

opdalitos és kvarcdioritos jelleg granodioritos magmának felel meg, 65,75 %-os
átlagos SiCVtartalma egy 3. fokozatú ércesedésre utal. A Telkibánya—A!sókéked-i

területen a kzetek elterjedési és tömegviszonyainak megfelelen számítottam ki

4 piroxénandezit, 1 riolit, 1 alkálitrachit elemzésbl az átlagos magmaösszetételt —
mint alább látható — s ennek alapján a SíO-j középértékeként, optimális ércesedésre

utaló 61,25%-ot (si = 240,6) kaptam.

Magma középérték Si0
3 TiO, Al„0, Fe30 3 FeO MgO CaO Na.,0 K.,0 H 20

az E|>erjes-Tokaji 65. 75 0.32 15.98 — 4.33 1.61 4.27 2.9Í 2.55 1.36%
hegys. közép, részen si al fm c alk. k mg c/tm qz

268.4 38.5 24.8 18.6 18.1 0.36 0.40 0.75+ 96

Magma bö/.épérték 61.25 0.84 17.05 1.94 3.57 2.28 •5.48 2.35 3.53 1.63
Telkibánya környé- si al fm e alk. k mg c/fm qz
kén. 240.6 36.4 26.1 19.1 18.4 0.41 0.35 0.73+ 67

Magmakém'zmus alapján tehát a terület kedvez jellegeket mutat, s ugyanerre utal

a kzeti-k jó kristályossági foka is-

Nem foglalkozunk e dolgozat keretében részletesen a telkibányai ércelfordu-
lásokkal, s az érckutatás reménnyel kecsegtet, várható kilátásaival De az ércese-

désre vonatkozóan összefoglalóan a következket állapíthatjuk meg:
Minden jel arra utal, hogy a nemesfémtartalmú kvarc-telérek az alkálitra-

>chittal kapcsolatosak, s mindig az alkálitrachit és riolit határán jelennek meg.
A nemesfémtartalmú kvarctelérek idsebb szakaszt jelentenek, mint a Hasdad és

Lapis kisebb hfokú hidrotermákra utaló pirít- és markazit-telérei, melyek a piroxén-

andezit és riolit határán, illetve a piroxénandezitben jelennek meg. Komoly ércese-

dést tehát csak az alkálitrach
:

ttal kapcsolatos telérekben várhatunk.
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CeuHeBa B. Oync M. reppiwaHH

IIeTporeHe3 oi:pyiKiiocTii py^mina To.iKiiaiia

ABiopbi np0H3BüflHJin nojieBbie h MUKpocKonimecKHe HecneAOBaHHH b OKpyiK-

hocthd yaHHKa Te ji íKöanfl. B pv^yJUjTaTe cbobx paCT chb onpeAejmjiH cjieayioinyio

nocjieaOBaxejibHOcrb flHiJj^epeHUHeHHbix npoayKiöB

:

niipOKC jnoBbifi aHfle3HT — phojiht — ajibKajmeBbiií TpaxHT.

OneHb BavKHbiM HBJiaeTCH aJitKa.JmeBbjfi TpaxHT, KOTOpbiií co,aepH>aeT li’07%

k 2
0. Utó 3HaaiiT CHJibHoe MeaHTeppaHCKoe BiopaeeHKe b o6jmcin H3BeciHoro

ajiKa.iineBbix nopoa. BbicoKoe coai pináimé h\0 BB.xaeiCH xapaKTepHbiM Fa Ecefi

npOTHiKeHHH aojibKajiHeBoro ipaxi Ta (Ha ocHOae 40 aHa jihcob) Bojioio n cepcpo
coflepacaiomHe KBapheBbie skhjim py/jneica Tenim6aHfl Tecno CBaaaHbi c 3T0ö ropo-

gott. B ropHOö penn KapnaTOB xapaKiepHbie MejmTeppaHCKEe nopo/jbi BCipeqaioTCH

TOJIbKO BMeCTtí C rHflpOTepMaJIbHblMII SKBJiaMB, CO^ep'AaiOmiIMH 30-10T0 h cepeCpo.

PETROGRAPHICAL AND ORE-GENETICAL DATA OF THE
TELKIBANYA DISTRICT.

bv Vilma S z. F u x and Margit H e r m a n n.

On the basis of their field and microscopic investigations tlie auth^rs bave

estabüshed the following differentiation series fór the Telkibánya district rocks;

pyroxene andesite — rhyolite — alkali trachvte

which series ’corresponds with the succession of the effusions.

Qi the above named rocks especially the Kánya-hill alkali trachyle is

important, fór containing 11,07% of K2O it signifíes a strong sub-alkali iníluence

in the otherwise calc-alkali province. The whole rock body is characterised by a

remarikably large K2O content, ranging on the average between 10 and 11%.

(Average of 40 analyses.) This fact makes the rock important as raw matéria! fór

artif'cial dungs. The trachyte being a residual lava product, it is in strong genet’.cal

íonnection with the gold — and silver — bearing Telkibánya quartz yeins, which is

another important feature of this rock type.

PETROGRAPHISCHE UND ERZGENETISCHE ANGABEN
DÉR GEGEND VON TELKIBÁNYA

von W il he l mi ne S z. Fax und M a r ga r e t e H errmann.

Als Ergebnis ihrer Féld- und mikroskopischen Untersuchungen habén die

Verfasser im Übereinstimmen mit dér zeitlichen Aufe nanderfolge dér Ergüsse die

ít;!gende Differentiationsreihe für die Gesteine dér Gegend von Telkibánya bestimmt:

Pyroxenandesit Rvolit — Alkalvtrachyt

Besonders wichtig von den oben genannten Gesteinen sind d'e Alkalitrachvte vöm
Kányaberg, da sie mit ihrem K20-gehalt von 11,07% einen starken mediterránén

Einfluss in dér sonst paz fischen Gegend bedeuten- lm tibrigen ist dér ganze

Gesteinskörper durch einen überaus hohen K^O-Gehalt charakteris:ert, (10— 11%

im Durchschnitt von 40 Analysen,) wodurch das Gestein als Kuntsdünger-Rohstoíf

Bedeutung erlangt. Die Wicht'gkeit des Gesteines ist besonders hervorgehoben

durch die Tatsache, das es als Restlaven-Erstarrungsprodukí mit den gold- und

silberführenden Quarzgángen von Telkibánya genetisch innig verbunden ist.
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SZABADBATTYÁNI SZARHEGY FÖLDTANI ÉS ÉRCGENETIKA! ADATAI

Kiss János.

(IV—V—VI. táblával és térképmelléklettel.)

Szabadbattyán és Polgárdi között húzódó Somlyó- és Szárhegy 'földtani föl-

építése és ércgenetikai viszonyai az irodalom évtizedek óta függben lév, s a leg-

újabb idben eltérbe került kérdése volt. Tanulmányozását és részleteiben való tisz-

tázását nemcsak a hozzáfüzó'd általános kérdések megoldásának tudományos fon-

tossága, hanem gyakorlati vonatkozásai is indokolják.

A terület földtani fölépítését és leírását több szerz munkájából ismerjük.

(Winkler, id. Lóczij, Ven dl A.) . Behatóbban id. L ó c z y és V e n d l A. fog-

lalkozott, kik a földtani felépítés, tektonikai és hidrológiai viszonyok ismertetésével

a földtani kor kérdését is analógjai alapján döntötték el. Üjabban Föd vári A.

is foglalkozott a terület földtani fölépítésével és az ércesedés kérdésével, vizsgálati

eredményét eddig még nem közölte az irodalomban, de szóbeli közlésébl ismeretes,

hogy a karbon-képzdmények itteni jelenlétét elsnek ismerte föl.

A Somlyó- és Szárhegy általános EK—DNy.-irányban húzódó, a Magyar
Középhegység csapásában lév, és a pannóniai térszínébl ersen lepusztított rög
képében bontakozik k !

. Földtani fölépítésében a különböz paleozoos kifejldéseken

kívül, csak pannóniai, valamint pleisztocén-rétegek vesznek részt.

Pleisztocén és pannóniai képzdmények.

A lefgiatalabb képzdmény, a lösz, igen elterjedt. A pannóniai rétegeket édes-

vízi jelleg mészk, márga, valamint a környéken végzett talajkutató fúrások alapján

megismert váltakozó település homok, homokos agyag, sárga és sárgásszürke
agyag, majd márga betelepülések képviselik. Polgárdi Ipartelep körül, a miiút és a

vasút keresztezdésénél mélyített kutatófúrás a következ képzdményeket harántolta:

Pleisztocén- 0,40 m löszös talaj.

0,70 m édesvízi mészk
3,00 m sárgásszürke homok,
4,40 m sárgásszürke homokos agyag
0,30 m szürke homokos agyag, márgabetelepüléssel,

Pannon: 6,40 m sárgásszürke képlékeny homokos agyag, 6,0 m-nél ke-

ményebb agyagzsinór-betelepüléssel,

11,10 m-nél a fúrás igen szívós agyagos márgában állt le.

Ezek a pannóniai rétegek összefüggen nyomozhatok a D- és É-Balatonfelvi-

dék felé, ahol legfiatalab-neogén fedként simul a paleozoos, illetve mezozoos alap-

hegységhez. smaradványt nem igen tartalmaz. Eddig csak egy termésre utaló

növényi maradvány került k>. Itt kell megemlítenünk, hogy a Polgárdi Ipartelep nagy
kfejt DNy részén lév altáró bejáratánál a karsztos mészk kisebb-nagyobb iire-
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geit, töböreit a lepusztult pannóniai agyag alatt limonitos konkréció, limonitos mész-
k-törmelék tölti k ;

,
melyben Kormos T. 1910-ben tekintélyes mennyiség, a

magyar föld els pikermi típusú, gerinces csontleletére bukkant, minek alapján a kép-

zdményt másodlagos településének kihangsúlyozásával pliocén- (pannóniai) korra

rögzíti. (I. sz. szelvény.)

(Pannon )

I. szelvény.

Pannóniái nyomok észlelhetk a jelzett kfejt DK.-Í részén lév 3—4 m vas-

tag hasadékában, és az ércbányászat által föltárt vágatokat harántoló törésvonalak

mentén is. Az akna szájától kb. 20 rn ENy-ra lév lencseszer hasadékot bemosott

és tektonikusán rétegzett törmelékes képzdmény tölti ki, melyben csilláinos agyag-
pala, finom és durva agyagoskötszer kvarctörmelék volt fölismerhet, ugyancsak
pannóniai korú. Ezek rögzítése igen fontos a tektonikai folyamatok idrendjének
tisztázásánál.

Paleozoikum.

A paleozoos-össziet kifejldése élesen elkülönítheten hármas osztatú: A) sár-

gásszürke, szürkészöld agyagpala, finomszemcsés kvarceres homokk, helyenként
ersen pirites, grafitos-bitumenes mészk és kvarcit; B) változó szövet és szín
kristályos mészk és C) kvarcporfír. Településük alapján az elz sorrend állapít-

ható meg.

A) A paleozoos-öszlet legidsebb tagja az alsó, agyagpalasorozat. Ez tekto-

nikusán breccsás zónával érintkezik a fels mészk-összlettel. A fels, kristályos

mészkösszlet alján 0,20—0,30 m vastag breccsás zóna következik, kristályosmészk,
csillámos agyagpala és bitumenes mészk-törmelékével. A palasorozat fels részén

találjuk a bitumenes-grafitos mészk betelepülést. A palasorozat kzettanilag általá-

ban hármas osztatú: sárgás, sárgászöld és zöldesfekete kvarceres agyagpaia, agyagos-
kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, lekerekített és

aránylag könnyen málló kzet. Lényegesen tömöttebb szövet és ellentállóbb az
agyagos-kötanyagú paláshomokk. A tiszta homokk kovasavas kötanyagú, leke-

rekített és szögletes kvarcszemcséket tartalmaz. Ezek a kzettani megkülönbözteté-
sek településükben nem különíthetk el a kell föltárás hiánya, valamint az alsó sz-
iét gyiiredezett jellege miatt. Ennek a tisztázása felvilágosítást adna a palasorozat

üledékképzdési folyamatára vonatkozólag. A bitumenes-grafitos mészk nem egyen-

letes kifejldésü. Általában két típusát kell megkülönböztetnünk: ersen tömött,

kristályos-szövetü, és laza, agyagos, pirites bitumenes mészkövet. Faunaelemek ki-

zárólag ebben a mészkben jelentkeznek, jellegzetesen eltér faunatársaság képében.
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A tömött, kristályosszövet bitumenes mészkben fleg korallok uralkodnak, bryo-

zoák és alárendelt mikrofauna kíséretében. A másik típusú mészkben barchiopodák,
molluszkák és az elzvel szemben lényegesen több mikrofauna társaságában
jelentkeznek.

Eddigi közelít meghatározással íölismerhetk voltak: kollektív típusú fora-

miniferák: Nodosinella, Endcthyra alakok. Korallok, Kolos várt/ G. meghatáro-
zása szerint: Syringopora cf. ramulosa Goldf., Campophillum sp., Hapsiphillum

battyányi n. sp., Dibunophyllutn sp. aff. vaugani Sálié
,
Dibunophyllum kissi n.

sp., Zciphrentoides cf. sophiae H érit se h. Korallok közül a Syringopora cf. ramu-
losa Goldf. si, szilur-devon alak, mely az alsó karbonban is megjelenik. Fels
karbonból nem ismeretes. A Dibunophillum, Flapsiphyllum és Campophyllum sp.-ek

a Zaphrentoides sophiae kivételével határozott karbon-alakok- (A korallok részletes

leírása Kolosa ár y: Szabadbattyányi korall-tanulmányok c. munkájában talál-

ható.) Fölismerhetk voltak a továbbiakban bryozoák, apró Bellerophon és sima-

héjú brachiopodákon kívül Productus cf. lalissimus S o w. a Productus giganteus

aiakkörbl, és közelebbrl meg nem határozható Productus- félék. A Productus -ok és

részben a korallok k'vételével túlnyomólag apró alakok. A nagyszámú csiszolatban

Fusulinák semmi nyoma sem mutatkozott, úgyhogy a karbon-kor biztos megállapí-

tása mellett, a kifejldés és a Fusulinák hiánya alapján ezek a rétegek az alsókarbon
visée - i szintjének képviseljéül tekinthetk.

B) Az érctartalmú kristálvosmészk-öszlet mint jeleztük, tektonikus disz-

kordanciával települ az alatta lév palasorozatra. Vastagsága 100— 120 m között

ingadozhat. Kzettanilag, alulról fölfelé: sávozott, fels részén pados galambszürke,
majd sárgás-rózsaszín lemezes és durvakristályos világosszürke pados, végül
helyenként ersen limonitos (ankerites) mészkövet lehet megkülönböztetni.

Ez utóbbi kisebb-nagyobb betelepülésekben és foltokban az egész területen

föbsmerhet. Nagyobb kiterjedésben és vastagságban mutatkozik a Somlyóhegy ÉK-i
oldalán, de megtaláljuk az ércbánya 30—39 m-es szintjeiben is, kisebb-nagyobb fol-

tok alakjában (II. sz. szelvény). A limonitos kifejldésü mészk kétféle keletkezését
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tételezzük föl. Lehet hidrotermális-metászomatikus szider't-képzdcs utólagos vegyi

átalakulása, vagy elsdleges, szingenctikus íerrokarbonát-üledék diagenetikus limo-

nitosodása. Átlagos vastartalma Simo B. elemzése szert: Fe^Os : 13,07%. Mikro-
szkópi vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kzet sz'derit vegyi átalakulása

révén jött létre, ahol a primér szideritet ferrokalcitos, l'monitos szegély veszi körül,

majd apró üregekben limonitos szferolitok jelzik a íerrihidroxid ritmikus kicsapódását.

A mészk helyenként, különösen a Szárhegy É-i részén, valamint az ércbánya
30—39 m-es szintjében kisebb-nagyobb mértékben elkovásodott, am' az ércesedéssel

kapcsolatos hidrotermális folyamattal függ össze. A kzet mikroszkópi vizsgálatából

kitnik, a kovasav egyenltlenül, a mészk porozitásától függen átitatta, „kiszorí-

totta" azt, majd apró ürege : ben '/2 mm nagyságú és a „c“ tengellyel párhuzamosan
megnyúlt- kvarckristályok jöttek létre (IV. tábla 1. kép). A mészk kristályossága



délrl észak felé határozottan fokozódik, és különösen szembetn a „kristályosabb"

szövet az alatta lév agyagpala és b'tumenes-mészkvel szemben. Az elz irodalmi

adatok a felszínen lév kristályosmészk-összletet ennek a „kristályos", „ids" jellege

alapján helyezték az ópaleozoikumba (devon). A kristályosmészk középs, sárgás,

sárgásszürke, lemezes részébl mmdössze egy (meghatározhatatlan, bizonytalan

korall került ki, mely a korkérdés eldöntésére nem elegend.
C) A kvarcporfírt Polgárdi Ipartelep hatalmas kfejt ÉK-i fala tárja föl,

minek vastagsága 1
—8 m közötti ingadozik (1. fénykép).

a) kvarcporfir

b) kristályos mk
A kvarcporfir valószínleg a geofizikailag is kimutatott nagyobb mélységben

húzódó eruptív tömeg (gránit batolit?) mészkbe nyomult és azzal együtt ersen
megpréselt differenciációs terméke, apofizája. A kzet zöldesszürke, helyenként sár-

gásbarna, tömött szövet, melyben az ersen kaolinoscdott földpátokon kívül nagy,

kerekded kvarcszemek és itt-ott kifakult biotit-pikkelyek, valamint limonitos gócok
észlelhetk, melyek részben a biotit, részben valószínleg pirít elmá ! fásából jöttek

létre. Ezt a kzetet vegvelemzés és átfutó mikroszkópi vizsgálat alapján egyszeren
aplitnak írja V e ti dl A, de a helyenként ersen kaolinosodott volta miatt részleteseb-

ben nem vizsgálta. Elemzés adatait Sr J. alapján a következkben adja meg:

Si02

AI 2O3

TiO.

74,35%
17,35%
0,09%

ZrÖ, 0,33%
F.eaOi 0 .02%
FeO 0,47%
MnO nyom.
CaO 1,58%
BaO 0

,
01 %

M-go. 0,31%
K>0 2

,
20%

Na,0 1,25%
P>Oó nyom.
H,O+110 1,481%

H.0— 110 0,67%

Összesen: 100,11%
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A tömöttebb, kevésbbé kaolinosodott kzetrészek mikroszkópi vizsgálatában

a következket figyelhetjük meg: A kzet határozott szubvulkáni-effuziv szövet,
j

Ásványos összetételében a földpátok rendszerint teljesen átalakultak, ritkán találha-

tók ép földpátok, inkább osak az eredeti ásvány központi, tehát még át nem alakult

részének bizonyulnak. Uralkodólag a Na-tartalmú ortoklász-földpát, helyenként

karlsbadi ikerösszenövéssel, mutatkozik. A plagioklász-földpát alárendelt szerepet

tölt be. A földpátok elkaolinosodtak, vagy szericitté alakultak át. Porfíros elegyrésze

az uralkodó dihexaéderes kvarc és a ritkán ép biotit. A kvarc összetöredezett és túl-

nyomólag rezorbeálódott. A kvarcot szericit-kaolinos, s itt-ctt kalcitos-szferolitos

szegély övez. Apró üregeket helyenként másodlagos kalcit tölti ki.

C/kont és apatitot csak elvétve észlelni.

Színes elegyrésze a többnyire átalakult biotit, melybl utólagosan magnetit,
limonit és ritkábban hematit keletkezett.

Üjabb vegyelemzés és a számítások alapján a kzet Niggli rendszerében
biotitaplitgránitos magmának felel meg. Bár a Niggli-értékekben a „c“ érték ersen
kiugrik az utólagos kalcitosodás miatt, s az eredeti CaO-t az elemzésbl megállapí-
tani nem tudjuk, nem mond ellen a kzet kvarcporfírral való azonosításának. Ilyen

kvarcporfírra utaló kzetek Vendl A. és Földvári A. megállapításai szerint

a Velencei Hegységben egyaránt elfordulnak, ami joggal föltételezi az azonos
gránitosodással való kapcsolatát. Megfigyelésünk szerint, a felzites alapanyag, a por-

fíros szövet (bár hidrotermális folyamatok még inkább hozzájárultak ehhez), vala-

mint a reakciós szegély és összetöredezett dihexaéderes kvarc (utóbbi tektonizmus

eredménye is lehet) a magma szubvulkár.i és nem hipoabisszikus megmerevedésre
utal. Ennek alapján a kzetet nem aplitnak, hanem gránitporfír és kvarcporfír kö-

zötti átmeneti jelleg kzetnek kell mmsítenünk. A továbbiakban is a kzetet kvarc-

porának nevezzük. A kzet vegyi összetételében szerepl nagy CaO-tartalom, mint

jeleztük, tólagos kalcitosodás eredménye, s osak kis mértékben szerepel a plagio-

klász-földpát összetételében. A MgO, Ti02, MnO, FeO, s valószínleg a teljes Fe20 3
-

tartalcm is a biotithoz kapcsolódik. A kzet vegyelemzés adatait és Niggli-értékeket

a következkben adjuk meg:

Elemezte: Síim B. Xiggli értékek:

Si02
• . 70,77 % Mól. értékek : . .

.

si : 519

TiO .. 0,14 „ 2+ ti : 0,00061 -f
P.,0 . . 0,01 „ 0,1 P : 0,00003

aÍA . 13,9: „ _ ... 137 al : 47,33

t'e,03
. 0,57 ., 2 x. ., fin : 9,11

FeO . 0,30 4 c : 29,56

Mno . • 0,CI .. 0.1 alk : 14.00

-MgO • • . 0,59 .. 100,00 7°
CaO • 4.72 „ 84
K,0 • 3,12 „ k : 0,91
Na20 . 0..1 ., mg : 0,45
+H

20-(-C0.> . .

.

• 5,09 „ O : 0,27
-H/J • 0,84 .. c/fm : 3,23

100/9 % 286,1 Metszet : VIII.

A régebbi és az új elemzés közötti eltérés részben a feltárási viszonyok külön-

bözségével, a változó felszíni kilúgzással hozható összefüggésbe.

A kzet elkaolinosodása nem egyenletes. Legerteljesebben a kfejt DK-i

szárnyán észlelhet, ahol határozott hévforrásom nyomok vannak, ami az azzal járó

átalakulás kapcsolatát rögzíti.

A kvarcporfír határán seinilven érintkezési hatás nem észlelhet. Vendl A.

id. Lóczy nyomán aktinolil és tremoht elfordulást jelez, ezek azonban a jelenlegi

föltárásokban nem észlelhetk. A mészk itt azonos kristályos fokot árul el, mint a

terület távolabbi részén. Ez arra utal, hogy a kvarcporfír a gránit alacsony hmérsék
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és krisztalizátorokban nagyon szegény részlege, mely kontakthatást nem is válthatott

ki a mészk határán.

Ercbányászatilag eddig föltárt részeken a magmatizmusnak ilyen nyoma nincs.

Tektonizmus és ércesedés.

A földtani kifejldések elemzésénél jeleztük a két paleozoos-összlet anyagössze-

tételébl adódó egyenltlenül átalakult jellegét. A kzettani átalakulás, valamint az

ércesedés szoros kapcsolatban áll a szerkezeti formák kialakulásával, mely több tek-

tonikai mozzanat keretében jött létre. A részletes mszeres felmérés adatai szerint

szerkesztett szelvényeinkbl szembetnen kivilágl'k a terület enyhén gyrt jellege,

valamint a töltésrendszerek kialakulása. Legnagyobbmérvü gyrdés Poígárdi Ipar-

telep nagy kfejt ÉK-i falán látható EENy-irányban átbuktatott red képében, majd
a terület többi részén szerkezetileg összetöredezett ráncolódások mutathatók ki,

(III. sz. szelvény és 2. sz. felvétel.)

éíny
‘

' cox

S5C*

111. szelvény.

A terület id. Lóczy és Vendl A. által megállapított gyrt és összetöre-

dezett szerkezetét a szerkesztett szelvényeink részleteiben is igazolják. (IV. és VI.

sz. szelvények.)

Id. Lóczy Somlyóhegyrl közölt szelvényében ÉK—DNv-irányú „vastag-

padokban hirtelen szkül sz nklinálist“ látunk, melynek csak kisebb része mutatko-
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1 rl szürke es sorjas mkö

IV. szelvény.

zik a jelenlegi föltárásban. Méréseink id. Lóczy-x al szemben itt feide antikliná-

list mutattak ki.

A terület szerkezeti kialakulása intrakarbon gyrdéssel, és az azzal járó
átkristályosodással indult meg, mely az a s z t u r i a i fázisnak felelhet meg, s mely
a terület teljes kiemelkedését és ezt követleg a permi szárazföldi törmelékes üledé-

kek lerakódását eredményezte a csapásába es fülei Khegy és D-Balatonfelvidék
egész vonalán. Erre az idre rögzíthet az alsó és fels paleozoos-összlet metamorfó-
zisa is. A késbbi, fiatalabb mozgások a fels összlet merev rögében jobbára csak
törésekben nyilvánultak. A törések k'alakulásának idejét pontosabban rögzíteni nem
tudjuk, mindenesetre a fels karbontól a pannón-poszípar.nóniai mozgásokig a külön-
böz tektonizmus eredményei. Vendl A. Cloos- 1 idézve feltételezi, hogy az
„aplit“ szintektonikus gyrdéssel préseldött nemcsak az antiklinálisba, hanem a

szinklinálisba is. Jelenlegi föltárás és méréseink viszont azt igazolják, hogy a kvarc-

porig intruziója a gyrdést követ ÉNy—DK és ÉK— DNy-irányú törésvonal men-
tén történt. Feltehet, a kvarcporfír intruziója permi magmás ciklussal függ össze,

mivel anyaga általában a fels permi törmelékes üledékekben fellelhet. A földtani

kifejldések tárgyalásánál nem tisztáztuk a fels kristályos mészk-összlet korát. A két

paleozoos-összlet tektonikus érintkezése az ércbánya 39 m szint ÉNy-i vágatában ÉK-i
(45°—225°) csapású és 65°—70° délkeleti dlés sík mentén észlelhet, ahol a

mészk 15°/20° dlést mutat. Az akna kb. 50 m-nél ugyancsak a palasorozatot érte

el. (V. sz. szelvény.)
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V .- szelvény.

A 39 m-es szint újabban kihajtott déli vágata hasonlóan a kristályos mészk-
és a palasorozat tektonikus érintkezését tárja föl, ahol 25°—205° csapású és ÉNy 70°

dlésirányú sík mentén a palasorozat magasabb szintbe került. Ez az új föltárás ’s

jelzi, hogy' a két paleozoos-összlet a p
:

kkelyezés után kisebb-nagyobb rögre tagoló-

dott, ahol a kristályosmészk nem összefügg sík mentén, hanem kisebb-nagyobb

ugrómagasságban helyezkedik el az alsó palasorozaton.

A kristályosmészk dlési adatai, a két összlet települési viszonyai nem jelz
; k

a két összlet áttolt helyzetét, hanem felételezi a krislálvosmészk a priori diszkordans

települését, majd a palasorozatra való pikkelyezését rögzíti. Ennek, valamint az
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elz fejtegetéseinknek alapján, a kristályosmészk-összleiet a íaunisztikailag igazolt

alsókarbónnál fiatalabb, felsökarbon képzdménynek tételezzük fel.

A kszárhegvi ércesedés részben a kvarcporíír, valamint a nem nagy mérték-

ben eltér pátkai ércelfordulással azonos törésrendszerbe tartozik. Az érc föltárá-

sát 1938 augusztusában Iparügyi Minisztérium Bányászati Osztálya végezte.

A kutatás a Szárhegy E-i részén, az akkori kfejtben észlelt galenit-impregnáció nyo-

mán indult meg egy déli irányban kihajtott 7°-os lejtés ereszkével. Ezt késbb egy

II. sz. északi irányban kihajtott ereszke követte, mely 80 m-nél az agyapalasorozatot

érte el. Mivel a mélyfúrás alapján a legnagyobbmérv ércesedés a két lejtakna

között mutatkozott, a fúrólyuk helyén függleges aknát mélyítettek, melybl 18—30

és 39 m-es vágatokat hajtottak ki. A 39 m-es szintben ers karsztvízbetörés jelent-

kezett, mely azóta is igen nehéz feladatok elé állítja a bányászatot.

Az ércesedés kialakulása az eddigi föltárások alapján apomagmatikus, vagyis
hiányzik a magmatesttel való szoros kapcsolata. Idrendi k'alakulása tekintetében

fiatalabb a kvarcporíír infúziójánál. Eddigi megfigyelések szerint genetikailag a

gránitos magmához kapcsolódik. Az ércesedés epihidrotermális—metaszomatikus
kifejldés, melyben a következ paragenetikai sorrendet különíthetjük el:

1. sziderit,

II. ezüsttartalmú galenit és fakóérc,

III. kvarc- és kalcit-kiválás.

Az érc „metaszomatikus“ jellegét a mellékkzet, a mészk fizikai és kémiai tulaj-

donságai szabták meg. így az érces oldat koncentrációjától függen, az ólomszulfid
kiszorította a mészkövet, és kisebb-nagyobb tömzs es lencse formájában települt bele.

A fakóérc részben a galenitot kíséri, esetenként „nagyobb
1
* földúsulást mutatva erek-

vékony telérek formájában jelentkezik. A galenit és a fakóérc eltér települési jellege

valószínleg vegyi és termodinamikai körülmények függvénye, mert határozottan
kimutatható a fakóérc fels szintekben való keletkezése, megjelenése.

Legerteljesebb ércesedés a nagy ÉK-i törésvonalat harántoló törésvona-
lak mentén észlelhet, melyek az érces oldatok szabad közlekedését b

:

ztosították.

Az ércesedés a f törésvonallal párhuzamosan húzódó és ettl kb. 10— 15 m-re
ÉNy-ra lév törésvonalig észlelhet. Azon túl az ércesedésnek semmi nyoma nincs.

Az ércesedést követleg a kristályosmészk-összlet az alsó karbon sorozatra pikkelye-

zdött, majd a késbbi intra, st posztpannóniai mozgások következtében DK-iránv-

ban felteheten nagyobb mélységbe zökkent. Az érctest intra és posztpannóniai Szök-
kenését és földarabolását az általános ÉK-irányú törésvonalak jelz'k, melyeket pan-

nóniai homok tölt ki, majd ezeket újabb törésvonalak harántolták.

Az érctest jelenlegi képre a fels szintekben cementációs-oxidációs zóna jelen-

létét tünteti fel.

Az érc mikroszkópi vizsgálata az ércesedés egyhangú lefolyását jelzi. A meg-
lehetsen homogén galenit fokozatosan szorította ki a mészkövet, illetve a szideritet,

majd utólagosan kvarc-erecskék harántolták, vagy öbölszeren nyomultak a gale-

nitba. A tektonikai igénybevétel következtében a galenit hullámos transzlációs szer-

kezetet árul el. Ahol a galenit mellett fakóérc is megjelenik, az apró szigetecskék

formájában lokalizálódott a galenit rovására. A galenitet, különösen a fels szin-

tekben, szivacsszeren anglezit felemésztette, majd apró üregeiben cerussít vált ki.

A fakóérces galenit érdekes, cementatív jelleg szövetet mutat. A galenit majdnem
teljesen anglezitté alakult át, a fakóérc átalakulása pedig a következ sorrendet

árulja el:

Fakóérc -> kalkozin-covellin ->

azurit -v malachit -*

termésréz -> cuprit.

A covellin hálózatos-pikkelyes szövet, s a kalkozinnal átmeneti állapotot rög-

zít. Azurit csak helyenként maradt meg, többnyire malachittá alakult át, mely

4 Földtani Közlöny.
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utóbbi nemcsak a primér érc mellett, hanem az ércmentes részeken is jelentkezik,
ahol idiomorf, megnyúlt lécek formájában apró üregeket tölt ki. Ilyenkor egyenl
kifejldés pozitív-negatív romboéderekkel és prizmalapokkal határolt mm. nagy-
ságú kvarckristályok kísérik. Bár a romboéderek egyenl kifej ldések, az ersen
megnyúlt hab'tus alacsony hmérsékü keletkezésére utal. (L. a IV., V. és VI.
tábla ábráit.)

A termésréz malachit átalakulása révén jött létre apró szigetecskék formájá-
ban, valamint a kvarc repedéseit tölti ki. A termésréz mellett helyenként idiomorf
cuprit. általában azonban cuprit övezi utólagos oxidáció folytán. A kovasav utólagos
kiválásával és kikristályosodásával a termésréz helyenként orientált összenövésben
jelentkezik a kvarc (1011) lapjával párhuzamosan. (L. a IV. tábla 4. ábrát.) A fakó-
érc átalakulásával felszabadult Sb 203 a galenit mellett bindheimit-szer ásvány-
nyá alakult át, mely kénsárga, sárgásvörös porszer bevonatként, valamint apró
földes-gumó alakjában jelentkezik a fakóérces galenit felületén, illetve azok
üregeiben.

Eddigi megfigyelések alapján, a kovásodás két egymásutáni fázisban történt.

Az els közvetlenül a szulfidos ércek kiválása után, a másik, a primér ércek oxidá-
ciója, átalakulása után, ahol, mint már jeleztük, a kvarc átalakulási termékeket
(malachit, termésréz) kísér, vagy vesz körül.

Az érc vegyelemzésébl kitnik, hogy 0,5— 1,0 és 0,40—2,00 g/t. aranyat
is tartalmaz. Az arany jelenléte szubmikroszkópos eloszlása miatt ércmikroszkóppaí
nem észlelhet. A paláshomokk és az agyagpala megiszapolt maradékában azon-

ban, a pirít mellett 1—2 aranypikkely volt észlelhet. Eddigiek alapján az arany
genetikai hovatartozandóságát eldönteni nem tudjuk. Valószínleg a kovásodással
függ össze.

Ami az ércesedés kiterjedését illeti, eddigi megfigyeléseink szerint az érces-

zóna csapásban a 228 A felé húzódik, ahol nagyobb harán'ttörés valószínleg meg-
gátolta az ércesedés jelzett csapásban való folytatását. A Somlyóhegy ÉK-i részén

lév legalsó kfejtjében id. Lóczy által is észlelt igen ritkán elforduló gom-
bost nagyságú galenitnyomok azt bizonyítják, hogy az ércesedés ezen a terület-

részen is nyomot hagyott ,eddig még ismeretlen mértékben.

Az érc metaszomatikus kifejldése meglehetsen nehéz körülmények elé

állítja a bányászatot, ahol a többé-kevésbbé szabálytalan lefutású érclencséket, töm-
zsöket, kisebb-nagyobb törések szabdalták föl. Megnehezíti még ezt ama körülmény
is, hegy az érctest a karsztvíz-szint alatt helyezkedik el, ahol DI\T y-i irányból számos
azonos törésvonal mentén ers vízbetörés észlelhet. Hidrológiailag a kérdés megol-

dása igen nehéz feladatnak bizonyul, mert, a két sziéi településébl láttuk: a) az

agyapalasorozat záróréteget alkot az érctartalmú kristáiyosmészk alatt, és b

)

a

karsztvíz-szinttel egymagasságban lév, és a kristályosmészk-öszlethez simuló
többnyire agyagos kifejldés pannóniai takaró meggátolja a karsztvíz szabad fel-

színi lefolyását.

Kétségtelenül megállapítható, az érctest DK-i irányban lezökkent, sajnos, ez

a körülmény sem jogosít föl benniiket vérmes reményekre.

Ezek a megfigyelések új megvilágításban hozzák ennek a területrésznek föld-

tani fölépítését és ércgenetikai körülményeit. A terület paleozoos kifejldésének tisz-

tázása nagyban hozzájárulhat a magyar föld paleozoikumának szintéziséhez, az érc-

genetikai körülményeinek és települési viszonyainak a fölismerése és részleteiben

való tisztázása viszont a gyakorlat vonatkozásában nyújt biztosabb támpontot.



273

íí. Kmimi

JJamibie k eonpoey pyjooöpaaoBamin na MeeTopBJiiAeHHii

Ca5a^6aTah— Capxc^b

BospacT na.ieojoöcKHx nopoj Capxe^a HBJineTCH cnopnbiw BonpocoM c aoji-

roro BpeMsmi. B pe3yjibTaTe iiccjie&OBaHHÍi npoii3Be,aeHHbix b nponuio.M ro,ny

vaa.iocb peniaTb 3Tor Bonpoc- Abtop 3aunMaeTCH H3Jio>K6HHeM cbohx paöox. Py^o-
06pa30BaHae npOH3om.ao no er mhhhio b OTHOcirrejibHO He^aBHOe npeMH, b

CBH3H c HeoreHOBbiviH nocTMarMarviaTHqecKHMn HBJieHHHMu. Abtop ycTaHOBHJi

TaKroannesKai cBaaa o ooya;nHH3M b oxpyiKaopTH tlaTKa n c MercopojKflmiieM

anjiHTa b OKpyacHOCTii tlojirap/tH. ZJ-ia OKOHqaTejibHOro pemenHH Bonpoca Heoxo-
jjhmo aajibine bsctii nccji^/iOBaHHfl b 3toh oöJiacm

LES CONDITIONS GEOLOGIQUES ET METALLOGENETIQES
DU MONT SZAR DE SZABADBATTYAN.

pár J. Kis s.

La structure géologique et la compositi.on tecton'que de ce terrain, ainsi que
les circonstances metallogénétiques avant des rappcrts étroits avec celles-ci, ont été

pendant longtemps des questions non élusidées pár les auteurs hongrois. Des reeher-

ches géologiques et métallogénétiqnes faites récemment, ont éclairé en détail cette

question en suspens.

La structure géologique du terrain comprend, en partié prápondérant, des for-

matana paléozoiques, avec, en minorité, des formations pannoniques. La /óné
paléozoique se divise généralement en trois: la sér'e pa'.éozoiqueinférieure est fermé
de schiste argileux, de grés, de calcaire bitummeuse, et de quartzite, tandisque la serie

paleozoique super'eure est composée de calcaire cristalline a la texture et aux cou-
leurs variables. La fauné, trouvée exclusivement dans la série inférieure, se com-
pose de Foramiriiféres (Endothyra

, Nodosinella), de Briozoair.es
,
d 'Anthozoaires, de

Gastéropodes et de Brachiopodes art’culés: Productidae (P. longissimus Soiv.).

L’áge de la zne paléozogique inférieure est fixé pár les données faunistiques dans
le carbonifére inférieure aux développements maritimes, parti supér'eure de la

période viséenne.

La zne de calcaire cristalline, qui se situe au-dessus de la zne inférieure, et

d’oü l’on n’a pu extraire qu’un seul reste d’Antozoaire vaguement conservé, est, vue
sa situation géologique, une formation du carbonifére supérieure. Cette zne de

calcaire cristalline est percés, aux environs des établ'ssements industriels de Pcl-

gárdi, d’une veine de quartzporphvreux, produit — probablement — du vulcan :sme
permien inférieur.

La minéralisation, qui s’était produite sur ce territoire, est un développement

hidrothermal, métasomatique, appartenant á un systéme de cassures, parallelé á la

veine de quartzporphvreux. Du point de vue géochimique, la minéralisation s’était

produite du magma pranitique en trois phases: a) siderite métasomatique; b) galénite

et tetraédrite; c) cristallisation ultérieure de quartz et de calcite.

Pár suite de mouvements tectoniques ultérieurs (rhodano-roumains), les

corps métallique a été démembré et s’est affaissé en direct’on de Sud-Est.

4 *
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SZABADBATTYÁNI ALSÓ-KARBON KORALLOK

Kolosváry Gábor.

(VII—XII. táblával.)

A szabadbattyáni Szárhegyrl származó alsó-karbon korú korall-anyagot

1 950-ben Kiss János gyjtötte és a Budapesti Egyetem Ásvány-Kzettani
Intézetének, részben a Nemzeti Múzeum Öslénytárának gyjteménye rzi.

A szárhegyi alsó-karbon kcrallos, fekete, kalciteres mészkben több tengeri

eredet smaradvány van. A korallokat kísér fauna-elemek a következk:

Crinoidea-tagok, Nodosinella, Endolhyra foraminiferák, mohaállatok Bellero-

phónok, Productus latissimus, Productus sp., egyéb, apró és még meg nem határo-

zott brachiopodák. A korallok közül elöljáróban megemlíthetjük az egyetlen és két-

séges Tabulata-maradványokat, valamint néhány Pterocoralliát. Ezeknek a koraitok-

nak leírása a következ:

TABULATA.

Fám: Syringoporidae E d w. e t H aime.

Köteges telepek. Polipcsövük hengerded és harántjáratokkal összekötött.

A polipcsövek fala vastag. Sövényeik helyett bordázat, vagy apró tüskesorok. Sok,

rendszertelen tabulájuk van. Gyarapodásuk bimbózással, vagy hosszanti, illetve a

harántjáratok táján való szétválással. -

Genus: Syringopora G oldj üss.

Az álsövényrendszer egészen csökevényes. A tabulák nem egyenesek. Fal
viszonylagosan vékony is lehet. A polipcsövek gyakran hajlottak. Szilurtó! a permig.

Syringopora sp. aíf.: ramulo^a G old fuss,

(XI. tábla 24. ábra.)

A lelet két csmaradványból áll. Átmérjük 3—4 mm. Heriísch által a
spitzbergai fiatal palaezóos rétegekbl leírt példányok átméri 2—3 mm közt válta-

koznak, több helyen azonban a 3 mm-t is meghaladják. Kétes érték leletünket csak
e nagyságbeli megegyezés alapján vélhetem a ramulosa fajhoz hasonlónak, mivel ez

a faj az egyetlen, melynek ily nagy polipcsátméri vannak. A csüregeket üledék
töltötte ki, s így a tabulákról semmit nem írhatok. A csövek egymástóü távolsága
1—4 mm.

PTEROCORALLIA.
f

Fám.: Zaphrentidae E d w. et H a i m e.

Magányosok. Sövényük száma sok, elhelyezdésük kétoldali részarányossági
tendenciát mutat. A theca a sövények küls végérl ered. A tabulák jól fejlettek.

Disszepimentumok a sövényközti terekben nem nagyon süllyesztettek.
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Genus: Zaphrentoides Stuckenberg.

II. r. sövényeik nincsenek, legíennebb
:

gen csökevényesek. Az I. r. sövények

a központig érnek; itt szabadon, vagy stereoplazmatikus anyagban végzdnek. Fiatal

korukban, (tehát a bázisban is) endotheealis rendszer fejldik ki. D sszepimentumok
gyérek és rendszertelenek^

Zaphrentoides cf. sophiae Heritsch.
(X. tábla.)

Négy példány maradványa. Méreteik a következk; 22 X 15, 15 X 17, 15X19
és 12X9 mm. Heritsch szerint 20,8 és 16,5 mm közt váltakoznak. Az általam
megszámolt sövényszámok: 33, 32, 26, 26. Heritsch idevonatkozó adatai 15—35
közt ingadoznak.

Megállapítható volt, hogy a sövények a kehely felé fokozatosan elvékonyod-
nak, azaz a bázis felé vastagodnak. Kifejezett hólyagos zónájuk nincs, csak ritkán

észlelhetk a nyoma'. A fsövény kicsiny, de vastag. Gyakori eset, hogy a vedé

szemben lév ellensövény hosszú. Az elsdleges oldalsövények ellenben mind'g
jelentéktelenek maradnak. Sajnos, példányaimon az oldalfosszulák nem voltak meg-
állapíthatók, mert az átvizsgált leletek csak mészkben fekv átmetszetek.

A fsövény, mint a nemzetség minden tagjánál a poliptest konvex oldalán van.

Sövényrendszerképletek:

u
j

14 6 7 7 7 • / 7
4

j_B 5 G?

15 1 15 7~\ s 8 8 7 8 5
;

s 6 5?

A nemzetségnek kevés faja él már a felskarbonban. Több a száma az alsó-

karbonkorú fajoknak. Heritsch a szóban forgó fajt .a f. karbonból irta le, de

már megjegyzi, hogy rendkívül variábilis. Ebbl az következik, hogy már jóval

korábban felléphetett, tehát a szárhegyi alsó-karbonban való elfordulása nem való-

színtlen. Egy faj nagyfokú variabilitása minden esetre késbbi phylogenetikus

differene
:

álódás eredménye.

Genus: Hapsiphylluni S i m p s o n.

A karbonkoru „Zaphrentis“-ia]okai 1937-ben Schindewolf felbontotta

a Stuckenberg- féle Zaphrentoides (1895) és a Simpson- féle Hapsiphyl-

luni (1900) nemzetségekre. Az elbbinek fsövénye a poliptest konvexoldalán, .az

utóbb'nak konkáv oldalán fekszik. A Zaphrentoides nemzetség a permtl kezddleg
a Plerophyllumok és Polycoeliák csoportjára hasad szét.

Az I. r. sövények (kivéve a fsövény eltti részt) a középen egymással összc-

ívelnek. Az ellensövény quadránsai eltérbe nyomulnak, ezáltal a HapsiphyUutnok

a Streptelasmidae csoporthoz közelednek és eltávolodnak a Zaphrentoides típustól.

Disszepimentumok gyérek, de leginkább hiányzanak.

Hapsiphyllum battyánerise ti. sp.

(VII. tábla 6—9.; VIII. tábla 12— 13.; XI. tábla 26—27. és XII. tábla 32—33. á.)

Több keresztcsiszolat. Átmérjük 7 és 12 mm közt változik. Az I. r. sövé-

nyek végei nem vastagodnak meg és a fsövény kicsiny. Fosszula a polm elliptikus

átmérjének rövidebb tengelyében. A fsövény melletti ÍI. r- sövények csökevényesek,

vagy hiányoznak. Sövényszámok 27 és 30 között váltakoznak. A diszepimentális

rendszer sr, de vékony szerkezet. Olykor nem is észlelhetni jól. Sövények egy-

öntet vastagságúak és lefutásukban gyakran hullámosak. A bels stereoplazma-

tikus anyaggal kitöltött rész a bázis felé szkül.

A ferde-, hossz- és keresztcsiszolatok a központi teret áthidaló jól fejlett fabu-

lákat mutatják. Ezeknek szélei hajlottak és felületes rátekintésre hasonlatosak a



devonkori telepes Disphyllumok átmetszeti képeihez. Az I. r. sövények bels végei-

nek összeívelésébl keletkezett vékony bels fal a fsövény tájékán megszakad és

ezáltal létre jön a Heritsch által is megemlített patkó-alak.

Összehasonlítási táblázat.

Fajok
'Át-

mér
mm

Sö-
vény
szám

Fsövény Egyéb
'

Korszak

H. ilelanouei 13 í 7 Középig ér

1

Az 1. r. sövények végei

a középen kiérve meg-
vastagodnak.

A. karbon.

H. ynani
6.8--

8.7

20—
24

Az I. r. sövények be's
végei nem mindig vas-

tagodnak meg.
11. r. sövények —

Moszkvái-em.

H. konmckii 10 30 Központi tér igen kicsiny A. karbon.

H altiseptum 8-9 24
F- és ellen-

sövény ellen-

téte kifejezett!

A. karbon.

H. mo'jkouense 5— 7 23-26 Rövid 11. r. sövények rövidek Moszkvai-em.

H. elegantubim
6.2—
5.8

20 11. r. sövények — Moszkvai-em.

11. tnagnolacu-

num
6 — S 24

'

'

Központban nagy
hiátus van

Viséei-em.

H. boswelli 6 17 Központig ér

Kissövények nincsenek.

Kevés disszepimentum
van.

Gshel.

11. posthuimun
5.5—

7
18-23 Relatíve kevés

s ö v é n y v a n.
F. karbon.

H. huttyánense 7-12 |27-30 Rövid
1. r. sövények bels végei

j

nem vastagok. Sok disz-

szepiinentum. Fotsu a a

rövidebb átmérben.

A. karbon.

A táblázatból láthatjuk, hogy fajunk valóban nem egyeztethet össze egyik

eddig ismert európai Hapsiphyllum -fajjal sem; bár külön-kiilön rokon bélyegeik van-

nak a többiekkel, de egyidej megegyezés minden bélyeg tekintetében n'nes. Lég-
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jellemzbb új fajunkra a disszepimentális rendszer, a kicsiny ísövény és a szk
vagy tág patkó-nyílás és a viszonylagosan magas sövényszám, mely viszont meg-
felel nagyobb átmérjüknek is.

Fám.: Cyatophyllidae Edit', et H aime.

Magányosok, vagy telepesek. Sok sövény. A többé-kevésbbé hosszú sövények
elrendezdése radiális (néhány kivétellel bilaterális tendenciájú). A négy elsdleges
sövény alig különböztethet meg a többitl. Tabulák és disszepimentumok sül-
lyesztettek.

Tribus: Clisiophyllum Dana.

A központi oszlopocska szerkezete változékonyt Lehet laza és tömörebb is.

A sövények hosszúak, a fsövény rendszerint rövid. Élrendezdésükben olykor bizo-

nyos bilateralia érvényesül. A sövények az ellensövény szektorában vékonyak.

Hólyagos zóna fejlett; f'atalabb fajokban hiányozhat is. Polipátmérk 20—30 mm
közt ingadoznak. Az össz-sövényszám 70 körüli. Szllur. devon, karbon és perm.

Röme r a Dana - féle Clisiophyllimi csoportot több sínembe osztotta,

ezek közt van a Dibunophyllum is. A karbonkorú Dibunophyllumokai jellemzi a köz-

ponti oszlopocska jelents médián lemeze és a küls hólyagos zóna. A permkorú

Dibunopfiyllumok ezt a hólyagos zónát már elvesztették, ezért Heritsch való-

színnek tartja, hogy inkább a Koninckophyllumok\ó\ származtak le külön ágon,

semmint közvetlenül a karbonkorú Dibunophyllumoktól.

Dobruljubova vizsgálatai szerint a kolumellás Dibunophyllumok a

kolumella nélküli Caninia típusból erednek. A karbonkorú Dibunophyllumokban

hárem zónát- különböztet meg: 1. központit, melyben a központi oszlopocska van.

2. egy középst, melyben az I. r. sövények végei vannak több-kevesebb disszepimen-

tális kötéssel és 3. a küls hólyagos zónát a II. r. sövényekkel.

A Dibunophyllumok magányosak.

Dibunophyllum sp. aff.: vaughani Salée.

(VII. tábla: 1—5.; VIII. tábla: 10—11.; XI. tábla: 25. és XII- tábla: 30. ábra.)

A polip külseje a növekedési harántövek és gyrzet következtében helyenként

igen egyenetlen s ez a jelenség a kereszt- és hosszcsiszolatok lebenyes, karéjos

alakját eredményezi. F.z jellemz Clisiophullida sajátosság. A polip alakja henger-

ded, bázis felé gyengén szkül és az egész test enyhén hajlott.

Epitheca vékony; polip-átmér 26 mm. sövényszám 59, kolumella központi-

lemeze egyönteten vastag, a kolumella maga sok lemezbl és tabuiéból tevd k

össze, szerkezete bonyolult, az I. r. sövények kissé vastagodnak, a központi oszlo-

pocskát "többnyire elérik, disszepimentum sr, bels gyr a kolumella és a sövény-

végzdések közt van, a küls disszepimentális rendszer nem túl fejlett. Az I. r.

sövénvek bels végei egymással összeívelnek, ami szintén Clisiopliyllida sajátosság

Bázisban az I. r. sövények mind elérik az oszlopocskát (lásd VII. tábla 5. és XII. tábla

30. rajzán). A II. r. sövények nem, vagy alig ütik át a bels disszepimentális gy-
rt, mely a Canin a típust rzi és nem. tévesztend össze a kolumella fala körül kép-

zdött bels gyrvel. A sövények a- küls hólyagos zónában is megrzik vastag-

ságukat és kifutnak egészen a falig.

Az alább következ összehasonlító táblázatban a bélyegek összevetésébl

csak egy megállapítást tehetünk, hogy leleteink a belga alsó karbonból kimutatott

Dibunophyllum vaughani Salée fajjal rokon, talán azzal azonos is. Hangsúly

a központi oszlopocska bonyolult szerkezetén nyugszik, mert a f atalabb korú

Dibunophyllumokban a kolumella szerkezete lazább, amint az a táblázatból is

kiviláglik.

Összehasonlító anyagom nem lévén, a meghatározást csak eme és nem min-

denütt teljes irodalmi adatok felhasználása alapján kísérelhettem meg. A tábláza-

tomban a következ DibunophyIJum faj
:

s bennfoglaltatik már.
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A Dibunophyllumok összehasonlító táblázata.

Fajok
Epi-
theca

!

Át-
í
mér
mm

|

Sö-

1

vény
szám

\ A kolumel a alkala I

I. r.

j növé-

!

nyék

Disz-
szepi-

men-
tum

|

Be s gyr
a kolumllea
és a sövény

-

véuek közt

Kii s
hólya-

gos
zóna

Geoló-
giai

kor-
szak

med.

1

lemez
e'e-

mei
szer-

kezete

D. yiii
vé-
kony

13-

28

42-

49

közé-
pen

vastag

kevés
lemez;
szélen

srbb

szabá-
lyt san
egy-
szer

•vasta-

godók;
nem

érik e'

a kol.-t

sr - szélen
F. kar-
bon

D. mülleri
14-

15

40-

41

•

>7

kevés
tabula

egy-
szer

vasta-
godók;
rész-

ben el-

érik a

kok-t

sr van

1

: ?

D. tusha-
nense

15+ 41 +

1
'

egy-
szer

D. yunna-
nense

egyen-
ltle-
nül ke-

véssé

fejlett

D. vermi-
culare

bonyo-
lult

A. kar-
bon

D. vaughani

sok
lemez
és sok
tabula

periféria
felé vas-
tagodók;
a kol.-t

rétiben
elérik.

sr van szélen
belga
a. kar-
bon

D. sp. aff.

vaughani
vé-
kony

26 59
egy-
öntet ”

vastago-
dók;
kol.-t

rét’b^n
mind
elérik

’• ” »

ma-
gyar
a. kar-
bon

D. kisSi
vas-
tag

17-
20

30 egy-
öntet ” ritkás

kólá-
mé 11a

fala

vastag

széls-
sége-
sen

fejlett

ma-
gyar

a. kar-

bon

D.biparti- vé-
tum kony

38-
23-5

48-
47

közé-
pen
kissé

vasta-
gabb

> J J 9

kissé
vasta-
godnak
csak :

kol.-t

résrben
elérik

ritkás » •

igen

jól

fejlett

orosz
karbon
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Dibunophyllum kissi n. sp.

(IX. tábla: 14— 18.; XI. tábla: 28—29. és XII. tábla: 31., 34., 35. és 36. rajz.)

Polipok alakja hosszú, hengereled, bázis alig szkül. Kissé hajlott. Epitheca

vastag; polip-átmérk 17—20 mm; sövényszám aránylag kevés: 30. A ko'.umella

központi lemeze egyönteten vastag, az oszlopocskát magát sok lemez és tabula

alkotja, szerkezete bonyolult. Az I. r. sövények nem vastagodnak meg, a kolumeilát

többnyire mind elérik. Disszep mentum ritkás, bels gyr van, a kolumella fala

vastag, a küls disszepimentális hólyagos zóna szélsségesen fejlett. Ellensövény
itt is, mint a Dibunophyllumokb&n az ellensövénnyel összefügg. A Caninia-szer
bels gyr is ki van fejldve. Az új fajra jellemz küls hólyagos zóna szélessége

eléri a 4—4,5 mm-t is. Ahol legkeskenyebb, ott 1—2 mm széles. Egv-egy nagyobb
egység a hólyagos zónában 4 mm átmérj is lehet; elliptikusak, vagy kerekek; a

nagy hólyagok kívül helyezkednek el, befelé nagyságuk csökken.

Az I. r. sövények bels végei összeívelnek. A ísövény a legrövidebb. A sövé-

nyek általában véve vékonyak és kissé hullámos lefutásúak. A II. r. sövények rész-

ben elérik a bels Caninia-gyrt.
Fajunk legközelebb áll a Dibunophyllum bipariitum (Mac Coy) nev faj-

hoz (orosz és európai alsó-karbon), a különbségek azonban a következk: a Dibuno-
phyllum bipartitum epithecája vékony, polipok nagyobbak, sövényszám is jóval

több, a sövények középen kissé vastagodnak, a küls disszepimentális hólyagos zóna
nem olyan szélsségesen fejlett, mint a magyarországi példányokban.

Az egyik példányon oldalt a hosszcsiszolat tanúsága szerint két k's bimbót

figyeltem meg. Az egyikben 12— 13, azaz 3X4, tehát négy primárius és 8 me'tasep-

tum és a kolumella kezdeménye volt megfigyelhet. DisszepimentáTs zónának nyo-

mát sem találtam. A bimbók nagysága 6 és 4 mm átmérj volt. A LVrnbó kis kolu-

mellájábap. nem tudtam a központi lemezt megfigyelni, ami a Koninckophyllumok

egészen fiatal egyéneire jellemz, mert az alulról fejld médián lemez a Dibuno-

phyllumokban már meglehetsen korán fellép, és vannak Koninckophyllumok is,

melyekben a központi lemez korán megjelenik és ebben az esetben az egészen fiatal

egyének elkülönítése e két nemzetségre nem is lehetséges.

A fajt gyjtjérl, Kiss Jánosról nevezem el.

Genus: Campophyllum Edw. et Haime.
Magánosok. Epitheca teljes. Kehely mély. Sövények jelentsen k fejldtek.

Tabuláik terjedelmesek, jól fejlettek. Periferikus zónájuk kis sövényközti kamrács-

kákkal. A Cyatophyllum xypustól rövidebb sövényeikkel és jól k fejldött fabuláikkal

különülnek el. Bázisban és igv fiatalabb korukban az I. r. sövények elérik a közpon-

tot, s ott össze is gyrdnek, mint ahogyan a Bothrophyllum sövényei. A kehelyben

azonban nem érnek a központig. A fabulák nagy hólyagokat képeznek a pcliptest szé-

lén, tehát jellemzi ket a szélti tabuláris eredet hólyagos zóna. Devon-Karbon.

Campophyllum :-p.

(IX. tábla 19. raiz.)

Egyetlen példány. Körülbelül a poliptest közepén megcsiszolva. Feltárul a

polip középs részének hosszmetszete, továbbá a bázis- és az orális-környéki fél-

keresztmetszete. Az els felület nagysága 15 mm, az orálisé 16 és a báziskörnyékié

12 mm. Alakja tehát subeilmdrikus.

A polip átmérje kerek, vagy gyengén elliptikus. Alkata kissé hajlott. Fél-

kehelycsiszolatában a sövények száma 13 I. r. és ugyanennyi II. r. sövény, összesen

26, az egész felületre kiegészített sövényszám így összesen 52. Ez a szám egy kb.

16 X 14 mm átmérj felületnek felel meg.
Az I. r. sövények a bázisban végeikkel összefutnak. A központhoz közel is

srn találunk disszepimentális kötéseket. A küls hólyagos zóna jól, de rendszer-

telenül alakult ki. Kolumella nincs.

A hólyagos zónában a sövények végzdései nem követhetk jól, de azért

megfigyelhet, hogy végeik k'érnek a falig. Nem vastagodnak meg. Ezáltal eltérnek

a Temnophyllum-[\pu?-\ió\, melyhez különben több tekintetben hasonlatosak.
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S y n o p s i s.

A. Telepesek.

B. Magánosok.

a) Központi oszlopoeska vari.

1. Medián lemez jól fejlett, középs zóna kevés d
:sszepimentummal, a küls

zóna hólyagos zónát képez. Dibunophyllum.

x) Sövényszám 30; küls hólyagos zóna szélsséges: D. kissi.

y) Sövénvszárn 59; küls hólyagos zóna normális: D. vaughani.
b) Cytophyllida-típusúak. Kolumella nincs. Tabulák jól fejlettek, hólyagos

zóna van: Campophyllun.

c) Zaphrentoid-típusúak. Kevés sövény. Elsdleges sövények a többitl jól meg-
különböztethetk.

z) Fsövény ?. konvex oldalon. Zaphrentoides.

-f- Primárius oldalsövények csökevényesek Z. sophiae.

w) Streptelasmida-típusúak. Ellensövénv-szektor dominál, fsövény a polip

konkáv oldalán Hapsiphíjllum.

H. battyánense

R ét e gt a rí i kiértékelés.

Sorra véve a kevés korallfajt, mely a szabadbattyáni alsó-karbonból el-
került, a következket állapíthatjuk meg:

A Syringopora ramulosa -fajnak meglehetsen nagy rétegtani elterjedése van:
alsó-karbon és fels-karbon Zittel a szilurból is jelzi. Az uráli és t

: mani,
valamint a spitzbergai fels-kai bonból, illetve fiatal palaeozo'kumból való elfordu-
lása H érit s eh szerint: „möge besonders erwáhnt werden",

A Zaphrentoides sophiae-iajt Heritsch a chiosi fels-karbonból írta le,

minthogy azonban igen variábilis fajnak említi, egyáltalában nem lehetetlen, hogy
már korábban fellépett és hogy már az alsó-karbonban is elfordult.

A Dibunophyllum vaughani- és a Dibunophyllum kissi-faj, mivel hólyagos
zónájuk van, kétségkívül karbont jeleznek, s mivel központi cszlopocskájuk szerkezete

bonyolult: a karbonban is az alsó-karbonra utalnak.

Az egyetlen Campophyllum lelet szintén jelzi az alsó-karbon rétegeket. Maga
a nemzetség devon és karbon mészkövekben ismert.

A Hapsiphíjllum nemzetség is fleg karbonkorú, új fajunk elfordulása a sza-

badbattyáni rétegeknek mindenesetre ezt a jellegét domborítja ki.
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THE LOWER-CARBONIFEROUS f.ORALS FROM HUNGARY

By Gábriel Kolos vár y.

(With 6 tables.)

In the lower-carboniferous beds of Szárhegy by Szabadbattván in Hungary
(Comitat Fejér) are somé fossil invertebrate maríné animals to íound: Crinoidea,

Nodosinella, Endothyra, Bryozoa
,

Bellerophons and Productus Brachyopods and
alsó corals: Syringopora sp. aff.: ramulosa, Zaphrentoides cf. sophiae, Dibuno-
phyllum sp. aff.: vaughani, Dibunophyllum kissi n. sp., Hcipsiphyllum battyáni n.

sp. and Campophyllum sp. Collector was in 1950 Johannes Kiss at Buda-
pest, Mineralogical Institution of the University.

A

Descriptions of the ne w species.

Dibunophyllum kissi n. sp.

(s. table: IX; fig.: 14—17 and 18; table: XI; f
:

g.: 28—29 and table: XII;

fig.: 31, 34—36.)

Diameter of the corallit 20 X 15 mm. Lenght of the longitudinal surface 25

mm. Breadth of the corallit 17 mm. Epitheca thick.

The new species has a character: a very large bubble-zone with very big

bubbles. This bubble-zone is 4—6 mm large. Where the bubble-zone narrow ; s, ;s

here only 1—2 mm large. The new species is like the species Dibunophyllum bi-

partilum (M c Coy), bút has only 30 septae of I. ord., and a bubble-zone with

extremely developed volumen and with a th
:ck epitheca. The Cardinal septum is

very short, newer so long as the other septae. The septae are all thin and a weakly

undulated. The septae of II. ord. extending the inner wall and in the space between

tnis wall and the columella are in '/
s rneassure to growed.

The innerst ring by the columella is thick. The columella has a smal! med’an

lamella and the structure of the columella is very complicated. In the cokiméba are

many tabulae axialies to observe, these are more or less horisontally arranged.

Alsó a little búd was to observe. This búd has 12—13 septae, 4 pr mary and

8—9 metaseptae. Medianlamella is no observe in the columella. like the young

specimens of Koninckophyllum. Diameter of the calyx 6X4 mm. Dssep imént is

no to see.

Hapsiphyllum batíyánense n. sp.

(s. table: VII; fig.: 6—9; table: VIII fig. 12—13; table: XI; fig.: 26-27;

table: XII; fig.: 32—33.)

Diameter of the corallit 7—12 mm, number of the septae 27—30, like the

species of Hapsiphyllum delanouei and koninckii, bút the cardinalsepta short as in

the species of Hapsiphyllum moukouense. The ends of the septae I. ord. are no

thick. The septae of II. ord. are short and the interseptal spaces w:th many dissepi-

ments. The ends of the long septae confluenting near the centre. The tabulae are

very well developed and the quadrants of the counter septum are dominant

developed.



The new species differ írom the another species with a verv short cardina!-

septum, with many dissepiments and with septae 1 ike the devonján Disph'jllum-

corals.
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FÖLDTANI VIZSGÁLATOK KISBÉR ÉS TATA KÖRNYÉKEN

S t r a us z László

A K'salföld K-i részében 1949. nyarán Kisbér—Tárkány— Bábolna környékén
végeztem geológiai felvételt, kb. 200 km 2 területen, 1950-ben pedig Tata környékét
tanulmányoztam. Ezt a vidéket 1937-ben a dunántúli olajkutatások kapcsán K retzoi
M. térképezte; régebben Horusitzky Henrik, újabban E n d r é d y Endre agro-
geológiailag vették fel. Szádeczky K. Elemér pedig a Kisalföldrl szóló mono-

- gráfiájában tárgyalta e terület legnagyobb részét.

Horusitzky állapította meg elször faunák alapján, liogv itt a pannóni-
kumnak különböz szintjei is felszínre bukkannak. Szádeczky még jelentsen
gazdagította e faunisztikai adatokat. Szádeczky vázlatos térképe mutatja, hogy
e terület déli részén a Vértes-hegységtl É-ra az idsebb pannóniai képzdmények
találhatók, míg északabbra a Duna felé fokozatosan fiatalabb szintek következnek,

kb. NyDNy-KÉK csapással.

Alsó pannóniai emelet.

Alsó pannóniai szürke agyagot tár fel a kisbéri ú. n. Batthány-féle téglagyár.

Ezt a lelhelyet Horusitzky H. ismertette elször s a következ fajokat sorolta

fel belle, Halaváts meghatárczásai alapján: Congeria sp., Lírnnocardium sp.,

/., triangulatocostatum Halav., Planorbis tenuistriatus G. K., Valenciennesia pauli

R. H., Magam most még a következ fajokat gyjtöttem innen:

Congeria czjzeki Horn.
„ cfr. partschi Horn.

Limnocardium abichi R. H.

,, cfr. lenzi R. H.

,, kosiciforme B a r n. et S t r.

Valenciennesia reussi N e u m.

Óriási példányszámban és szokatlanul jó megtartásban gyjthet itt Limno-
cardium abichi, az olajkutató forrásokból jól ismert medence-fácies legjellemzbb
alakja.

Lehetséges, hogy a Horusiizky listájában szerepl Valenciennesia pauli
és az általam V. reussinek nevezett forma azonosak; az sincs kizárva, hogy a Limno-
cardium triangulatocostatum Hala v. megfelel a L. cfr. lenzi-nek vagy a L. kosici

-

forme-nak; mindezen alakok tagadhatatlanul változékonyak, és változékonyságuk-
ról n'ncsenek kielégít adatok az slénytani irodalomban.

Pápa és Tapolcaf környékérl Jaskó és magam által ismertetett alsó-

pannón-rétegek faunája eléggé eltér e lelhelyétl. Az alsópannómai emelet felszíni

kibúvásai közül a lángenfeldi fauna mutat elég nagy hasonlóságot a kisbérihez.

Mégis sztratigrafiai eltérés van a kett közt: az elbbi az alsópannón legalján

(a szarmata emelet közvetlen fedjében) található, a kisbéri kövületdús agyag pedig

az alsópannón legfels részének felelhet meg. Ezzel a szintbeli eltéréssel magyaráz-

ható az, hogy a kisbéri faunában van L. abichi, Langenfelden n ncsen; hogy Kisbé-
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ren a Congeria partschi változékonysága az ellapulás felé mutat, míg Langenfelden
a Congeria zsigmondyi faj (amely nyilván a C. partschi változatának tekinthet)
csak kisebb termet, de nem kevésbbé duzzadt hátú és becsavarodott búbú.

Kisbér környékén hárem kisebb folton vannak feltárva .az alsópannón'ai réte-

gek; Tata környékén e képzdmények szegényesebb faunával jelentkeznek s elvá-

lasztásuk a fed (Ungula caprae-szint) felé nem biztos.

Tatatóváros és Baj közt az Eszterházy-téglagyár feltárásában található gip-

szes agyagból Szádeczky Congeria partschi-i és Valenciemiesia reussi-1 tartal-

mazó alsópannóniai faunát ír le. Gyjtöttem nnen magam is, nagy példányszám-
ban, a Szádeczky által felsorolt fajokat, azonkívül Limnocardium cfr. aper-

tum-oi és egy kis termet Planorbis-1.

Alsópannóniaira utalna Szomódná! Congeria ornithopsis elfordulása Liffa
szerint; sem Szádeczky

,

sem magam nem találtuk ezt meg.

Ungula caprde szint.

Legnagyobb elterjedések e vidéken a Congeria ungula caprae- szinthez tar-

tozó homokos-agyagos képzdmények. A Szádeczky által leírt lelhelyeken

(p. 120— 1 24) kívül a következ pontokon találtam e rétegsorban slénymarad-
ványokat:

1. Kerékteleki (Kisbértl Ny-ra), 2. Parragh-puszta, 3. Kömldtl Ny-ra a

domblejtn, 4. Kömldtl DK-re es domb, 5. Kömldtl E-ra a. 208 m magassági pont

mellett, 6. Kömldtl közvetlenül K-re, 7. Kccstól közv. DDK- re, 8. Tata, téglagyár

a komáromi országút mellett, 9. Tata, Látóhegy, DK.-i töve, 10. Neszmélvi téglagyár.

Összesített faunájuk a következ:

Lelhelyek: 1 23456789 10

Unió cfr. atavus P a. + +
Dreissensia auricularis F. -4-

Congeria sp. +
„ czjzeki Horn. + + ! 1

„ partschi Horn.
|

„ ungula caprae M ü. + + + + + +
„ „ „ vitálisi S t r. +

Limnocardium sp. +
„ apertum M ü. + + +. + +
„ aff, majeri Hm +
„ pensilii F. + + 0

Micromelania sp. +
Melanopsis pygmaea F. -j-*

A Congeria ungula caprae faj óriási mennyiségben fordul el legtöbb lel-

helyén. Mint legtöbb elegyesvízi forma, rendkívül változékony ez is. Elz dolgo-

zatomban (3. p. 77.) említettem, hogy a Vitális I. által leírt varietasok közt gyako-
riak az átmenetek. Ezeket itt is megfigyelhettem, de találtam egy eddig le nem írt

változatot is, mely lényegesen zömökebb termet és ersebben becsavarodott búbú
a típusnál. Vitális /• által leírt két változat: a) Congeria ungula caprae var . hala-

vátsi termete karcsú, búbja elég ersen oldalt csavarodott; b) Congeria ungula
caprae var. lrentheyi termete zömök, búbja egyenesebb. Az új, harmadik féle széls-'

séges alakot Vitális Istvánról óhajtom elnevezni, aki e faj els részletes

vizsgálatát végezte s aki Halaváts és L r ént he y mellett századunk elején

a pannon kiváló tanulmányozója volt.
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Congeria ungiila caprae vitálisi var. nov.

Termete az átlagnál zömökebb, a tekn belseje fell nézve fent a búb alatt,

a septumnál az oldalak derékszögben találkoznak; a búb duzzadt, ersen becsava-

rodott (elre és oldalt is csavart); a háton a búbtól lefelé fent ersen kiálló, lefelé

gyorsan ellapuló gerinc húzódik.

A három változat természetesen egymásba átmeneteket mutat. A változé-

konyságot fleg a következkben mérhetjük. 1. A termet karcsú vagy zömök voltát

leginkább mutatja az a szög, melyben a búb alatt a kagyló belseje fell nézve az
els és fels oldal találkozik. Ez a szög a var. halavátsinál 40-tl 60°-ig, a

var. lrentheyiné\ 60-tól 90°-ig terjedhet, a var. vitálisiná\ 90° körüli.

2. A búb csavarodottságát is mérhetjük, bár kevésbbé pontosan éspedig

összeadva a kagyló hossztengelye körül számított oldalcsavarodás fokát ésj az

erre merleges szembe (a háttól a tekn belseje felé való) csavarodást. A becsa-

varodás a var. lrentheyi-né 1 igen csekély (30° körül), a var. halavátsi- nál 60tól

90°-ig (oldalt csavarodás); a var. vitálisi- nál 120°-nál több (oldalt kevéssé és elre

ersen csavarodott) A változékonyságot a következ rajz mutatja, vízszintesen a

termet karcsúságának, függélyesen a búb csavarodottságának mutatószámai. Jelek:

szaggatott vonal = a szóródási terület határa. H = a Congeria nngula caprae var.

halavátsi típusnak megfelel érték helye a rajzban. L. = a var. lrentheyi helye.

V = a var vitálisi helye. Eddig nem vizsgáltam át még olyan nagy anyagot, hogy e

változékonyság id, hely vagy' fácies-vonatkozásaihoz hozzá tudnék szólni.

var. halavátsi

Congeria angula caprae

var. lrentheyi var. vitálisi
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A 4960. sz. 1 : 75000-es térképlap DK-i sarkában, a Tata— Kpcs—Császár vonaltól

DK-re foglalnak el nagy területet az Ungula caprae- rétegek. Kömldtl DK-re 240

m-nél is nagyobb magasságot érnek el; ez érthetvé teszi, hogy a „kecskekörmök“
200—220 m magasság közt fekv levantei kavksokba is bemosathattak.

Kömldtl közvetlen K-re agyagos rétegben a Congeria ungula caprae együtt

fordul el Congeria partschi-yal; feküjében aprókavicsos homok található, — ami

itt a pannonban nem gyakori. Valamivel magasabb sztratigrafiai helyzetben lev
homokos agyagrétegben (innen K-re a dombháton) már nincsen C. partschi a

C. ungula caprae mellett. Mihályi fels pusztától K-re IV2 km-re pannon homokos
agyag jó feltárásában nem találtam kövületeket; enyhe ÉK-i dlés figyelhet meg
itt. Kevéssel tovább ÉNy-ra, a 208-as magassági ponttól közvetlenül Ny-ra agyagos

rétegekben gyakori és jó megtartású a Congeria ungula caprae; mellette Limrio-

cardium penslii és Melanopsis pygrttaea is jelentkezik. A térszíni lejt itt kb. egybe-

esik a rétegdléssel. Tovább ÉNv felé haladva ugyanezen réteg homokosabbá válik,

a faunája is gazdagabb lesz:
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Dreissensia auricularis F.

Congeria cz
j
'eki H a r n.

„ ungula caprae M ii.

Limnocardium apertum M ii.

„ steindachneri B.

„ penslii variocoslaturn V i t áli s.

,, hantkeni F.

„ priscae S t r.

Planorbis sp.

„ micromphalus B.

Limnaea cír. kobelti B. í

Melanopsis impressa K r.

„ pygmaea F.

Pleurocera radmanesti F.

Goniochilus glandulinus S t o I.

Valvala sp.

„ kupensis F.

Amnicola margaritula F.

Ostracoda.

Kevéssel tovább ÉNy-ra, Duc-tanya közelében Vitális István szép pan-
non faunát talált. Vitális 'faunalistája kb. ugyanennyi fajt tartalmaz, de csak
egyetlenegy: Dreissensia auricularis közös az enyémmel. Meglep, hogy a két közvet-
len egymás mellett elforduló fauna ennyire eltér lehessen. Els pillanatra ezzel
kapcsolatban természetesen azt gondolhatnék, hogy az én faunám idsebb; Vitá-
lis valóban a felspannón közepére tette saját faunáját, míg az enyém vitán felül

az Ungula caprae szintbe tartozik. Csakhogy a két lelhely közül az enyém fekszik
magasabb térszínen, DK-re Vi t á l i s - étól, a rétegek dlése ped :

g enyhe ÉNy-i; a

két elfordulás ugyanazon rétegbe esik.

Ha elfogadnók az egyik lelhely „fels pannon közepe" kormeghatározását,

úgy törésvonalat kellene a két lelhely közé húznunk. Azonban valóságban nem ez

a helyzet. A Vitális-féle lelhelyen találtam több Melanopsis impressa- 1, egy
Limnocardium priscae- 1, néhány darab Congeria ungula caprae- 1. Ezek vitathatat-

lanná teszik ezen elfordulás ungula caprae- szintbe tartozását. A Vi t á li s - féle

faunában szerepl Melanopsis caryota lehet egy kissé lekoptatott M. impressa.

A Vitális által említett Melanopsis decollata is könnyen lehet azonos az általam

M. pygmaeának határozott sima MelanopsissM — a kettnek megkülönböztetése sok-

szor bizonytalan. Nem kétséges, hogy a Vitális által innen új fajként leírt

Limnocardium varíocostatum csupán nagytermet változata a L. pensilii-nek. A most
gyjtött gazdag anyagban mértem a L. penslii-variocostatum példányok borda-

szélességét; ez t. i- a nagyságnak legkönnyebben, töredékek esetében is, mérhet
adata. A következ eredményt kaptam (fels számsorban a különböz bordaszéles-

ségek, alatta az illet méretnek megfelel példányok száma):

mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,6 7

db 17 15 14 8 9 10 10 8 8 4 2 1 1

A Duc-tanyától délre fekv két lelhely (a Vitális István által 1934-ben leírt

és a most általam talált) ezek szerint nem mutat olyan lényeges eltérést, hogy
ne volna mindkett a Congeria ungula caprae-simibe sorolható. Vitális lel-
helyétl m'nd DNy-ra Kócshegven, mind ÉNy-ra Kócs faluban ungula caprae réte-

geket találunk, szegényes faunával. Ezeket is tekintetbe véve még valószíntlenebb
magyarázat lenne az, ha itt Vitális lelhelyét fiatalabb panóniai szint törések

mentén mélybe süllyedt kicsi rögének tartanók. A következ két tömbszelvény

mutatja a) az általam feltételezett és b) az általam valószíntlennek tartott

magyarázatot.

° Földtani Közlöny.



Alsó ponnorukum

r. Oslenymorodvony lelhely O
bo/o fon/co szintben (?)

> Osienumorod^óny lelhely azv unqulo coproe szintben

S

feltételezett vet
felszíni helye

Balatonica szint.

A pannóniai emelet következ fiatalabb szintjei (balatonica szint és dácien)

Szádeczky szerint Komáromtól és Gyrtl DK felé a következ határig terjed'

nek: Dunáalmás, Tatától ÉNy 3 km, Kócstól ÉNy 2 km, Kisbértl Ny 8 km. Ezt a

határvonalat lényegében megersíti, hogy ÉNy felé legszéls Congeria ungula
caprae leleteim Keréktelekinél és Parraghpusztánál vannak. Sajnos azonban a bala-

tonicás és wetzleris (pontusi s .str. és dáciai) faunáknak egyetlen olyan jellemz
elfordulását se találtam ezen a vidéken, mint amilyenek innen Ny-ra, pl. Nyárád r

vagy Gyrszabadhegy. Mégis a kzettani hasonlóság és néhány (
Szádeczky

mvében 'felsorolt) szegényesebb lelet alapján is a felspannóniai (ungula caprae-

nál fiatalabb) rétegek jelenléte e vidéken bizonyosnak tekinthet.

Nézetem szerint azonban nem áll az, hogy Kócs és Szák körül 200 m tszf,

magasságban az ungula caprae-rétegek fedjében balatonica szint kövületei fordul'

nának el; Szádeczky ezt (idézett mvében 125. old. alsó 4 sor, 126. oldal

fels 3 sor) nyilván elssorban Vitális I. kocsi (Duc-tanya melletti) faunájára

alapozva írta; — ezt a faunát pedig a fentebb ismertetett megfigyeléseim alapján

nem a balatonica-, hanem az ungula caprae-szintbe kell sorolnunk.

Pannon kavicsok.

A pannónikumon belül vékonyabb aprókavicsrétegeket Kömldnél találtam;

ezek kb. az alsó-felspannóniai határra eshetnek. Keletkezésükhöz különösebb

magyarázat al
:

g kell; a pannóniai tó partjának itt közel kellett lennie s átmenetileg

durvább törmeléknek D fell való behordása megersödhetett.

Levantei kavicsok.

200 m tszf. magasságban, s kevéssel ezen felül is a pannóniai rétegekbl álló

dombok lapos hátain nagy területen találunk durva kavicsokat a Császár és Tata

közti területen. Ezeket már régen levantei kavicsoknak tekintették — bár faunával

koruk nem bizonyítható. ,,Kecskekörmöket“, tehát a Congeria ungula caprae lekop-

tatott teknit sok helyen tartalmazzák. Térszíni helyzetük és nagy területen való

elterjedésük (függetlenül a mai völgyek elképzelhet terrasz-alakulataitó 1

) a pleisz-

tocén-kor ellen szólnak.
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Ilyen levanteinek minsíthet kavicsokat találunk Császártól D-re a Kopasz-

hegy DK-i részén, több folton Dad környékén elég nagy elterjedésben és nagy vas-

tagságban a Kecskéd, Környe és Kömlöd közti dombhátakon; azután Kömldtl É-ra

Mihályi íelspuszta és Tóth M.-tanya mellett. A levantei kavicsok széls elfordu-

lása ezen a területrészen a 208 m magassági ponttól kevéssel D-re van; de itt is

még tojásnyi nagyságú kavicsszemek bven vannak. Ez arra utal, hogy itt nem az

egykori lerakodási terület ÉNy-i széle lehetett (hiszen ezt a szemnagyság csökke-

nése jelezné), hanem a további részeken csak utólag a denudáció pusztította le a

kavicstakarót.

E kavicsok gömbölyítettsége (v = 4,8—5) azt mutatja, hogy ezek nem duna-
kavicsok, hanem jóval kisebb távolságból (100— 110 km) dél fell, talán Székes-

fehérvártól D-re, a Balatontól K-re, ma a mélyben lév kristályos shegységbl
származnak.

Levantei Duna-kavicsokat találunk a Szádeczky által feltételezett Gyr—
Tata közti dómsor tetején. Ezeknek gömbölyítettségi érféke v= 6‘/4,6Y2.

Pleisztocén kavicsok.

A pleisztocén kavicsokat magam e területen nem vizsgáltam; Szádeczky
részletesen leírja ezeket s megkülönbözteti északon a Duna, délen a Bakony és Vértes
fell jöv patakok által lerakott pleisztocén kavicsokat. A pleisztocén kaviosok elren-
dezdésének a mai morfológiával való nagy egyezése arra mutat, hogy számottev
pleisztocén (levantei emelet utáni) mozgásokat (gyrdést) ezen a területen nem
kell feltételeznünk.

Tektonikai viszonyok.

Az elbb felsorolt három pannóniai szintnek (alsópannóniai, ungula caprae-
szint, balatonica- szint) D, Hl, DK fell É, ill. ÉNy felé egymás után következ
•sávokban való elhelyezkedése is arra vall, hogy itt É, ENv-i regionális dléssel kell
számolnunk. Megersítik ezt a tényleges mérési adatok is. Szádeczky is,

magam is több helyen' mértünk ilyen irányú, 2—3°-os dlést. Magam ilyen dlés-
adatokat figyeltem meg a következ helyeken: Kócs; szlhegy Duc-tanyától D-re;
208-as magassági pont Duc-tanyától DK-re; Kömld; Erdtagyos-pusztától ÉNy;
Neszmélyi téglagyár. Szádeczky hasonló dlésmegfigyelései: Nagyigmánd,
Mócsa, Tóváros. Tatatóvárostól Ny-ra, a baji út mellett lév volt Eszterházy-féle
téglagyár szürke agyagában Szádeczky ÉNy-i 8°-os dlést említ; magam itt

hasonló irányú kétes 1—3°-os dlést láttam.

Északabbra a Dunához közel a fiatalabb pannóniai szintekben és részben még
pleisztocéenben is mért dlésadatok alapján Szádeczky egy dómsorozatot is fel-

tételez, Gyrtl Tatáig. Az itt is meglév É és ÉNy-i irányú dléseken kívül ellen-

tétes (ÉK, D, DNy) lejtésirányokat is jelez az egyes feltételezett dómokon. Magam-
nak sem 1949. évi térképezésem folyamán, sem az 1950-ben végzett megfigyelésein

során egyetlen ilyen ellendlést sem sikerült találnom, amely ezen boltozatok létezé-

sét ersítette volna.

A levantei kavicsoknak a Gyr—Tata közti dombsor magaslatain való el-
fordulása is azon feltevés ellen szól, hogy ezek a dombok levantikum alatti, vagy
közvetlen levantikum eltti gyrdések folytán keletkeztek volna. Ezeknek a feléte-

lezett szerkezeteknek alaposabb átvizsgálása, esetleg aknázással, még feltét-

lenül kívánatos.

A Gyr—Tata közti dombsortól D-re, Kisbér és Tárkány környékén H o r u-

sitzky H. több dlésadatot mért s azokból egy É— D-i csapású antiklinális létezé-

sére következtetett. Idézett munkájában (a 151. oldalon) közölt térképvázlaton hét

észak-északnyugati dlést rajzol e területen; magam további 4 ilyen dlést találtam

itt (Kisbér, Été, Csép és Tárkány határában). Ezekkel szemben ellentétes irány
(helyesebben ÉK-i, tehát csak legfeljebb 90°-kal eltér) dlést csak kettt jelölt Horu-
sitzky, Tárkánvtól D-re; e két adat, ha kevéssé is, de támogatná egy ilyen anti-

5
:
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klinális feltételezését- Ezért e két dlés helyét aknázással alaposan átkutattam.
Az aknázás azonban nem mutatott itt se ÉK-i dléseket. Az aknák többségében
vízszintes pleisztocén vagy kétes pannóniai korú rétegeket, a legmélyebb, biztosan
pannon emeletet feltáró aknák egyikében pedig elég megbízható ÉNy-i dlést mér-
tem. Volt ugyan két olyan akna, melyekben kavics közé ágyazott vékony, homokos
agyagrétegek bizonytalan, egyenetlen észak-keleties lejtést mutattak, de éppen
minthogy kavics-rétegek közti vékony agyagokról van szó, korukat nem tarthatjuk
Pannóniáinak és fejtésüket nem tektonikusnak. Ennek alapján tagadnom kell, hogy
dlések alapján következtetni lehetne itt egy E—D-i antikl nális létezésére. H o r u-

sitzky azonban a dlésadatokon kívül még egy' tényezbl: a kutakban megfigyelt
víznívó magasságából is ugyanilyen antiklinális létére következtetett. Ha azonban az
— amúgy is túlritkás — víznívóadatokat izohipszák.kal próbáljuk összekötni, azok-

ból csak az általános DK—ÉNy-i lejtés adódik ki ellentmondhatatlanul, ami a tér-

szín tényleges uralkodó jellege s csak igen bizonytalanul látszik a Bakony-ér és

Malom-ér horpadásamak beékeldése ebbe a flejtbe; tektonikát ezerintem nem
bizonyítanak ezek az adatok.

H. LIlTpayc

reo.iorii'ieeKHe Hce.ienoBamiH b OKpyviíiioeTii TaTa Kaiuep

B boctohhoh nacTH MejiKOH-BaHrepcKoft Iin3M3HHOCTn ;tpyr aa flpyrOM

ejieziyioT pasJiHHHbie ropH30HTK> noíminecKoro (natmOFCKoro) apyca; nmKHHH
paHHOH, ropB30HT. Ungula eaprae „ropH30HT anaTOHHKOBbiK“ h /tanneBbiü ropH30HT

Oömee naflemie C3-Hoe, rpaaycOM 2-3°. B OKpyjKHocra Kamöepa aBTOp Hamen
HHrepecHyio (payity c MHOwecTBOM paKOBHH Linmocardium Abihi. KpoMe 3TOro

onecaioTCH Apyrue oHaafeHiiH ropn30HTa, „Ungula Caprae“. Abtop onnmeT HOBbifi

BapneTac BH^a Congeria ungula capi-ae, KOTOpbiü oh HasBan : var. Vitaiisi. B ropü30BTe

Ungula Caprae b CTpenatoTCH n raneHHHKH. B neBatminecKOM npyce aBTop pa3nuuaeT

CHJibHo OKaTaHHbie ayHaftcKne rajieuHHKH, Manó OKaTaHHbie ranennHKH kpkkoio

UpOHCXOHCAeHHH.

GEOLOG1SCHE BEOBACHTU NGEN IN DÉR UMGEBUNG VON KISBÉR

UND TATA (TRANSDANÜBIEN).

L. S t r a u s z-

Angaben zr Stratigrapnie dér Neogenbildungen diesei Gegend sind in dér

Monographie von Szádeczky-Kardoss (4) zu finden.

Unterpannon.

Dér graue Tegel in dér Batthvány-schen Ziegelgrube von Kisbér enthált eine

interessante Fauna, sehr reich an índividuen, aber artenarm; ausser den von H.

Horusitzky beschriebenen Arten sammelte ich noch
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Congeria czjzeki H ö r n.

„ cfr. partschi Horn.
Limnocardium abichi R. H.

„ cfr. lenzi R. H.

„ kosiciforme B a r n. et Sír.

Valenciennesia reussi N e u m.

Diese „Becken-Fazies" ist selír verbreitet in dér Tiefe im S- und W-Transdanubien

und bekannt aus Ölschurfbohrungen.

Ungula caprae-Schichten.

Manche Fundstatten sind bekannt (4), wo die Leitart Congeria ungula caprae

M ii ti s t. massenhaft vorkommt, mit armer Begleitfauna. Neue Funde sind die

Folgenden:

1. Kerékteleki (W von Kisbér); 2. Parragh-puszta; 3. W von Kömld; 4. SO
von Kömld; 5. N von Kömld, neben dér Höhepunkt 208 fii; 6. O vöm Kömld;
7. SSO von Kocs; 8. Tata, Z'egelgrube neben dér Komáromer Landstrasse, 9. Tata,

SO-Fuss des „Látóhegy" FItigels; 10. Ziegelgrube von Neszmély.

Die Gesamtfauna ist die Folgende (Fundstatten mit den obigen Nummern
bezeichnet).

Fundstatten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unió cfr. atavus P a. + 1

Dreissensia auricularis F +
Congeria ep. + +

„ czjzeki Horn. + + + +
„ partschi Horn. 4-

„ ungula caprae M ü. + + + + -}-

„ „ „ vitálist S t r. _u

Limnocardium sp. +
„ apertum M ii. + + + + +
„ pensilii F. + -L

„ aff. majeri Horn. +
Micromelania sp. +
Melanopsis pygmaea F. +
Die Art Congeria ungula caprae ist überall massenhaft. Ihre Variabilitát wurde von
/. Vitális beschreiben (5). Die von ihm aufgestellten zwei Varietáten sind

1. „Var. halavátsi": schlank, Wirbel seitlich verdreht; 2. „Var. lrentheyi";
stumpf, Wirbel gerade. Nun kann ich noch eine aufíallendc neue Varietát unterschei-

den: 3. „Congeria ungula caprae var. vitálist nov. var“': stumpf (Vorderseite

und Oberseite bilden bei dem Septum einen Winkel van 80—90°), Wirbel nicht nur
seitlich verdreht, eondern auch innenwarts stark gekriimmt.

lm Grafkon können diese Eigenschaften mit zwei Winkelwerten bezeichnet

werden: (horizontal) dér Winkel, den die Vorderseite und Oberseite miteinander bil-

den vöm inneren dér Schale betrachtet; (vertikal) Verdrehungswinkel des WTbels,
Se :tendrehung und Krümmung gégén das Innere dér Schale summiert. Die Werte
dér drei Haupttypen sind durch folgende Buchstaben bezeichnet: H = varietas

halavátsi, L = var. lrentheyi, V = var. vitális i. Die Mehrheit dér

Exemplare in einem Fundort falit aber zwischen die«en Grenzwerten zersteut. (Fig.

1. im ungarischen Text.)

Eine reichere Fauna des Ungula ca/irae-Horizontes fand ich SO von Kocs,

auf dem Weinberge S von Duc-tanya. In gelben sandigtonigen Schichten kommen

’nier folgende Arten vor:

Dreissensia auricularis F .. Congeria czjkzei H örn., Congeria ungula caprae

Ví ii., Limnocardium apertum M ii., Limnocardium steindachneri B.. Limnocardium
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pensilii variocostatum Vitális, Limnocardium hantkeni F., Lirnnocardium priscae

S t r., Planorbis sp., Planorbis microphalus B., Limnaea crf. kobelii B., Melanopsis

impressa K r., Melanopsis pygmaea F., Pleurocera radmanesti F„ Goniochilus glati-

dulinus S t o l., Valvata sp., Valvata kupensis F., Amnieola margaritula F., Ostracoda

Einige Hundert Schnitte gégén Norden ist ein anderer Fundort, vöm Prof.

I. Vitális in 1934. beschr'eben (6). Diese Fauna enthált ebensoviel Arten, wie

die oben auígezáhlte, auffallenderweise ist aber eine einzige Art: Dreissensia auri-

cularis in beiden Listen géméin. Zuerst würde mán so auf eine Altersunterschied

schliessen; aber die beiden Fundestátten scheinen genau in dasselbe stratigraphiscbe

Niveau zufallen. Vitális hat seine Fauna in den Balatonica- Horizont (Mittleres

Oberpannon) eingereiht; wenn es wirklich so wáre, dann wáre mán gezwungen sein

eine Verwerfung zwischen beiden Lokabtáten voraussetzen.* Ich bin aber dér Mei-

nung, dass die von Vitális beschriebene Lokalitat gleichfalls dem Ungula
caprae-Hor\zont entspricht, weil 1. ich habé dórt einige Bruchstücke von Congeria
ungula caprae und Melanopsis impressa gefunden; 2. die von Vitális als Limno-
cardium variocostatum n. sp. beschriebene Art ifit eine grosswiichsige Varietát des ,

L. pensilii (3, p. 68), ungemein háuíig in meisten Ungula caprae-Fundstátten; 3. in

dér Paláont. Sammlung des Ung. Nat- Museums sah ich d'e von Vitális als
ú

..Lyrcaea caryota" bezeichneten Exemplare — diese sind beschádigt, und können
ebnsowohl dér Art M. impressa entsprechen; 4. Melanopsis pygmaea (sehr hantig

in meiner Fauna) und M. decollata (sehr selten in dér anderen Fauna) können von-
- einander nicht immer leicht unterschieden werden; vielleicht bezieht sich dasselbe

auch auf die von Vitális als „Melanopsis oxyacantha

“

bezeichnete Form, gégén-
]

über dér álteren M. bouéi. — So bleiben keine solche Unterschiede zwischen beiden

Faunén, die eine Altersunterschied widerspruchslos beweisen könnten.

Tektonik.

Szádeczky hat einige armere Faunén aus den a/atom'ca-Schichten be-

schrieben. Von den drei Pannonhorizonten sind die áltesten im SO-Teil des Gebietes

(in dér Náíie des Ung. Mittelgebirges) aufgeschlossem, die Ungula caprae- Schichten

sind in dér Mitte und die Ba/a/om'ca-Schichten (und Dacien) im NW. Das Einfallen ist

überall N\V-lich, 2—3°. So kann d'e tektonische Bau ganz einfach sein. Eine von

H. Horusitzky vorausgesetzte N—S streichende Antiklinale kann nach meine

Schurfschachtangaben bezweifelt werden. Szádeczky beschrieb (4) kleine Falt-

strukturen im Nordteil dieses Gebietes; d es soll noch mit Schurfsehachten nach-

gepriift werden. (Literatur 6. im ungarischen Text.)
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ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK II

T o kod y László.

A pirít morfogenetikai meghatározását még nem sikerült elérni. Erinek érde-

kében szükséges a kevésbbé jelentsnek tn elfordulásokat is tanulmányozni, hogy

a piritrl teljes képet rajzolhassunk és alakulásbeli sajátságait megállapíthassuk.

Ezt a célt szolgálják az alábbi vizsgálati adatok.

*

Pyrit— Rudna (Spis, Szepes vm., Csehszlovákia).

Roznáva-( Rozsnyó-) tói nyugatra az Ivágyóhegy (954 m) szideritjében talál-

ható piritrl több szerz (Maderspcich L. 1880, Tóth M. 1882, Schafarzik
F. 1904, Papp K. 1915) megemlékszik, de kristálytani sajátosságairól eddig nincs

semmi adatunk.

D ö r ö g d y D. gyjteményében négy igen szép sziderit-darab van, melyeken
figyelemreméltó pirit-kristályok ülnek. Ezek a pirit-kristályok a szürkés-sárga, szür-

kés-barna vagy világos borsárga sziderit-en ülnek, melynek egyetlen kristály-

alakja, az alapromboéder 4—20 mm nagyságot ér el. Az egyik szederit-darabon a

ffömeget alkotó szideriten kívül kvarc és kalcit jelent meg. A kvarc-

kristályok színtelenek, rajtuk a szokásos m (íoío]
,

i {íoíij
,

z {orii} forma figyel-

het meg. A fehérszín kalcit e {
0112 )- alakban jelenik meg, nagysága 10—20 mm.

A pirít kristályai 0,5—3 mm nagyok, a legtöbbjük azonban csak az
1 mm nagyságot éri el. Felületük gyakran zöldes- :

bolyás, ibolyáskék vagy vöröses-

ibolya színre futtatott. Formákban szegények, mindössze három kristályalak ismer-

het fel rajtuk:

a {íoo} o {
1 1

1 }
e

{
210

}

Típusuk változatos. Négy jól elkülöníthet típusba sorolhatók: 1. hexaéderes,

2. öktaéderes, 3. oktaéder-hexaéder középkristály és 4. pentagondodekaéderes.
Négy hexaéderes típusú kristályt vizsgáltam meg. A tanulmányozott, 1 mm

nagy kristályok vöröses-ibolyás színre futtatottak. Az uralkodó hexaéder lapjai a

szokott módon váltakozva, éleikkel párhuzamosan ersen rostozottak. Az ^oktaéder

alárendelt. A hexaéderek az egy'k kristálytani tengely irányában kissé megnyúltak,

ennék következében kifejldésük többé-kevésbbé négyzetes rendszerre (II. r. prizma

és I. r. piramis kombinációja) emlékeztetnek.

Az öktaéderes típus megvizsgált kristályainak száma négy. Ezek között

egyetlenegy kristályon csak az oktaéder fejldött ki. Az 1 mm nagy kristály tompa-
fény aranysárga lapjai sírnák. Három, 1— 1,25 mm nagy kristály zöldes-ibolyásra

színezdött lapjai élénkfények. E kristályokon az uralkodó oktaéderen kívül apró

lapocskákkal a hexaéder is megjelent. Az öktaéderes kristályok nagyon szép szabá-

lyos (ideális) kifejldést tüntetnek fel.

Az oktaéder-hexaéder középkristálytípust képvisel kristályok ritkák. A vizs-

gált anyagban mindössze kett fordult el (az egyik 1 mm, a másik 3 mm). Mind-

két krstály egyes lapjain — nem mindegyiken — ibolyáskék futtatási szín figyel-
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heí meg. A kristályok felülete mozaikkristályra emlékeztet. Az oktaéderlapokon
rozettaszeren pikkelyek helyezkednek el. A hexaéderlapokat négyzetalakú szub-
individuumok borítják, melyeknek határélei az [a : o= 100 : 1 11] övbe esnek.

A pentagondodekaéderes kristályok mérete 0,5 mm. Öt kristály tartozik e

típusba. Egyetlen kristályalakjuk az e {
210

j , melynek lapjai a jellemz éllel pár-
huzamosan finoman rostozottak, rajtuk futtatási szín nincs.

Pirit — Gánt (Fejér vm.)

1947-ben, egyetemi kirándulás során végzett gyjtésem anyagából, Gánton,.
a hosszúharasztosi bányából piritkristályokat gyjtöttem. A hosszúharasztosi
bauxitbánya fekvje felstriász dolomit. A dolomit felszínén a bauxit határán, rnan-
gános bevonat, kéreg mutatkozik. A hosszúharasztosi bányában a már lefejtett

bauxit alól napfényre bukkanó dolomit karsztos felületein több helyütt látható ez a

mangános kéreg, melyen néhol limonittá alakult pirit-kristályok voltak. A rózsaszín
vagy ibolyás festdés dolomit fölött 2—5 mm vastag mangános kéregén helyez-

kednek el a csoportosan összentt 0,5— 1,5 mm egykori pir'tkristályok. Fényl íelüle-

tek, mintha csillogó mázzal volnának bevonva.

A kristályok hexaéderek. Nagy ritkaságként az uralkodó hexaéder csúcsain

az oktaéder parányi lapjai is megjelennek. A kristályok legnagyobb része legömbö-
lyödött, de azért gyakran találni egyenes élekkel kifejldött kristályokat is. Utób-

biakon azonban mindig egyedül csak a hexaéder ismerhet fel. A kristályok általá-

ban csoportosan, egymással összenve, egymáson félig áthatolva fordulnak el-
Az egymással párhuzamos él kristályokból összetevdött tömbök maximál'san

5 mm nagyságúak. A kristálycsoportok között találhatók a hexaéder-oktaéder kom-
binációját feltüntet kristályok.

Pirit — Ralimba (Veszprém vm.)

A halimbai bauxit föltárása céljából több fúrást mélyítettek. Az egyik fúrás

pirittartalmú mintáját megvizsgálásra Vadász E. bocsátotta rendelkezésemre.

Az 1946 március 16-án végzett fúrás 57,2—57,4 méter között piritet ütött meg.

A fúrásminták pirites darabjain szép kristályok ülnek. A kristályok mérete 0,5—5
mm között változik. Rajtuk mindössze három forma állapítható meg:

a (lOOj o {lll} e {210}

Az' élénkfény kristályok típusa oktaéderes. Az uralkodó oktaéder lapjai

vagy simák, vagy a lapközépen kimart, illetve apró pikkelyekbl állónak látszanak.

A hexaéder lapjainak kifejldése kétféle: görbült vagy sima. Ha görbn't topokkal

jelenik meg, akkor finoman rostozott. Ha síklapokkal fejldik ki, akkor apró göd-

röcskék borítják és ezért felszíne bársonyosan csillog.

/. ábra Pirit Halimbáról — Pvrit von Malimba.
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A hexaéderrel egyenl nagy lapokkal alakul ki az c
|
2

1

o
J

Kifejldése sok

hasonlóságot árul el a hexaéderlapokhoz. Megjelenik görbült lapokkal cs ekkor az
a: e éllel párhuzamosan finoman rostozotí. Kifejldik síma lapokkal is, ekkor azon-

ban a lap bels része hiányos: apróbb laprészletekbl áll vág)' üreges és csak az

a: e és a: o élek közelében alkot összefügg sík felületet.

A kristályok kombinációja kétféle. Az egyik kombinációban csak az a
!
100

és 0 ! 111
!
vesz részt. Ezeken a kristályokon jelenik meg a bársonyos felület hexa-

édei. A másik kombináció-típusban az elbbi két formához az e { 210 } is csatlakozik.

Egyik halimbai fúrásból egy 35 mm hosszú és 15 mm átmérj hengeres
piritkonkréció került ki. A henger belseje kristályos szemcsés. A henger palástján

sugaras elrendezdésben egymással tömötten összentt, megnyúlt piritkristályok

helyezkednek el. A hengert ferdén elhelyezked öv öleli körül, ennek felületén ül
és többé-kevésbbé hipoparallel elrendezdés piritkristályok csúcsain az a

J
1 00 }

o
{
111

}
és e

(
210

) forma figyelhet meg. A krstályok típusa oktaéderes. A kristá-

lyok az 5 mm nagyságot is elérik. A konkréció kristályai Iegömbölyödöttek, alig

fénylk. A konkréció rajzát az 1. ábra tünteti fel.

JI. Tokojh

Muiiepa.iorn'ieeKiie coonjeiiiiH

Abtop .saKHMaeTCH MopdbojiorrmecKHM omicaHHeM HeKOTopwx KpacTajiJioB

napirra c oipefi ne.ibio onpeaejiemm Mop^oeHeTmecKiix cboííctb napuTa. Oh
oímcaeT KpucTanjibi napaTa Tpex MecTopo<K,aeHníí : Py^fia, TaHT, XajiHMöa. noejie/i-

nae Asa MecTopoiKaeHHH hbjihiotch öOKCHTOBMMu iáé napnT B CTpenaeTCH Ha
rpamme noaoniBeHHbix aonoMHTOB h öOKCHTa. KpacTajiJibi nepura OTnacTH npe-

Bpamajmcb b jihmohht. rocno^cTByioT (Jjopmbi reKcae^epa.

MINERALOGISCHE MITTE1LUNGEN. II.

L. T okod y.

Pyrit— Rudna (Komitat Spis— Szepes, Ischechoslovakei.)

Pyrit, dér im Siderit des Ivágyóhegy (954 m) westlich von Rozniíva (Rozs-
nyó) vorkommt, wird von mehreren Autoren erwáhnt (L. Maderspach 1880.
M. Tóth 1882., F. Schafarzik 1904., K. Papp 1915.) aber von semen
kristallographischen Eigenschaften habén wir bisher keinerlei Angaben.

In dér Sammlung von D. Dr ö gdy befinden sich vier sehr schöne Sde-
ritstufen, an denen beachtenswerte Pyritkristalle sitzen. Auf djese Kristatle beziehr

sich d :

e nachstehende Mitteilung.

Die Pyritkr :

stalle sitzen auf dem gráulichgelben, graulichbraunen odor hel'-

weingelben Siderit, dessen einzige Kristallform, das Grundromboeder, 4—20
mm gross ist. An dem einen Sideritstück erscheinen ausser dem Siderit, dér Haupt-

masse, Q u a r z und K a 1 z i t. Die Quarzkristalle sind farblos; an ihnen lassen

sich die gewohnten Formen m
(

1(V*°}, r
(
10 Í 1 }, z {0111 )

beobachten. Dér weisse

Kalzit erscheint in dér Form e {
0112

) ; Seine Grösse ist 10—22 mm.
Die Kristalle des Pvrits 6ind 0,5—3 mm gross, die meisten von ihnen aber

\
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bloss 1 mm. Ihre Oberfláche ist oft grünlichviolett, violettblau oder rötlichviolett

angelaufen. Sie sind formenarm; es s
:nd an ihnen insgesamt drei Kristallformen zu

erkennen:

a
{
100

}
0 {111}- e

{
210

}

Ihr Typus ist mannigfaltig. Es lassen sich leicht vier Typen unterscheiden:
1. hexaedrischer, 2. oktaedrischer, 3. Oktaéder—Hexaeder-M ttelkristall und 4.

pentagondodekaedrischer.
Ich habé vier Kristalle von hexaedrischen Typus untersucht. Die untersuchten,

1 mm grossen Kristalle sind rötlichviolett angelaufen, die Fláchen des herrschen-
den Hexaeders in dér gewohnten Weise abwechslend, parallel zu ihren Kantén
stark gerieft. Das Oktaéder ist untergeordnet. Die Hexaeder sind nach dér einen
kristallographischen Achse etwas gestreckt, darum erinnert ihre Entwicklung mehr
oder minder an das quadratische System (KomKnation von Prisma II. Ordn. und
Prisma I. Ordn.).

Vöm oktaedr'schen Typus habé ich ebeníalls vier Kristalle untersucht. A i

e :nem einzigen Kristali ist bloss das Oktaéder entwickelt; dér 1 mm grosse Kristail

hat matté, goldgelbe, glatte Fláchen. Die grünlichviolett gefárbten Fláchen dér

übrigen drei, 1— 1,25 mm grossen Kristalle sind von lebhaftem Glanz. An d'esen

„ Kristallen erschien ausser dem herrschenden Oktaéder auc'n dér Hexaeder uzw.
mit winzigen Fláchen. Die oktaedrisehen Kristalle zeigen sehr schöne, reguláre

(ideale) Entwicklung.

Dér Typus des Oktaéder—Hexaeder-Mittelkristalls ist von ganz wenigen
Kristallen vertreten. Ich habé im untersuchten Matériái insgesamt zwei gefunden
(einen von 1 mm und einen von 3 mm Grösse). Einzelne — nicht sámtliche — Fiá-

chen beider Kristalle sind v’olettblau angelaufen. Die Oberfláche dér Kristalle erin-

nert an Mosaikkristalle. An den Oktaederfláchen sitzen Schuppen in rosettenartiger

Anordnung. Die Hexaederfláchen sind von quadrapschen Subindividuen bedeckt,

dérén Grenzkanten in die Zone [a : 0= 100 : 1 1 1] fallen.

Die pentagondodekaedrischen Kristalle sind 0,5 mm gross. Zu diesem Typus

gehören fünf Kristalle. Ihre ernzige Kristallform ist e { 210 í ; die Fláchen sind paral-

lel zr charakteristischen Kanté fein gestreift und zeigen keine Anlauffarbe.

Pyrit — Gánt (Komitat Fejér).

lm nachstehenden teile ich meine Beobachtungen über den Pyrit mit, den ich

in dér Grube von Hosszúharasztos gesammelt habé.

Das Leigende des Baux :

tkörpers, in dér Grube von Hosszúharasztos ist Ober-
trias-Dolomit. An dér Grenze des Dolomits und Bauxits ist ein manganhaitiger
Überzug, eine Kruste zu erkennen. Ich habé an den karstartigen Schollen des nach
Abbau des Bauxit zutage tretenden Dolomits diese manganhaltige Kruste an mehre-
ren Stellen gefunden, hie und da über ihm auch die Kristalle des zu Liinonit um-
gewandelten Pyrits. Die gruppenweise zusammengewachsenen einstigen Pyrit-

kristalle, die sich zu Limonit umgewandelt habén, sitzen auí einer 2—5 mm dicken

manganhaltigen Kruste über dem rosafarbigen oder violetten Dolomit. Die Kristalle

dér Limonitpseudomorphosen nach Pyrit sind 0,5— 1,5 mm gross. Ihre Oberfláche

glánzt; ihre Fláchen sehen aus, als wáren sie von einer glitzernden Glazur
überzogen.

Die Kristalle sind Hexaeder. Es ist eine Seltenheit, wenn an den Ecken des

herrschenden Hexaeders auch die winzigen Fláchen des Oktaeders erscheinen.

Die meisten Kristalle sind tonnenförmig abgerundet, doch finden sich oft

auch Kristalle mit geraden Kantén. An den letzteren lásst sich stets bloss dér

Hexaeder erkennem
Die Kristalle kommen gewöhnlich gruppenweise, miteinander verwachsen,

einander halb durchdringend vor. Die Anháufung dér Kristalle mit zueinander paral-

lelen Kantén sind höchstens 5 'mm gross. Unter den Kristallgruppen finden sich

auch Kristalle, welche die Kombination Hexaeder-Oktaeder zeigen.
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Pyrit — Halimba (Komitat Veszprém).

Zum Auíschluss des Halimbaer Bauxits vvurden mehrere Bohrungen vor-'

genommen. Ich bin dem Universitátsproíessor Elemér Vadász zu Dank ver-

pílichtet, das er die Güte hatte, mir die pyrithaltige Bohrproben zr Untersuchung
zu überlassen.

Am 16. Marz 1946 schlug die Bohrung zwischen 57,2—57,4 m Pyrit an. An
den pyrithaltigen Stücken dér Bohrproben sassen schöne Kristalle. Ihre Grösse
schwankt zwischen 0,5—5 mm. Es können an ihnen insgesamt drei Formen fest-

gestellt werden:

a 1 100
J

o
{

i 1
1 }

e
|
210 *

Dér Typus dér lebhaft glánzenden Kristalle ist oktaedrisch. Die Fiáchen des
herrschenden Oktaeders sind entweder glatt, oder es erscheinen in dér Flachenmitle
zerfressene bzw. winzige Schuppen.

Die Flachen des Hexaeders zeigen zweierlei Entwicklung: gekrümmte und
glatte. D e gekrümmten Flachen sind fein gestreift, die ebenen Flachen von kleinen

Grübchen bedeckt und glánzen darum samtartig.

Mit gleich grossen Flachen wie die des Hexaeders ist auch die Form e(2lo|
ausgebildet. Ihre Entwicklung hat viel Ahnlichkeit mit den Hexaederflachen. Sic

erscheint mit gekrümmten Flachen. und dann ist s
r

e parallel zu dér Kanté a : e

fe n gerieft. Sie entwickelt sich auch mit glatten Flachen. dann aber ist dér innere

Teil dér Flachen unvollkommen: sie besteht aus kleinen Fláchenteilchen oder ist

hohl und bildet nur in dér Náhe dér Kantén a: e und a : o eine zusammenbángende
ebene Oberfláche.

Die Kristalle bilden zweierlei Kombinationen. An dér einen Koinbination r.eh-

men bloss a
{
íoo

}
und o •(

ni
[
tei I. Dér Hexaeder mit samtiger Oberfláche erscheint

an diesen Kristallen. Bem anderen Kombinationstypus gesellt sich zu den vorher

erwáhnten beiden Formen auch noch e{ 210 j.

'

Aus dér einen Halimbaer Bohrung kam eine zylindrische Pvritkonkretion

m :

t 35 mm Lángé und 15 mm Durchmesser zutage. Dér Innere des Zylinders ist

kristallisch-kömig. Am Mantel des Zylinders sitzen miteinander dicht zusammen-
gewachsene, gestreckte Pvritkristalle in strahliger Anordnung. Dér Zylinder ist von
einem sch'eflaufenden Gürtel umgeíasst, und an den Ecken dér Pyrit-

kristalle, die an seiner Oberfláche in mehr oder rninder hypoparalieler Anordnung

sitzen, können die Formen a
{
íoo }, o

{

m
}

und e
{
210

J
beobachtet werden. Diese

oktaedrischen Kristalle erreichen hie und da die Grösse von 5 mm. Die Kristalle dér

Konkretion sind abgerundet, kaum glánzend. Die Konkretion ist auf Abbildung 1.

dargestellt.
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CERUSSZIT RUDABÁNYÁRÓL

Z siv n y Viktor.

A rudabányai vasérctelep 1 cerusszitjának kristálytani viszonyait Schmidt
Sándor,2 Kertai György 3 és Koch Sándor4 ismertették.

1941 nyarán, rudabányai gyjtésem alkalmakor néhány érdekes paragene-

zis cerusszitos tufát hoztam onnan a M. Nemz. Múzeum ásvány-kzettára szá-

, mára. Ezt az elfordulást röviden már 1941-ben ismertettem. 5 A következkben ennek

az anyagnak kristálytani vizsgálatát közlöm. Három kristálykát mértem meg: az

4. sz. 1 mm nagyságú, izometrikusan kifejldött, tökéletesen víztiszta; a 2. sz. ca.

0,4 mm magas, 0,6 mm széles és 1,1 mm hosszú, átlátszó; a 3. sz. 0,3 mm magas,
0,75 mm hosszú, kissé sárgás. Valamennyi az o-tengelv egyik végén volt fennve.
Míg az 1. sz. kristályon a harmadikfajta alapprizma és az elsfajta prizmák nagy-
jából egyensúlyban vannak egymással, a másik kettn az [a] zóna lapjai a-tengely

szerinti, nyúlt-oszlopos termetet szabnak meg. A három megmért kristályon, jó

mérések alapján a következ 13 alakot mutattam ki (a bets jelzés mindenütt a

V. Goldschmidt: Krystallographisehe Winkeltabellen-ben (1897) használt):

a !>«>! m {no} *
{
038} y {

102
} v írnir 1V

b í°i°! «• M .r (012) 0 ín 2
}

k [mi} ' y [H3}

i (021} A* (121}

[038] és legtöbbször k lapjai is csak igen keskenyek, a piramislapok p-éi kivételével

igen aprók.

A *
^

038
J új alak; két kielégíten egyez eredményt [(038) (010), ill. (033 )

(0 ) = 75° 00', ill. 75° 14'] adó lapjával csak a 3. sz. kristályon jelenik meg.

Az egyszerbb y ( 0 1 3 )
szimbólumra számított szögérték: 76° 27'.

1 Ez a vasérctelep Rudabánya. Alsótelekes, Felstelekes és Szuhogy kisközségek hata
rához tartozik.

2 Baryt és cerussit Telekesrl Borsotímegyében: Értekezések a természettudományok
körébl [kiadja a M. Tud. Akadémia] 12, 1. sz., i—31 [8—30], [1382],

8 Rudabár.ya oxidációs zónájának úi ásványai, német kivonattal: Neue Vorkommen
aus dér Oxydationszone von Rudabánya; Föídt. Közi. 65, 21

—

30 [26—28], [1935],

4 Magyarországi vasércelíordulások ásványai, angol kivonattal: The minerals of th»
Hungaran iron re deposits; Acta universitatis szegediensis, Sectio seientarum naturalium
(Pars mineralogica, petrographica) = Acta mineralogica, petrographica, 4, 1—41 [24], [1950!-
Ez az értekezés kéziratom lezárása után jelent meg, de még ennek kinyomatása eltt figye-

lembe vehettem.
5 Földtani Értesít, 6, (új) évf., 94—95, [19411. ... . ,,Az ásvány pompásan csillogó,

többnyire gyémántfénv 'kristályai teljesen kibélelik a limonittal átjárt galenites-cerusszitos
darabok kisebb-nagyobb üregeit és hasadékait; a cerusszitra helyenként, mint fiatalabb kép-

zdmény, a malachit zöldszínü egyes kristálykái, vagy kristálycsoportjai nttek s néhol tel-

jesen bevonják a cerusszitkristálvokat. ... A darabok a Splényi-bányamezöbl körülbelül

másfél évvel ezeltt [19-39—1940] léerültek el." E bányamez legnagyobbrészt Alsótelekeshez

tartozik.



Bizonytalannak kell tekintenem a következ alakok fellépését:

ej 101
!: az 1. és 2. sz. kristályon lapjai rendkívüli keskenységénél fogva még

felcsillámlással sem volt mérhet, de mint (111) (íil) élt tompító lap bzonyára

{101} -hez tartozik.

(010) -hoz vicinális elsfajta prizmának 2 lapját figyelhettem meg a 2. sz.

kristályon, a Mengely egy :k végén. Szimbóluma (".íoo.lj körülinek adódik.

(010) -hoz vicinális harmadikfajta prizmák: ugyancsak a 2. sz. kristályon

határozottan megfigyelhettem néhány (010) -hoz vicinális harmad kíajta prizmát,

melyek közül három jól mérhet volt. A k'tn reflexet adó (110) -hoz mért6 hajlású-

kat az alább következ szögértéktáblázat végén találhatjuk. A bellük számított

szimbólumok rendben:

{
1.300.0 }

{ 1 . 100.0 }

{
1. 60.0 J

körüliek. E vicinál s lapok 6-tl jobbra és

balra szimmetrikusan lépnek fel.

'F
{
053

} j

n
{
051

}
> 1— 1 lapjukkal csak a 3. sz. kristályon voltak észlelhetk.

9 {0 10 . 1
} )

053
} elsfajta prizmát elször M a i e r A. észlelte mint bizonytalan alakot és

pedig a Wiesenthalban fekv Schönau környékén, a badeni Belchen (Feketeerd) egyik

déli nyúlványának „Eisenbláue“ nev lejtjén íluorit kitermelésére nyitott „Pfingst-

segen“ nev bánya cerusszitján. 7 Egyetlen kristályon megjelent egyetlen lapja csak

igen gyenge reflexet adott s ennek folytán nem mérhettem pontosan.

* (010) kevésbbé jó reflexe: adott.
'• Kristallographische Bescnreibung einiger Mineralien von dér Eisenbláue bei

Schönau im Wiesenthal (Baden); Zeitschr. f. Kryst., 58 (Festband (P. von Groth), 75—107
[82], [1923],

6 Az egy oktánsban mért szögértékeket az els oktánsba tartozó lapokra vonatkoz-
tattam akkor is, ha a mérés más oktánsban történt.
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*\607
/ új alak csak egyetlen lappal (

6tST
) lépett fel az 1. sz. kristályon s így

támbár bizonytalan felcsillanását mérve — nyilvánvalóan véletlenül — elég jó érté-

ket adott, mégis bizonytalannak kell tekintenem.

Ugyanezen az 1 sz. kristályon a (m) (m) (no) (llo) csúcsot tompító
lapocska még felcsillanással sem volt megbízhatóan mérhet. E kristálykának csak-

nem mindegyik élét rendkívül keskeny lapocska tompította, melyek csupán binokulá-

ris mikroszkóp segélyével voltak észlelhetk, goniométerrel azonban nem voltak

megfigyelhetk.

Az észlelt és számított szögértékeket a következ táblázatban foglaltam össze:* 1

észlelt számított kb.-ség

ara (100) (110) 31° 23' 31° 23' 0'

bm (010) (110) 58° 37 1/*' 58° 37' 4- O,
'

l 12

mm'" (110) (110) 62° 46' 62° 46' 0'

rr'" (130) (130) 122° 42' 122° 41' + 1'

*(038) (010) 75° 07' 74° 50' + 17'

xb (012) (010) ©
o

a> 70° 7 »/*' - IV
x' (012) 39° 45' 39° 4 5 0'

kx <0li) (012) 15= 57' 15° 59V2
' Ol! 1í 2

x' (012) 55° 41' 55° 44*/.' - 2 V2
'

Tb (053) (010) 39° 20

V

2
' 39° 41 Va

'

—21'

ib (021) (010) 34° 37V2
' 34° 40' - 2‘/g

'

X (021) (012) 35° 30V 35° 27

V

+ 3'

yx (102) (012) 35° 59' 36° 00' — r
m (110) 64° 10' 64° 12' 2'

P (111) 31° 8V 31° 8' + V
g (113) 15° 30' 15° 31V2

' - 1 V»'

nb (051) (010) 15° 17' 15° 28' —11'

'

db (0.10.1)(010) 8° 8' 7° 53' + 15'

pm (Hl) (110) 35° 45

V

35° 46' — 1/ '

2

p"i (111) 49° 55' 49° 59 '»/* — 3V2
'

*(667) (111) 4° 18' 4° 16 1/.' + I 1/.'

OX (112) (012) 29° 18' 29° 08' + 10'

P (111) 19° 25‘V 19° 28' 01/ 1L li

gb (113) (010) 77° 19' 77° 22' - 3'

m (110) 65° 10Vs' 65° 10' + Vo'

P (111) 29° 26' 29° 24' + 2'

y"' (113) 25° 190.' 25° 16' + 2>/.,'

SX (121) (012) 47° 31' 47° 31' 0'
"

m (110) 33° 41' 33° 40' + 1'

r (130) 29° 51 l
U' 29° 57' - 4 */2

'

p (111) 18° V*' 18° 00' + V.'

(0.100.1) (010) 45'
" - 47 V2

'

(1.300.0) (110) 58° 18 l/j' 58' 18'

(1.100.0)' (110) 57° 40V 57° 40

V

2
'

(1. 60.0) (110) 57° 3' 57° 3'

Schmidt S. az alsó'telekesi P é c h - bányatelekbl származó cerusszíton

21 alakot:

a, b, c, l, ti, n, z, v, i, k, x, m, /. r, p, o, g, w, *, s, <?

K e rtai G y. a felstelekesi V i lm o s - bányából való 3 kristályán 8 alakot:

abxiymrp
Ko eh S. és munkatársai a rudabányai Andrássy I. bányarészb\ 1949-ben

gyjtött cerusszíton 7 alakot:

észleltek.

c e v i m r p



2. ábra. 3. ábra.

Ezek szerint tehát az általam észlelt formák közül (figyelembe nem véve a

vicinálisokat)*! 038 },*{ 667
}> ^

» 9 Rudabányára újak (
*

{
038

}
*

{
667

} m :

nt említet-

tem volt a cerusszitra általában újak). Schmidt S. következ 8 alakját:

c 1 z v/w * ?
ellenben nem észlelhettem.

Az általam észlelt kombinációk a következk:

1. sz. kr.: a b m r x k i y e? * {
667 }? p o g s

2. sz. kr.: b m r x k i e? p g éis úyvel vicinális' három harmadikfajta
és egy elsfajta prizma

3. sz. kr.: b m r*{°38
} x k i n g p.

A megmért három kristályka képét az 1—3. ábrákban tüntettem fel a valósá-
gos kifejldéshez lehetleg hen9

, csupán a bizonytalannak tekintend, vagy nem
mérhet formákat, valamint k (a 2. és 3. sz. kristályon) és* {

038
} lapja

:

t nem raj-

zoltam be, mert rendkívüli keekenységüknél (vonalszerségüknél) fogva az ábrák
méreteihez arányosan úgy sem lettek volna ábrázolhatok.

A kristálykák általában aszimmetrikusan, ill. az alakok sokszor hiányos lap-

számmal fejldtek ki. így az 1. sz. knstályon: míg a ú-tengely pozitív felében alul-

felül 3—3 elsfajta prizma (x, i, k) lapjai jelennek meg, addig negatív felén csupán
x nagyobb lapjai lépnek fel; a kristály mells, meglév végén o lapjai csak a kr.

alsó felén, s pedig csupán 3 lappal jelenik meg; y (102) körül csupán g {
113

(
10^)

9 A 2. sz. kr. (101)? lapja kivételével, melyet a 2. ábrában túlzott szélességben raj-
zoltam be.
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körül pedig o^H-), g \
113

/
lapjai és *{ 66/

{ egy lapja jelennek meg, utóbbiak

ersen aszimmetrikus eloszlással. Az (102), ill. (
102

) körüli lapkonfigurációt a 4., ill. 5.

ábrában (102)- ill. (
i 02 ).re pujjiciálva külön tüntettem fel. A 2. sz. kr.-on k csak

3 lappal, a szabad végén pedig g ámbár teljes lapszámmal, de ersen asz'mmetrikus
kifejldésben jelenik meg. A 3. sz. kr.-on x egyik átellenes lapokból álló lappárja
hiányzik, a megfelel i lapok pedig annál ersebben kifejldve, dominálnak az els-
fajta prizmalapok között; k csak 1, a kr. elüls ép részén r ugyancsak 1, p pedig
csupán 2 egymás alatti lapjával lép fel.

A kristálylapok mind ersen csillogók s a keskeny prizmalapok és az igen
apró o, g, s és *(667) piramislapok kivételével, melyek reflexei homályosak és gyen-

gék, túlnyomóan jó reflexeket adnak.
\

010
}

lapjai ritkásan rovátkoltak voltak.

B. JKiibhh

HepvcciiT 113 py^nmca PyaaóaiiH

Abtop onpefleJiHJi 22 $opMbi Ha KpacTaJiJiax pepyccaTa, npOH3meflninx 03

pyflHHKa PyaaöaHH. H3 3thx cjieayiomHe 13 hbjihiotch tohho onpeAeJieHHbiMH : a

(100), b (010), m (110), r (130), (038), x (012), k (01 1), i (021), y (102), p (111), o (112), g (113),

s (121)

OcTajibHbie 9 hbjihiotch onpe,neJieHHbiMH TOJibKO c npH6jiH3Erre;ibHOH toh-

HOCTbio. HoBbie $opMbi AJiH nepvcciiTOB (038), (667).

ÜBER DEN CERUSSIT VON RUDABÁNYA
(KOMÍTAT BORSOD, UNGARN).

Von Dr. Vidor Z s i v ny.

Die Arbeit wird in deutscher Sprache in Annales Hist. Nat. Musei Nationalis

Hungarici (Budapest) vol. XL1I. erscheinen.



A SALGÓTARJÁNVIDÉKI SL1R ÉS PECTENES HOMOKK FAUNÁJA

Csepreghyné Meznerics Ilona.

(XIII. tábla.)

A salgótarjánvidéki, tágabb értelemben zagyvavölgyi slir, továbbá a salgó-

tarjáni medence pectenes homokkövének faunája részleteiben még kevéssé ismert.

A terület földtani viszonyait ismertet munkák természetszerleg csak faunafelsoro-

lásokat adnak, a faunaelemek slénytani kritikai vizsgálata nélkül. A Bányakutató
és Mélyfúró N. V. megbízásából folytatott gyjtések, továbbá az Országos
Természettudományi Múzeum Föld- és Öslénytárában lév ( id. Noszky Jen és

Harmat István gyjtése) lényegesen megnövekedett anyag lehetvétette a fauna-

elemek részletesebb vizsgálatát és lelhelyek, illetve faciesek szerinti feldolgozását.

A terület slirképzdményeinek és pectenes homokköveinek faunáján kívül külön
foglalkozom az ú. n. „átmeneti rétegek

11

faunájával, melyek Mátranovák és Homok-
terenve környékérl kerültek napvilágra.

É, Sliríaunák

A zagyvavölgyi slirképzdmények vizsgálatai folyamán, illetve a Borsodi-
medence földtani viszonyaival kapcsolatos megállapításoknál egységesen kialakult

felfogás (Noszky, Schréter, Vadász, V it áll s, H o r u s it zky), hogy
a zagyvavölgyi slirkomplexum csak nagy általánosságban párhuzamosítható az

ottnangi típusú slirképzdményekkel. Noszky szerint a területen „huzamosabb,
ers tengermélyüléssel van dolgunk, mely legalább is a középmátrai részeken k : sebb
ingadozásoktól eltek

:

ntve az egész aquitani, burdigalai, st talán a helvéti idk folya-

mán is állandó maradt 11

. Ugyancsak Noszky hangsúlyozza, hogy a rétegösszletben

sok az ottnangi slirbl hiányzó, illetleg ezektl elüt faunaelem. (21., p. 71.)

Vadász utal arra, hogy a rétegösszlet fels része már inkább a felsmediterrán

agyagokkal (badeni, vöslaui) azonosítható (31., p. 422). Strausz faciológiai

szempontból vizsgálja a terület slirképzdményeit (29., 30).

A slir-képzdménvek faunája közismerten szegényes és rossz megtartású.
Az eddigi faunafelsorolások kapcsán Noszky (21., p. 70) a „keleti, típusos

slirfacies helvéciai képzdmények 11

sorában feltüntetett fajoknál megjegyzi, hogy
„alakjai teljesen megegyeznek az ú. n. ,felsmediterrán

1

(lajtamészkcsoport) formák-

kal
11

. Strausz utal arra (30., p. 201), hogy Noszky a fenti rétegeket fels-

mediterránnak jelzi, ellentétben a típusos slirrel, „melyet Magyarországon mint

alsómediterránt tekintenek
11

s megjegyzi, hogy „diese Schichten gehören wirklich

zum Obermediterran“. Noszky a kis- és nagyzagyvavölgyi területrl késbb
általánosabb faunafelsorolást ad (21., p. 71), Strausz faunaközlésének fel-

használásával, aki megjegyzi, hogy a Cserháthegységben különböz ki tej ldésü a

slir s ennek kapcsán több faunaelemet sorol fel (3Ó., p. 233).

A fauna részletes tárgyalása eltt meg kell jegyezni, hogy a slirre vonatkozó

hazai irodalomban az ottnangi slir több helyütt mint abómediterrán-korú képzd-
mény szerepel. R. Hörnes az ottnangi faunafeldolgozásnál közli Suess

6 Földtani Közlöny.
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megállapítását, mely szerint a szóbanforgó slirképzdmények az I. Mediterrán-

Stufe-hoz tartoznak (10., p. 333), de ugyancsak közli és döntnek tartja F u eh s
megállapítását, aki az olaszországi molassz-márgákkal párhuzamosítva az ottnangi

ölirt, helyét a tortonai képzdmények alatt jelölte meg (ibid., p. 336, 337). Az osztrák

szerzk és a hazai irodalom is már helvéciai korúnak tekinti az ottnangi slirt. Kife-

jezetten helvéciai-korú ottnangi slirrl beszél Andruso.v (1., p. 116, 117, 172)

is, abban az értelemben természetesen, hogy a slir-fauna általában nem kor-, hanem
íacies-íauna, mely különböz korú rétegekben megjelenhetik. Utal arra, hogy hel-

véciai korú az ottnangi, de tortonai a walbersdorfi és badeni slir, melyekben eltér
koruk ellenére az Aturia aiuri faj megtalálható.

Minthogy részletes faunisztikai feldolgozás szempontjából a terület hiányos,

alábbiakban néhány lelhely tüzetesebben begyjtött slirkifejldés képzdményé-
nek faunáját sorolom fel megjegyezve, hogy a faunafeldolgozás csak a Noszky-
értelmezésében középs és fels slirre vonatkozik, nem pedig az alsó-miocén (bur-

di gálái ) ,
illetve oligocénnek tekintett slirre.

Az alábbi lelhelyek anyagát vettem vizsgálat alá:

1. Kisterenve—Szúpatak (Bükkvölgv)
,

2. Kisterenve, Gsengerháza felé viv
út melll; 3. Kisterenve (Nagyerd); 4. Kisterenve (községben a forrásnál); 5. Kis-

' ierenye, Krakóvölgy; 6. Szúpatak; 7. Karancsalja; 8. Lucfalva; 9. Karancsság;
10. Piliny („Apokáe oldal”); 11. Litke (Kopasz-hegy); 12. Nagybátony (69. sz. fúrás

anyaga); 13. Mátranovák (3-as ereszke-akna) ;
14. Mizserfa (Kazár-felé, Szurdoki

lejtakna); 15. Kányáspuszta-bán\a (Mátraverebélynél) ;• 16. Kincsespuszta (Nógrád-

szakálnál)
;

- 17. Garáb (Mátraszllstl DNy-ra); 18. Piliny (Khegy); 19. Tar

(Szalajka-patak völgye); 20. Sámsonháza (Budaheggvel szemközt, az országút

mentéri).

A felsorolt lelhelyek közül a 4, 5, 6, 10, 1 1 és a 13—20 számokkal jelzettek

anyaga 1949., illetve 1950. évi, id. Noszky Jen és Bartkó Lajos útmutatásai

alapján, illetve segítségével begyjtött anyag, míg a többi lelhely anyaga a salgó-

tarjáni bányamúzeum, illetve a Föld- és Öslénytár régebbi gyjtés anyagából

származik.

Az 1—20 számmal jelzett lelhelyek faunáját az alábbi felsorolás, illetve

táblázat adja.

l. 2

Protoma cathedralis paucicincta S.

Turriíella
[
H.\ badensis Sacco

Solarium simplex B r o n n
Scala

l
Füscoscala] turtonis Túrt.

Polinices [Z..] helicina B r.

Pirula condita B r ong. O
Nassa restituana hörnesi M a y.

Nassa cf. rosthorni P árts eh
Fusus haueri R. H ö r n e s O
Ancilla

[
B.]glandiformis Lám.

Clavaiula ásperulata Lám. ^
Clavaiula

[
Surcula

]
reevei Bell.

Clavaiula 15’.] brusinae R. H ör n. O
üenota cf. valeriae Horn. A u i n g.

Conus dujardini Phil. O
Terebra negleeta Midit.
Ringicula [/?.] auriculata buccinea Br.O
Nucula nucleus L.

Nucula ehrtichi R. H ö r n e s O
Léda hörnesi Bell.
Léda [Lembulus

]
fragilis Che m n.

Solenomya doderleini May.
Amussium eristatum badense Font. O
Lima lábán' M e zn

' O
Asiarte neumauri R. H ö r n e s O
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Cardita
[
Cyclocardia

]
scalaris S.

Diplodonta trigonula Broun
diplodonta rotundata M ont.
Tliyasira subangulata R. H o r ne s
Miltha ottnangenis R. H ö r ne s

Lucina wolfi R. H ö r nes
Loripes [Alj dujardini D e s h.

Spisula subtruncata triangula R.
L.utraria sp.

Angulus [Peronidia] planata L.

Angulus
|Oudardia ]

compressa B r.

Teliina schönni Af. H ö r n e s

Tellinc. 1.

Teliina II.

Macoma elliptica ottnangensis H.
Solen subfragilis E ic hw.
Aloidis cárinata hörnesi Ben.
Aloidis [KJ gibba Olivi
Anatina juchsi R. Hr nes
Cuspidaria rostrata S p e ngl.

Minthogy részletes slénytani leírást csak néhány fajról közlök, a táblázatban
felsorolt fajokra vonatkozó régi elnevezést, illetve irodalmi utalást az alábbiakban
adom. A zárójelben lév név a faj régi megjelölése, a szám pedig az irodalmi uta-
lás: Protoma cathedralis paucicincta Sacco (Turritella calhedralis: 24., XIX. p.
32. T. 3. f. 17); Turritella (Haustator) badensis Sacco ( Turritella turris partim,
16., p. 24); Solarium simplex Broun (5., I. p. 413);Srö/ (Fuscoscala) turtonis
Tart. (24., IX. p. 15); Polynices (Lunatia) helicina B r. (Natica helicina B r.,

16., p. 43); Pirula condita Brogn. (Pyrula condita. 5., I. p. 118); Nassa resti-
íuana hörnesi May. (Buccinum semistriatum 16., p. 55); Nassa rosthorni
Parts eh (Buccinum rosthorni, 16., p. 51); Fusus haueri R. Hörnes OO..
p. 354); Ancilla (Baryspira) glandiformis Lám. (Ancillaria glandiformis 16., p.
56); Clavatula asperulata Lám. (Pleurotoma asperulatu, 5., I. p. 188). Clavatula
(Surcula) reevei Bell. (Pleurotoma reevei, 16., p. 59); Clavatula (.Surcula) brusi-
nae R. Hörnes (Pleurotoma brusinae, 10., p. 359); Genota valeriae Horn. —
A u i n g. (12., p. 311); Conus dujardini P h i l. (Conus dujardini partim, 16., p. 6 1 )

;

Terebra negleela M icht. (Terebra pertusa, 5., I. p. 5); Ringicula (Ringiculella) auri-
culata buccinea B r. (Ringiculella buccinea, 16., p. 63); Nucula nucleus L. (5., II. p.
1 59) ; Nucula ehrlichi R. Hörnes (10., p. 378); Léda hörnesi Bell. (Léda clavata,
24., XXVI., p. 51); Léda (Lembulus) fragilis Chemn. (Léda fragilis, 1 1., II. p. 307);
Solenomya doderleini May. (5., II. p. 13); Amussium eristatum badense Font.
(Pecten eristatus, 16., p. 69); Lima lábául Mezn. (15., p. 127); (Astarie
neumayri R. Hörnes (10., p. 377); Cardita (Cyclocardia) scalaris S o w.
(Cardita scalaris, 6., p. 130); Diplodonta trigonula Broun (5., II. p. 151);
Diplodonta rotundata Mont. (4., LXV. p. 241); Thyasira subangulata R.
Hörnes (Cryptodon subangulalus, 10., p. 373); Miltha ottnangensis
R. Hörnes (Lucina ottnangensis, 10., p. 372); Lucina wolfi R. Hörnes
(10., p. 371); Loripes dujardini (Lucina dujardini, 3-, p. 246); Spisula subtruncata
triangula R e n. (Macira triangula, 6., p. 195); Angulus (Peronidia) planata L.
(Teliina planata, 4., LXIV. p. 249); Angulus (Oudardia) compressa B r. (Teliina
compressa, 2., p. 62); Teliina schönni M. Hörnes (11., II. p. 90); Macoma ellip-

ticy ottnangensis R. Hörnes (Teliina ottnangensis, 15., p. 130); Solen subfragilis
Eichw

., (5., II. p. 12); Aloidis carinaia hörnesi Ben. (Corbula carinata partim,
16., p. 87); Aloidis (Varicorbula) gibba Olivi (Corbula gibba, 16., p. 88); Ana-
tina fuchsi R. Hörnes (10., p. 366); Cuspidaria rostrata S pengi. (24., XXIX.
p. 124). A felsoroláshoz meg kell jegyeznem, hogy az irodalmi hivatkozás a fajok
legújabb feldolgozására utal, amennyiben azonban Thiele legújabb rend-
szertana szerint a nemzetség elnevezésében változás állott be, ott az irodalmi
hivatkozás és a feltüntetett, ma érvényes fajnáv között különbség adódik.
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Ha már most a táblázatos kimutatás alapján elemezzük a faunát, kitnik,

hogy a terület vizsgált slirképzdményeinek zöme típusos ottnangi slir-facies.

Az 1— 16 és 18 számokkal jelzett lelhelyek faunája többé-kevésbbé egységes, az

ottnangi slirre jellemz állattársasággal. A faunahatározás kizárólag a kagylók és

csigák csoportját öleli fel, de gyakori a Brissopsis ottnangensis faj is, míg a

Schizaster laubei és Aturia aiuri a ritka leletek közé tartozik. Az ottnangi és stájer-

országi slirre jellemz fajok közül több faj megtalálható a képzdményekben, éppen
azok, melyeket Hörnes Rudolf Ottnangról' írt le s egy faj, melyet magam a

stájerországi slírbl ismertettem. A faunafelsorolásnál szerepl fajok között az Ott-

nangról leírt formák közül a Fusus haueri, Clavatula brusinae, Nucula ehrliclv,

PAstarte neumayri, Miltha ottnangensis, Anatina fuchsi, Thyasira subangulata
Lucina wolfi fordul el (10), s egyetlen juvenilis példányban a Lima lábáni- faj (15).

Leggyakoribb faj a fenti slirben az Astarte neumayri faj. A fajt kérdjellel teszem
az Astarte nemzetségbe, mert a Lucina külsej és a Myrtea spinifera fajra igen

emlékeztet formánál már Hörnes R. is megjegyzi, hogy közel áll a Lucina

-

félékhez. Elég gyakori a Solenomya doderleini faj különösen a 10. számú lelhelyen,

Pilinv melett az „Apokás oldal“-ban. Hörnes szerint a Solenomya doderleini

az ottnangi slir egyik legyakoribb alakja. A salgótarjáni medence peremhegységei-
nek dúsfaunájú tortonai képzdményeibl a faj eddig nem került el. Igen gyakoriak

a slirfaunában a Teltina-iélék. A legtöbb lelhelyen és a legnagyobb példányszám-
ban elforduló nemzetség közülök a Macoma elliptica ottnangensis alfaj. A Teliina

ottnangensisrö\ Sacco kimutatja, hogy csak mint változat különíthet el a

Teliina elliptica- fajtól. Ilyen értelemben határoztam meg a fajt a stájerországi slir-

bl (15., p-. 130). Üjabban Andrusov D. N. a keletszlovákiai burd :

galai és

helvéciai faunák vizsgálatánál (1., p. 158), megjegyzi, hogy a Teliina ottnangensis

nem más, mint a típusos, de változékony Teliina, illetve, mai nevén Macoma elliptica

B r. faj. Minthogy azonban a Macoma elliptica igen változékony s minthogy az ott-

nangi fauna meglehetsen speciál's, célszerbb a típussal megnyugtatóan nem azo-

nosítható ottnangi fajoknál a helyi specializálódásra a névvel is utalni. Még két

Tellina-ía'] gyakori a faunában, egy kisebb, ovális és egy nagyobb, kerekebb kör-

vonalú forma, melyekre Teliina /. és Teliina II. megjelöléssel utalok, mert közelebbi

meghatározást a zárszerkezet hiánya és az a körülmény sem enged, hogy többnyire

csak lenyomat alakjában találhatók. A terület slirképzdményéhen számos ilyen

7V//ma-féleség található.

Az ottnangi típusú helvét slir az eddig begyjtött anyag alapján különösen

Kisterenye és Pilinv („Apokás oldal") környékén, továbbá a Mátraverebélv mel-

lett Kányáspuszta lelhelyeken jellegzetes kifejldés. Az utóbbi két lelhelyen

elfordul a jellegzetes formájú ottnangi faj, a Thyasira subangulata is (10., p. 373.

T. 13. f. 21—22).

A faunaelemzésbl azonban kitnik az is, hogy a táblázatban feltüntetett fajok

egy része csak bizonyos lelhelyekre szorítkozik. Ezek a fajok az ottnangi slirbl és

a terület faunisztikailag ottnangi típusúnak bizonyult slirképzdményeibl is hiány-

zanak. Részletesen elemezve az egyes lelhelyek faunáját, kitnik többek között,

hogy pl. a 19. számú lelhely faunája eltér a helvét slirek jellemz faunatársaságá-

tól. A lelhely Tar községtl DNv-ra fekszik a Szalajka-patak völgyében, amely

lelhelyre Bártk Lajos hívta fel a figyelmet. Itt a lithothamniumos, helyenként

ditrupás (Ditrupa cornea L„ azeltt Dentalium incurvum) mészk alatt slir-szer

sötét, agyagos rétegek következnek. A fauna a következ fajokból áll: Protoma

cathedralis paucicincta, Tcrebra neglecta. Ringicula (Ringiculella) auriculata bar-

cínea, Spisula subtruncata trigonula, Angulus (Oudardia) compressa, Solarium

simplex, Ancilla (Baryspira) glandiformis, Nucula nucleus, Léda (Lembulus) fra-

gilis, Clavatula asperulata, Polynices (Lunatia) helicina. A jól meghatározható

fajokon kívül a Nassa restituana hörnesi és a Macoma elliptica ottnangensis mint

kérdéses formák fordulnak el..A felsorolt fajok közül a Protoma, Terebra, Spisula,

Angulus és Solarium nembe tartozó fenti fajok idegenek a s'.ir-íaunákban, viszont

a jellegzetes slirformák, mint az Anatina fuchsi. Lucina wolfi, Miltha ottnangensis.



Astarte neumayri. Fusus háttéri, Thyasira subangulata nev Hörnes Rudolf

által leírt ottnangi fajok egyike sem található, hoiott ezeket a formákat a terület ott-

nangi-típusú slirképzdményeiben több-kevesebb példányszámban megtaláljuk.

A Macoma elliptica ottnangensis alfaj elfordulása nem sokat mond, mert a faj nem
szorítkozik kizárólag a slir-faciesre. A slir-fajok hiánya azért is szembetn, mert

a szóbanforgó agyagos réteg faunában elég gazdag, bár anyaga rossz megtartású.

Faunisztikai alapon a fenti rétegek nem párhuzamosíthatók az ottnangi slirrel,

hanem a lajtamészkövek agyagos facieseivel.

Ugyancsak eltérést mutat a 17. számú lelhely faunája. Garáb község K-i

csücskében a sötétszürke slirszer agyag helyenként ersen homokos rétegekkel vál-

takozik. Rossz megtartású és kevés példány gyjthet a rétegekbl, s ezek szintén

olyan fajok, melyek a slirképzdményekben szokatlan elemek. így a Cardita (Cyclo-

cardia) scalaris, Spisula subtruncata trigonula, Aloidis (Vciricorbula) carinota hör-
nesi, Diplcdonta trigonula formák mellett csak a Ringicula (R.) auriculata bucci-

nea és egy Teliina-féle azok a forrnák, melyek az ottnangi típusú slirekben is el-
fordulnak. Igaz, hogy a Diplodonta rotundata a terület slirképzdményeiben is meg-
található (2. sz. lelhely), azonban a fenti 17. számú lelhely sokkal homokosabb
megjelenése, továbbá a Cardita, Spisula (Macira) és Aloidis nembe tartozó fajok
elfordulása, végül az ottnangi típusú slir-fajok hiánya arra mutat, hogy a rétegek
a lajtamészk agyagos-homokos facieséhez kapcsolódnak.

A 20. sz. lelhely anyaga Sámsonháza környékérl származik (Budahegynél
az országút menti feltárás) s érdekessége, hogy a fauna csaknem tisztán Turri-
tellákból álló, helyenként bentonitos agyag, melyhez hasonló képzdmények Márk-
házán is elfordulnak. Az agyagos réteg faunában igen szegény, uralkodó faja egy-
két molluszkum-töredéken és egy példány Scala (Fuscoscala) turtonis fajnak meg-
határozott smaradványon kívül a Turritella (Hauslator) badensis (a bécsi meden-
cei Turritella turris), mely sem a terület ottnangi típusú slirjében, sem Ottnangon
nincs meg. Hiányzanak itt a slirre jellemz formák. Sem kzettani, sem pedig a

fauna alapján nem azonosíthatók a képzdmények az ottnangi típusú slirrel.

Az úgyszólván két meghatározható fajból álló fauna megnehezíti a rétegek hova
tartozóságának eldöntését, valószín azonban, hogy tortonai-korú agyag.

A fenti adatok faunisztikailag is alátámasztják egyrészt a slir zömének már
rétegtanilag is k'mutatott helvéciai korát, illetve rávilágítanak arra, hogy a slir-

kép képzdmények egy része az eltér faunaelemek alapján inkább a lajtamészk
agyagos, illetve homokos facieséhez kapcsolódik.

II. Átmeneti rétegek faunája

Mindezideig tisztázatlan a területen helyenként található (Mátranovák,
Homokterenye: Ferenc-akna) fleg homokos, néha agyagos képzdmények helyzete,
melyek a pectenes homokk fölött, illetve a helvét slir alatt foglalnak helyet. Ezek-
rl az átmeneti rétegekrl N oszky többször tesz említést a terület feldolgozásával

kapcsolatban. Mint megállapítja: „bázisának a pectenes homokk felé való homo-
kos, tehát átmeneti jellege a kifejldés menetébl következik

11

(21., p. 67), illetve,

hogy a „pectenes homokknek délkeleten magasabb szmtjében van egy érdekes,

gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése". A mátranováki elfordulás-

ról megjegyzi, hogy „a Bárnavölgvi-lejtakna hajtásakor a pectenes homokk és az

ú. n. alsó echinidás-homok (azaz a helvéti slir legalsó tagja) határáról olyan kövü-

letanvag került el, melynek megfelel szinteket az Arca turonica alakkörébe tartozó,

nagyobb kagylók köbeiéitl hemzseg homokköveket a szomszédos Szárazvölgyi

feltárásban is megtalálni". Ezekbl az átmeneti rétegekbl N oszky az alábbi

kövületeket sorolja fel: Teliina sp., Mactra turonica, Venus islandicoides, Cyterea

(Callista) taurogranosa, Nucula, Calyptraea chinensis. Ebbl a rétegbl került el
az Astropecten sp. és a Luidia hungarica Rakusz faj (20., p. 185).

•Az átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdmények.
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A salgótarjáni bányamúzeum gyjtésébl Homokterenyérl (Ferenc-akna) és

Mátranovákról ( Bárnavclgyi-lejtakna, illetve közelebbi adat nélkül), a mátranováki
vezetmérnök adományából származó és a Föld- és slénytárban lév kisebb

anyagból az átmeneti rétegek faunája az alábbiakban határozható meg:

Arca turoniensis D u j.

Pteria (Pinctada) studeri Mayer
Pteria (Pinctada) phalaenacea Lám.
Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis Kautsky
Pitaria (Macrocallista) taurogranosa Sacco
Paphia benoisti- Cossmann — P e y r o t

Macira nógrádensis n. sp.

Mactra cf. basteroti M a y.

Modiolus excellens N o s z k y
Pederi (Chlamys) scabrellus Lám.
Pederi (Chlamys) scabriusculus M a t h.

Calyptraea chinetisis taurostriatellatata Sacco
Panopea ménardi D e s h.

A fenti fajok legtöbbje a késbb tárgyalandó ú. n. poctenes homokkövekben
is elfordul, így csak ahhoz a néhány fajhoz fzök megjegyzést, mely a késbbi faj-

leírásnál nem szerepel.

A Pteria phalaenacea fajra vonatkozólag (lásd XIII. tábla 6. ábra) már a
hidasi faunafeldolgozásnál megeinlíettem (16., p. 68), hogy Hörnes Avicula
phalaenacea fajábrázolásai közül (11., II. p. 376. T. 52. f. 1—4.) csak a 4. számú
ábra képviseli a nála Avicula — ma Pteria — nemzetség phalaenacea faját.

Az 1—3. jelzés Hörnes- féle ábrát jelz fajt Mayer 1894-ben (Descr. Coqu.
Foss. Mioc. Superieur, Journ. Conch.) Avicula studeri néven elkülönítette. A Pteria
studeri els látásra megkülönböztethet a P. phalaenacea fajtól, mert míg az elz
faj héja közel négyzetes (alul lekerekített) és a fels perem az oldalperemekkel
majdnem négyszöget zár be, továbbá a „fül“-szer nyúlványok kevéssé fejlettek,

addig a Pteria phalaenacea fajnál a búbtól lefutó tompa él sokkal átlósabb, a héj

ferde oblongum alakú és a fülszer képzdmények ersek. Az átmeneti rétegekben
mind a Pteria phalaenacea, mind pedig a Pteria studeri faj elfordul.

A Pitaria islandicoides grundensis fajnál (lásd XIII. tábla 7. ábra) a követ-

kezket kell megjegyezni: a bécsi medencebeli Venus dujardtni fajt Hörnes
félreismerte, mert ez a típusos Venus islandicoides, illetve újabb elnevezése szerint

Pitaria (Cordiopsis) islandicoides, míg a bécsi medencében Venus islandicoides néven
ábrázolt Hörnes- féle faj Kautsky megállapítása szerint csak változata

a típusnak és ezt grundensis néven vezeti be az irodalomba (14., p. 3). Végül
a Pitaria (Macrocallista) taurogranosa fajt Sacco írja le (24., 28. p. 17. T.

4. f. 1—4) az olaszországi Elvezianoból (Colli torinesi).

A faunaelemeket vizsgálva az alábbiakat figyelhetjük meg: az Arca turonien-

sis (azeltt Arca turonica) faj a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el. A Pteria

(Pinctada) phalaenacea a Bécsi medencében helvéciai és tortonai korú elfordulás,

Franciaországban az aquitaniatól a helvéciai-kori rétegekig felmegy, Olaszországban
helvéciai, Belgiumban középmiocénkorú az elfordulás. A Pteria studeri és Paphia
benoisti fajok irodalmi adatok szerint helvéciai kori képzdményekbl ismeretesek,

bár a Pteria studeri faj a salgótarjáni medencében a széntelep alatti rétegekben a

.Pederi holgerivel együtt is elfordul. A Pederi scabriusculus faj helvéciai és tortonai

korú, a Pecten scabrellus pedig burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt

elforduló faj. A Mactra basteroti — nem teljes biztonsággal azonosítható faj — a

Bécsi medencében helvétkori képzdményekbl jelzett faj, Franciaországban az

squitaniai rétegektl a helvétkori rétegekig felmegy. Nem sokat mond a Pitaria

(Macrocallista) taurogranosa faj, mely eddig csak az olasz elvezianoból jelzett forma

(Colli torinesi). A Calyptraea chinetisis taurostriatellata fajt a Bécsi medencében
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helvéciai és tortonai, s az olaszországi elvezianon kívül Franciaországban is a hel-

véciai és tortonai rétegekbl jelzik. A Panopea ménardi faj a bécsi medencében is

a helvéciai rétegeknél mélyebb szintektl kezdve a tortonai rétegekig felmen faj.

Franciaországból csak a helvétbl jelzik. A fenti fajok között tehát egyetlen olyan

biztos faj sincs, ami az átmeneti rétegek helvétnél idsebb korára utalna. A hel-

yéinél mélyebb szintben elforduló formák olyanok, melyek felmennek a tortonai

rétegekig is, tehát korhatározó jelentségük nincs. A fenti fajokon kívül figyelemre-

méltó a Pitaria (Cordiopsis) islandicoides grundensis elfordulása. Ezt a formá-

jánál fogva jellegzetes bécsimedencei változatot — mely Kautsky szerint csak

a helvét rétegekben fordul el — nem lehet összetéveszteni a Pitaria (Cordiopsis

)

islandicoides Lám. típusával, mely faj a terület tortonai képzdményeiben is el-

fordul. Ugyancsak jellegzetesen „fiatal" formának kell tekintenünk a Modiolus

excellens Noszky (nm. nudum) fajt, mely területünkön a peremhegységek tor-

tonai képzdményeiben gyakorinak mondható.
Az .átmeneti rétegek ersen csillámos, homokos képzdményét a fleg vas-

taghéjú, nagytermet, nem mélytengerre utaló, de nem is partközeli formák jellem-

zik. A viszonylag nagytermet és lapos formákat képvisel L.amellibranchiatak

mellett egyetlen, tapadó életmódot folytató Calyptraea faj képviseli a Gastropodákat.

Az átmeneti rétegek smaradványai faunisztikailag élesen elválnak a sl jr-

képzdmények faunájától, egyetlen slir-faciesre jellemz forma sincs közöttük.

Faunajelleg alapján azonban ezek az átmenetinek jelzett rétegek a helvéciainá!

mélyebb szintbe nem helyezhetk. Valószínleg a helvéti emelet kezdetén lerakott

partközeli képzdmények ezek, melyek a tenger fokozatos kimélyülése következté-

ben, a mélyebb tengeri rétegekbe, slirfacies képzdményekbe mennek át. Az átmeneti

rétegek a területen csak helyenként lépnek fel, nem egységes képzdmények s a

medence tetemes vastagságú slir-képzdményei alatt nincsenek meg, illetve a fúrá-

sok nem igazolják (Kányáspuszta, Nagybátony).

íii. Pectenes homokkövek

A pectenes homokkövek faunáját a Salgótarján, Piliny, Szalmatercs, Egy-
házasgerge, Mihálygerge környéki anyagokon vizsgáltam (Noszky Jen,
Bártk Lajos és saját gyjtés anyagon).

A pectenes homokk Noszky meghatározása szerint (20.. p. 184) szürke,

csillámdús, laza homokk, keményebb táblás padokkal és vékonyabb agyagos, rozs-

dás betelepülésekkel. Vastagsága Noszky J. szerint 60—80 méter, de az Ipoly-

völgyben tetemesebb vastagságot ér el, késbbi megfigyelése szerint (21., p. 64) itt

is csak 50—60, esetleg 80 métert tesz ki. Schréter szerint a homokból és márgás
homokból álló rétegek vastagsága mintegy 15 méter (26., p. 87).

A pectenes homokk faunában igen szegénv, különösen Salgótarján közvet-

len környékén, Pilinyben (Tinkhegyi fejt) és Egvházasgergén már valamivel

dúsabb a fauna. Noszky szerint kifejldése Szalmatercsnél parti konglomerá-

tum (20., p. 184).

A pectenes homokk faunájára vonatkozólag részletes adataink nincsenek.

Noszky az alábbi nemzetségeket sorolja fel
- Pederi, Conus, Ostrea, Lucina, Tel-

iina, Cardita, Terebratulák (20.. p. 184).

Schréter a szénfed rétegcsoport pectenes homokköveinél megjegyzi,

hogy „kövületeket, különösen Pectenekét bven tartalmaz, nevezetesen elfordul

bennük a Pecten (Chlamys) praescabriusculus Font." (26., p. 87). Noszky
a Mátrahegység geomorfológia viszonyainak tárgyalásánál (18., p. 33) a szénfed

palás, homokos rétegeknél cardiumos palákról és Pecten praescabrius-

cnlusos homokkrétegekrl beszél. Ugyancsak Noszky megjegyzi (20.,

p. 183), hogy a pectenes homokkövekben Salgótarján vidékén a Pecten prae-

scabriusculus Font. fajhoz közel álló fajok vannak helvenkint nagy mennyiség-

ben. Horusitzky a budapestkkörnyéki burdigali-kérdéssel kapcsolatban (8.. p.

326) megjegyzi, hogy a Salgótarjáni- és Borsodi-medencében is a burdigali maga-
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sabb részére jellemz az Aequipecten praescabriusctilus tömeges fellépése. N oszky
a pestkörnyéki helvéciai rétegekrl szóló közleményében (22., p. 170) is utal a

salgótarjáni viszonyokra: „helyenként elég bven vannak idevágó irodalmi ada-

tok szerint Pecten praescabriusculusnak minsíthet, jellegzetesebb-féleségek is e
•fajból
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. Megjegyzi továbbá, hogy a P. praescabriusculus probléma mind palaeonto-

lógiai mind sztratigrafiai szempontból megoldandó. Vitális I. a Pectenekre
utalva megjegyzi, hogy: „a széntelepes üledéksor felett a burdigalai emelet kép-

zdményeként partközeli és sikérebbvizi üledékek, Cardiumos, illetve Cardiumos-
Corbulás és Pecten praescabriusculusos vagy Pecten opercularisos agyagos homok
és homokk rakódott le“ (32., p. 303).

Az irodalomból tehát fajilag meghatározott formaként egyedül a Pecten prae-

scabriusculus, illetve a Pecten opercularis. szerepel a faunában több-kevesebb hatá-

rozottsággal.

Az igen faunaszegény és túlnyomórészt Lamellibranchatakból álló fajok közül

Salgótarján környékén ( Károly-akna, Kaszinó feletti feltárás - stb.
)

a Pecten, Patella r

Calyptraea, Cardita, Pirula fajok vannak képviselve, míg a Piliny melletti Tinkhegy
kfejt kemény homokkövében és Egvházasgergén a lazább, mállott homokkben a
Pectenek mellett Cardita, Paphia, Panopea, Modiolus, Macira és Arcopagia (Tel-

lltia- féle) fajok is elfordulnak. A salgótarjánkörnyéki és Piliny, illetve Egyházas-
.gérge környéki pectep.es homokköveket összeköti az ugyanazon jelleg két Pecten,

a P. scabrellus és P. scabriusculus, vagyis annak ellenére, hogy a lelhelyek anya-

gában különböz nemek fajai is képviselve vannak, a két réteg genetikailag szétvá-

laszthatatlan.

Az egész pectenes homokk-komplexumból biztosan meghatározható

3 Gastropoda és 1 1 Lamellibrachiata faj:

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

Patella tenuifilosa Cos s'm. P e y r.

Pirula condita B r ongn.
Arca turoniensis D u j.

. Pecten scabrellus Lám.
Pecten scabriusculus M a t h.

Pecten (Manupecten) fasciculatus M i 1 1.

Cardita iaurinensis S a c c o
Paphia benoisti C o s s m. P e y r.

Panopea menardi D e s h.

Modiolus excellens N o s zk y
Macira nógrádensis n. sp.

Macira (Eomactra) cf. basteroti May.
Arcopagia crassa reducta Dollf. Dautz.

A fenti fajok leírását, illetve kritikai vizsgálatát a közlemény végén adom.
A pectenes rétegek korát legtöbb szerz a burdigalai képzdményekre két-

ségtelenül jellemz Pecten praescabriusculus faj elfordulása alapján a burdigalai

korban állapítja meg. S eh r éter a 'pectenes homokkövek korát a helvétbe helyezi,

minthogy véleménye szerint az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterüiet föl dtani-

rétegtani szempontból általánosságban megegyezik a salgótarjánvidéki szénteriilet-

tel (27., p. 11). Az egercsehi-ózd-királdi barnaszénterület pectenes homok-, homokk-

és márgakomplexumát a helvéti emeletbe helyezve, megjegyzi, hogy az itteni Aequi-

pecten opercularis L. var. hevesensis Schréter faj helyettesíti a salgótarjánvidéki

Aequipecten praescabiusculus Font. fajt.

A fiatal harmadkori képzdmények sztratigrafiai helyzetének megítélésénél^ a

Pectenek nagyon fontosak. A Pectenek rétegtani jelentségével a Bécsi medencére

vonatkozólag Kautsky (13) a neogen Chlamys-íé\ék általános elterjedésére vonat-

kozólag újabban R.oger (23) munkái foglalkoznak. A bécsimedencei Pectenek fel-

dolgozásából adódó biosztratigrafiai kiértékelésnél Kautsky szerint a burdigalai
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és helvéti képzdmények közötti határt a Pectenek egész sorának eltnése, illetve

egy új Pecten-faunának a megjelenése élesen jelzi. Felsorolja a burdigalai rétegek-

ben elforduló összesen 19 Pecten-fajt, melyek közül 13 csak a burdigalai korú

rétegekre szorítkozik, melyek tehát a helvét rétegekbe már nem mennek fel. Ezzel
szemben a helvéciai emeletben új, felsmeditdl’rán-típusú Pecten-fajok jelennek meg.
A burdigalai képzdményekre jellemz Peeten-fajok közül a Salgótarjáni meden-
cébl a Pecten holgeri Gein. faj kimutatható (széntelep alatti rétegekben) és iro-

dalmi adatok alapján a Pecten praescabriusculus. Mindkét fajt kétségtelenül a bur-
digalai rétegekre jellemznek kell tekintenünk az újabb sztratigrafiai munkák
alapján is.

A salgótarjánvidéki pectenes homokkövekben a Pecten praescabriusculus jelen-

léte azonban nem mutatható ki. A többé-kevésbbé jó megtartású példányok alapján
a medence Pecten-maradványai a Pecten scabrellus és a Pecten scabriusculus
fajokhoz tartoznak. Fajleírásunkból kitnik, hogy a fenti fajok — els látásra nehe-
zen bár — jól megkülönböztethetk a P. praescabriusculus fajtól. A medence leg-

gyakoribb két Pecten-faja közül a Pecten scabriusculus faj Roger szerint keleti

mediterrán-típus, a helvéciai- és tortonai-rétegekben található. A Pecten scabrellus
sztratigrafiai szempontból nem használható, amennyiben burdigalai-, helvét- és
tortonai-rétegekben egyaránt elforduló, kozmopolita faj.

A pecten-elfordulások tehát faunisztikahag nem támasztják alá a rétegek
burdigalai korát, st tovább elemezve a pectenes homokkövek faunáját, szembetnik,
hogy Egyházasgergén, töredékek és lenyomat alakjában van még egy Pecten-faj,
mely jellegzetes díszítésénél és formájánál fogva a Pecten fasciculatusAa]]<\\ jól

azonosítható. Ez a H ö r ne s leírásában Pecten Reussi néven szerepl faj ugyan-
csak a keleti mediterrán-rétegekre szorítkozik és Roger megállapítása szerint
helvéti emeletnél idsebb rétegekben nem mutatkozik. A Calyptraea chinensis tauro-

sriatellata — melyet S a c c o választ el a típustól — a Bécsi medencében és Francia-
országban is a helvéciai és tortonai-rétegekbl, Olaszországban az elvezianoból
ismert faj. Az egyetlen példányban elforduló Patella tenuifilosa fajt a franciaországi
helvát'bl írta le Cossmann-Peyrot. A Pirula condita

, Arcopagia crassa
reducta, Panopa ménardi fajok rétegtani kiértékelés szempontjából jelentéktelen

fajok, az aquitani, illetleg a burdigalai emelettl kezddleg a tortonai képzd-
ményekig találhatók. Az Arca turoniensis (azeltt Arca turonica) igen gyakori a

pectenes homokkben (Egyházasgerge, Pilinv: Tinkhegy), a típusnál harántirány-

bah kissé hosszabb példányokban. Több régi meghatározásban mint Arca fichteli

szerepel, ezzel azonban a példányok nem azonosíthatók. Az Arca turoniensis eddig

helvéciai és tortonai képzdményekbl ismert faj. A Salgótarján közvetlen környéki

pectenes homokkövekben igen ritkán feltalálható CarditaÁa] gyenge megtartása

ellenére is azonosítható az ofaszországi elvezianoból leírt Cardita taurinensis fajjal.

Egyházasgergén és Pilinyben (Tinkhegyi-bánya anyagában) különösen gyakori a

pectenes homokkben egy eddig Tapes nemzetség néven ismert genusba tartozó faj.

Ez fajilag jól azonosítható a Paphia benoisti Cossm. -Peyr. fajjal, mely faj

mind a Bécsi medencében, mind pedig Franciaországban is a helvéciai képzdmé-
nyekre szorítkozik. Ez a régi Tapes vetulus alakkörébe tartozó forma ma már több

fajra van szétszedve. Példányaink — bár valamivel kisebbek — a Paphia benoisti

fajjal azonosíthatók, s mindenesetre közelebb állanak a tortonai korú Paphia luald-

manni K a u t s k y, mint a burdigalai Paphia sallomachensis fajhoz, mely a Bécsi

medencében burdigalai és helvéc
:

ai korú rétegekben fordul el (14., p. 17). Csak

megközelíthetleg azonosítható a pectenes homokkövek egyik Mactra-ía]a Mayer
Macira basteroti fajával, mert a példányoknál csak a fajra jellemz körvonal ad tájé-

kozódást, a zárviszonyok ismeretlenek. A fajt a Bécsi medencébl a helvéciai réte-

gekbl, Franciaországból pedig a burdigalai korú rétegekbl is leírták. Elfordul a

pectenes homokkövekben egy nagyméret faj, melyet Macira nógrádensis néven
vezetek be az irodalomba, annak ellenére, hogy ennél a fajnál is hozzáférhetetlen a'

zárszerkezet. Küls jellegénél fogva csak a Macira nemzetségbe helyezhet, azon-

ban hozzá hasonló nagyméret Macira fajt — a középmiocénben egyébként is igen
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ritka Macira fajok között — nem találtam. Végül elfordul a pectenes Homokkövek-

ben egy Modiolus faj, mely teljes megegyezést mutat a N oszky által elnevezett

Modiolus excellens (nmén nudum) fajjal, s mely faj a peremhegységek tortonai

képzdményeiben igen gyakori és mint fentebb jeleztem, az ú. n. átmeneti rétegekben

is megtalálható.

A fanunaelemzésbl azt látjuk, hogy az átmen fajokon kívül (Pirula con-

dita, Pecten scabrellus, Panopea mériardi) egyedül a Macira cí. basteroti az a faj,

amelyet a burdigalai képzdményekbl is jelez az irodalom (Franciaország), míg a

többi elforduló faj helvét és tortonai, tehát felsmediterrán faj. Eddigi irodalmi

adatok alapján a pectenes homokkbl elkerült fajok közül a Patella tenuifilosa,

Arca turoniensis, Cardita taurinensis, Paphia benoisti fajokat csak a helvéciai korú

rétegekbl ismerjük, míg a Calyptraea chinensis iaurostriatellaia, Pecten scabrius-

culus, Arcopagia crassa reducta fajokat a helvéciai korú képzdményeken kívül a

tortonaiból is jelzik.

Faunisztikailag tehát nem támasztható kellképpen alá a pectenes homok-
kövek burdigalai korát Feltn egyébként az a faunamegegyezés, amely a pectenes
homokkövek és az ú. n. átmeneti rétegek faunája között mutatkozik, mely átmeneti
rétegek — mint fentebb szó volt róla — faunájuk alapján csak a helvétbe sorolha-

tók. Az átmeneti rétegek és a pectenes homokkövek közös alakjai az alább'ak:

Arca turoniensis D u j.

Paphia benoisti Cossm.-Peyr.
Macira nógrádensis n. sp.

Modiolus excellens N oszky n. n.

Pecten scabriusculus M at h.

Pecten scabrellus Lám.
Panopea ménardi D e s h.

Calyptraea chinensis iaurostriatellaia S a c c o

A két képzdmény faunájának összehasonlításánál kitnik, hogy a Pteria

(Pinctada) phalaenacea, Pteria (Pinctada) studeri, Pitaria (Cordiopsis) islandicoi-

des grundensis, Pitaria (Macrocallista) taurogranosa átmeneti rétegbeli fajok nem
fordulnak el a pectenes homokkben, illetleg a pectenes homokkben található

Patella tenuifilosa. Pirula condita, Cardita taurinensis és Arcopagia crassa reducta

fajok nincsenek meg az átmeneti rétegekben. Meg kell itt azonban jegvezm, hogy

pl. a Pteria (Pinctada) studeri faj a kszénösszlet alatti képzdményekben is

elfordul.

A fenti íaunisztikai hasonlóság alapján fel kell tételeznünk, hogy a pectenes

homokkövek szoros genetikai összeköttetésben állanak az ú. n. átmeneti rétegekkel.

Erre már N oszky is utal: „a pectenes homokknek délkeleten magasabb szentjé-

ben van egy érdekes, gazdagabb faunájú átmeneti félesége, helyi kifejldése"

(20., p. 185).

Az átmeneti rétegek valóban helyi kifejldés, mert a területen eddig csak

Mátranovák környékérlés Homoktérenyérl (Ferenc-akna) ismert, illetve No s z k y
adatai szernt a Szárazvölgyben (Mátranováknál) . Tehát ott fordul el, ahol a pectenes

homokk és az ottnangi típusú slirképzdménvek is megvannak. A faunisztikai meg-

egyezésen kívül a fenti körülmény is arra utal, hogy az átmeneti réteg és a pectenes

homokk között szoros az összefüggés. Minthogy azonban az átmeneti rétegek fau-

nája tisztán helvéti s a pectenes homokkövek faunájában nincs közel sem per-

dönt burd
:

galai-íorma, nyilvánvaló, hogy a pectenes homokkövek már a helvéciai

idszakban rakódtak le és nem a burd'galaiban. Figyelembe kell vennünk N oszky
ama megállapítását is (20., p. 184), hogy az Ipolytól É-ra a Pectenek úgyszólván

teljesen eltnnek a szénfeletti és helvéciai slir alatti szintekbl, csupán néhány

Ostrea van bennük és elég sok- kavicsos betelepülés. Ez is talán azt mutatja, hogy

a pectenes homokk nem a kszénösszletre következ egységes sorozat, mert pl.

Nagybátonyban, Kányáspusztán teljesen hiányzik. A pectenes homokk úgy :s fel-
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fogható, mint a Helvéciái tenger parti faciese, amelyet a mélyül helvéciai tenger

mindjobban elöntött.

A fauna alapján tehát a pectenes homokk-kifejldés a burdigalai korú kép-

zdményeknél magasabb tag, ezeknél fiatalabb. Horusitzky szerint (8., p. 326)

a pestkörnyéki miocénszelvény párhuzamosítása a Salgótarjáni medencével minden-

esetre csak úgy történhetik, „ha nem hajtjuk túl a szintenként r dó analógiák kere-

sését“ . . . illetve „addig terjesszük ki a burdigalai emelet határát, míg kétségtelen

helvéti és kétségtelen katti között típusos burdigalai faunát találunk". A pectenes

homokk rétegeknél típusos burdigalai korú faunáról' nem beszélhetünk és a Pederi

praescabriusculusva

•

alapított kormegállapítás nem igazolt. A medencében megvan
a burdigalai-emelet is a kszénösszlet alatt, mert hiszen éppen a Peetenek korjelz

értékénél fogva a Pederi holgeri fajt — mely Kazáron, Karancsalján meglehetsen

nagy példányszámban fordul el — jellegzetesebbnek kell tartanunk a burd : galai

korú képzdményekre, mint pl. a Cerithium margaritaceum fajt az oligocénre, mely

fajnak öt változatát jelzi Cossmann-Peyrot (4., 73, p. 248—253) a francia-

országi aquitaniai és burdigalai képzdményekbl, vagyis változatai az alsómio-

cénbe is felmennek.

Ami a széntelepek korát illeti, annak megállapításához az elegyesvizi rétegek

faunájának tüzetesebb vizsgálata, illetve a kszénösszlet alatti rétegek faunájának

slénytani feldolgozása elengedhetetlen feltétel.

SLÉNYTANI RÉSZ.

Classis: Gastropoda.

I. Subclassis: Prosobranchia. I. Ordo: Archaeogastropoty. Ií. Stirps: Patel-

lacea-Docoglossa; 1. Fám.: Pateltidae; A. Subfam.: Patellinae, Genus: Patellu

Linné 1758.

Patelta tenuifilosa Cossmann-Peyrot
1916. Patella tenuifilosa Cossmann-Peyrot (4), 69., p. 196. T. 2. í. 40—43.

Cossmann-Peyrot diagnózisának lényege a következ: a forma nyo-

mott, ovális, a búb k
:

ssé excentrikus, a héj felületét számos kicsiny, div ergáló, nyo-

mott borda díszíti, melyek igen gyengék.

A keleteurópai miocénbl igen kevés Patella- faj ismeretes. Az ismert fajok

egyikével sem azonosíthatók példányaink, de jó megegyezést mutatnak Coss-
mann-Peyrot példányával, illetve ábrájával, melyektl csak abban térnek el,

hogy példányaink méretei nagyobbak. Összesen két példány került el Salgótarján-

ból (Kaszinó felett) a pectenes homokkben lév agyagos betelepülésbl. A faj ábrá-

zolását a medence peremhegysége faunájának ismertetésénél adom. A faj Franc'a-

országban a helvetien-ben fordul el.

IX. Stirps: Calyptraeacea; 4. fám.: Calyplraeidae; Genus: Calyptraea Lám. 1799.

Calyptraea chinensis taurostriatellata S a c c o

A típustól Sacco elválasztja a fosszilis formákat, mint ezt már a h dasi

íaunafeldolgózásnál (16., p. 40) a szinonimikával együtt közöltem. Itt csak azt kell

megjegyezni, hogy a változat neve taurostriatellata, a fenti hivatkozásban sajtóhiba

folytán taurostriatella.

Salgótarjánból (Kaszinó feletti kfejtbl és a Károly-akna hányójárói) több

példány került el a pectenes homokkbl. Meglehetsen gyenge megtartású példá-

nyok, de a faji azonosítás jól keresztülvihet. Bécsi medencében és Franciaország-

ban a helvéciai és tortonai rétegekben fordul el az alfaj. Olaszországban:

Elveziano.



\Y. Stirps: Doliacea; 6. Fám.: Pirulidae; Genus : Pirula Lám. 1799. (Syn.: Ficula

Swainson 1840).

Pirula condiía B r o n g rí.

1856. Pyrula condiía B r., Hörnes (11), I., p. 270- T. 28. f. 4— 6.

1879. Pyrula (Ficula) condiía B r.. Hörnes — Auinger (12), p. 245.

1891. Ficula condiía B r., Sacco (24), 8., p. 23. T. 1. f. 27.

1904. Ficula condiía et var. div., Sacco (24), 30., p. 101. T. 22. f. 11— 14-

1922. Ficula condiía B r., Cossmann-Peyrot (4), 74., p. 333. T. 10. f. 46.

1911—28. Pyrula condiía B r., Friedberg (5) I., p. 118. T. 6. f. 6.

C o s'smann- P e yrot Hörnes faját rövidebb formája és a görbült

csatorna jobbfelé hajlása következtében „infelxicauda

“

változat néven elkülöníti

a típustól (1. c., p. 336. T. 11- f. 26—27). Ide Hörnes 5—6 ábráját sorolja.

Minthogy azonban a Pyrula condiía faj
: gen változékony és éppen Cossmann-

Peyrot vonják be a típushoz Sacco különböz változatait, melyeknél az eltérés

több, mint a csatorna görbült volta — nem látszik indokoltnak, hogy a bécsimeden-
cei formákat változatnak tekintsük annál kevésbbé, minthogy Hörnes ábrái a

Coss m ann-Peyrot ábrázolta típussal jó megegyezést mutatnak.

A Pirula condiía faj a területen a pectenes homokkben is elfordul (Salgó-

tarján), de megvan az ottnangi típusú sürfaeiesben (Bükkvölgy, Szúpataknál),,

továbbá a tortonai rétegekben (Sámsonháza)
,

Kincses-puszta ítufás mészk).
A bécsi medencében: Burdigal, Helvet, Tcrton; Erdélyben: Kostej, Lapugy; Len-

gyelországban: tortonai rétegek; Olaszországban: Tongriano, F.lveziano; Francia-

országban: Aquitanien, Burdigalien'.

Classis: Bivalvia.

1. Ordo: Taxbdonia; II. Stirps: Arcaceu: 1. Fám.: Arcidae; Genus: Arca
Linné 1758. Sectio Arca s. s. (Syn.: Anadara Gray 1847).

Arca (Arca) íuroniensis Duj. (Dlt {. emend.).

XIII. tábla, 1. ábra.

1870. Arca turonica Duj., Hörnes (11), II., p. 332. T. 44. f. 2.

1898. Anadara turonica Duj., Sacco (24), 26., p. 24. T. 5. f. 14.

1904. Anomalocardia íuroniensis Dollf., Colt., G o m e z: Terr. tért. Port.

T. 12. f. 3—4.

1912. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Cossmann-Peyrot (4) 66.,

p. 271. T. 8. f. 7—11.

1913. Arca íuroniensis Duj., Dollf., Daulz.: Conch. Loire, p. 350.
T. 30. f. 17—31.

1934—36. Arca (Anadara) íuroniensis Duj., Friedberg (5) II. p. 169.
T. 28. f. 6—7.

Cossmann-Peyrot szerint Dollfus névváltoztatása azért helyes,
mert turonica turonient (emeletet) jelent, míg Touraine vidékére utaló név a
íuroniensis- sel fejezhet ki. Az Arca (A.) íuroniensis faj az Arca diluvii[ö\ meghosz-
szabbodott és trapezoidális formája és szélesebb bordái következtében jól elválaszt-

ható. Mátraverebély-Szentkúton a tortonai képzdményekben (N o s z ky - féle bázis-

rétegben) is elfordul, de elfordul az ú. n. átmeneti rétegekben (Mátranovák,

Homokterenye), és a pectenes homokkben ( Ejjyházasgerge) . Régi meghatározá-

sokban a faj Arca fichtcli néven szerepel, ez a faj azonban alakjára, a búb helyze-

tére és a héj domborulatára nézve is eltér. Példányaink a típusnál tranverzális

irányban megnyúltabbak, mint ^Hörnes és Sacco ábrázolásai, s nem any-

uéira magasak, mint Cossmannn-Peyrot vagy F r i e d b e r g ábrái. Ez a jel-

leg azonban nem választja el példányainkat a típustól.
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Elfordul a bécsi medencében a helvéciai és tortonai rétegekben. Lengyel-

országban a tortonai, Franciaországban helvéciai rétegekben, Olaszországból válto-

zatát jelzi Sacco az Elvezianoból.

2. Ordo: Anysomiaria; I. Stirps: Mytilacea; 1. Fám.: Mytilidae; Genus:
Modiolus Lám. 1799. (Svn.: Modiola Lám. 1801).

Modiolus excellens Noszky nm. nud.

Holotypus: Orsz. Természettudományi Múzeum, Föld- és Öslénvtár. A tekn
a búbnál aránylag keskeny, alsó részén ersen kiszélesedik. A búb erteljes
és tompa. Felszínét növedékvonalak díszítik. Noszky J. a magyarországi
lajtameszek faunajegyzékében (Ann. Mus. Nat. Hung., Vol. 22., 1925, p. 254,

255) Modiola excellens n. sp., („nmén nudum, forma inter M. hörnesi és

M. brocchii“) és Modiola adriatica fajokat említi a területrl. Példányaink ez utóbbi

fajhoz állanak közelebb, amennyiben Sacco ábrája az összehasonlítást meg-
engedi (24., 25. p. 38. T. 11. f. 20—23). S~3 c c o leírást nem ad. La ma r c k idé-

zett rövid diagnózisa sem elegend az azonosításhoz. Minthogy a formához hasonlót
sem a keleteurópai, sem a francia- vagy olaszországi miocénben nem találtam, fel-

tehet, hogy helyi kifejldés fajról lehet szó, amely a tortonai rétegekben (Mátra-
verebély-Szentkút, ,,bázis-réteg“) helyenként egész kövület-tömböket alkot, de el-
fordul a faj egy-két példányszámban az úgy nevezett átmeneti rétegekben (Mátra-
novák) és a pectenes homokkben (Egyházasgerge) is. A faj ábrázolását a medence
peremhegységei tortonai faunájának ismertetésénél adom.

III. Stirps: Pectinacea; 2. Familia: Pectinidae. C. Subfam.: Pectininae; Genus:
Pecten (Klein) Osbeck 1765. Subgen.: Chlamys (Boltén) Röding 179*.

Pecten (Chlamys) scabriusculus Matheron

XIII. tábla, 2 ábra.

1939. Chlamys scabriuscula Math., Roger (23), p. 58. T. 5. f. 1—4 6-

T. 6. f. 1, 4—5 cum syn!

A faj szinonim elnevezéseinek felsorolásától eltekintek, mert ez teljes egé-
szében megtalálható Roger Chlamys-feldolgozásában. Roger a faj számos
változatát bevonja a típushoz, ezért itt meg kell jegyeznünk, hogy példányaink
Roger ábrái közül az V. tábla 3 ábrájához áll legközelebb. A fajjal való egyezés
a díszítésen kívül a hossztengely mentén megnyúlt forma, a viszonylag kicsinv
apikális szög és a búbtáji domborulat jellegeiben mutatkozik. Példányaink jóval
kisebbek, mint a típusábrázolások, de Roger megjegyzi, hogy gyakoriak a kicsiny
példányok. Ez a faj a P. opercularisra emlékeztet kissé, de tle jól elválasztható.
Ugyancsak jól megkülönböztethet az alább leírt és ezidáig P. praescabriusculus-
nak meghatározott fajtól.

A salgótarjánkörnyékj pectenes homokkbl (Károly-akna hányója) több,

viszonylag ép példánya került el, ezenkívül Baglyasaljáról, Egvházasgergérl és

Pilinybl (Tinkhegyi bánya).
R.oger szerint a faj keleti mediterrán típusú, helvéciai és tortonai korú.

Franciaországban (Rhne-medence)
, Közép- és Eszak-Olaszországban és Szardínia

szigetén is elfordul a faj.

Pecten (Chlamys) scabrellus La m a r c k

XIII. táb'a, 3—5 ábra.

1939. Chlamys scabrella Lám., Roger (23), p. 104. T. 12. f. 8— 10, T. 15.

f. 3— 12. cum syn!
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Az igen változékony és igen különböz néven szerepl faj kritikai vizsgálata

során R o g e r . részletes szinonimikát ad a fajról. Ábrái nem kifejezek. Roger
szerint igen sok, eddig önállónak vett faj a P. scabrellusra vezethet vissza. így
szerinte a P. seniensis is csak változata a P. scabrellusnak-

A fajról igen jó ábrázolást ad Sacco ([24], XXIV., p. 24. T. 8. f. 1—6),
mely ábrákkal a salgótarjáni medence P. praescabriusculusnak vélt példányai igen

jó megegyezést mutatnak. Nagy vonásokban valóban hasonlítanak a fajok egy-

másra, azonban a P. praescabriusculus faj sokkal röv’debb és szélesebb, ersebben
inaequilateralis, mely sajátságokat jól feltüntetik S c h af f-e r (25., T. 16. f. 6—9)

és Roger (23., T. 15. f. 3—4) ábrái, melyeknél a két fajt még jobban elválasztó

jelleg is jól kitün
:

k,.u. i. a P. praescabriusculus bordái sokkal ersebbek, határozot-

tabbak, a bordaközök keskenyebbek, míg a P. scabrellus fajnál az egész bordázott-

ság ellapított, sima az átmenet a bordák és a bordaközök között.

A Pederi scabrellus Salgótarjánban (Károly-akna), Egvházasgergén (homok-
bánya), Pilinyben (Tmkhegyi kfejt) és töredékes példányokban az ú. n. átmeneti

rétegekben is elfordul.

Roger szerint a faj burdigalai, helvéciai és tortonai rétegekben egyaránt
elfordul (változatokkal együtt), Olaszországban az Elvezianotól az Ast'ano
emeletig.

Subgen.: Manupecten Monterosato 1872.

Pederi (Manupecten) fasciculatus Millet

Minthogy ez a faj a pectenes rétegekben rossz megtartású, töredezett példá-
nyokban fordul el, ezzel szemben a terület tortonai képzdményeiben viszonylag ép
példányai találhatók, a fajábrázolást és részletes synonimikát a tortonai fauna-
leárásnál adom. Itt csak megjegyzem, hogy ez a faj Hörnes Pederi reussi fajával

azonos (gyenge ábrázolás), mely fajról azonban már több szerz kimutatta (F ricd-
b e r g, Kautsky, Roger), hogy a Hörnes ábrázolta faj Mii let Pecten

fasciculatus fajával azonos, így Hörnes fajeinevezése nem valid.

A medencében Egvházasgergén találtunk pár töredékes példányt, de a faj

elfordul a tortonai tufás agyagban is. Roger szerint a faj keleti mediterrán kép-

zdményekre szorítkozik, nyugaton igen ritka. Ugyancsak R o g
r
e r megállapítása

szerint a faj helvéciai rétegeknél mélyebb szintben nem fordul el.

3. Ordo: Eulamellibranchiata; Subordo: Heterodonta; II. Stirps: Cardiiacea

;

1. Fám: Carditidae; Genus: Cardita Bruguiére 1792.

Cardita taurinensis Sacco
XIII. tábla, 8, 12. ábra.

1899. Cardita rusticana? taurinensis Sacco (24), 27., p. 8. T. 2. f. 9.

A fajt Sacco kérdjellel sorolja a C. rusticana alakkörébe m'nt változatot.

A C. rusticana neotvpusát Cossmann-Peyrot ábrázolják (4., 66. p. 160. T. 2.

f. 15—20), de megjegyzik, hogy Sacco faja még változat formájában sem tartoz-

hat a C. rusticana fajhoz. Célszer tehát Sacco taurinensis változatát önálló faj-

nak tekinteni.

A héj igen egyenltlen (inaequilateralis), elüls része rövid és lekerekített,

hátsó része hosszabb és ferdén lemetszett. A bordák szélesek, laposak, lekerekítettek-

Igen közel áll á forma a C. crassa (Hörnes ti él Cardita crassicosta) fajhoz.

Minthogy azonban Sacco fajával jól azonosítható példányunk — bár a zárszerke-

zet hozzáférhetetlen — fenti fajjal azonosítom a „Károly-akna hányója melletti k-
fejt“ jelzés két példányt. A faj Olaszországban az elvezianoban fordul el.
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XIII. St'rps: Veneracea; 1. Fám.: Veneridae; Genus: Paphia (Boltén

)

Röding 1798.

Paphia benoisti Cossmann-Peyrot
XIII. tábla, 11. ábra.

1910. Paphia Benoisti Cossmann-Peyrot (4), 64. p. 327, T. 12.

f. 9-11.
1936. Paphia benoisti C o s s m. - P e y r., Kautsky (14), p. 16. T. 3.

f. 14—15.
Mint már egyhelyütt rámutattam (17. p. 401), a bécsimedencei Tapes vetulus

faj több formát egyesít magában. Az e néven meghatározott példányok egy része a

fenti fajjal azonosítható. A hosszúkás forma elüls része rövid és lekerekített, a

hátulsó rész több mint kétszerese az elülsnek és szintén lekerekített. A gyengén ,

konvex ventrális perem egyenletesen megy át a hátsó, illetve elüls peremekbe.

A búb kicsiny, prosogvr, alig kiemelked. A héjat sr többé-kevésbbé egyenletes,

koncentrikus csíkok díszítik. Példányaink a fenti jellegekben jól egyeznek
a típussal, sajnos a zárszerkezet nem szabadítható ki a példányok meglehetsen
gyenge megtartási állapota következtében.

Pilinyben (Tinkhegy) és Egvházasgergén (homokbánya) egy-két viszonylag

ép és sok töredékes példány, illetve lenyomat található. A Bécsi medencébl és

Franciaországból is helvéciai lerakódásokból írták le a fajt.

XIV. Stirps: Mactracea; 2. Fám.: Mactridae; Genus: Macira Linné 1 767

-

Macira nógrádensis n. sp.

XIII. tábla, 9., 10. ábra.

Ho'.otypus: 1. tábla, 9. ábra. Az Orsz. Természettudományi Múzeum Föld-
és Öslénytárában. Méretei: umbono-palleáls:. 38 mm, max. diám.: 34 mm.

Diagnózis: a háromszöglet héj domború, elöl lekerekített, hátul lemetszett.
A palleális perem konkáv. A héj alig valamivel szélesebb, mint amilyen magas.
A búb erteljes, kiemelked, helyzetileg majdnem a héj hosszanti tengelyében fek-

ez :

k. A búbtól hátrafelé tompa él húzódik, mely mögött a héj kissé homorú. A héjat
gyenge, sr növedékvonalak díszítik. A zárszerkezet hozzáférhetetlen. A 10. ábra
egy kissé nyomott, de méreteiben a holotypussal megegyezik. Annak elle-

nére, hogy a zárszerkezet hozzáférhetetlen, a küls bélyegek alapján kétségtelen,

hogy a faj a Macira nemzetségbe tartozik. Hasonló fajt sem a Bécsi medencében,
sem a lengyelországi faunában nem találtam. Formára nézve többé-kevésbbé meg-
közelíti fajunk a Macira (Barymuctra) substriatella d’O r b fajt (4., 63. p. 245.

T. 5. f. 12, 28—30), és az olaszországi piacenzianoból, illetve astianoból ábrázolt

M. corallina, illetve ennek glauca változatát (24., 29. p. 22, 23., T. 5. f. 20—22),

mely utóbbiakhoz különösen közel áll fajunk, de velük megnyugtatóan mégsem
azonosítható. Minthogy a Macira genus ilyen nagyobb termet példányai a kelet-

európai miocénbl nem ismeretesek és a hozzá közel álló fajok száma is csekély,

új fajként vezetem be az irodalomba annak ellenére, hogy a zárszerkezet nem lát-

ható s ez a példányok veszélyeztetése nélkül hozzáférhetetlen, mert a héj meglehe-

tsen vékony-

Mindkét példány Homokterenye (Ferenc-akna) jelzettel a salgótarjáni bánya-

múzeum ajándékaként került a Föld- és slénytárba.

Macira cf. basteroti M a y e r

1870. Macira Basteroti May., Hörnes (11), II. p. 65. T. 7. f. 10.

1909. Macira (Eomadra) Basteroti May., Cossman-Peyrot (4), 63.,

p. 252.T. 6. f. 4—7.
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Ugyancsak a Mactra nemzetségbl több kis példány többnyire csak lenyomat
vagy töredékes példány alakjában található, melyek azonban jól azonosíthatók a
Mactra basteroti fajjal. Biztonsággal csak azért nem teszem ezt, mert egyetlen tel-

jesen ép példányt sem talaltam. A fajra jellemz körvonal jól egyezik a fenti fajjal.

A salgótarjáni (Kaszinó felett) és egyházasgergei (homokbánya) pectenes homok-
kövébl talált példányokon kívül elfordul a faj Mátranovákon (Bárnavölgyi lejt-

akna) az ú. n. átmeneti, homokos, csillámos rétegekben.
A Mactra basteroti faj a Bécsi medencében helvéíkori rétegekbl, Francia-

országból pedig aquitani, burdigalai és helvéti emeletbl jelzett faj.

X\ • Stirps: Tellinacea; 4. Fám.: Tellinidae; Genus: Arcopagia (Le a eh) T.
Brown 1827.

Arcopagia crassa reducta D ollf. D aut z.

Az Arcopagia crassa (azeltt Teliina crassa) reducta változatát a területrl
szóló néhány új forma ismertetésénél már közöltem (16., p. 402. T. 2. f. 10).
A mátraverebélvi tortonai rétegekbl származó példány jóval kisebb, mint a pectenes

' homokkövekben (Egyházasgerge, Pilinv, Tinkhegy) elforduló példányok. A mellé-
kelt táblán az 1. ábrán az Arca turoniensis mellett a faj egv példányának rész-
lete látható.

A változat egyébként Franciaországban az aquitaniai és helvéciai rétegekben.
Lengyelországban ped :

g a tortonai képzdményekben fordul el.

Subordo: Adapedonta; II. Stirps: Saxicavacea; 1. Fám.: Saxicavidae • Genus -

Panopea Ménard de la G roy e 1807.

Panopea menardi Deshayes.
A fajra vonatkozó szinon mikára a hidasi faunafeldolgozásnál hivatkoztam

(16., p. 87), illetve arra, hogy a faj legújabb elfordulásait és ábrázolását Glibert
(6., p. 211. T. 12. f. 9.) adja a belga miocénbl.

A fai egy töredékes, de jól azonosítható példánya Egyházasgergérl a pecte-

nes homokkbl került el. A Bécsi medencében a burdigalai rétegektl a tortona :

lerakódásokban megtalálható, Olaszországban a tongrianotól az astianoig, Francia-
országban a helvéciai rétegekbl jelzik fajt.

* A fényképeket Dömök Teréz és dr. Pellérdy Lászlóné készítették a Föld
tani Intézet Fotolaboratoriumában.

A meghatározott anyag a Természettudományi Múzeum Föld- és slénytárában van
elhelyezve.

Ff. Me3Hepiin

<J>avHa necqainiKOB ua ohpecTiiocTHX IUairoTapana

Abtop 3aHiiMaeTCH H3yqeHiie.M $ayHbi ouiovKeHaö majibrorapaHCKoro öacceöHa.

Ha ocBOBamiH (JiayHbi aBTOp onpejejitui TOHHbiü reo.iornnecKHií B03pacT tsk

Ha3biBaeMOö „numpoBOü $opMaunH“. 9th o6pa3OBaH0H OTJiaramiCH npe hoctobhhom
onyckaHiieM ima Mopa b OTHaHrcKOM ropii30HT8 rcjibBeia. Táti Ha3biBeMbie „nepe-

xo^Hbie 0öpa30Bamia“ hb.tbiotch necnaHHCTHbi.MH OTJioaceHHHMH. Ha ocHOBe öoraTOö

(JiayHbi oh ii o6pa30Bajmcb b rejibBeTCKOM Hpyce.neKTeHOBbie necuaHUKH kpobjih

ma.TbrOTapHHCK0x yroJibHbix 3ajie-/Kea coaepvKaioT oaeHb xapaKTepHbie bbum cbd-

AeTe.abCTByioT o tóm, yTO neKTeHOBbie necnaHHKH 06pa30BaJiHCb TaKace b reJibBeT-

ckom apyce. Tah*0M oöpa.30M ycTaHOBHJiacb B3auMHaa 3aBbicaMOCTb Meacfly

„nepexoflHbiMH-o6pa30BaHHHMH“ h neKTeHOBbiMH necnaHincaMH.
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ADATOK A HAZAI HARMADKORI FLÓRA ISMERETÉHEZ

Andreánszky Gábor.
(XIV. táblával és egy szövegközti ábrával.)

Egy korábbi alkalommal* beszámoltam néhány harmadkori páfrányleletrl,
amelyek fképpen Eger vidékérl származtak s amelyek közt új alakok is voltak’.
Az ott felsorolt összesen 9 páfránytípus egy része teljesen megegyezik egy ma él
páfránnyal, néhány pedig ilyenhez nagyon 'közel áll. Miután a ma élk ökológiai
viszonyai ismertek, a fosszil's alakok megjelenése is nagy mértékben aránylag biztos
útmutatásokat nyújt a földtörténeti idszak éghajlatára nézve. És itt fképpen olyan
páfrányokról van szó, amelyek igen ersen óceánikus éghajlatot kívánnak meg. így
kétségtelen, hogy' az illet idszak éghajlata sokkal kiegyenlítettebb volt, mint ugyan-
annak a helynek mai éghajlata.

7. kép. Woodwardites sp. levélrészlet.

Fig. 1. Pariié de la fronde de Woodwardites sp.

Az akkor felsorolt ersen óceánikus éghajlatú páfrányokhoz most egy. újabb
is járul, amelyet az egyetemi növényrendszertani intézet 1949. évi baranyai kutató-
iján Magyaregregy mellett az ú. n. Almásdl árkában, amely lelhelyre ifj.

Noszky Jen hívta fel a figyelmet, gyjtött P á l f a l v y István. Sajnos csak egy
egészen kis levéltöredékrl van szó, ellennyomattal,.amely csak két utolsórend szár-

nyaoskából áll. így sem a teljes levélalak nem ismerhet fel, sem pedig a sorusok,

mert a levélszárnyacskák meddk. Rendkívül jellemz azonban a levélkék erezete,

amely egy szabályos hálót mutat. Ilyen erezet a ma él páfrányok közt több génuszra
jellemz. Ilyen pl. az Onoclea sensibilis, amely ma Kelet-Azsia és az Atlanti-Észak-

Amerika mérsékelt és melegmérsékelt övének mocsaraiban él. Fagy iránti ers érzé-

kenysége miatt kapta fajnevét. Ezt a páfrányt megtalálták a harmadkori fosszilis

állapotban is, még pedig pacifikus Észak-Amerikában. Miután a levelek meddk,
csak a levélalak az útmutató az erezeten kívül és az teljesen megegyezik a ma él
páfrányéval. A mi maradványunk azonban alakban távol áll ettl. Megegyezik azon-

* Index Horti Bot. Univ. Budapest, VII. (1949) 102— 108, tab. IX., X.



bán a ma él Woodwardia nemzetség egyes fajainak kisebb levélszárnyacskáivai.

A Woodwardia erezete t. i. ugyanilyen. Természetesen akkor lehetne a nemzetséggel

azonosítani, ha a sorú-sok ismeretesek volnának, miután a Woodwardia sorusainak

helyzete nagyon jellemz. A hosszúkás sorusok t. i. a levélszárny gerincével pár-

huzamosak. A Woodwardia fajok közül elssorban a ma él W. radicans jön szá-

mításba összehasonlítás céljából. Ez a faj a Kanári-szigeteken, néhol a Földközi-

tenger vidékén, mint pl. Portugáliában, Szicíliában, Algírban Boné mellett, él, de

el van terjedve Délkelet-Ázsia hegyvidékén, a Himalájától kezdve és pac'fikus Eszak-

Amerikában. Mindenütt messzemenen kiegyenlített éghajlat alatt. Eszak-Ameriká-
ban a 47-k szélességi foktól egészen a trópusi Guatemaláig terjed.

A Woodwardia génusz maradványá t Európa harmadkorából több helyrl
ismerjük. Vannak köztük íertilis levelek, akkor a génusz biztos. A többi maradvány
csak a sajátságos erezet alapján sorolható ide és akkor más génusznéven, Wood-
wardites néven szerepel. Ez a név illeti meg a mi maradványunkat is.

A maradvány dacittuíába van beágyazva, amely nem a rétegzettséggel pár-

huzamosan, hanem görbén hasad. Kora az alsó- és középmiocén határára tehet.
Egyébként a vele együtt talált többi növénymaradvány feldolgozása folyamatban van.

Crytogrammites hungarica n. sp. (XIV. t. a.)

Egy más k páfránymaradvány Eger melll származik a kisegedi valószínleg
alsó oligocén palából. Itt is csak egy ersebben összetett levél töredékérl van szó.
A levél elég szabálytalanul szárnyasán összetett. A levélkék fertilisek, bár a sorusok
csak gyengén vehetk k\ miután a levél széle rájuk borult. A maradvány olyan ma
él páfránylevelre emlékeztet, amelynek fertilis alakja eltér a steriiistl. Az kétség-

telen, hogy a Pteridae-Cheilantheae tribusba tartozik. Leginkább a Cryptogramme
nemzetség egyes fajaihoz áll közel, többek közt a Cr. crispa fajhoz, amely leginkább
Allcsorus néven ismeretes és Európa és Nyugat-Azsia hegyvidékein él. Ennek fertilis

levelei és a maradvány közt csak annyi a különbség, hogy a ma él páfrány levél-

gerince és annak ágai merevebbek, vastagabbak és egyenesek. A maradvány levél-

gerince vékony és zegzugos. A sorusok levelenkint azonban kb. ugyanolyan szám-
ban vannak megegyez elhelyezéssel. A maradványt kétségtelenül ebbe a rokonsági

körbe kell elhelyeznünk és megfelel névvel ellátnunk. Erre legcélszerbbnek látszik

a Cryptogrammites génusznév. Maga a faj Cr. hungarica. Hozzá még csak meg-
közelítleg is hasonló maradvány leírására, vagy ábrázolására eddig nem sikerült

bukkannom az irodalomban.

Crystogrammites hungarica nova sp.

Pinnulae ultimi ordinis folii fertilis solum adsunt, in no. 6. Folium pinnatim
compositum, rhachide fii iformi flexuoso. Pinnulae ultimi ordinis petiolulatae, pet olulo

0,7— 1 mm longo oblongolineares, basi abrupte contractae vei subcordatae, superne
parum angustatae apice obtuso vei rotundato, 4—4,5 mm longae, 1,2— 1,5 mm latae,

margine crenulatae (?). Sori in sefiebus duabus, utr'nque in numero 6— 10.

Folio fért li Alíoscri crispi (L.) Bernh., accedens, ab eo rhachide tenuiore et

flexuoso difiért.

In schistis oligocaenicis montis Kiseged ad oppidum Eger, in Hungária cen-

trális Lég. Fr. L e gúny i.

Ez a maradvány éghajlatilag, illetve elterjedésileg nem értékelhet ki. Az em-
lített récens faj, bár hegyvidéki, az alsóbb régiókban is megvan, olyan völgyekben,

amelyeknek az éghajlata ersen kontinentális. Ezenkívül említettük azt is, hogy a

jelenlegi fajtól eléggé el is tér. így az éghajlati jelleg megállapításakor a többi már
eddig feldolgozott és ezután feldolgozandó kisegedi maradványra kell támaszkod-

nunk. Mint azonban már a múltkori bemutatásomkor kifejtettem, tt olyan páfrányok

is maradtak meg, amelyek ersen óceánikus éghajlatot igényelnek. Ilyennek tekin-

tend pl. az akkor leírt Asplenium egedense.

A harmadkori rétegekben talált páfránymaradványok nem követik azokat a

szabályszerségeket, amelyeket a többi növénymaradványra nézve megállapíthattunk.



A mi európai, fképpen nyugat- és középeurópai harmadkori flóráink elterjedés'

rokonsági kapcsolataik szempontjából a következket mutatják. A harmadkor elejen

a növények legnagyobbrésze a mai maláj flórával mutat szoros rokonságot. Ez a
rokonság a harmadkor els felében fokozatosan csökken. Ezzel kapcsolatban ersödik
a rokonság a keletázsiai és északamerikai mai flórával. A helyben él és közelkeleti

flóra csak a harmadkor legvégén jut nálunk uralomra.

A páfrányok körében kimondott maláj rokonság nem ismerhet fel. Általá-

ban nagy elterjedés és így a ma nemcsak a trópusokon, hanem a szubtrópusokon és

mérsékeltövön él páfrányok szerepelnek a harmadkor els felében
:

s. Leginkább a

Kanári-szigetek és egyéb ersen szubtrópusi tájak páfrányaival mutatnak szoros kap-

csolatot. Ugyanez áll a Woodwarditesre is. A keletázs'ai és északamerikai rokonság
6em nyilatkozik meg kifejezetten a harmadkor további folyamán. Ez a jelenség talán
arra vezethet vissza, hogy a páfrányok a faji jellegüket és nagy elterjedésüket

sokáig megtartják, m'ndenesetre lényegesen tovább, mint a kétszik fák. Utóbbiak
gyorsabb fajfejldésben voltak a harmadkor folyamán. Az izolált populációk fajilag,

st sok esetben generikusan elkülönültek és emellett hamar elöregedve, az elterjedési

területük lecsökkent. Ezzel szemben a fenyk fajfejldése a harmadkornak különösen
a második felében már lényegesen alábbhagyott,, azonban a fajok tényleg elöregedve,

áreájukban ersen összeszkültek. Ez most már a következ helyzetet eredmé-
nyezte. A páfrányok, amelyeknek a maradványai a harmadkorból elkerültek,

nagyon sokszor fajilag, de legalább generikusan összeegyeztethetk a nem nagyon
távoli elter-jedésü recens fajokkal, illetve nemzetségekkel. A fenyk mind össze-

egyeztethetk ma él nemzetségekkel, st igen sok esetben fajokkal, amelyek azon-

ban ma Európától csak nagyobb távolságra, szk elterjedési területen élnek. Végül

a kétszik fák a harmadkor folyamán, a pliocént kivéve, csak igen ritka esetekben

azonosíthatók mai fajokkal, st néha génusz szerint sem. Mindkét esetben ped :

g az

elbb már említett rokonságot, illetve rokonságfejldést mutatják mai távoli

flórákkal.

Európában, de különösképpen Közép-Európában emellett a páfrányok közt

megmaradtak olyanok a légül óbbi idkig, st egyes szk elterjedési területeken a

mai napig, amelyek nagyon ersen kiegyenlített éghajlathoz vannak kötve. Az ilyen

éghajlati igény fenyk és lombosfák azonban a harmadkor második felében soro-

zatosan mind eltntek. Csak nagyon kevés és már nem is extrém óceánikus típus

maradt meg, mint a tiszafa, valamint a Földközi-tenger tájain a babér. Az örökzöld

lombosfák közül Közép-Európában ma kizárólag az Ilex aquifollumot találjuk meg,

bár ez is ersen atlantikus elterjedést mutat.

Mimosocarpum n. typ. (XIV. t. c.)

A következ maradvány, amelyet bemutatni kívánok. Tatabányáról az oper-

kulinás agyagból került el, tehát eocénkorú. Szörényi Erzsébet gyjtötte. A marad-

vány egy csoporttermés, vagy terméságazat. 7 kifliszeren meghajlott, egy pontból

kiinduló terméssel (illetve részterméssel). Eszerint vagy egv apokarp termbl szár-

mazó csoporttermés lehet, vagy egy gömbvirágzatból fejldött terméságazat.

Az els esetben a termés, mint csoporttermés feltétlenül az Anonaceae csa-

ládba kell, hogy tartozzék, itt is leginkább az Unona, Uvaria, esetleg a Xylopia nem-

zetségekbe. Mint az egész család, ezek a nemzetségek is trópusi fák, általában nagy

virágokkal. Különösen az Uvaria montana nev fajnak van nagyon hasonló csoport-

termése, a részterméskék alakja azonban némileg más, nem ilyen kiflialakú, inkább

egyenesebb, kolbászalakú. Tudnunk kell azonban azt, hogy az Anonaceae család

részterméskéi az Anoxagorea génuszt kivéve, bogyók. Az Anaxagorea részterméskéi

tüszk, azonban lényegesen különböznek a mi maradványunktól. A bogyótermés

fosszilizációkor mindenesetre vagy elveszti termésfalát, vagy elbb összeszárad.

Mindkét esetben a benne foglalt mag, vagy magvak ki kell, hogy domborodjanak,

ami ez esetben nem figyelhet meg.

Az Anonaceae családból sok maradványt írtak le, leveleket, magvakat és ter-

méseket is. Re i d és Chandler The London Clav Flóra (London 1933) cím
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hatalmas müvükben az alsó eocénkorú londoni agyagból az Anonuceae családhoz

tartozó Anotiaspertnum gyüjtgénusznévvel ellátva nem kevesebb, mint 12 új fajt

írtak le tisztára magvak alapján. Tekintettel arra, hogy a család magvai nagyon jel-

legzetesek, nincs okunk abban kételkedni, hogy tényleg odatartozó magvakról is van

szó. Természetesen a faji megállapítások ersen problémát kusak. Miután k egyet-

len termésmaradványt nem találtak, amely idetartoznék, mutatja azt, hogy a termés,

teljes egészében nem íosszilizálódott. Egyébként k a késbbi korokból leírt termés-

maradványokat általában nem tartják idetartozóknak. Ezek közül Unger írt le egyet

Stájerországból és egyet, amely úgy látszik csoporttermés, Erdélybl. Ez a két

termésmaradvány akár Anonaceae akár nem, nem egyezik meg a mi maradványunk-
kal, mert mindkett nyeles, mint pl. a Xylopia génusz részterméskéi. Emellett a leírás

szerint a magvak itt is ersen kidomborodnak, míg a mi maradványunk perikarpiu-

mán semminem magdomborulat nem látsz
:

k. .

így csak a másik eset lehetséges, az, hogy egy több virágból keletkezett termés-

ágazatról van szó. Ebben .az esetben az egyes termések hüvelyek. Miután pedig ki-

mondott gcmbvirágzatból fejldtek, a maradvány a Mimosaceae családba tartozik.

Az ers per'karpium és a görbült hiivelyalak is egyes ma él Acacia fajokra

jellemz.

A hüvelytermések alapján egy maradványt, ha más része nem ismeretes, a

nemzetségig meghatározni nem lehet, csak a legritkább esetekben, ha t. i. a hüvely-

alak nagyon jellemz. Ezért azok az elnevezések, amelyek hüvely alapján ma él
génuszokra vonatkoznak, helytelenek. Leghelyesebb a hüvelytermésekre egy gyjt-
nevet használni, pl. a Leguminocurpum-ot. Természetesen ebben az esetben azt sem
állapítottuk meg, hogy a maradvány a Mimosaceae, vagy a Papilionaceae családba

tartozik. Ez a helyzet a jelen esetben némileg módosul, miután itt nem egy magá-
nos hüvelyrl, hanem egy terméságazatról van szó, amirl a Mimosaceae család fel-

ismerhet. Ezért itt a Mimosocarpum elnevezést kívánom használni.

Mimosocarpum n. typ.

Iníructescentia capitata; legum’na in numero 7 (?), sessilia, semilunaria,

ca. 3 cm longa, in medio circiter 1 cm lata, basin et apicem versus aequaliter atte-

nuata, apice obtuso vei subacuto. Petiolus communis validus, ca. 4 mm crassus,

longitudine ignoto.

In stratis argillaceis eocaeni inferioris ad Tatabánya. Lég. B. Szörényi.
Amennyiben a maradvány tényleg az Acacia, vagy ahhoz közelrokon génusz-

hoz tartozik, akkor trópusi rokonságot mutat. Az Acacia a hüvelyes fák legnagyobb

él génusza, amely Európától eltekintve az összes földrészen el van terjedve. Álta-

lában monszunerdk és szavannák fája, tehát szárazságtr. Hozzánk legközelebb

Dél-Tuniszban található az egyik faja, az A. fortilis, amely a másik szaharáninnen

is elforduló A. gumiferáv al együtt egy alacsony, ernyalakú, nagyon szárazságtr
típus. A rokonság szempontjából a mi maradványunk mindketttl távolálló. De
nehéz is volna fajilag valamelyikhez közelhozni. R.eid és C hand le r említett

mvükben hasonló termést nem említenek. A Mimosaceae család leginkább teljesen

bizonytalan hüvely, vagy legtöbbször levélke alapján ismeretes az európai har-

madkorból.

Nagyon üdvös volna, ha ugyanebbl a rétegbl más maradványokat is kap-

hatnánk, amelyek talán jobban rávilágítanának az akkori flórára. Míg hazai viszony-

latban az oligocén és miocén flórák roppant nagy tömeg maradvánnyal vannak

képviselve, az eocénkorú maradványok igen csekély számúak.

Plerospermites sp. (XIV. t. b)

A kisegedi oligocén palából nagyobb számban kerültek el asszimmetrikus

levelek, amelyek szélükön ersebb hullámosfogúak. Minden ilyen fogba, amelyekbl

3—4 van egy-egy oldalon, egv-egy ersebb elsrend oldalér fut be és teljesen a
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szélé g ér, közben kétszer ívesen hajlik. Ettl eltekintve a levelek általános körvonala
ersen változó. Ilyen levélerezetet a Sterculiaceae családba tartozó Pte'ospermum
génusz mutat. Ez a nemzetség ma mintegy 20 fajjal trópusi Kelet-Ázsiában él, tehát

azon a területen, amellyel az európai óharmadkorú flóra olyan szoros kapcsolatokat

mutat. A hozzá legközelebb álló recens faj a Pt.- suberifoíium, bár ennek a levele

nagyobb és aránylag keskenyebb. Pterospermites néven nagyobb számban írtak le

maradványokat Európa és Észak-Amerika harmadkorából. Ezeknek a levélalakja

ersen változó. Egyesek a platán-, vagy juharfák levelére emlékeztetnek, mások félig

pajzsalakúak, de rendszerint ezek is asszimmetrikusak. Ugyanilyen nagy változatos-

ságot mutatnak a levélalakban a ma él fajok is.. A mi levelünkhöz hasonló levél-

alakot sem leírva, sem ábrázolva nem találtam. De az erezet sajátossága és a levél-

nek a ma él Pt. suberifoliummal való nagyfokú megegyezsége kétségtelenné teszi

azt, hogy idetartozó maradványról van szó.

Vitis hungarica n. sp. (XIV. t. d.)

Ugyancsak a kisegedi palából került el egy aránylag eléggé teljes szllevél
ellennyomattal. A levél kicsi, nagy körvonalban vesealakú és csak kissé karéjos, azaz
inkább csak erteljesen fogazott. A levélalak és levélerezet leginkább a Vitis sil-

vestris-éhez áll közel. Ez a récens faj, amely egyébként a Vitis vinifera salakja, az

egyetlen a Vitaceae családból, amely Európában és nálunk is shonos. Az egedi

maradvány levele valamivel kisebb, de egyébként teljesen azonos egyes herbárium

i

példányok levelével. Ez azonban nem sokat jelent a faj megállapítása szempontjá-

ból, miután több más faj levele is nagyon sokban megegyezd ezzel, igy pl. a Vitis

rupestris-é is. Ez utóbbi fajt pusztán a levél alapján nem tudjuk a V. silvestris-ti

elválasztani.

A Vitaceae család ersen van képviselve a harmadkori flórákban. Nagyszámú

Cissus-fajt írtak le, amelyek levelei részben egyszerek, részben összetettek. De a

Vitis génusz is nagyon szerepel a harmadkori maradványok közt. Többek közt hazai

területrl is írtak le Vitis-fajt, még pedig H e e r Erdbényérl,* Vitis tokayensis

néven. Ennek a levele inkább tojásdad és talán nem Vitis-, hanem Cissus-fajról van

szó. A többi levél is vagv ersebben hasogatott, nrnt a mi kisegedi levelünk, vagy

annál lényegesen nagyobb, így nem lehet egyikkel sem azonosítani. A kora egyéb-

ként túlságosan régi 'ahhoz, hogy a Vitis silvestris-szel azonosítani lehetne. így

új nevet kellett adnunk ennek a maradványnak.

Vitis hungarica nova sp.

Folium unicum notum. Petiolus deest. L.amina in amhitu reniíormis, 4,3 cm

lata, 2,8 cm longa, dentato sublobata dentibus marginalibus (lobis) 5et inter eosdenli-

bus minoribus. Nervi primarii palmati, in numero 5, medio valid
:

ore et nervos secun-

darios utrinque aequales emittens. Nervi primarii laterales nervos secundarios solum

in latere exterire emittentes. Nervi térti arii bene evoluti, validi, rét culatim con-

juncti, lanrnam in polvgona dividentes.
_

....
In schistis oligocaenicis montis Kiseged ad oppidum Eger, in Hungária centrali.

Leg't Fr. Le gúny i.

A lü'ú's-fajok jelenléte ebben az egyébként inkább trópusi fajokban bvelked

flórában, nem csodálatos. Igaz, hogv a Vitis-fajok a harmadkorból inkább északabb!

vidékekrl kerültek el, ígv Alaszkából, Izlandból, egyéb sarkvidéki területekrl,

Angliából, Németországból’ stb. De ott. is mindig melegebbvidéki fajokkal együtt.

Ennek a kérdésnek a megvilágítására legyen szabad a következket felhoznom.

A harmadkori flóra általában melegebbvidéki jelleg, mint amilyen a jelen-

legi éghajlatunk, emellett ped
:

g annál inkább közeledik a kimondottan trópusihoz,

minél régebbi harmadkori rétegrl van szó. De mindezekben a rétegekben szerepel-

* Heer, in Jahrb. & k. geol. Reichsanst. XVII. 191, tab. V. fig. 1.
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nek szubtrópusi, st kimondottan mérsékeltövi típusok is. A jelenlegi trópusi flóra távol-

ról sem mutat ilyen heterogén összetételt. Még kevésbbé a szubtrópusi és mérsékelt-

övi flóra, ahol csak egyéghaj latövi típusok keverednek. Ezt Európa mérsékelt övére

nézve könnyen megérthetjük, hiszen a jégkorszak sok olyan fát pusztított ki innen,

amelyek a ma : éghajlat mellett itt jó! megélnek. Kevésbbé érthet azonban egye-

bütt, m'nt Észak-Amerikában, ahol pedig szintén lényegesen nagyobb a típuskevere-

dés a iharmadkori rétegekben, mint jelenleg. Arra gondolhatunk, hogy azok a fajok,

amelyek közeli kapcsolatba hozhatók jelenlegi fajokkal, hiszen éghajlatigény szem-

pontjából csak ezeket tudjuk pontosabban megítélni, a múltban nagyobb ökológiai,

illetve elssórban éghajlati síkon mozogtak, azaz eurvthermek voltak.

Ez önmaga azonban még nem magyarázza meg kell mértékben az említett

jelenséget. Más olyan tényezk is szerepelnek ebben, amelyek még egyáltalában n ;

n-

csenek tanulmányozva, vagy legalább is nem kellképpen ahhoz, hogy a kérdéshez

közelebb férkzhessünk.

Különösen két probléma az, ami szerepet kell, hogy játsszék abban, hogy
korábban jobban keveredtek a különböz éghajlat alatti típusok, mint jelenleg. Ez a

két probléma pedig eddig nagyon elhanyagolt maradt.

A7 egy'k ilyen probléma a növények, helyesebben a fák meleghatára, A fa-

itnyészet hideghatárával igen sokat foglalkoztak és több törvényszerséget is sikerült

megállapítani. Kiderült, hogy ezeknek a hideghatároknak a hmérsékleten kívül els-
sorban az éghajlati jelleg, a kontinentalitási fok szabja meg a helyzetét. Ez áll épp-

úgy a vízszintes sarki és a függleges havasi fahatárra. Nagyon keveset tanulmá-

nyozták azonban a meleghatárt. Ezt vízszintesen egyenlíti, függlegesen pedig

völgyhatárnak nevezzük. Igaz, hogy nagyon sok fafajra nézve megállapították az

egyenlíti, st néha a völgyhatárt is, azonban ezek a megállapítások minden esetben

korrekcióra szorulnak. Az egyenlíti határ a térképen ábrázolva úgy, hogy a fák

legdélibb (déli féltekén legészakibb) elfordulását vesszük alapul, helytelen, hiszen

a legtöbb esetben az egyenlít felé ezek a fák csak a hegyvidékek magasabb zónái-

ban fordulnak el. Itt azután egy bizonyos magasságban völgyhatáruk van.

Maga a völgyhatár is azonban kétféle lehet, vagy tényleg a magas hmér-
séklet szabja meg a fatenyészet határát, vagy pedig csak a völgyben uralkodó cseké-

lyebb nedvesség. így egy régibb cikkemben* a völgyhatárt valódi, azaz tényleg a

magas hmérséklet okozta határnak, vagy álhatárnak, azaz szárazság okozta

fatenyészeti határnak neveztem. Ez utóbbi pedig már a kontinentális fatenyészeti határ

egyik félesége. Hogy ezt példákkal illusztráljam, a bükknek a mezei táj felé beálló

határa álvölgyhatár, mert a kontinentalitás idézi el és nem a magasabb hmérsék-
let. Emellett a cirbolyafeny alsó határa valódi völgyhatár.

Ez most azt mutatja, hogy ersen óceánikus éghajlati jelleg mellett a fák

me’.eghatára sokkal jobban kitolódik, m :

nt kontinentális éghajlati jelleg mellett. Ezzel

szemben bár a lombhullató lombosfák és a fenyk hideghatárát az óceánikus éghaj-

lati jelleg visszaszorítja és ránézve' kedveztlen, az örökzöld lombosfák határát

pedig kiterjeszti. Ez együttvéve azt idézi el, hogy ersen óceánikus jelleg mellett

a mérsékeltövi fák sokkal nagyobb területen keveredhetnek a melegégövi fákkal.

A másik ezzel szorosan összefügg probléma a harmadkori domborzati viszo-

nyok kérdése. Hazánk prekarpatikus domborzati viszonyairól vajmi keveset tudunk.

Nem is igen van rá lehetség, hogy ezt a kérdést valami úton kutassuk. Egyetlen-

nek látsz
: k éppen a flórakutatás révén, hiszen a növényzet ma is mindenütt a magas-

sági övékben helyezkedik el. Ha tényleg volt a Kárpátok kiemelkedése eltti har-

madkorban nagyobb szinteloszlás, akkor ezt kell ösnövénytani leletkomplexum alap-

ján majd ki lehet mutatni. Annyi azonban bizonyos, hogy hegyvidékeken a

különböz éghajlati típusok keveredése ma :s lényegesen nagyobb, mint a lapályo-

kon. De különösen ilyen a melegégövi hegyvidékeken, ahol pl. páírányíák lomb-
hullató fákkal, trópusi rokonságú elemek arktikus elemekkel keverednek.

* Andreánszky. in Engl. Bot Jahrb. LXX. 1939, 153— 188.
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T. AH^peaHCKH

J,amibie o TperiiMHoii $.iope Beurpim

Abtop onnraex pOA Woodwardites H3 aacHTOBbix TyípOB b OKpyaiHOCTH

MaaaperpeAb- .Hajibnie 3amiMaeTCH apyrmi nanopoTbukom BCTpenaiomHÜCH b

o.TíiroueHOBbix OTjioaceHiiHx b okpvíkhocth 8repa. IlanopOTHHK oxasajiCH hobbim

BiiaoM c HBMöHOBaHneM Cryptogrammites bungarica TIajibme onncyiOTCH poflbi Mimoso-

carpum Pterospermites, Vitis bungarica TaKJKe 113 OJinropeHa 8repa. B TpeTHEHbix

necax BeHrpnn TponnuEbie n MeairreppaHCKne ajieMeHTbi (pjiopbi BMenniBacmcb

ropasao qame, neM b HacTonuiee BpeMH. Oto oöHCBseTCH c ypaBHeHHbiM k.thmütom

n pe.ibe(|)OM TeppniopBii.

CONTRIBUTIONS A L ÉTUDE DE LA FLÓRÉ TERT1AIRE
DE LA HONGRIE.

Pár G. Andreánszkij.

(Avec une planche et une figure dans le texte.)

Woodwardites sp. (fig. 1.)

Les diíférentes espéces de Fougéres recueillies dans des couches oligocénes

et miocénes de la Hongrie témoignent d’un cliinat íortement océanique. Le íraginent

de feuille trouvé demiérement á Alinásdül (eoinitat de Baranya, prés de Magyar-
egregy) eonfirme ce fait. II est du miocéné inferieur ou, tout au plus, du miocéné
moyen. Le réseau de sa nervation est trés caractérisiique. A nsi il se rapproche de

Onoclea sensibilis de nos jours, respectivement de són cycle de parenté. Plusieurs

espéces de Pteris ont également une nervation trés voisine. Sa nervation est plus

proche- de celle de la Woodwardie á laquelle elle ressemble aussi pár la forme

des folio’.es. Le fragment de feuille est stérile, dés lors sen genre n’est pás recon-

naissable avec certitude. On ne peut le fairé entrer ainsi dans le genre Woodwardia ,

mais il dóit étre regardá comme un Woodwardites. De la période tertiaire, plus :eurs

restes de Woodwardia ont déjá été décrits dönt un certain nombre portaient des

sores permetíant une identifieation síire. Les fossiles stériles mis au mérne rang

laissent encore quelques doutes. La Woodwardie est une plante insulaire qui

demande un cl mat fortement équilibré.

Cryptogrammites hungarica n. sp. (XIV. pl. a.)

C’est un fragment de feuille provenant des schistes de la période de 1’oUgocéne

inférieure ou moyenne du Mont Kiseged, prés d’Eger. La feuille est multipennée

avec des íolioles portant des sores á peine visibles. Toute són apparence indique

qu’il s’agit d’une Fougére de la tribu des Cheilanthes. II ressemble surtout á la

leuille de Cryptogramme crispa (alias Allosorus crispus) á eette différence prés que
:

sur le fragment, les pétiolules sonf plus minces et paraíssent mo ns rigides,

puisqu’ils sont en zizag. Allosorus crispus vit aujourd’hui surtout dans les Alpes et

la on le reneontre également dans des vallées á climat fortement Continental. Ainsi

sa présence ne peut étre considérée comme un s’gne caractéristique du climat.

Les Fougéres du Tertiaire ne révélent ni les mémes rapports de parenté ni le

mérne cbangement de rapport á travers les áges que les Angiospermes. Dans les

couches du Tertiaire inférieur aucune parenté trahissant une origine mala :

se n’est

reconnaissable, de mérne que, dans les étages ultérieurs une parenté d’extréme-

orient — d’exíréme-occident n’est perceptible. Pár contre, dans les couches oligo-

cénes on observe déjá des parentés étro’tes entre les Fougéres qui se rencontrent

dans des endroits plus rapprochés, et cette parenté se conserve mérne plus tárd.

Au sujet des Fougéres, on peut constater également que les espéces demandant un

climat fortement équilibré ont persisté plus longtemps dans la flóré tertiaire de la
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Hongrie que les arbres á climat indentique. Le fait n’est pás surprenant, puisque
les Fougéres á petite taille vivent dans le microclimat et les arbres réagissent plus
vite aux changements du macroclimat.

Mimosocarpum nov. typ. (XIV. pl. c)

Le íossile fut ramassé dans l’argile operculaire (?) de l’áge eocéné de Tata-
bánya pár Elisabeth Szörényi. C’est un íruit composé ou un íruit agrégé. Ii e^t
constifué de sept parties inclinées en demi-lune ayant chaucune une longueur de
3 et, au milieu, un diamétre de 1 cm. Elles sont disposées au bout d’un pédicelle
Principal assez épais et se conservent trés mai.

Si c’est un íruit composé, il peut étre rapproché d’un des genres de la

famille des Anonacées, de VUnona
,
de VUvaria ou éventuellement de Xylopia. Ces

genres représentent tous des arbres tropicaux á grandes fleurs. Les espéces appartenant
á la famille des Anonaceae ont toutes des fruits bacciformes, excepté celles du genre
Anaxagorea qui portent des íollicules. Le fruit bacciforme, d’une organisation p’.us

délicate, perd au cours de la fossilisation complétement són péricarpe ou, du moins,

il s’atrophie et les graines sortent d’avantage. Rien de pare 1 ne peut étre observé

sur notre ííssile. Si on n’a encore jusqu’ici décrit aucun fruit á'Anonaceae de la

peiode éocéne, on en connaít les graines en assez grand nombre, provenant surtout

de l’argile london'enne. Les auteurs des Communications qui y sont relatives, Reid
et C handle r ont fa

:

t remarquer que les fossiles des époques ultérieures, qui sont

généralement mis au mérne rang, sont tous, dans une trés large mesure, incertains,

bien qu’il y ait entre eux plusieurs fruits dönt un or'ginaire de Transvlvanie.

L’auteur de la deseription insisté également sur le fait que la graine, dans ce cas

aussi, est fortement bombée.
II páráit beaucoup plus probable qu’il s’agit dans notre cas d’un fruit agrégé

et que les parties en question sont des gousses. Plusieurs espéces á'Acacias, respec-

tivement les autres genre de la famille des Mimosaceae, portent, en effet, des íruits

agrégés analogues. Le íossile de Tatabánya ne permet pás d’identifier le genre.

II faut donc établ r un genre collectif, le Mimosocarpum.
La famille des Mimosaceae a un caractére tropical incontestable; dans le cas

de notre íossile il s’agit également, sans aucune doute, d’une plante vivant sous un

climat chaud.

Pterospe rmites sp. (XIV. pl. b)

On a encore trouvé dans la schiste oligocéne de Kiseged un grand nombre de

feuilles asymétriques appartenant á une mérne espéce. ayant les bords ondulés et

fortement dentés. Sur un cté on aper^oit 3 ou 4 dents dönt chacune est l’aboutis-

sement d’une forte nervure de second ordre. La nervation du limbe rappelle de trés

prés celle du genre Pterospermum appartenant á la famille des Sterculiaceae. La
íorme de la feuille de notre íossile ressemble surtout á celle de Pt. suberifolium.

Le genre Pterospermum est représenté pár une vingtaine d’espéces dans l'Asie orien-

tale tropicale. La feuille du íossile de Kiseged est un peu plus petite qu’on ne la

trouve généralement chez les espéces de Pterospermum. Sous le nm de Ptero-

spermites, on a décrit un grand nombre des fossiles provenant d’Europe et de
l’Amérique du Nord. Ces feuilles paraissent revétir des formes trés diverses, mais
nous n’avons trouvé dans la decription aucune feuille qui ait les mémes qualités

que notre íossile.

Vitis hungarica n. sp. (XIV. pl. d)

II a été découvert également dans la schiste de K'seged une feuille de raisin

avec une empreinte imprimée en contre-partie. Elle est petite et, dans ses grandes
lignes, réniforme et peu échancrée. Pár sa íorme et sa nervation, elle ressemble
beaucoup á la Vitis silvestris. H eer a déjá décrit une feuille découverte á Erd-
bénye. Mais elle a une íorme ovale et n’appartient peut-étre pás au genre Vitis.
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Bien que le fossile de Kiseged montre beaucoup de ressemblance avec les feuilles

d’un, et mérne de plusieurs genres vivant de nos jours, la grande différence d’áge

semble indiquer qu’il ne peut s’agir ici d’une espéoe identique. II fant la désigner pár
un nm spécial. La diagnose en latin se trouve dans le texte hongrois.

La présence .de l’espéce Vitis, trés voisine d’une espéce de la zon^ tcmoérée,
dans la flóré oligocéne tropical na rien de surprenant. A cette époque.. le mélange
entre les éléments de la zone tempérée et de la zone tropicale fuf beaucoup plus

considérable qu’il ne l’est aujourd’hui. Le fait est connu, mais il reste encore á en

expliquer les causes. A l’époque actuelle, on observe beaucoup moins de mélange non
seulement en Europe, oü la Glaciére a détruit les éléments xérophiles, mais ailleurs

aussi, dans les zones tempérées de I’hémisphére nord aussi bien que dans les régions

tropicales. II se peut, tout d’abord, que les différentes espéces du Tertiaire a
:

ent eu des

limites écologiques sensiblement plus larges que n’en ont les espéces de l’époque

actuelle. II est possible également que certa'nes questions relatives au tapis végétal

actuel de la Térré n’aient pás été jusqu’ici suffisamment etudiées. II en est ainsi en

particulier pour la question de la limité de la chaleur des dTférentes genres d’arbres.

La limité de la chaleur des espéces colncide trés souvent avec la limité continentale.

Dans ce cas, le caractére fortement océanique étant maintenu, la Lmite de la

chaleur peut étre considérablement reculée. 11 reste á éclaircir également le pro-

bléme du relief terrestre pendant la période tertiaire. Pour le moment, nous n’en

íConnaissons mérne pás les grandes lignes.



RÖVID KÖZLEMÉNYEK

KÖZETSZERKEZETI JELENSÉGEK KARBONÁTOS KZETEKBEN

Folyamatban lév dolomit és mészkszerkezeti v'zsgálataink során különös

tekintettel voltunk nrndenfajta szerkezeti jelenségre. Feltntek a magyarországi
jurabeli vörös mészkövekben is igen gyakori, nagy kiterjedésben mutatkozó, úgy-
nevezett sztilolitok vagy nyomási varratok. Nemcsak gyjteményeinkben vannak
ilyen mintadarabok, de épületeinkben is megfigyelhetk, így a Nemzeti Múzeum
kerítésének alapját mindenütt ilyen sztilolitos mészk alkotja.

A sztilolitok általában a réteglapokon mutatkozó, szeszélyes lefutású törési

rendszerek, amelyek mentén az idsebb és fiatalabb rétegrészek szinte egymásba
nyomódnak. A szilárd részeket egymástól mindig agyagos-képlékeny anyag választja

el, amely a hézagokat is kitölti. Az anyag nyomással szemben való viselkedése sze-

rint, két eltér típust ismerünk. Ez a két típus az irodalomban n'ncs külön választva,

holott egészen más a mozgásmechanizmusuk. Az egyiknél a tömött kzetben sze-

szélyes törésvonalak, a másik típusnál kristályos kalcitban, bels anyagátrendezdés-
bl egymásba ill kúpos képzdmények mutatkoznak.

Ezeknek á régen ismert, különleges jelenségeknek eredetére nézve, az iroda-

1. ábra. Sztiloiit alsó-liászkorú vörös mészkben, Tardos (Komárom m.
Gy.: Vigh Gy. Vékonycsiszolat).
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2. ábra. Sztilolit rétegzett kzetben. (Stockdale eredeti ábrája után.)

lomban igen nagy ellentmondásokkal találkozunk. A vélemények két egymással

szemben álló álláspontot képviselnek: a kzetképzdéssel egyidej, szingenetikus, és

utólagos, epigenetikus keletkezési módot. A szingenetikus magyarázatok megegyez-
nek abban, hogy a félig lágy üledékekben a víztelenedéssel és zsugorodással kapcso-

latban fellép erk a kzetben összetöredezettséget és a rétegek egymásbany^Tnó-
dását hozzák létre, vékony agyagos rétegek mentén, azok plasztikus folyásával

kapcsolatban. Az utólagos keletkezési magyarázat szerint a már megszilárdult

kzetben, a legjobban igénybevett pontokon, oldatok hatnak a rétegnyomás irányá-

nak megfelelen s a sztilolit-oszlopok, gúlák vagy kúpok agyagos „sapkáját
11

, a kzet
oklási maradéka adja.

Mindkét magyarázat sok kívánnivalót hagy maga után. A tények mindenesetre
az utólagos szerkezetváltozásra engednek következtetni, bár a mozgásmechaniz-
must eddig nem sikerült megnyugtató módon megvilágítani. Annyi bizonyos, hogy
olyan éles törési és elmozdulási síkok, mint amilyenek Stockdale idézett ábrá-

ján és a vékonycsiszolat fényképen is látható, csak már megszilárdult, rideg kzetben
jöhet létre, mert rétegzett, lágy üledékben, m nden erhatás folyásos, hajlításos jelen-

ségeket eredményez. A vékonycsiszolaton különösen kiemelked, keskeny, hegyes,

egymásbacsúszott oszlopocskákriak a kzetbe nyomódása a közbens agyagréteg

'képlékeny viselkedésébl fakad, legyen az oldási maradék, vagy közbetelepült réteg.

Általános jelenség, hogy szerves maradványok vázaiba is benyomultak a szti-

lolit-cszlopocskák. Ez nem történhetik üledék alakban, mert a váz eredetileg szilárd,

az üledék pedig képlékeny. Az átalakult kzetekben mutatkozó sztilol'tok is utólagos,

a kzetátalakulás utáni eredetre utalnak, , mert kifejldésüket a kzetszerkezeti válto-

zás nem érintette. Diszkordancia-felületeken is csak utólagos keletkezés képzelhet.

Lehetetlen ugyanis, hogy a kzet évmilliókon át, az üledékhiány idtartama alatt ne
szilárdult volna meg s eróziós felszíne lágy fedvel alkotott sztilolitot. Gyürdési
felületek mentén mutatkozó nyomási idomok az utólagos mechanikai igénybevétellel

való kapcsolatra utalnak.
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Lágy üledékekben egyáltalán nem ismerünk sztiloütot és igen ritka, vagy
talán nehezen felismerhet kvarcitban, homokkben és egyéb törmelékes, üledékes

kzetekben. A sztilolitok 99% -a karbonátos, tömött kzetekhez van kötve. Ez szoros

kapcsolatban van a mészkövek f
:

zikai, kémiai tulajdonságaival, amelyek csak igen

kis mértékben lehetnek meg a többi kzetekben. Itt legelssorban a karbonátok
viszonylag nagy oldékonysága jön tekintetbe, erre alapítják az oldásos elméletet,

mely szerint a közbens, mindig megtalálható agyagos rész oldási maradék. Alá-

támasztja azt az is, hogy vegyi összetétele megegyezik a kzet oldhatatlan anyagá-

nak összetételével. Ez önmagában ugyan nem bizonyíték, mert lehet közbetelepült

réteg a kzet agyagos mésznélkiili kifejldése, vagy ülepedési hézagból ered tenger-

alatti mállási termék is, ami esetünkben azonos megítélést igényel, tehát a sztilolit-

képzdésnek nem egyik folyamata, hanem feltétele. Hozzájárult ehhez azonban az a

tény, hogy az agyagbevonat vastagsága arányos az oszlop hosszával és arányos
a mészk szennyezettségével is- Az oldásos elméletnek kedvez, hogy kvarcitban

ritkák a sztilolitok és ami kevés van, az igen vékony és kicsiny.

3. ábra. Sztilolit kalcitban, márgás alapkzettel (Vékonycsiszolat).

Az elbbi módon azonban nem keletkezhettek a kristályos kalcit és márgás
kzet határán mutatkozó sztilolitok. Ezeknél a kalcit másik különleges tulajdonságá-

nak szerepét kell feltételeznünk, mégpedig transzlációra való hajlamosságát és

képességét. A nyomás a kúpok tengelyével párhuzamosan hatott, ezt a kísér márgás
kzet palás szerkezete bizonyítja. A réteglap mentén kifejldött kristálycsoportok,
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a ftengely irányában lassú, hosszantartó nyomásnak voltak kitéve és bels anyag-
átrendezdés folytán nyerték egymásba csúsztatott jellegüket.

Ebbl a magyarázatból kiindulva megkíséreltük az idomok mesterséges el-
állítását is. Párhuzamos lapokkal határolt hasadék-kalcitot kzetprésben hosszabb
ideig nyomásnak tettünk ki. Az eredmény azonban nem kúpos idomok keletkezése,
hanem azokhoz hasonló elrendezdésü, egymást k :

ssé laposabb szögben metsz
repedések hálózata lett.

Nem célunk ennek a gazdag irodalmú kérdésnek végleges eldöntése és meg-
oldása, csak fölhívni kívántuk a figyelmet erre a nálunk is gyakori szerkezeti
jelenségre.

J a ku c s L ás z l ó né

KONKRÉCIÓKÉPZÖDÉS RíOLITTUFÁBAN

üledékes kzetek másodlagos szerkezeti jellegei közé tartozó konkréció-
> képzdés sajátos módja látható az Eperjes—Tokaji hegységben Komlóska falu keleti
határában elterül riolittufában. A rioliítufa piroxénandezitre települt 10—30 mt'ter
átlagos vastagságban. Az egykor nagykiterjedés riolittufa-takarót törések, vetdé-
sek, valamint erózió következtében ma már csak kisebb elszigetelt foszlányokban
mutatkozik Komlóska közvetlen környékén. Ilyen elkülönült tufafoszlány számtalan
tufakonkréc'ót tartalmaz a Borzhegy délnyugati lábánál húzódó kisebb' völgy pere-
mén lév feltárásban. A riolittufa szarmata- vagy alsópannóniai-korú, pontosabb kor-
megállapítása szerves maradványok hiányában nem lehetséges.

A hegységszerkezeti mozgásoktól és eróizótól megkímélt tufafoltok hidro-
termáhs hatás következtében nagyobbrészt különböz mérv szerkezeti átalakulást
szenvedtek s a konkrécióképzdés az átalakulás egyik különleges módját képviseli.
A harmadkorvégi utóvulkáni mködés kovasavas hidrotermái Komlóska környékén
is ersen éreztették hatásukat. Egykori mködésük színhelyét többek között szembe-
tnen mutatják a vidéken igen gyakori 3—6 méter széles kvarcos-opálos telérrajok-

Ezek a telérek több kilométer hosszúságban egyönteten EÉNY—DDK irányú egye-

nes lefutásnak, ritkán erre merleg&ek. Egy ilyen 340— 160° irányú telér harántolja

a falu keleti határában települ riolittufa-foszlányokat is.

A konkréciókat tartalmazó tüfa mmdössze 10 méter hosszúságban követhet
feltárásban. A riolittufa rétegzetten, finomszemcsés, helyenként kissé bentonitosodott
vagy kissé kovásodott jelleg. Számtalan 0,5—3 cm átmérj valódi konkréciót tar-

talmaz. A mállásnak kitett felületeken lyukacsos, melyben egykor konkréciók voltak,

de a mállás következtében ^hullottak. A feltárás eltt elterül szántóföld teli van
ezekkel a kimállott tufakonkréciókkal. A konkréciók megközelítleg gömbalakúak.
A kzeten belül szabálytalan eloszlásban vannak. Magától a kzettl éles határral,

sima felülettel válnak el. Szerkezetüket tekintve kétféle anyagból állanak: A) Küls
fehér, kemény és rideg, átkovásodott 0,3—0,5 mm vastag tufaburokból és B) egy
bels, szintén fehér, homogén, finomszemcsés, kissé kovásodott tufából. A bels
anyag koncentrikus elrendezdésben van a küls burokkal, mint ez a csfszolatokon is

jól látható. A bels anyag egyik-másik konkrécióban kissé bentonitosodott s ilyenkor

zöldessárga szín és zsíros tapintású. A konkréciók nucleust nem tartalmaznak.

A tufa ezen különleges szerkezeti jellege azonos folyamatok eredménye, mely
a szomszédos riokttufa-településeket átkovásította. Az átkovásítás helyenként olyan

erteljes volt, hogy a valamikor laza, porózus tufát igen kemény palaszer, szaru-

khöz hasonló kzetté alakította át. Az átkovásodás annál hatékonyabb volt, minél

közelebb feküdt a kovasavdús oldatokat szállító telérvonalhoz. A konkréciós tufa-

foszlány ettl a telérvonaltól kissé távolabb feküdt. A porózus, laza tufában szaba-

don közleked oldatok itt már nem tudták olyan ersen átkovásítani a kzetet, mint

közvetlenül a telér mentén települ tufákban. Az oldat kovasavtartalmának nagy
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része eirkulálás közben már elzetesen kicsapódott, úgyhogy a konkréciós tufarész-

letet már csak kovasavban szegényebb oldatok járták át s ennek tulajdonítható, hogy
itt az átkovásodás gyenge volt. A konkréciók gömbalakja ugyanakkor azt bizonyítja,

hogy a tufa hézagossága és áteresztképessége minden irányban egyforma volt s így

az oldatok teljesen át tudták járni a kzetet.

Megjegyzend még, hogy a telérektl távoles tufaképzdmények megrizték
eredeti üde, fehér, vitroklasztikus jellegüket s laza, porózus vasagpados kifejldés-

ben települnek.

A konkréciók keletkezésére vonatkozólag a konkréciók szerkezeti megjelenésé-

bl, valamint a konkréciós tufa kzettani jellegébl a konkrécióképzdés epigenetikus

voltára következtethetünk; a konkréciók a riolittufa lerakódása után a képzdményt
átjáró harmadkorvégi kovasavdús utóvulkáni hidortermák hatására jöttek létre.

A Komlóska melletti riolittufában hidrotermális hatásra végbement konkréc'ó-

képzdés nem egyedülálló jelenség az Eperjes—Tokaji hegységben, mivel a mádi
Bomboly kaolinbányából is ismeretes, ahol kaoiinosodott riolittufáhan dió-, kisebb

almanagyságú gömbök, konkréciók fordulnak el, mint azt iiffa A. közölte a

„Hazai tzálló agyag- és kaolinelfordulások 1937. évben végzett geológiai megvizs-
gálása“ c. munkájában. (F. I. Évi Jel. 1936—38. III.)

Kor i m Kálmán

SAURIUS-FOG A BAKONYI BAUXITKÉPZÖDMÉNYBL

A magyarországi legnagyobb bauxitlelhelyekrl, a gánti, iszkaszentgyörgyi,
halimba-nyírádi bauxJelíordulásokból eddig még nem említettek egyetlen szerves
maradványt sem.

Az els szerves maradványokat, néhány csigafajt Vadász írta le az eplé-

nyi malomvölgyi egykori 17. számú kutató-akna rétegsorának vörös agyagfedjébl.
Növényi törmeléket az alsóperei XVI. számú akna körzetében találtak a szürke, úgy-
nevezett degradált bauxitban.

A kevésszámú lelet sorához csatlakoznak az 1950. évi bauxitkutatás közben
talált csonttöredékek az olaszfalui határban lév Boszorkányhegyen. A lelhely a
Hidegkút-tól DNy-ra lév erdsarok közelében, egy k

;

s töbörszer mélyedésben van.

Itt a töbör alján, vet mentén a fels triász dachsteini típusú mészk és a bauxit-

képzdmény érintkezik s e tektonikai zónában ersen összetöredezett, vörös, gyéren
aprópizolitos agyagos bauxitba ágyazva találtam azt a rögöt, amiben egy kis csont-

töredék szomszédságáben egy jobb megtartású fog-féle ágyazódott be.

A csont közelebbi meghatározása, töredékes megtartása miatt nem lehetséges.

Csiszolatlan vizsgált szerkezete azonban reptiliákra jellemz, tömött csontszerkezetet

mutat. A fog pontosabban meg nem határozható krokodilus foga. Ezt a magában-
véve igen hiányos adatot a baux t-, illetve vele közös eredet képzdmények smarad-
vány-szegénysége miatt tartottuk elszigetelten is megemlítendnek.

A lelet véleményünk szerint arra utal, hogy a bauxitképzdmény vagy vízben,

vagy közvetlenül a vízparton rakódott le és hogy a felhalmozódás nagy valószín-

ség szerint a trópusi klímaövben mehetett végbe. A boszorkányhegyi krokodilusíog

bezáró kzete a termikus vizsgálatok szerint nem bauxit, hanem kaolinitbl álló

agyagfajta, rétegtanilag teljesen azonos a perei bauxitösszlettel. Fedje ugyanis az

apti munieriás agyagcsoport, a fekvje ped'g a raeti dachsteini mészk.

E lelet további jelentsége abban van, hogy a baux
:

tfeltárásokat ezek -után

nagyobb figyelemmel kell vizsgálni a szerves maradványokat illeten is.

Kr etzoi Miklós — N o s z ky Jen
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KÉT ÉRDEKESEBB SMARADVÁNY NÓGRÁD MEGYÉBL

Még az 1948. év nyarán Horusitzky F. vezetésével történt felvétel során
begyjtött kövületanyag slénytani feldolgozását rám bizta. Vizsgálataim slénytani
vonatkozásait, valamint a belle levonható rétegtani következtetéseket részleteiben

már egyebütt ismertettem (1), e helyen csupán két ritkább, ill. rétegtani jelentsége
következtében általánosabb érdek faj rövid bemutatására szorítkozom.

Cardium (Trachicardium) Horusitzkyi n. sp.

A szécsénkei szeszgyár melletti homokfejtben jellemz kövületként egy nagy-
alakú Cardium gyjthet. Küls alkat tekintetében, a bordák profilját és srségét
illeten legközelebb a Sacco által a Piemonti-medence asti emeletébl ismertetett

Trachicardium multicostatum B /-.-hoz látszik állni (2), lényeges eltérést mutat azon-
ban ettl a fajtól azáltal, hogy a bordák alsó perem felé es végén tüskézettség nem
látszik és a Sacco által megadott bordaszám —55 — a szécsénkei alakénak — 26
— több, mint kétszerese. Ennek az aránylag ritka alaknak a bordaszám tekintetében

való variabilitása mégnem smeretes. Megemlítend, hogy Cossmann és Pey-
r o t szintén ábrázol egy alaktanilag távolabb, de bordasíírség tekintetében köze-

lebb álló alakot, melvet mint Cardium (Trachicardium) fraternum May ért
'

ír le (3).

1. ábra.

A Cardium (Trach.) horusitzkyi 63 mm széles, magassága 62 mm, egyes íek-

njének vastagsága 22 mm. Közepesen domborodott, elölrl tekintve megnyúlt, szív-

alakú; alul lekerekített, ell kissé kiugró pereme van; gyengén aszimmetrikus; a búb

kissé hátratolódott. A tekn felszínén kb. 26, a búbtól sugarasan széttartó borda szá-

molható meg. A bordák a perem közelében szélesek, laposak, az alsó peremnel mint-

egy 3 mm szélesek, a búb felé haladólag elkeskenyednek é^ megkettzdnek.

A bordaközökben a perem közelében árokszeríí bevágódás figyelhet meg, a búb

közelében ez nem észlelhet.

Pectunculus (Axinaea) inflatoides T. Roth.

Idetartozó alakot a becskei Fogacs-puszta homokfeltárása szolgáltatott.

A P. (A.) inflatoidest T. Roth K. ismertette az egri faunából, mint új fajt (5), s

hozzá legközelebb álló fajoknak a P. (A.) saucatsensist és a P. (A.) inflatust veszi.

Elbbitl fleg méreteinek csekélyebb volta különbözteti meg. Az izombenyomatok



minségét illeten ehhez, míg domborodottságát illeten a P. (AJ influtushoz hason-

lóbb. A héj egész habitusának, az oldal- és keresztprofil hasonlóságának alapján pél-

dányaimat kétségtelenül a P. (A.) inflatoidessel kell azonosnak tartanom, a P. (A.)

obovatus L a m.-kal való összetévesztést a héj vékonysága s a zárszerkezet jelleg-

zetesen finom kiképzdése teljességgel kizárja. Jellemz különbség még, hogy a

P. (A.) obovatus zárszerkezetében a fogak ersen szögbe törnek, mi a P. (A.) infla-

toidesnél nem észlelhet.

Az egri faunán kívül Horusiizkij még megtalálta e fajt Diósjenn (4) s

így a Fogacs-puszta a P. (A.) inflatoides harmadik hazai elfordulása.

A fentebb ismertetett két faj rétegtani jelentségére vonatkozóan az alábbia-

kat jegyzem meg.

2. ábra.

A hazai alsó-miocén akvitáni emelet teljes feldolgozása mindezideig nem
történt meg, amit talán legjobban az egri fauna rétegtani elhelyezése körül támadt,
s lezártnak aligha tartható vita igazol legjobban. Gaál I. teljes részletességgel

kifejtett indokai alapján (6) a hazai miocén-idszak legidsebb tagja az akvitáni

emelet képviseljének tekintend. Ezt igazolja, hogy ezen erfordulás egyik jelleg-

zetes alakját a P. (A.) inflatoidest Horusiizkij Diósjenn is megtalálta, ahol

pedig a rétegtani viszonyok teljesen áttekinthetek, amennyiben itt a P. (A.) infla-

toidest tartalmazó réteg alján P. (AJ obovatusos réteg, tehát kétségtelenül fels-

oligocén képzdmény található, a fed pedig Aequipecten praescabriusculusos -kép-

zdmény, mely kövület viszont világszerte a burdigáli-emeletet jelzi.

Horusiizkij már korábban utalt arra (4), hogy hazai akvitánunkat hiába

kíséreljük meg akár a Rhne-öböl, akár pedig a Bécsi-medence típusos akvitánjával

összehasonlítani, mert a faunisztikai megegyezést az sföldrajzi viszonyok eleve

kizárják, minthogy az akvitáni-emelet ,,nyugat-" és „keletmediterrán provinciája"

közvetlen sföldrajzi kapcsolatban nem állt. Ha tehát a hazai akvitáni kifejldés

tökéletes sállattani jellemzését meg akarjuk oldani, saját területünkön, a kelet-

mediterrán provincia területén kell kereskednünk.

A elbbiekben röviden bemutatott fajok a hazai akvitán-emelet faunajegyzékét

gyarapítják.

U n gár Tibor

' Idézett irodalom.

1. U agár T-, Földtani tanulmányok a Galga-völgyben és környékén. (Dok-

tori értekezés.) 2. S a c c o, /. molluschi etc. Parte XXVII, p. 41, Táv. 10, fig. 1—2.

3. Cossmannn-Peyrot, Conch. néog de l’Aquit., etc. Time- LXV, p. 11‘h pl.

XXII. fig. 34, 38, 42. 4. H or usitzky F., A kárpátmedencei alsó-miocén föld-

történet tagozódása és sföldrajzi viszonyai. Földt. Int. Évk. 1940., p. 1— 14.

5. T e le gdi Roth K., Fels- oligocén fauna Magyarországról. Geol. Hung. I. k.,

1. fz. Bpest, 1914., p. 55. VI. tábla, 1—3. ábra. 6 . Gaáll., Az egriekkel azonos

harmadkori puhatestek Balassagvarmaton és az ohgocén-kérdés. Ann. Mus. Nat.

Hung. Vol. XXXI, 1938—38., p. 1—48.

8 Földtani Közlöny.
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ISMERTETÉSEK

V e ndl A.: Geológia. — Egyetemi tankönyv — Tankönyv Kiadó. Budapest,

1951. 655 old. 74,50 Ft. Böckh: Geológia c. munkája óta els ilyen vonatkozású
tankönyv, ami magyar szerz tollából került ki. A földtan Böckh geológ ájának
megjelenése óta nagymérv fejldésen ment át, ami már régóta szükségessé tette,

hogy a modern földtani szemléletnek és ismereteinknek megfelelen olyan össze-

foglaló munka, tankönyv, lásson napvilágot, mely nemcsak kezdk, hanem szakembe-
reiknek is egyaránt értékes útmutatásokat szolgáltat. I/ étid, l, megyetemi professzor

most megjelent könyve, mint ahogy a szerz elszavában olvashatjuk, elssorban
mérnökhallgatók számára íródott, melyben fleg egyes mérnöki vonatkozások dom-

, boríttattak ki, mely azonban a ma geológusának is fontos ismeretadatot nyújt min-
dennapi munkájához. Könyvének megírását fképp ez a szempont vezérelte, ahol a

földtani és mszaki kérdéseket, lokálisan felmerül problémákat szervesen egymásba
kapcsolja, kiegészíti a nélkül, hogy túllépné egyik vagy másik tudomány határát.

Mégis geológia marad, mert geológus szemmel, szemlélettel, és földtani módszerek
szemüvegén át világítja meg a mszaki kérdést is.

A tankönyv több, kisebb-nagyobb részre tagolódik, melyek többé-kevésbbé

egymásba fonódnak. Kiindul a Föld egészének keletkezésével a naprendszer kereté-

ben, amit a mai tudományos fölfogás alapján tárgyal. A továbbiakban elemeire

bontja és részletesen tárgyalja a különböz földtani folyamatokat, melyek az anyag
folytonos változásaiban és átalakulásaiban nyilvánulnak meg.

Az anyag ismertetését az ásványtani-kristálytani fogalmak rövid, tömör,

világos ismertetésével kezdi, majd a legfontosabb kzetalkotó ásványok tárgyalá-

sára tér át. A szokásos sorrendet szemeltt tartva, elször a magmás kzetek (mély-

ségi és kiömlési) legfontosabb típusaival foglalkozik, ahol az ásványos és vegyi

összetétel ismertetésén túl, a mszaki sajátosság és föihasználhatóságukat is rész-

letezi. Az „Üledékes kzetek 11

c. fejezet keretében a mállás, szállítás és leülepedés

tényezivel foglalkozik behatóbban, majd az üledékes kzetek vizsgálati módszereit

ismerteti. Mint a magmás kzetek tárgyalásánál láttuk, az üledékes kzeteket is

hasonló részletességgel tárgyalja, helyenként a gyakorlati vonatkozásukat jobban

kidomborítja. A metamorf kzetekkel foglalkozik a legkisebb mértékben, ahol csalc

a fbb kzettani tényezket emeli ki.

Mindezek tárgyalása után külön nagy fejezetben olvashatjuk a dinamikai

földtant. A könyv szerkezeti fölosztásában didaktikailag megfelelbb volna ennek a

fejezetnek külön tárgyalása. Lehetett volna ezt a részt összefoglalni a „Föld küls ré-

szei“ a „Kzetek a külszínen
11

c- fejezetekkel, s ezt az „Üledékes kzetek 11

c. fejezet ele-

jén tárgyalni, st a magmás és a metamorf kzetek eltt ismertetni. így szemléltetb-

ben tnnének minden kezd eltt mindazok a folyamatok, melyek az anyag törvény -

szer változását, átalakulását eredményezik, végeredményképpen a különböz kze-
tek keletkezését hozzák létre.

A könyv függeléke a kzetek fontosabb fizikai tulajdonságaival foglalkozik,

melynek keretében a gyakorlatban alkalmazott módszertani vizsgálatok leírását, és

az eredmények fölhasználhatóságát ismerteti.

Ve ndl Geológia c. tankönyve az eddig elmondottak alapján földtani irodal-

munk egyik igen értékes és hézagpótló alkotása, melynek a fiatal geológusnemzedék

továbbképzésében is igen nagy szerepe van.

A tankönyv egyes fejezet tárgyi adatainak felsorakoztatása, a példák b és

helves kiválasztása a szerz igen széleskör tapasztalatát, gazdag ismeretanyagát
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tükrözi vissza. Figyelemre méltók az ábrák, különböz diagrammok és fényképfelvé-
telek, melyek élénkké, színessé varázsolják az egész könyvet.

A könyv szövegének stílusa gördülékeny, világos, magyaros.
Reméljük, a rövidesen megjelen második kötet hasonló formában és kivitel-

ben jelenik meg, melynek ismertetésére a legközelebbi számban visszatérünk.

Kiss

Kertai: Kolajföldtani alapismeretek. (1951) A könyv célja, hogy a

kolajbányászat dolgozóit bevezesse a földtan alapismereteibe. Az alapismeretekkel
rendelkez kolajipari dolgozó látja részletmunkájának helyét az egészben, meg-
ismeri a részletek közötti összefüggéseket, ezáltal szakmájának tudatos mvel-
jévé válik.

A könyv els részében a szerz megismerteti az olvasót az általános földtan

alapfogalmaival és rövid földtörténeti áttekintést is nyújt.

A második részben a kolajföldtan tárgyával és vizsgálati módszereivel fog-

lalkozik és kihangsúlyozza a geológus folyamatos fokozottabb mködésének szüksé-

gességét, más nyersanyagbányászati ágakkal szemben. Ezután a kolaj és földgáz-

összetételét, keletkezését s ezzel kapcsolatban a szerves és szervetlen eredetrl szóló

elméleteket egymással párhuzamosan tárgyalja. Az anyakzet és a szénhidrogének

vándorlásának ismertetése után a tárolókzet fizikai és kémiai tulajdonságaival rész-

letesebben foglalkozik, különös tekintettel az üledékes kzetekre. Az olajcsapdák rend-

szerezésénél a jellemz típusokat rajzokkal is szemlélteti, s a rendszerbe beleMleszti

a magyarországi elfordulásokat is. A felszíni kibúvásokat mint a késbbi tudomá-

nyos kutatás kiindulási pontjait értékeli, majd rátér a korszer kutatási módszerek
vázolására. Sorraveszi az egyes kutatási módokat a felszíni bejárástól kezdve a

geofizikai módszereken keresztül fúrólyukak elektromos szelvényezéséig. A fúrómag
anyagvizsgálati módszereinek tárgyalása után következ fejezetekben leírja az olaj-

mezk térbeli ábrázolási módjait, a kolajkutak telepítésének elveit, a kolajkutak

termelvé tételét, valamint a készletbecslés módszereit.

A fentiekben ismertetett könyv egy sorozat els kötete. A késbb kiadásra

kerül kötetek a kolajbányászat vegytani kérdéseivel, a mélyfúrással és a termelés '

kérdéseivel foglalkoznak.

D ank

0. Sz. V j ál ov : A kárpáti flis általános jellegének és sajátságainak rövid

vázlata. A Franko Ivánról nevezett Állami Egyetem melett mköd Ljvóvi Földtani

Társaság munkálatai, Geológiai sorozat, 1. füzet, 1948. (42—61. old.).

Szerz dolgozatában a sokat vitatott kárpáti flissel foglalkozik és miután a

még jelenleg is fennálló sok téves nézetre reámutat, megállapítja, hogy a Kárpátok
felépítésének tisztázása érdekében mindenekeltt részletes rétegtani vizsgálatokra

van szükség. Ezek a Kárpátok északi oldaláról nagy vonásokban rendelkezésre is

állnak, de a Kárpátoktól délre fekv területen (Kárpátukrajnában) igen hiányosak.

Szerz a flis három ftípusát különbözteti meg:
, . •>

•” -— —
- ;t

1. a terrigén-karbonátos háromösszetevs flist, melynek minden ritmusa

három komponensbl, homokkbl, karbonátos kzetbl és agyagból áll,

2. a terrigén, háromössztevs flist, amely a homokkövek és agyagok változá-

sából áll; és

3. a vulkáni tufát tartalmazó füst, amelyben a több-kevesebb tufát tartalmazó
homokkövek és agyagok mellett tufák, vulkáni brecesák és néha effuzív

kzetek is szereplnek.

Egynemsége miatt a Kárpátokat alkotó terrigén flis vizsgálata okozza a leg-

nagyobb nehézségeket. Szerz a fként homokkbl és agyagpalából álló flis rész-
letes leírását adja, sok esetben vitatva a flissel behatóan foglalkozó ismert szovjet
geológus, N. B. Vasszojevics megállapításait, ismerteti a flis ritmusának vál-

8*
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tozataii, a flisnek azokat a tulajdonságait, amelyek a rétegek normális vagy fordí-

tott településének megállapítását lehetvé teszik, az alapközetek néhány kombináció-

ját, végül azokat az ismertetjeleket, melyekre a feltárások vizsgálatánál különös

figyelmet kell fordítani.

Fejtegetései során szerz megállapítja, hogy nincsen megfelel elnevezés a

valamely rétegen belül található, eltér anyagú vékony közbetelepülések számára.

Közbetelepülésnek ezeket nem nevezhetjük, mert elssorban túlságosan vékonyak,
néha csak papirosvastagságúak, másodsorban pedig a ,,közbetelepülés“ egy más-
nem rétegek között és nem egy rétegen belül települt vékony réteg. Több, alkalmas-

nak látszó elnevezés elvetése után szerz a szóbanforgó rétegecskék megjelölésére a

plagula kifejezés használatát javasolja.

Kertész

E m ma n u e l K a y s e r’s Abriss dér Geologie. R. Brinkmann: II. Bánd.
Historischs Geologie. 1948. F. Verlag. Stuttgart. Emmanuel Kayser klasz-

szikus , .Abriss dér Geologie" c. munkáját R. Brinkmann teljesen átdolgoztva
két kötetben adta ki. Az els kötet, az általános földtant tárgyalva, még a háború
eltt jelent meg, a második kötet azonban a háború következtében 1948-ig vára-

-tott magára.

A szerz igyekezett Kayser rétegtani értelmében tárgyalt földtanát törté-

netivé átalakítani és ezáltal a középutat járni 'a leíró és szintetizáló ábrázolásmód
között. Áttekinthetségre és a részleteknek a nagy egészébe való illesztésére töreke-

dett. Részletmunkák céljaira is jól felhasználható rétegani táblázatok mellett szá-

mos szerves életi táblázat, sföldrajzi térkép teszi változatossá a szöveget.

A bevezetben a földtörténeti idszámítás módszereivel foglalkozik. A föld-

történet részletes leírásában az egyes idszakokat a következ beosztásban tár-

gyalja: Elhatárolás és tagolás. Elterjedés. Fauna és flóra. Éghajlati viszonyok és kör-

nyezet. Fauna- és flóratartományok. Tenger-, kéreg- és magmamozgások. Befejezés-

képpen az élet fejldéstörténetével, valamint a Föld kialakulásával foglalkozik nagy

általánosságban.
Kri m.

G. W. Bain. Geology of the fissionable materials. Economic Geology 1950.

Vol. 45. No. 4. A radioaktív anyagok földtana az atomenergia központi problémája.

A szerz részletesen tárgyalja a legkülönbözbb telep-típusokat, azok földani \ iszo-

nyait és ismereti a telepek kapacitását. A jelenleg mvelés alatt álló uránium-

nyersanyagforrások kimerülfélben vannak, ezért a jöv lehetségeivel kimeríten

foglalkozik.

A telep-típusokat három nagy csoportba osztja: a) Elsdleges telepek (peg-

matitek, nagyhmérséklet, valamint mezotermáks telérek), b) Üledékes telepek

(bitumenes és foszfáttartalmú agyagok, alluviális telepek, toriatok és carnotittar-

talmú homokkövek), c) Az oxidációs zónában keletkezett telepek.

Az elsdleges telepek az ersen pozitív jelleg kristályos szerkezeti elemek-

hez kötöttek, a kristálvos masszívumokon belül, vagy a pajzsok szélén fordulnak

el. A pegmatitek általában 0,01 % U308 -t tartalmaznak. Ezért a pegmatitek a szerz

szerint nem tekinthetk az ipari uránium nyersanyagául, Katanga kivételével. A tele-

lek szolgáltatta lehetségek szintén korlátozónak. Jelenleg azonban még elsd-

leges telepek és fleg a mezotermális telérek a f nyersanyagforrások.

Az üledékes telpeknek a szerz elssorban a jöv szempontjából tulajdonít

nagy fontosságot. A tengerben lerakodott bitumenes agyagpalák és agyagok jelen-

ts mennyiség urániumot tartalmaznak. Az U 308-tarta'.muk általában 0,0 1— 0,0- /o

.

A leningrádkörnyéki kambrium-ordoviciumi agyag 0,008—0,013%, a ferghanai szin-

tén kambri-ordoviciumi feketekovás pala 0,03—0,08%, míg a Svédország: kambriumi

agvag 0,023% U 308-t tartalmaz. Ezek az urániumtartalmú agyagok 1— 17 m vastag

és többszáz négyzetkilométer kiterjedésben fordulnak el. Lassú üledeki<epzo e^>

mellett oxigénhiányos környezetben keletkeztek. A kolajanvakzetek és a fosztom-
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palák szintén jelents U 308-t tartalmaznak. Az egész vliág kolaj-provinciái U 30 8

tartalom szempontjából is különös figyelmet érdemelnek.

A szerz a továbbiakban sorraveszi az egyéb üledékes eredet telepeket.

Az alluviális üledékek közül a monacit és thorianit torlatai a thorium fforrása,

ugyanakkor uránium szempontjából kisebb jelentségek. Az arany-, valamint kasz-

sziterit-torlatokat is a thorium nyersanyagforrásául lehet tekinteni nagy monacit-

tartalmuk következtében. A carnotit-tartalmú homokkövek sokféle uránium- és

rádium-tartalmú ásványt tartalmaznak és ezek gyakorlati jelentsége máris igen

nagy. Uránium-tartalom szemponjából igen fontos terület a délafrikai Witwaters-

rand, melynek nehézásvány frakciója nagy uránium-tartalmú.

A harmadik telep-típus, vagyis az oxidációs zóna telepei, legkisebb

jelentségek.
Kori m.



340

TÁRSULATI ÜGYEK

A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT 1951 JÚNIUS HÓ 6-AN TARTOTT
RENDES KÖZGYLÉSE

Jelen voltak: Vadász Elemér elnök, Szádeczky Kardoss Elemér társelnök,

Kcrtai György titkár, Schweitzer Rudolfné és Piukovits Sándor az MTESZ képvi-

seli, Andreánszky Gábor, Ascher Kálmán, Balogh Kálmán, Barabás Lajos, Berta-

lan Károly, Bogsch László, Csepreghyné Meznerich Ilona, Dank Viktor, Dévényi
Magda, Dirner Erika, Egyed László, Endrey György, Esztergálosné, Földvári

Aladárné, Gál Ferenc, Gergelyfíy Lászlóné, Haltenberger Mihály, Hege Ist-

vánná, Herrmann Margit, Horusitzky Ferenc, Horváth Istvánná, Igaly Györgyné,
Illés Gyula, Imre Istvánná, Jakucs Lászlóné, Jakucs László, Jugovics Lajos, Kardoss
Ferencné, Kaszanitzky Ferenc, Keres Árpád, Király Antalné, Király Katalin, Kiss

János, Koch Nándor, Koch Sándor, Korim Kálmán, Kovács Etelka, özv. Kovács

Lajosné, Kretzoi Miklós, Kürtös Jánosné, Lakatos Pál, Lengyel Endre, Majer István,

Majzon László, özv. Markovit® Ferencné, Meisel János, Meisel Jánosné, Miháltz

István, özv. Molda Béláné, Nagymányoki Frigyesné, Neményi J. Gyula, Noszky

Jen, özv. Noszky Jenné, Pálfalvy István, Pávai-Vajna Ferenc, Radnóthy Egon,

Rahó Imre, Renner János, Rémi Róbertné, Rónai Mihály, Sass Mártonná, Sólyom
Ferenc, Strausz László, Süme'ghy József, Szabó József, Szentes Ferenc, Szenípéterí

Zsigmond, Székiné Fux Vilma, Szontagh Márta, Szörényi Erzsébet, Sztrókay Kál-

mán, Szurovi Gézáné, Tusnádi Kubacska András, Telegdi Roth Károly, libold

Zsuzsa, Tömör János, Tóth Ferenc, Tregele Kálmán, Tury Gyuláné, Venkovits Ist-

ván, Wein György, Zsivny Viktor.

A közgylés megnyitása után Se hr éter Zoltán id. Noszky Jen tiszte-

leti tagról emlékezett meg, majd V adás z Elemér elnöki megnyitóját mondotta el.

Mind a megemlékezést, mind az elnöki megnyitót jelen számunkban teljes szöveg-

gel közöljük.

Kertai György titkári beszámolójában a következket mondotta:

Tisztelt közgylés!

A Földtani Társulat titkára arról kell, hogy számot adjon, miként töltötte be

a magyar geológusok tudományos egyesülete hivatását a szocialista országépítés

útján. Számadásunk napjában körülnézve a puszta földeken új városok fejldését, a

dunántúli dombokon betoncsarnokok — ermvek születését, hegyeinkben új bányák •

soha nem látott virágzását látjuk. Elttünk fejldnek az embert emberré tev munka
hsei, a magyar föld tökéletes kihasználására és a nép életének szebbétételére a

parasztok mind több és jobb szövetkezései, az új magyar ifjúság daloskedv, helyt-

álló seregei az igazi hazafiság rhelyein.

Fejldésünkre jellemz adat, hogy ipari termelésünk 35,7% -kai haladja meg
az egy év eltti termelést és ezen belül a nehézipar termelése 39, 1 % -kai. A nehéz-

ipar termelésének alakulásában egyik legfontosabb munkahely a mienk.

Elnökünk átfogó és a Szovjetunió kutatásainak módszereit ismertet meg-

nyitójában kritikát gyakorolt a magyar geológusok módszerei és munkateljesítmé-

nyei felett. Röviden ehhez még csak annyit kell hozzátennünk, hogy a felszabadulás,

majd a fordulat éve után csak lassan indult meg a magyar geológusoknak a dönt
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feladatokra való állítása. Az 1950—51. évek folyamán az ásványi nyersanyagterme-

lés egyes területein az 1948 után megindult tudományos kutatások jelents eredmé-

nyekre vezettek és sokatigér fejldés terveire adnak lehetséget. A földtani kutatás

egységes, minden kérdésre kiterjed irányításának megszervezése e napokban folya-

matban van, olyan perspektívát nyitva meg a magyar föld kutatói eltt, amilyent a

halódó, rothadó, levitézlett termelési rendben elképzelni sem lehetett. Ez a korlátlan

fejldés a kin*eríthetetlen tartalékokat mozgósítja és a tartalékok közé tartoznak

a magyar föld kincsei.

Amikor visszatekintünk az elmúlt évre, megvizsgálva, hogy a nagyszer gaz-

dasági és kulturális fejldés frontján ott állt-e a Társulat is: érdekes összehasonlí-

tásul idézni a Földtani Társulat 1933. évi titkárának Re i chert Róbert jelentésének

néhány mondatát: „Manap", írja a Földtani Társulat 1933. évi titkára, „mindenki, aki-

nek valamely szellemi vagy anyagi vagyon egy esztend alatt szenvedett változásá-

ról beszámolót vagy jelentést kell írnia, szorongással veszi kezébe a tollat. A körülmé-
nyek általános nyomasztó hatása nem csupán gazdasági téren érezhet, megviseli
ez a nemzet szellemi tevékenységének megnyilatkozásait is.“ Az alkotnivágvó
tudós természetes megnyilvánulásai ezek a szavak, melyek a Horthv-fasizmus sötét,

perspektíva nélküli zsákutcájában a gazdasági lehetetlenülés közben a nemzet kultú-

rájának csdjére is mutatnak. Azok az idk voltak ezek, amikor az alkotni, dolgozni

vágyó fiatal szakemberek közül nem egy alkalmi gyári munkával, hólapátolással

vagy legjobb esetben az „állástalan diplomások" egyesületének 76.— pengs „sta-

tisztikus" munkahelyén kereste kenyerét, hogy arról a kiváló fiatal kutatóról ne is

beszéljünk, aki hónapokon át véradással szerezte meg életfönntartásának költségeit.

A nép érdekei és az uralkodó osztály érdekeinek súlyos ellentéte a szakmai,
tudományos fejldés gátjává váltak. A fiatal szakemberek nem látták a helyes uiat

és társadalmi helyzetük, osztályhelyzetüktl függen, szakmai, világnézeti zrzavar-
ban tétováztak a kiemelked „beérkezett" tudósok árnyékában. Specialistáink' nagy
része elszakadt az élettl és egy szk tudományos vagy földrajzi terület kutatójává

vált, legtöbbször még a módszerekben sem ismert semmi újat. Természetes volt ez,

mert munkájuk semmi kapcsolatban nem volt a nép egyetemes érdekeivel.

Azért tartottam szükségesnek, hegy a múltat ilyen hosszan idézzem fel, mert

mai hibáink, mulasztásaink is nagyrészt ebbl fakadnak. Az 1951. évi titkár nem
azért veszi kezébe szorongva a tollat, amiért az 1933-beli, hanem azért, mert szá-

mot kell adnia, hogy a körülöttünk minden vonalon látható hatalmas gazdasági és

kulturális fejldésbl megfelelen vettük-e ki részünket.

Amint elnökünk helyesen megállapította, ha megindítottuk is még nem tel-

jesítettük Társulatunk életében azt a forradalmi változást, melyet a magyar nép
megkövetel egyik legfontosabb tudósgárdájától. Azt is meg kell mondanunk, hogy
ennek nem objektív okai voltak, hanem az okok a személyekben keresendk.

Kutatóink, vizsgálóink összehasonlíthatatlanul többet alkottak az utolsó évben,

mint az elmúlt évek alatt. Jelents eredmények és új módszerek születtek. 1950.

évben a Kossuth-díjas Vitális Sándor irányításával a magyar föld területé-

nek komplex, mindenre kiterjed vizsgálatával többet térképeztek, mint a kapitalista

rendszer 45 éve alatt együttvéve. A korszer kutatási eljárások bevezetése terén is

elismerés illeti több kutatónkat. Örömmel emlékezünk többek között az 1950. novem-

ber 29-i szakülésünkre, amelyen Földvári Aladárné által megindított új vizs-

gálati eljárás beszámolója után sorra szólaltak fel a termelés különböz dolgozói, a

kerámia, az agronómia szakemberei és közölték a vizsgálatoknak jelentségét a

maguk termelési területén. Vagy Pantó Gábornak az 1950 december 20-i szak-

ülésen, a recski érctelep vizsgálatairól szóló eladása után a bányász szavai adtak

különös jelentséget a tudományos vizsgálatoknak.

Földtani kutatóink munkájának eredményeképpen kszénkutatásaink a Me-
csekben, a Bakonyban, a Mátra vidéken vezettek sikerre. Kolajkutatásra irányuló

tudományos munkánk eredményeként, négy új területen tártak fel, eddig ismeretlen

olajkincseket, üj utakra léptünk színesérc-kutatásunk területén. leientsen növeltük
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bauxitvagyonunkat, új ásványi kincseket fedeziünk fel és több helyen sikeresen oldot-

tuk meg az ipari és ivóvízellátást.

Ezek és még több kiváló eredmény mellett is fennáll azonban még munkánk-
ban a múlt említett hibáiból fakadó, sokszor egy helyen topogó szemléldés. Ez
mutatkozik meg Földtani Közlönyünkben is: Az élettel, a termelés fejldésével, a
haladó és élenjáró tudománnyal való kell kapcsolat hiánya, Földtani Intézetünk
1951. évi tervfeladatait csak részben hatotta még át a szocialista tudománymüvelés
szelleme és a tervfeladatok között sok a személyre szabott, nem a szükség, hanem
a lehetség korlátái által elírt téma. Munkánkat pedig úgy kell irányítani, hogy az
ismert lehetségek korlátainak áttörését vegyük célba, munkánkat a nép gazdasági
szükségletei irányítsák. Ezt a mindennél fontosabb célt egy percre sem téveszthetjük
szem ell.

Meg kell mondanunk, hogy a tervezésnek említett hibája nagyrészt abból
adódott, hogy az országos földtani kutatás megszervezése súlyosan elmaradt a szo-

cialista építés tempójának szükségessége mögött. A gazdasági tervek fontossági kér-

dései homályosak voltak tervezink, kutatóink eltt és ismét csak a múlt hibájából

fakadóan szakmai látásunk sem volt elég átfogó, a fontos részletekre kiterjed.

.Ebbl ered az is, hogy szk látókörrel fogtunk hozzá a szakember-utánpótlás meny-
nyiségi kérdésének megoldásához. Ezen a területen Társulatunkra nagy feladat vár

és mulasztásainkat felismerve kell a szükséges utat megtalálnunk.

Kutatásainkban a módszerek területén sok helyen forradalmi változásnak kell

történnie, utalok itt csak arra, hogy a földtani vizsgálatainkhoz szükséges geofizikai,

elssorban szeizmikus munkák nagyfokú elmaradottságát most igyekszünk behozni.

A geokémiai kutatási módszerek bevezetését most tervezzük. A geotechnika-talaj-

mechanika területén a még elszigetelten csak mechanikus szemlélettel dolgozó vizs-

gálókat fel kell vérteznünk a geológia ismeretanyagával. Ugyanígy a talajtanban

alkalmazni kell az agrogeológiának a Szovjetunióban olyan csodálatos sikereket elért

módszereit. A helyes mezgazdasági mvelés megköveteli az altalaj pontos kzet-

tani elemzését is, így siettetheti a geológus a szocialista mezgazdaság kifejldését.

A termelés fejlesztése érdekében a gyakorlati kutatás céljaira meg kell indí-

tani a Szovjetunióban jól bevált geologusmérnökképzést. A szorosabb értelemben

vett termelési geológia és a gyakorlati kutatás vonalán ezekre vár a feladatok töké-

letesebb elvégzése. Szkös káderkészletünk helyesebb kihasználása érdekében máris

gondoskodnunk kell arról, hogy a tudományos intézetek dolgozói közelebb kerülje-

nek az üzemekhez és az üzemi geológusok ne legyenek számkivetésre ítélve a tudo-

mány „berkeibl". Szovjet mintára be kell vezetni a geológus-technikusok segít

munkáját a mélyfúrásoknál és bányákban és ezzel lehetvé kell tennünk üzemi geoló-

gusainknak a tudományos intézetekkel, Földtani Társulattal való szorosabb, állandó

kapcsolatát.

Mindezt a feladatot határozottan és sürgsen kell megoldani, elssorban gya-

korlati intézkedésekkel oktatásunk vonalán. A Földtani Társulat feladata kellett

volna legyen és kell legyen a jövben .ezeknek a problémáknak széleskör megvita-

tása, alkalmafadva valamennyi szakembernek arra, hogy tapasztalatait, véleményét

kifejthesse.

A szervezés területén bizonyos szemrehányással kell illetnünk nehány ’dcsebb,

magymultú, kiváló, érdemekben gazdag és a Magyar Népköztársaság által is elis-

mert vezet tudósunkat, akiknek perspektívájuk meg kellett, hogy legyen a feladatok

felett, de hiányzott bellük az aktiv tevékenység az irányítás terén, nem ismerték

fel a forradalmi változás követelményeit és a Társulat vezetségét így magára-

hagvva legtöbbször „elefántcsont-tornyaikba zárkóztak". Azokból, akikben a forra-

dalmi lendület megvolt és munkájuk sok fentebb felsorolt eredményhez is vezetett,

nagyrészt hiányzott még a fels irányításhoz szükséges látókör és ismeretanyag.

Ez a körülmény magyarázna azt is, hogy a magyar geológia ismerettárából

annyira hiányoznak a pontos vizsgálati alapon nyugvó szintézisek. A nálunlc járt

szovjet szakemberek nyomatékosan hívták fel erre figyelmünket. Szaksajtónkat nagy-

részt részeredmények közlése tölti ki. Virágzásnak indult szakkönyvkiadásunk is még
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csak a tankönyvek, kézikönyvek vonalán halad. Kiváló vezet tudósainkat sz'nte

kötelezni kell, hogy életmvük igazi betetzését jelent szintéziseiket a magyar föld

megismeréseirl sajtó alá bocsássák. Ezen a téren az els dönt lépés Vadász
Elemér „Magyarország geológiája

11 cím müve, melynek mielbbi megjelenése a

magyar tudományos irodalom egyik legnagyobb hiányát hivatott pótolni. Gondos-
kodni kell arról, hogy bányászaink, építink, mezgazdászaink, közlekedési, víz-

gazdálkodási szakembereink mielbb korszer átfogó munkákhoz jussanak az ket
érdekl területekrl. Ezen a területen az els jelents eredmény Vendl Aladár
napokban megjelent mérnöki „geológiájának els kötete.

A Földtani Társulat tudományos tömegszervezet. Mint tömegszervezetre,
„hajtószíjra

11

az a feladat vár, hogy a magyar geológusok csoportjait munkaterüle-
tükön egységes, jól mköd szerkezetté szervezze, kollektív munkájuk lendületét

befolyásolja. A kollektív munka vonalán súlyos hibáink még ma is fennállnak, azok
a hibák, melyek a múlt említett sötét körülményeibl fakadnak. Geológusaink munká-
ját sokszor még ma is zavarja a személyesked, rosszindulatú gáncsoskodás, hát-

mögötti fecsegés. Tudománnyal foglalkozó dolgozók életében, csak úgy, mint a mvé-
szekében sok lehet az érzékeny felület, hiúsági kérdés. Az ilyen ártalmas szellem

ma csak az ellenséges szándéknak kedvez és biztosak lehetünk abban, hogy az ilyen,

a munkaszellemet, munkafegyelmet rontó, személyesked akciók mögött ott van a

politikai ellenség keze, aki az általa teremtett zrzavarban markába nevet az elma-
radt eredmények, a megcsappant munkalendület láttán. Kíméletlenül kell fellépni

ezekkel szemben és felszámolni az idnként még általános vonalon is romboló mó-
don kritizáló „klikkeket

11
. Szükségünk van az épít és kemény kritikára, de azt nem

az ellenségtl várjuk.

Hiúságunkat, megállapításaink tudományos elsbbségét, a „prioritás
' 1

jogát

csak az sértheti, aki megakadályozza, hogy munkánk a magyar nép szolgálatában a
maximális eredményekre vezessen. Geológusi kollektívánk büszkén vallhatja magá-
nak az utókor eltt a prioritás jogát, hogy magyar földön segített a szocialista föld-

tani tudomány kifejldéséhez, ha mindent megtett, hogy derlátó alkotó munkával
minél tökéletesebben feltárja a magyar föld kincseit. Ennek tudatosítása Társulatunk

egyik legfbb feladata. Felszámolni a régi kutatókban a múlt hibáit, az új szocialista

tudományos munkaerkölcs kifejlesztésével. A fiatalok számára pedig ennek a szel-

lemnek megfelel tudományos kollektívát nyújtani.

Elvi célkitzéseink között szólnunk kell a kultúrforradalom frontján ránk váró

feladatról. Az egységes marxista-leninista világnézet, a dialektikus materialista világ-

nézet kialakítása széles néptömegeink, ifjúságunk között elengedhetetlen feltétele

a szocializmus építésének. Geológusközösségünk, Társulatunk igen kis mértékben

vette ki részét e nagyszer feladat megoldásából. E nevelmunka területén a valósá-

gos-'világ megismertetése nagyon sok vonatkozásban geológusi feladat. Harcolnunk
kell azért, hogy alsó és középfokú iskoláinkban az oktatásban a geológiai ismeret-

anyag az eddiginél sokkal nagyobb szerepet kapjon. Geológusainknak sokkal jobban

bele kell kapcsolódnia abba a harcba, melyet a Természettudományi Társulat kislét-

számú geológusbrigádja folytat az elmaradottság, mveletlenség ellen, ezzel is

elbbre segítve népünket a boldogabb, egészséges jöv felé.

Társulatunk szervezetileg a Mszaki és Természettudományi Egyesületek

Szövetségének tagegyesülete. Kapcsolatunk az MTESZ-szel rossz volt. Ennek oka

részben bennünk, részben az MTESZ-ben keresend. A mi hibánk volt, hogy az

MTESZ-szel nem tettük intenzívvé a viszonyt, nem nyújtottunk lehetséget arra, hogy
az MTESZ megismerje sajátos problémáinkat. Szkszámú aktív vezetségi tagunk
annyi felé volt lekötve, hogy erre nem jutott ideje. Ha világos képet akarunk látni

Társulatunk vezetségének tevékenységérl, szintén fel kell tárnunk, hogy a elmúlt

év folyamán hat személy volt az, aki a szervezés, irányítás munkájából részt vállalt.

Ez a hat személy foglalkozott a Földtani Társulat, az Akadémia Geológiai Bizott-

sága, a Természettudományi Társulat, a Földtani Közlöny ügyeivel és emellett az
oktatás, a tudományos intézeti irányítás, az iparvezetés munkájának oroszlánrészét
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is viselte. E hat személy közül is kimagaslik Vadász Elemér szerepe, aki fárad-

hatatlanul és alaposan, sokszor egymagára hagyva intézte az ügyeket.

A Társulat hibája volt, hogy nem tudtuk nagyobb számban mozgósítani szak-
társainkat a kollektív feladatokra, de szaktársaink fentemlített hibái is hozzájárultak
ehhez. Ismételten kell ennél a problémánál is hangsúlyozni, idsebb sorainkban is,

az új tudományos munkaerkölcs kifejlesztésének halaszthatatlanságát, nem várhatjuk
ezt csak a fiatalságtól, aki már az új szellem egyetemrl kell, hogy ezt magával
hozza.

Az MTESZ-szel való rossz kapcsolatunk másik oka az MTESZ-ben keresend.
Az MTESZ kizárólag adminisztratív módon foglalkozott Társulatunkkal. Mereven,
sablon-körlevelekkel és kérdívekkel tartva a kapcsolatot. Ha az MTESZ tudomá-
nyos egyesületeknek értékes patronálója és nemcsak adminisztrátója akar lenni,

feladatát másban látom. Elször a termelés frontján kellene gondoskodnia a tény-
leges, lényegbevágó tudományos kérdéseknek a különböz tudományos egyesületek
közötti kölcsönös megvitatásáról. A legtöbbször egészen eltér jelleg szervezési

problémák megvitatását ugyanis elég bven tzik közös értekezletek napirendjére.

Másodszor, még talán ennél is fontosabb feladat volna a tudományos egyesü-
leteket irányító szervezet számára a világnézeti elméleti harc vonalán' lényegbevágó
határozott irányítás. Nem statisztikákra gondolunk itt, hogy hány szakszervezeti tag,

vagy „Tartós Béke“-elfizet van a Társulat tagjai között, hanem arra a feladatra,

amit feltétlenül a felettünk álló szervnek kellett volna és kell a-kultúrforradalom mai
szakaszában irányítani. Nem lehet ezt a kérdést egyes fejlett vagy kevésbbé fejlett

aktívákra bízni, hanem a tudományos egyesületnek mint egésznek a maga tudomá-
nyos vonalán kell megadni a politikai irányítást. Amint B. B. Polinov akadé-

mikus Dokucsajev rl és Vilj araszról szóló tanulmányában írja: „A tudo-

mányok, szakterületek és eladási tárgyak e mindenképen elkerülhetetlen differen-

ciálódásának megvannak a maga pozitív és sajnos negatív oldalai is“. A természet

egyes részeinek elszigetelt vizsgálata, amint Polinov írja: „ellenmond a marxista-

lenin’sta világnézetnek és ha nem egyetlen okul, de hálás talajul szolgál” „azoknak
a káros és hamis irányzatoknak a kifejlesztésére, melyek ellen ma harcot kell foly-

tatni". A marxista dialektikus módszer egyik jellemz vonása, a természet olyan fel-

fogása, melynél a természetet úgy szemléljük, mint Sztálin mondja, vagyis mint:

„összefügg egységes egészet, melyben az egyes tárgyak, jelenségek szervesen kap-

csolódnak egymáshoz, függnek egymástól, feltételezik egymást". Nyilvánvaló tehát,

hogyha a természettudománynak csak egyetlen ágára specializáljuk magunkat, anél-

kül, hogy a tudománynak a természetrl alkotott általános álláspontját ismernénk,

nem tudjuk elsajátítani a marxista dialektikus módszert. Világosan adódik ebbl,

hogy a különböz természettudományos egyesületeket összefogó szervnek, ez esetben

az MTESZ-nek a kultúrforradalom mai szakaszában mi volna a feladata: a külön-

böz tudományos egyesületek között a kapcsolatot kifejleszteni, közös eladások,

ankétek útján a módszerek és az alapvet tudományos világnézeti problémák, elmé-

letileg megfelelen képzett vezetvel való megtárgyalásával a tudományos munkások
helyes világnézeti fejldését elsegíteni. Tudjuk, hogy ilyen ankéteket mszaki téren

rendeztek, de az MTESZ felénk nem mint mszaki, hanem mint természettudomá-

nyos vezetszerv jelentkezik és ebben az esetben ez az elsrend kötelessége véle-

ményünk szerint az adminisztráláson felül. Ha tudományos egyesületeket jól akar

irányítani az MTESZ, úgy, hogy azok a hajtószíj szerepét valóban jól töltsék be,

ebben az irányban kell haladjon.

Be kell számolnunk számszeren is a Társulat életérl. Ezidszerint a Társu-

latnak 276 tagja van, ebbl 189 Budapesten, 87 vidéken. Utolsó közgylésünk óta

kereken egy év alatt Társulatunk eltt az slénytani Szakosztállyal együtt 59 el-

adás hangzott el. Ezúttal kíséreljük meg elször, hogy eladásainkba bizonyos terv-

szerséget vigyünk. Az évad e\ején kidolgozott terv szerint tárgycsoportok szerint

állítottuk össze a programmokat. A módszer bevált, csupán a kés délután kezdett

szakülések nem voltak megfelelek arra, hogy a sokszor termékeny viták kifejldhes-

senek. Ezért a jöv évi munkánkra vonatkozóan javaslatként azt terjesztem a köz-
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gylés elé, hogy gyléseink rendszerét gyökeresen változtassuk meg, a lengyel és

román geológus szaktársaink által követett jól bevált módszer szerint. A nyári terepi

munka idszakát kövesse egy fedolgozó idszak október—november—december

—

január hóban. Ez alatt az id" alatt legfeljebb csak három-négy olyan eladást tart-

sunk, melyen különösen idszer vagy kimagasló eredményekrl számolnak be kuta-

tóink. Február—március—április hónapokban azután több egésznapos ankétot ren-

dezzünk, egyes konkrét kutatási és vizsgálati problémák megvitatására és ezeken az

ankéteken valamennyi, tehát vidéken dolgozó, a tárgyban érdekelt szakember

legyen jelen.

Eladásaink tárgyát illeten érdekes az 59 eladás tárgyszerinti megoszlása.

Az eladásokból 24 slénytani tárgyú, 17 ásvány-kzettani tárgyú és csupán 18,

tehát 30% volt földtani tárgyú eladás. Ez is mutatja, mennyire még mindig a rész-

letmunkák, leírások és nem a vizsgálatok felhasználásán alapuló következtetések

képezik kutatóink munkálkoldásának irányát.

Igen tisztelt közgylés! B. G. Kuznyecov a szakaszos fejldés elméleté-

rl szóló értekezésében az alábbiakat írja: „A termelés az a mozgató er, amely a

tudományt az objektív tevékenység teljesebb és konkrétabb megismerésére ösztönzi.

Az antagonisztikus társadalomban osztályérdekek kényszerítik ki a termelerk fej-

ldését és akadályozzák a tudomány fejldését, mert a tárgyi igazsággal ellenkez
irányba terelik és arra kényszerítik, hogy a kizsákmányolok kapzsi érdekeit szol-

gálja. Ezért az osztályok és az osztálykizsákmányolás megsemmisítésével a tudo-

mányos haladás más, teljesen újszer jelleget ölt“. Társulatunk feladata segítséget

nyújtani geológusainknak, ennek az új tudománynak kifejlesztéséhez. Ebben a titkári

jelentésben azokat az elvi és gyakorlati szempontokat igyekeztem összefoglalni,'

melyeknek megoldása szükséges a feladat végrehajtásához. Kötelességünk nem
lehet más, mint az igazi hazafiság, a nép szolgálata útján a világ dolgozóinak vég-

leges gyzelmét és ezzel a világot új és új nyomorúságba dönt imperializmussal

való leszámolást szolgálni. Az elttünk álló út világos, szép és a fejldés hatalmas

lehetségeit tárja elénk. A mi dolgunk, hogy úgy fogjuk a kalapács nyelét, mszert
és a tollat, hogy kötelességünket teljesítsük.

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége és 21 tagegyesülete

nevében Piukovics Sándor üdvözli a Magyar Földtani Társulatot' 103-ik közgylése
alkalmából:

„Mint az elnöki és titkári beszámolóból kitnik, a Társulat eredményes munkát
fejtett ki az elmúlt év folyamán és munkájával elindult azon az úton, amit tle a magyar
dolgozó nép és Pártunk vár. Ügy az elnöki, mint a titkári beszámolóból kitnik, hogy a

Társulat a jöv évi munkájával még következetesebben azon az úton igyekszik haladni,

amit a felemelt ötéves terv geológusainktól vár és ebben a munkában, mint Vadász
professzor úr elnöki beszámolójából is megmutatkozott, a Szovjetunió élenjáró tudományos
tapasztalataira kíván támaszkodni. A tudományos egyesületek segíteni akarják a Földtani

Társulatnak ezeket a helyes törekvéseit. Azonban a támogatáson túl a Magyar Földtani

Társulattól jelents segítséget is várnak. Azt akarjuk, hogy a Földtani Társulat minél szo-

rosabb kapcsolatot teremtsen a mszaki egyesületekkel, minél több támogatást adjon.

A Társulat tagjai eddig is gyakran résztvettek más mszaki vagy tudományos egyesületek

munkájában, ezt a kapcsolatot azonban nem lehet szervezettnek tekinteni. Ennek érdeké-

ben szükséges, hogy a Magyar Földtani Társulat szorosabb kapcsolatot teremtsen a

MTESZ-vel, ami a tudományos egyesületek összességét jelenti. A Szövetség az elmúlt év

folyamán jelents változásokon ment keresztül és mindinkább az egyesületek összességévé

válik a régi, úgynevezett „csúcsszerv" helyett. Ez a változás úgy következett be, hogy a'

tudományos egyesületek tagjai aktívan bekapcsolódtak a Szövetség irányításába és ezen

keresztül a Szövetség a tapasztalatcsere szervévé vált, amely gyakran jelents támogatást
nyújtott a tudományos egyesületek számára. Egyetértek Kertai elvtárssal, aki nem ta rtia

kielégítnek a Szövetség és az egyesületek közötti kapcsolatot. Hiba volt a Szövetség
részérl, hogy az egyesület munkáját külön nem tzte napirendre. Hiba volt ez annál is

inkább, mert tudjuk, hogy milyen fontos hazánk nyersanyagkészleteinek feltárása a mód'o-

sított ötéves terv folyamán. Ez pedig azt jelenti, hogy a Társulat eltt nagyobb feladatok

állnak, amit Vadász professzor úr eladása is kihangsúlyozott. Igyekezzünk a skatulyá-

zás helyett a Társulatnak sajátos problémáiban segítségre lenni, ehhez azonban az is

szükséges, hogy a Társulat tagjai fokozottabban kapcsolódjanak bele a Szövetség munká-
jának irányításába."
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A pénztárvizsgáló-bizottság jelentése alapján a Társulat 1950. évi számadása és
Könyvelése rendben találtatott. Majd a pénztáros felolvasta az 1951. évi költségvetést.

Ezekután az új tisztikar választására került sor. A megválaszottt ú> tisztikar:

Elnök: Szádeczky Kar dós s Elemér,
Társelnök: Vitális Sándor, Koch Sándor,
Titkár: K e r t a i György,
Szerkeszt": Meisel János,
Ellenr: Pálfalvy István,
Jegyz: Barabás Andor,
Pénztáros: Ascher Kálmán.

A Társulat választmánya:

1. Balogh Kálmán,
2. B ar tk Lajos,
3. B o g s c h László,
4. Bulla Béla,
5. Csajághy Gábor,
6. C s. Meznerics Ilona
7. L gy e d László,
8. f öldvári Aladár,
9. /’ öl dv ár i Aladárné,

10. Gedeon Tihamér,
11. ti orusitzky Ferenc,
12. J a kuc s Lászlóné,
13. J a n t s k y Béla.
14. Káposztás Pál,
15. Körössy László,
16. K r e t zó i Miklós,
17. M a j zo n László,
18. Meisel Jánosné,
19. Mihál t z István,
20. N os zky Jen,

41. Vigh Gyula.

Pénztárvizsgáló:

te re ne z Károly,
Hegeds Gyula,
Lengyel Endre.

Scliréter Zoltán megköszönte az egész tagság nevében a lelép tisztikar önfel-

áldozó munkáját és sok szerencsét kíván az új tisztikarnak.

Ezután Szádeczky K. Elemér megválasztott elnök a következket mondotta:

„Tisztelt Közgylés!

A Földtani Társulat ügyeinek vitelére megválasztott kartársaim nevében is szívbl
köszönöm a belém helyezett bizalmat. Ez a bizalom súlyos örökséget jelent. Az elnökséget
egy valóban nagy személyiség kezeibl veszem át, aki mélyrehatoló képességével, nagy-
vonalúságával, kritikai szellemével keményen, mindig a haladás jegyében vezette a Tár-
sulat ügyeit. Ez tehát utat mutat az elttünk álló nagy feladatok számára.

Mert a Társulat eltt közvetlenül hatalmas perspektíva bontakozik ki. A magyar
földtani kutatás lehetségei, teljes térfogat és a megoldandó feladatai ez év folyamán szer-

vezetileg is megsokszorozódnak és a földtani kutatás az ország forradalmi fejldésének
tengelyébe állítódnak. Geró miniszter tegnapi beszéde szerint most valóban fronttörésre

van szükség a magyar földtani kutatás fejlesztésében. Mindez a távlatok pontos felmérését,

kiértékelését és ennek értelmében való szervezést teszi feladatunkká.

Amikor tisztelettel és hálával emlékezünk meg a lelép Vezetség önfeláldozó*
munkájáról, arra kérem ket és a Társulat minden tagját, hogy legyenek segítségünkre.

Tudatosítsuk magunkban azokat a közeli hatalmas távlatokat, amelyek a magyar földtani

kutatásra várnak és ennek megfelelen dolgozzunk a Magyar Földtani Társulaton belül és

kívül, a nagy cél érdekében: 9 millió ember és ezen keresztül egész új világunk jobb jöv-
jének, egyetlen szóval: szocializmusunk építésének érdekében."

Ezekután a közgylést az elnök lezárta.

21. Os zlaczky Szilárd,
22. Bántó Gábor,
23. P a pp Ferenc,
24. R e ic h Lajos.
25. R e n ne r János,
26. S eh e r f Emil,
27. é>’ chm idt Elegius R.
28. S t r au s z László,
29. S ii me g hy József,
30. S z a l a i Tibor,
31. Szentes Ferenc,
32. Székyné Fux Vilma,
33. Szörényi Erzsébet,
34. Sztrókay Kálmán,
35. S z u ro v y Géza,
36. Telegdi Roth Károly,
37. T oko dy László,
38. Tömör János,
39. Vadász Elemér,
40. Vendel Miklós,
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I. tábla:

1. Szemecskés (a lehléskor részben rezorbeálódott) korund a monoki lipparittal

készült, SK 16 = 1460°-on égetett samotban. A környezet finom szálas-szemcsés mul-
litszövedékbl áll. Nagyítás 140 X-

2. Erteljes mullitosodás kialakulása ferrooxid hatására. Az oxidáció eredményeként a

kristálytük környezetében apró m a g n e t i t-oktaéredek jelentek meg. Nagyítás 80 X
3. Oxigéngáz b u b o r é k o k-tól származó kisebb, üregek a gyengén fejlett muilil-

sziget belsejében. Monoki liparittal készült, SK8 = 1250°-on égetett samot-áru. Nagyí-
tás 80 X-

4. Ugyanazon (monoki) kzetanyagból, azonos keveréssel, de SK 10 = 1300°-on égetett

samotban lényegesen fejlettebb mullitszövet és nagyobb gáz üreg
alakult ki. Nagyítás 80 X-

5. Ipari (palack-) üveg Al-szilikátos „kövcskéje". A bels; agyagos magból suga-
garasan nyúlnak ki a mullitkristályok, melyek a küls övét alkotó, amorf frázisolva-

dékba ágyazódnak. Az elmaradhatatlan gázbuborékok nemcsak a kristályok közt,

hanem már a magrész belsejében is megjelentek Nagyítás 40 X-

6. A palacküvegben keletkezett mullitkristályok öve az alkálidús környezetben instabilissá

válik s így fokozatos oldódás indul meg. Nagyítás 300 X-

II. tábla:

1. Hialopilites szövet piroxénandezit. N -h 35 X- A terület legtelterjedtebb kzete..

2. Hidrotermálisán elváltozott piroxénandezit elopacitosodott amfiblokkal. N II, 35 X-

III. tábla:

1. Alkálitrachit elszericitesedett szanidin kristályokkal. N II, 35 X-

2. Szferolitos szövet alkálitrachit. N II, 60 X-

IV. tábla:

1. Idiomorf kvarckristályok a kovásodott galambszürke mészkben. 80 X-

2. Tektonikai igénvbevételtl ered hullámos transzláció a galenitércben. Olajimmerzió.

20 X-

3. Tektonikai igénybevételtl ered hullámos transzláció a galenitércben. Olajimmerzió.

60 X-

4. Termésréz orientált összenövése a kvarc (101 1) 'lapjával. 80 X-

V. tábla.

1. A galenit rovására keletkezett fakóérc covellin-kalkozinné alakult át. a) galenn,

b) fakóérc, c) covellin-kalkoin (a fekete mez) 40X-

2. Az anglezit fokozatosan „felemészti
1
* a galenitot. a) galenit, b

)

anglezit, c) covellin

40 X-

VI. tábla:

1. Jellegzetes cementatív képlet; a) termésréz a ‘futtatási felülettel, b) cuprit, c) covellin,

d) malachit, e) kvarc. 120 X-

2. a) Ikerlemezes termésrész, b) idiomorf cuprit, c) malachit. Olajimmerzió. 45X-



348

1. Dibunophyllum sp. aff. vaughani
2.

3.

4.

5.

6. Hapsiphyllum. battyánense n. sp.

7. 8.

9. • „ .,

VII. tábla:

kehely-keresztcsiszolat.

kehely-hosszcslszolaí.

elbbi objektum alsó keresztcsiszolata.

hosszcsiszolat.

bázis-körüli keresztcsiszolat.

ferde keresztcsiszolata a tabulákkal.

kersztcsiszolatok különböz szintekbl,

bázis-körüli keresztcsiszolat.

10. Dibunophyllum sp. aff. vaughani

Vili. tábla:

ferde keresztcsiszolat a polip orális tájékáról.

11.

12. Hapsiphyllum battyánense n sp.

13.

rekonstruált hosszcsiszolati kép.

keresztcsiszolat fiatal egyénbl; jobboldalt a fossula.-

felületközeli hosszcsiszolat.

14. Dibunophyllum kissi n. sp.

15., 16. „ „ „

IX. tábla.

kehe'y-keresztcsiszolat.

a hólyagos zóna hosszcsiszolati képe kinagyítva és

17. „ ., „

'jobbszélen a bimbó fekvése.

felületközeli hosszcsiszolat a középs és közbüls
zónából.

18. .»

19. Campophyllum sp.

egyik bimbó kinagyítva.

a fels vízszintes vonal fölöt az orális keresztmet-
szét, középen a hosszmetszet és az alsó vonal alatt

a báziskörnyéki keresztmetszet.

X. tábla:

20—23 Zaphrentoides sophiae keresztcsiszolati képek, a, b és c = Heritsch után,

XI. tábla:

24. Syringopora csátmetszet, mellette egy Endothyra sp.

25. Dibunophyllum sp. a ff. vaughani
26, 27. Hapsiphyllum battyánense keresztcsiszolati képei, az egyik mellett egy Cri-

noidea kar-részlet.

28. Dibunophyllum kissi

29.

keresztcsiszolati képe.

felületközeli hosszcsiszolati kép.

30. Dibunophyllum sp. aff. vaughani
31. Dibunophyllum kissi

32. 33. Hapsiphyllum battyánense

XII. tábla:

báziskörüli keresztcsillagzati képe.

hosszcsiszolati képe.

kéresztcsiszolati képébl résziek mely feltárja a

foszula (f) környékét a rövid fsövénnyel.

34, 35 és 36. Dibunophyllum kissi központi oszlopocskájának hosszcsiszolati képébl
ersen kinagyított részlet.

A rajzokat szerz, a fényképeket Dömök Teréz és Kiss János készítette.

XIII. tábla:

1. Arca turoniensis Du j. és Arcopagia crassa redncta Dollf. Dautz.
2. Pec'.en (Chlamis) scabriusculus Math.

3—5. Pecten (Chlamis) scabnellus Lám.
6 . Pieria sluderi M a y e r.

7. Pitaria ( Cordiopsis) islandicoides grundensis K a uts ky.



8, 12. Cardita tauri.nensis Sacco. r

9, 10. Macira nógrádiensis n. sp.

1 1 . Paphia benoisti C o s s tn. - P e y r.

13. Pitaria (Macrocallista) tcurogranosa Sacco.

XIV. tábla:

a) Cryptogrammites hungarica.

b) Pterospermites sp.

c) Mimosocarpum.

d) Vitis hungarica. 11:1.

Felels kiadó: Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Vezérigazgatója.

Felels szerkeszt: Meisel János.

— Ez a könyv: MNOSZ 560X-50Á és 5602-50Á szabványok szerint készült —
Budapesti Szikra Nyomda, V., Honvéd-u. 10. — Felels vezet: Radnóti Károly.



1. tábla



Székyné: Telkibánya környékének petrogenetikája.



IH. tábla

Székyné: Telkibánya környékének petrogenetikája



IV. tábla.

Kiss: Szabadbattyáni Szárhegy földtani és ércgenetikai viszonyai.



V. tábla.

2
Kiss: Szabadbattyáni Szárhegy földtani és ércgenetikai viszonyai.



Vi. tábla.



VII. tábla.

Kolosuáry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.



VUII. tábla.

tKolosuáry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.
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IX. tábla.

Kolosváry: Szabadbattyáni alsó-karbon koraitok.



X. tábla.

Kolosváry: Szabadbatlyáni alsó-karbon koraitok.



XI. tábla.

.

Kolosváry: Szabadbattyánl alsó-karbon koraitok.



XII. tábla.

Kolosváry: Szabadbcittyáni alsó-karbon koraitok.



XIII. tábla

Meznerics: A salgótarjánvidéki stir és pectenes homokk faunája.



XIV. tábla

Andreánszky: Adatok a hazai harmadkori flóra ismeretéhez.


